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LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE  

ENTRE LISBOA E PORTO  

 

LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL 

 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME 17 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

RELATÓRIO 

TOMO 1/4 

 

 

INTRODUÇÃO, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DESCRIÇÃO DO 

PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No presente tomo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é apresentado o projecto relativo 

ao Troço Alenquer (Ota) – Pombal da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Porto, designado por Lote C1. São descritos os principais objectivos deste empreendimento, 

bem como justificada a sua necessidade. 

 

No tomo 1/3 são, igualmente, apresentados os objectivos e âmbito dos estudos ambientais 

desenvolvidos, bem como descrita a metodologia geral de realização do Estudo de Impacte 

Ambiental e apresentada a sua estrutura global. 

 

É efectuada a descrição pormenorizada dos diferentes eixos e sub-eixos analisados, 

destacando-se os elementos relevantes identificados ao longo dos traçados. 
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O projecto é descrito nas suas múltiplas vertentes (características geométricas do traçado,  

de via e catenária, estação, obras de arte, movimentos de terras, drenagem, entre outras), 

não se dispensando, porém, a leitura dos diversos volumes do Estudo Prévio, sempre que 

se pretenda um desenvolvimento mais pormenorizado. 

 

A rede ferroviária de alta velocidade, na qual o Lote C1 se integra, capaz de competir, 

nalguns eixos e sectores de mercado, com os modos de transporte rodoviário e aéreo, 

constitui um investimento estratégico do ponto de vista ambiental, territorial e 

socioeconómico. Esta rede ferroviária assegurará ainda a ligação de Portugal com o espaço 

europeu, reduzindo o risco de agravamento da situação periférica do nosso país. 

 

Do ponto de vista ambiental, o transporte ferroviário apresenta um balanço de impactes 

favorável quando comparado com o transporte rodoviário e aéreo. Merece realce a redução 

de emissões, em particular de gases com efeito de estufa, bem como a redução do ruído e 

da poluição atmosférica provocados pelo tráfego rodoviário e aéreo. Do ponto de vista social 

e económico, contribui para a redução da sinistralidade rodoviária, para a redução dos 

tempos gastos em deslocações, fomentando a actividade económica ou as deslocações de 

lazer. 

 

O EIA do Lote C1 procederá à análise dos impactes, positivos e negativos, do projecto do 

Lote C1 Alenquer (Ota)-Pombal. No entanto, esta análise não pode deixar de se enquadrar 

quer na Ligação Lisboa-Porto, de que constitui uma parte fundamental, quer do contexto da 

articulação dessa ligação com Espanha e, consequentemente, com o espaço europeu.  

 

O projecto destina-se apenas a passageiros, permitindo libertar a Linha do Norte para uma 

maior capacidade de transporte suburbano, regional, inter-regional e de mercadorias. O 

reforço do modo ferroviário no transporte de mercadorias, em detrimento do modo 

rodoviário, contribui igualmente para a redução dos custos ambientais, sociais e económicos 

associados à circulação de mercadorias no longo curso. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

1.2.1 Identificação do projecto e fase respectiva 

 

O EIA incide sobre o projecto, em fase de Estudo Prévio, do Lote C1 que corresponde ao 

Troço Alenquer (Ota) – Pombal (Lote C1) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre 

Lisboa e Porto. Esta ligação foi dividida nos seguintes lotes: 

 

− Lote A: Aveiro - Vila Nova de Gaia; 

− Lote B: Soure - Mealhada; 

− Lote C1: Alenquer (Ota) - Pombal (por Oeste); 

− Lote D: Lisboa - Alenquer (Ota); 

− Lote E: Vila Nova de Gaia - Aeroporto F.S. Carneiro 

 

O Lote C1 terá uma extensão de cerca de 120 km, apresentando uma estação localizada 

na zona de Leiria. A velocidade de projecto adoptada é de 300 km/h. 

 

O presente Troço da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto foi 

subdividido, para efeitos de avaliação ambiental, em três sub-troços, sendo que cada um 

apresenta seis alternativas possíveis de traçado. Para além das alternativas estudadas, 

foram igualmente analisadas duas possíveis ligações ao futuro aeroporto da Ota, bem como 

seis ligações entre os sub-troços 1 e 2. 

 

Na Figura 1.2.1 apresenta-se o enquadramento geográfico do Lote C1. 
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Figura 1.2.1 - Enquadramento geográfico do Projecto 
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1.2.2 Identificação do proponente 

 

O proponente é a empresa RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA. A RAVE foi 

criada pelo Decreto-Lei n.º 323-H/2000, de 19 de Dezembro. A missão da RAVE é o 

"desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a formação de 

decisões de planeamento e construção, financiamento, fornecimento e exploração de uma 

rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal Continental e da sua ligação com a 

rede espanhola de igual natureza". 

 

 

1.2.3 Entidade licenciadora e autoridade de AIA 

 

A entidade licenciadora do presente projecto ferroviário é a REFER, EP - Rede Ferroviária 

Nacional. 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é o Instituto do Ambiente. 

 

 

1.3 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

 

1.3.1 Identificação dos técnicos responsáveis pela execução do EIA 

 

A RAVE adjudicou a elaboração do Estudo Prévio ao consórcio VIAPONTE/CENOR, que 

subcontratou à empresa ECOSSISTEMA - Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda. a 

elaboração do respectivo EIA. 

 

No Quadro 1.3.1 apresenta-se a composição da equipa técnica envolvida na elaboração do 

EIA. 
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Quadro 1.3.1 - Equipa técnica envolvida na elaboração do EIA 

Técnico Formação académica e, ou profissional Função (empresa) 

Júlio de Jesus Engenheiro do Ambiente Direcção Técnica 

Paulo Lopes Ferreira Biólogo 
Coordenação Geral, 

Ecologia 

Fátima Teixeira Geógrafa 
Apoio na Coordenação 

Geral 

Inês Castro Lopes Engenheira Agrónoma Solos 

Margarida Sousa e Silva Geógrafa Uso do Solo 

Leonor Pinto Engenheira do Ambiente Qualidade da Água 

Paulo Pereira Engenheiro do Ambiente Qualidade do Ar 

Sofia Antunes Engenheira do Ambiente 
Resíduos, Apoio na 

Coordenação Geral 

Sérgio Brites 
Geógrafo, Mestre em Hidráulica e Recursos 

Hídricos 

Clima, Geologia, 

Geomorfologia e Recursos 

Hídricos (aspectos 

quantitativos) 

Sofia Costa Engenheira Biofísica 
Flora, Vegetação e 

Habitats 

Nuno Maria Brilha Vilela Biólogo, Mestre em Economia Ecológica Fauna 

Maria Helena Ferreira Engenheira Química Análise de Risco 

Jorge Inácio Geógrafo Cartografia e SIG 

Heitor Gomes 
Geógrafo, Mestre em Geografia Humana e 

Planeamento Regional e Local 

Ordenamento do Território 

(Cedru, Lda.) 

Sérgio Barroso 
Geógrafo, Mestre em Planeamento Regional e 

Urbano 

Ordenamento do Território 

(Cedru, Lda.) 

João Telha Geógrafo 
Socioeconomia 

(Cedru, Lda.) 

Carlos Nunes da Costa Geólogo, Doutor em Geotécnica Hidrogeologia 

Carlos Souto Cruz 
Engenheiro Silvicultor, Doutor em Cartografia da 

Vegetação 

Flora, Vegetação e 

Habitats 

Odete Domingues Engenheira Electrotécnica 

Ruído e Vibrações 

(Engenharia de Acústica e 

Ambiente, Lda.) 

Nuno Cruz de Carvalho Arquitecto Paisagista 
Paisagem 

(Orla, Lda.) 

Carlos Nuno 
Antropólogo, Mestre em Planeamento Regional 

e Urbano 
Património Cultural 

Maria João Jacinto Arqueóloga 
Património Cultural 

(Era – Arqueologia, S.A.) 
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1.3.2 Período de elaboração do EIA 

 

O EIA foi elaborado entre Julho de 2004 e Julho de 2006. 

 

 

1.4 OBJECTIVO E ÂMBITO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

1.4.1 Enquadramento legal 

 

1.4.1.1 Enquadramento legal geral 

 

A aprovação de projectos de vias para o tráfego ferroviário de longo curso, como é o caso 

da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, está sujeita ao procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Este procedimento foi instituído na União 

Europeia pela Directiva 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, posteriormente 

alterada pelas Directivas 97/11/CE do Conselho, de 3 de Março de 1997 e 2003/35/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003. 

 

Em Portugal, o regime legal do procedimento de AIA foi estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 

de Junho e alterado pelos Decretos-Leis n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, 69/2003, de 10 de 

Abril, 197/2005, de 8 de Novembro, e pela Lei n.º 12/2004, de 30 de Março. 

 

A construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso está contemplada na alínea a) 

do ponto 7 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000. 

 

A estrutura e o conteúdo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) encontram-se 

estabelecidos pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, rectificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio.  

 

A rede ferroviária nacional abrange a 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 
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qualidade (Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, Lei n.º 10/90, de 17 de 

Março). 

 

A Directiva 96/48/CE, do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa à interoperabilidade do 

sistema ferroviário transeuropeu de Alta Velocidade, foi transposta para a ordem jurídica 

nacional pelo Decreto-Lei n.º 93/2000, de 23 de Maio, o qual instituiu o regime jurídico da 

realização da interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade 

no território nacional. Este diploma, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

152/2003, de 11 de Julho, estabelece as condições a satisfazer para realizar no território 

nacional a interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade. 

A protecção do ambiente é um dos subsistemas considerados no Anexo II, onde se refere 

que "as consequências para o ambiente da implantação e exploração do sistema ferroviário 

transeuropeu de alta velocidade devem ser avaliadas e tomadas em consideração aquando 

do projecto do sistema, em conformidade com as disposições comunitárias vigentes" (1.4.1). 

Este anexo também inclui referências à emissão de fumos ou gases nocivos e perigosos 

para o ambiente, nomeadamente em caso de incêndio, pelos materiais utilizados nos 

comboios e nas infra-estruturas (1.4.2), à compatibilidade electromagnética do material 

circulante e dos sistemas de alimentação de energia (1.4.3) e ao funcionamento das 

instalações de alimentação de energia (2.2.2), às instalações técnicas e aos procedimentos 

utilizados nos centros de manutenção (2.5.2) e aos níveis de ruído e vibrações provocados 

pela exploração (2.6.1 e 2.6.2). 

 

Por seu lado, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 83/2004, de 26 de Junho, 

define os princípios de enquadramento da rede ferroviária de alta velocidade para o 

século XXI, aprova o desenvolvimento das infra-estruturas e promove a preparação da 

integração no futuro plano ferroviário nacional. Estes princípios foram definidos (n.º 1 da 

RCM) como "os princípios do crescimento sustentado, da acessibilidade e da mobilidade 

europeia, da partilha de risco e da complementaridade das infra-estruturas ferroviárias". 

 

Esta RCM aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que integram a rede 

ferroviária de alta velocidade (n.º 2 da RCM), incluindo a Linha Lisboa-Porto, "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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Conforme já se referiu, o Decreto-Lei n.º 323-H/2000, de 19 de Dezembro, procedeu à 

criação da RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA, com a missão de 

"desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a formação de 

decisões de planeamento e construção, financiamento, fornecimento e exploração de uma 

rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal Continental e da sua ligação com a 

rede espanhola de igual natureza". 

 

 

1.4.1.2 Enquadramento legal específico por descritor 

 

Os principais diplomas legais aplicáveis às componentes ambientais relevantes na 

elaboração do EIA são indicados no Quadro 1.4.1. 

 

Quadro 1.4.1 - Principais diplomas legais nacionais aplicáveis às componentes ambientais relevantes 

no EIA 

Descritor Ambiental Diplomas Legais 

Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro – Revê, actualiza e unifica o regime 

jurídico dos terrenos do domínio público hídrico (alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 53/74, de 15 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro e 

pelo Decreto-Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho)  

Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro - Estabelece o regime de licenciamento 

da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Junho) 

Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro - Estabelece o regime económico e 

financeiro da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água 

Água 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Estabelece normas, critérios e objectivos 

de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade 

das águas em função dos seus principais usos.  

Decreto-Lei n.º 276/99, de 3 de Julho - Define o Regime Geral de Gestão da 

Qualidade do Ar Ambiente. 

Decreto n.º 7/2002, de 25 de Março - Aprova o Protocolo de Quioto, com vista a 

garantir o combate efectivo às alterações climáticas através do estabelecimento 

de compromissos quantificados de limitação ou redução das emissões dos seis 

principais gases com efeito de estufa e tendo em vista uma redução global, até 

2012, a níveis pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990. 

Ar 

Decreto-Lei n 111/2002, de 16 de Abril - Reformula o Regime Geral de Gestão da 

Qualidade do Ar Ambiente (dá execução ao disposto nos artigos 4º e 5º do 

Decreto-Lei n.º 276/99, de 3 de Julho) 
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Descritor Ambiental Diplomas Legais 

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril - Estabelece o regime de prevenção e 

controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 
Ar 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de Julho - Aprova o 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC-2004). 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro - Aprova o novo Regime Legal 

Sobre Poluição Sonora (RLPS) (alterado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de 

Março, pelo Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro e pelo Decreto-Lei 

n.º 293/2003, de 19 de Novembro). 
Ruído 

Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março - Aprova o Regulamento das Emissões 

Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior. 

Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio - Fixa as regras a que fica sujeito o transporte 

de resíduos dentro do território nacional. 

Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro - Estabelece as regras a que fica sujeita 

a gestão de resíduos. 

Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro - Estabelece os requisitos para o 

processo de autorização prévia das operações de gestão de resíduos. 

Decreto-Lein.º152/2002, 23 de Maio – Estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeito o procedimento para a emissão de licença, instalaçao, exploração, 

encerramento, e manutenção pós-encerramento de aterros destinados à 

deposição de resíduos. 

Despacho n.º 25297/2002, de 27 de Novembro - Proíbe o abandono ou deposição 

sobre o solo, subsolo ou cursos de água, em espaço rural, de quaisquer resíduos 

não biodegradáveis. 

Resíduos 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Aprova a Lista Europeia de Resíduos 

(LER). 

Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio - Estabelece disposições quanto ao 

condicionamento do arranque de oliveiras. 

Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio - Estabelece a obrigatoriedade de 

manifestar o corte ou arranque de árvores à Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais (DGRF). 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril – Estabelece uma rede ecológica europeia 

de zonas especiais de conversão, a Rede Natura 2000, que engloba as Zonas 

Especiais de Conservação (ZEC) e as Zonas de Protecção Especial (ZPE). 

Transpõe para a ordem jurídica nacional as directivas Aves (Directiva do 

Conselho 79/409/CEE, de 2 de Abril) e Habitats (Directiva do Conselho 

92/43/CEE, de 21 de Maio) (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro). 

Ecologia 

Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro - Estabelece normas relativas à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (alterado pelos Decretos-Lei n.os 213/97, de 16 de 

Agosto, 227/98, de 17 de Julho, e 221/2001, de 22 de Outubro). 
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Descritor Ambiental Diplomas Legais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 15 de Julho - Aprova a 2ª 

fase de designação da Lista Nacional de Sítios para a Rede Natura 2000. 
Ecologia 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio - Estabelece o regime de protecção do 

sobreiro e da azinheira (alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho - Estabelece o regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro).  

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março - Estabelece o regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (alterado pelos Decretos-Lei n.os 316/90, de 13 de Outubro, 

n.º 213/92, de 12 de Outubro, n.º 79/95, de 20 de Abril e n.º 203/2002, de 1 de 

Outubro). 

Decreto-Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto - Estabelece as Bases da Política de 

Ordenamento do Território e Urbanismo. 

Ordenamento do 

Território 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro - Estabelece o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial. Desenvolve as bases da política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (alterado pelos Decretos-Lei 

n.ºs 53/2000, de 7 de Abril, n.º 76/2002, de 26 de Março, n.º 290/2003, de 5 de 

Abril e n.º 310/2003, de 10 de Dezembro). 

Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural. 
Património Cultural 

Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 

10 de Novembro) - Aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 

 

 

1.4.2 Objectivos dos estudos ambientais 

 

Os objectivos da AIA, tal como definidos no Decreto-Lei n.º 69/2000 (art. 4º), são os 

seguintes: 

 

− "Obter uma informação integrada dos possíveis efeitos directos e indirectos sobre o ambiente 

natural e social dos projectos que lhe são submetidos; 

− Prever a execução de medidas destinadas a evitar, minimizar e compensar tais impactes, de 

modo a auxiliar a adopção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

− Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 

lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da função 

administrativa; 

− Avaliar os possíveis impactes ambientais significativos decorrentes da execução dos 

projectos que lhe são submetidos, através da instituição de uma avaliação, a posteriori, dos 
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efeitos desses projectos no ambiente, com vista a garantir a eficácia das medidas destinadas 

a evitar, minimizar e compensar os impactes previstos." 

 

O procedimento de AIA implica a elaboração e apresentação à Autoridade de AIA 

competente de um documento designado como Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O 

EIA é definido pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 (art. 2º, alínea i), como "o documento elaborado 

pelo proponente no âmbito do procedimento de AIA, que contém uma descrição sumária do 

projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e negativos, que a 

realização do projecto poderá ter no ambiente, a evolução previsível da situação de facto 

sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, 

minimizar e compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas 

informações". 

 

O procedimento de AIA termina com a emissão, pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional, de uma Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA). Tendo em conta que esta DIA será emitida em fase de Estudo Prévio, haverá lugar a 

um procedimento de pós-avaliação, em fase de Projecto de Execução, no âmbito do qual o 

proponente apresentará um Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE). 

 

 

1.4.3 Antecedentes 

 

A Administração da RAVE adoptou uma política ambiental, assente num compromisso 

com a preservação da qualidade do ambiente e as condições de vida da população 

(disponível em www.rave.pt/ambiente.compromissos/htm). No âmbito desse compromisso, a 

RAVE declarou o seu empenho na realização de esforços continuados no sentido de: 

 

i) Integrar preocupações ambientais na cadeia de decisão, nomeadamente através da 

selecção de soluções de concepção de projecto e de traçado que minimizem os 

impactes ambientais negativos e potenciem os positivos, bem como através da 

optimização do traçado e da localização das estações e de outras infra-estruturas de 

suporte; 

ii) Promover o integral cumprimento das condicionantes ambientais do Projecto; 
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iii) Nortear a sua acção e a dos seus colaboradores segundo o princípio da prevenção, 

o que significa colocar a prioridade nas medidas de carácter preventivo do impacte 

ambiental do Projecto da Rede Ferroviária de Alta Velocidade nas suas diversas 

fases, em detrimento das medidas de carácter correctivo ou remediador; 

iv) Aumentar a sensibilidade para as questões relativas ao ambiente e à 

responsabilidade ambiental dos colaboradores e partes interessadas no Projecto; 

v) Adoptar o princípio da precaução em todas as questões relativas ao ambiente onde 

seja patente a incerteza científica quanto à extensão ou magnitude do impacte 

ambiental do Projecto da Rede Ferroviária de Alta Velocidade; 

vi) Melhorar continuamente os processos e práticas de forma a garantir um elevado 

desempenho ambiental do Projecto da Rede Ferroviária de Alta Velocidade; 

vii) Manter uma estrutura de Gestão Ambiental; 

viii) Trabalhar com outras entidades e organizações de forma a promover o 

desenvolvimento sustentável do Projecto da Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio do Troço Alenquer (Ota) 

– Pombal foi antecedido de um “Estudo de Viabilidade Técnica da Linha Lisboa-Porto” 

(EVT). O EVT, elaborado entre 2002 e 2004, 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. 

 

Os limites sul e norte do desenvolvimento de traçados no âmbito do EVT foram, 

respectivamente Alverca do Ribatejo (a cerca de 20 km a norte de Lisboa) e o Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro (a cerca de 9 km a norte do Porto). O EVT articulou-se com o "Estudo 

de localização da nova estação de Lisboa", no âmbito do qual foram analisados os traçados 

entre Alverca do Ribatejo e Lisboa. 

 

A geração, desenvolvimento e validação dos corredores, para as velocidades de 300 e 250 

km/h, foi um processo faseado, que tomou em consideração os factores ambientais. Da 

análise inicial de corredores, à escala 1:50.000, foram seleccionados os corredores a 

analisar à escala 1:25.000. 
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No troço entre a Ota e Coimbra os traçados bifurcam-se em dois corredores claramente 

distintos: um a oeste das Serras de Aire e Candeeiros e o outro a leste destas serras.  

 

O EVT concluiu que os corredores são comuns para as velocidades de 250 e de 300 km/h, 

verificando-se pequenas variações dos requisitos geométricos definidos para cada 

velocidade. 

 

No percurso da Linha Lisboa-Porto o EVT considerou as seguintes estações: 

 

− Aeroporto da Ota; 

− Leiria (nas alternativas por oeste da Serra dos Candeeiros) ou Entroncamento-Tomar 

(nas alternativas por leste daquela serra); 

− Coimbra; 

− Aveiro; 

− Porto; 

− Aeroporto Sá Carneiro. 

 

O EVT incluiu um Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA). O EPIA considerou os 

seguintes factores ambientais: clima, solos, recursos hídricos, qualidade do ar, qualidade da 

água, ruído, aspectos ecológicos, uso do solo e paisagem, património, socioeconomia, 

ordenamento do território, servidões e restrições de utilidade pública. 

 

Posteriormente, já no âmbito da elaboração do Estudo Prévio, foi elaborada uma Nota 

Técnica de Corredores que teve como objectivo a análise e validação dos corredores, 

entre Alenquer e Pombal, propostos no EVT. As principais condicionantes ambientais foram 

parte integrante dessa análise e validação. 

 

Na Nota Técnica de Corredores foram estudados traçados para as velocidades de 300 e de 

350 km/h, destinados apenas ao transporte de passageiros. 

 

A análise efectuada levou ao abandono de dois eixos propostos no EVT, na zona nascente 

de Leiria, e à criação de um corredor completamente novo, cerca de 2 km a nascente. Os 

eixos preconizados na Nota Técnica sofreram ligeiras alterações relativamente aos 

restantes eixos do EVT. A análise ambiental da Nota Técnica concluiu que não se 

identificaram situações com impactes significativos que inviabilizassem quaisquer dos eixos 
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propostos na Nota Técnica e que, como tal, deveriam ser analisados no Estudo Prévio e 

respectivo EIA. 

 

 

1.4.4 Metodologia geral de realização do EIA 

 

A metodologia a seguir no desenvolvimento do EIA consistiu na adaptação do faseamento 

de actividades, típico da realização de um estudo deste tipo: 

 

a) Análise dos antecedentes existentes, nomeadamente o EVT e de elementos de 

enquadramento; 

b) Realização de visitas de reconhecimento; 

c) Como resultado de a) e b), definição do âmbito dos impactes a analisar e revisão do 

programa de trabalhos; 

d) Caracterização da situação actual relativa ao ambiente afectado, através de 

levantamentos de campo, consulta e reuniões com entidades, análise de fotografia 

aérea e cartografia e análise documental; 

e) Análise dos eixos propostos no EVT e selecção dos corredores a analisar, 

resultantes quer da validação desses eixos quer da consideração de novos traçados; 

f) Identificação, previsão e avaliação de impactes, incluindo análises interdisciplinares 

decorrentes da discussão entre elementos da equipa; 

g) Análise comparativa das alternativas; 

h) Identificação de medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e 

avaliação dos impactes residuais; 

i) Definição geral das directrizes da monitorização, a pormenorizar em fase de projecto 

de execução; 

j) Elaboração das peças escritas e desenhadas do EIA e respectiva revisão. 

 

Todas estas actividades decorreram em estreita interacção com o consórcio projectista 

VIAPONTE/CENOR e o dono da obra (RAVE). 
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1.4.5 Estrutura geral e conteúdo do EIA 

 

O EIA (Volume 17 do Estudo Prévio) é constituído por Peças Escritas e por Peças 

Desenhadas. 

 

O conjunto das Peças Escritas integra três documentos: 

 

− Relatório, dividido em quatro tomos; 

− Anexos, compilados em três tomos; 

− Resumo Não Técnico (RNT). 

 

 

1.4.5.1 Relatório 

 

No Quadro 1.4.2 apresenta-se a estrutura e o conteúdo do Relatório. 

 

Quadro 1.4.2 - Estrutura e conteúdo do Relatório do EIA 

Tomos Capítulos Conteúdo 

1. Introdução 

Identificação do projecto, do proponente, de entidade licenciadora, 

da Autoridade de AIA, indicação da fase em que se encontra o 

projecto, identificação da equipa técnica responsável pela execução 

do EIA, enquadramento legal, objectivo, antecedentes, metodologia 

e estrutura do EIA 

2. Objectivos e 

Justificação do Projecto 

Objectivos e necessidade do projecto; Antecedentes do projecto; 

Conformidade com instrumentos de gestão territorial 
Tomo 1 

3. Descrição do Projecto 

e das Alternativas 

Consideradas 

Localização; Descrição dos eixos e das alternativas; Superstrutura; 

Electrificação; Instalações de apoio à exploração; Estação de Leiria; 

Obras de arte; Terraplenagens; Drenagem; Vedações; Estaleiros; 

Expropriações; Cenários de tráfego; Investimento; Projectos 

complementares e associados; Programação temporal 

Tomo 2 
4. Caracterização da 

Situação Actual 

A caracterização do ambiente potencialmente afectado apresenta-

se organizada nas seguintes secções: 

- Clima 

- Geologia e Geomorfologia 

- Recursos Hídricos Subterrâneos 
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Tomos Capítulos Conteúdo 

4. Caracterização da 

Situação Actual 

- Solos e Uso Actual do Solo 

- Recursos Hídricos Superficiais 

- Ecologia 

- Paisagem 

- Qualidade do Ar 

- Ruído e Vibrações 

- Socioeconomia 

- Ordenamento do Território 

- Património Cultural, Arqueológico e Construído 

- Gestão de Resíduos 

No início de cada secção apresenta-se a respectiva metodologia.  

Tomo 2 

5. Evolução da Situação 

Actual Sem Projecto 

Evolução previsível sem projecto, para os factores ambientais 

acima referidos  

Tomo 3 

6. Identificação, Previsão 

e Avaliação de Impactes 

Ambientais (Subcapítulos 

6.1 a 6.10) 

Para cada uma das secções (organizadas de modo idêntico ao 

Cap. 4): Metodologia, Impactes na Fase de Construção, Impactes 

na Fase de Exploração, Síntese de Impactes, Impactes 

Cumulativos. 

6. Identificação, Previsão 

e Avaliação de Impactes 

Ambientais (Subcapítulos 

6.11 a 6.15) 

Para cada uma das secções (organizadas de modo idêntico ao 

Cap. 4): Metodologia, Impactes na Fase de Construção, Impactes 

na Fase de Exploração, Síntese de Impactes, Impactes 

Cumulativos. O último subcapítulo (6.15) é dedicado à Análise de 

Risco.  

7. Medidas de 

Minimização e de 

Valorização de Impactes 

e Impactes Residuais 

As medidas encontram-se organizadas de acordo com as secções 

do Capítulo 4. 

8. Comparação 

Ambiental de Alternativas 

Este capítulo apresenta uma secção metodológica introdutória 

seguida de uma secção de comparação ambiental das alternativas 

e de uma secção conclusiva. 

9. Monitorização e 

Medidas de Gestão 

Ambiental 

 

10. Lacunas Técnicas e 

de Conhecimento 
 

11. Conclusões   

12. Glossário  

Tomo 4 

13. Bibliografia 
As referências bibliográficas estão organizadas pelos temas 

correspondentes à divisão em secções do Cap. 4 
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1.4.5.2 Resumo Não Técnico 

 

O RNT constitui um texto, redigido em linguagem simples, que permite ao leitor familiarizar-

se com as principais questões relacionadas com a decisão relativa ao projecto. A 

elaboração do RNT seguiu as recomendações publicadas pelo IPAMB em 1998 (“Critérios 

de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”) e disponíveis no 

site do Instituto do Ambiente. 

 

O RNT apresenta os seguintes aspectos: 

 

− Justificação do projecto, localização geográfica e principais características; 

− Antecedentes do projecto, área de estudo e alternativas; 

− Elaboração do EIA, legislação do processo de AIA; 

− Construção do projecto; 

− Exploração do projecto; 

− Características ambientais dos corredores; 

− Consequências ambientais da construção e da exploração do projecto e medidas 

adoptadas para evitar, reduzir ou compensar os principais impactes negativos; 

− Análise comparativa dos corredores alternativos. 

 

 

1.4.5.3 Anexos 

 

Os Anexos, organizados em tomos correspondentes aos tomos do Relatório, incluem o 

seguinte tipo de informação: 

 

− Documentação relativa a antecedentes do projecto (nomeadamente excertos da Nota 

Técnica de Selecção de Corredores); 

− Elementos do projecto; 

− Dados relativos à caracterização do ambiente afectado ou à identificação e previsão 

de impactes que complementam o texto apresentado no Relatório. 
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1.4.5.4 Peças desenhadas 

 

São os seguintes os desenhos incluídos no EIA: 

 

N.º dos Desenhos Descrição 

LC1_EP_170_001_B Planta de Localização 

LC1_EP_170_002_B a LC1_EP_170_010_B Esboço Corográfico 

LC1_EP_170_142_0 a LC1_EP_170_145_0 Áreas sensíveis 

LC1_EP_170_146_0 Áreas de Interesse para a Fauna 

LC1_EP_170_011_B Esquema de Eixos e Alternativas 

LC1_EP_170_123_0 Alternativas e Grandes Opções de Traçado 

LC1_EP_170_012_B a LC1_EP_170_020_B Alternativas Actuais e dos Estudos Anteriores 

LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B Geologia e Geomorfologia 

LC1_EP_170_30_B Bacias Hidrográficas 

LC1_EP_170_031_B a LC1_EP_170_039_B Solos 

LC1_EP_170_040_B a LC1_EP_170_048_B Uso do Solo 

LC1_EP_170_049_B a LC1_EP_170_057_B Ordenamento do Território 

LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_066_B Condicionantes 

LC1_EP_170_067_B a LC1_EP_170_075_B Habitats 

LC1_EP_170_147_0 Síntese Fisiográfica 

LC1_EP_170_148_0 a LC1_EP_170_156_0 Áreas de Maior Visibilidade 

LC1_EP_170_085_B a LC1_EP_170_093_B Análise Visual e Unidades de Paisagem 

LC1_EP_170_094_B a LC1_EP_170_102_B Património Cultural 

LC1_EP_170_124_A a LC1_EP_170_132_A Síntese de Impactes (Ortofotomapas) 

LC1_EP_170_133_0 a LC1_EP_170_141_0 Síntese de Impactes (Esboço Corográfico) 
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO 

 

Conforme já se referiu na secção 1.2.1, o troço Alenquer (Ota) – Pombal constitui um dos 

lotes (Lote C1) em que foi dividida a Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto. A 

divisão em lotes para efeito de elaboração dos Estudos Prévios e dos respectivos EIA teve 

em conta o faseamento construtivo e as possíveis articulações no futuro entre a Rede de 

Alta Velocidade e a Rede Convencional, atenta à interoperabilidade dos sistemas 

ferroviários e o futuro Plano de Migração de Bitola. No caso do Lote C1, a definição dos 

seus limites norte e sul prendeu-se, respectivamente, com as possibilidades de interligação 

à Linha do Norte e com a futura possibilidade de ligação ao traçado de Alta Velocidade 

Lisboa-Madrid através do troço Ota - Montemor-o-Novo. 

 

O Lote C1 é, assim, uma componente essencial da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

Lisboa-Porto e, consequentemente, da Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 

 

Os objectivos e a justificação do projecto não são exclusivos do presente troço, sendo 

globais para a Rede Ferroviária de Alta Velocidade e, em particular, para a Ligação Lisboa-

Porto. Seguidamente, apresentam-se esses objectivos e nos pontos 2.3 e 2.4 referem-se, 

respectivamente, os antecedentes do projecto do Troço Alenquer (Ota) - Pombal e a 

conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

 

O troço em estudo insere-se na rede ferroviária de alta velocidade internacional, acordada 

entre Portugal e Espanha na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, realizada a 8 e 9 de 

Novembro de 2003, cujos principais objectivos são: 

 

− Reforçar as relações entre Portugal e Espanha e em especial entre as regiões 

próximas dos dois países, contribuindo ainda para a promoção de um 

desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, no sentido de reforçar a 

sua coesão económica e social; 

− Assegurar a interoperabilidade das redes ferroviárias europeias; 
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− Reforçar a estruturação do Eixo Atlântico e das respectivas relações internas e 

externas, com a Europa e, em especial, com Espanha, em torno dos mais 

importantes pólos de desenvolvimento nacional; 

− Facilitar a mobilidade, potenciando novas oportunidades de atracção de 

investimentos; 

− Melhorar a sustentabilidade do sistema de transportes através da oferta de um 

transporte ferroviário de qualidade e competitivo face às alternativas aérea e 

rodoviária e com menores impactos energéticos e de emissões atmosféricas; 

− Promover a intermodalidade através de uma maior e melhor articulação com os 

restantes sistemas de transporte, em particular com as plataformas aeroportuárias. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 83/2004, de 26 de Junho, define os 

princípios de enquadramento da rede ferroviária de alta velocidade, aprova o 

desenvolvimento das infra-estruturas e promove a preparação da integração no futuro plano 

ferroviário nacional. Estes princípios foram definidos (nº 1 da RCM) como "os princípios do 

crescimento sustentado, da acessibilidade e da mobilidade europeia, da partilha de riscos e 

da complementaridade das infra-estruturas ferroviárias". 

 

Esta RCM aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que integram a rede 

ferroviária de alta velocidade (nº 2 da RCM), incluindo a Linha Lisboa-Porto, "como linha 

especialmente construída para a alta velocidade, com estações intermédias em Leiria, 

Coimbra e Aveiro" (alínea c), nº 2 da RCM). 

 

A XXIª Cimeira Luso-Espanhola, realizada em Évora, em Novembro de 2005, fez o ponto 

da situação dos trabalhos em matéria de alta velocidade e o enquadramento dos projectos 

no planeamento de ambos os países, confirmando-se as quatro ligações previstas: Lisboa-

Madrid, Porto-Vigo, Aveiro-Salamanca e Faro-Huelva. 

 

Ao nível europeu a ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto está inscrita nos 

Projectos Prioritários listados no Anexo II da Decisão nº 884/2004/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004. 

 

Seguidamente referem-se diversos documentos de política, a nível europeu e nacional, que 

enquadram e justificam a rede ferroviária de alta velocidade. 
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A Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável (EUDS) (COM (2001) 264 

final), aprovada no Conselho Europeu de Gotemburgo - 2001, considera a necessidade de 

acção urgente em quatro áreas de intervenção prioritárias: alterações climáticas, transportes 

sustentáveis, riscos para a saúde pública e recursos naturais. A rede de alta velocidade, 

permitindo uma redução de emissões, constitui um contributo para o combate às 

alterações climáticas. A EUDS salienta, no que se refere à área dos transportes 

sustentáveis, a necessidade de substituição do transporte rodoviário pela ferrovia. 

 

Em 2001, a Comissão Europeia publicou o Livro Branco sobre a política europeia de 

transportes (COM(2001) 370). As cerca de sessenta medidas propostas no Livro Branco 

enquadram-se em seis grandes orientações, das quais se citam: 

 

− Revitalizar o caminho-de-ferro; 

− Realizar a rede trans-europeia de transportes. 

 

O Livro Branco salienta a intermodalidade do avião com o caminho-de-ferro, “transformando 

a concorrência entre o comboio e o avião numa complementaridade entre ambos no caso de 

conexões entre metrópoles servidas por comboios de alta velocidade”. E acrescenta “Já não 

se justifica manter determinadas ligações aéreas para destinos em que exista, de facto, uma 

alternativa ferroviária competitiva de alta velocidade. Poderá, assim, operar-se uma 

transferência de capacidade para os eixos em que não exista serviço ferroviário de alta 

velocidade.” 

 

O Livro Branco considera que uma rede eficaz de transporte rápido de passageiros “deve 

ser composta por linhas de alta velocidade, incluindo linhas adaptadas, e por ligações e 

sistemas que permitam a integração de serviços de transportes aéreos e de transporte 

ferroviário, bem como de aeroportos”. 

 

O apoio previsto no Livro Branco às linhas de alta velocidade “deve estar ligado ao 

desenvolvimento da capacidade de transporte de mercadorias, libertando vias anteriormente 

utilizadas por comboios de passageiros e que poderão ser mais facilmente utilizadas pelo 

comboios de mercadorias”. Poderá ser este o caso da Linha do Norte, após a concretização 

da ligação de alta velocidade Lisboa-Porto 
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A nível nacional, o Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES 

2000-2006), indica um conjunto de opções que Portugal deverá definir e concretizar, de que 

se cita: 

 

− apostar de modo sustentado na implantação de actividades, tecnologias e infra-estruturas 

que “eliminem” a distância, como constrangimento da competitividade (...). 

 

O PNDES 2000-2006 define como um dos factores alavanca do novo modelo de 

crescimento “a consolidação de infra-estruturas básicas através de investimento continuado 

nas áreas cruciais dos transportes (...)”. 

 

O Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes 2000/2006 (POAT), define 

eixos principais do novo modelo de crescimento, no sector dos transportes, dos quais se 

destacam: 

 

− Reforço da ligação Portugal-Espanha-Resto da Europa, para o que o 

desenvolvimento dos corredores multimodais representará um contributo 

fundamental; 

− Integração do espaço português com progressivo desencrave do interior, objectivo 

que tenderá a ser viabilizado (...) pelo programa de desenvolvimento ferroviário, (...) 

e, fundamentalmente, pelo necessário fomento da complementaridade e 

interoperacionalidade destes modos [rodoviário, ferroviário, marítimo-portuário] - 

corredores Norte/Sul e eixos transversais. 

 

O POAT define como um dos princípios de política a ligação das áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto a Espanha e à Europa através de corredores multi-modais integrados na 

rede trans-europeia de transportes.  

 

A estratégia do POAT na área do transporte ferroviário de passageiros a média e longa 

distância inclui “a criação de uma infra-estrutura capaz de oferecer serviços concorrenciais 

com outros modos”. O POAT realça que “a peça essencial dessa estratégia é a integração 

do Portugal na rede europeia de alta velocidade”. 

 

Ainda de acordo com o POAT “a Linha do Norte continuará a ser objecto de importantes 

investimentos tendo em conta que é a principal ligação nacional entre as duas maiores 
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áreas urbanas e, no futuro, com a concretização da ligação em alta velocidade, funcionará 

essencialmente para as ligações inter-regionais e como factor de densificação e de 

alimentação daquela linha”. 

 

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS), aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2004, de 22 de Dezembro, “visa o período 

2005/15 e consiste num conjunto coordenado de actuações que, partindo da situação actual 

de Portugal, com as suas fragilidades e potencialidades, permitam num horizonte de 12 

anos assegurar um crescimento económico célere e vigoroso, uma maior coesão social, e 

um elevado e crescente nível de protecção e valorização do ambiente”.  

 

De entre os desafios considerados na ENDS como importantes para uma mudança de 

trajectória económica, social e ambiental num claro sentido de sustentabilidade, citam-se os 

seguintes: 

 

− “Assegurar ao território (...) um acesso fácil a rotas de transporte de mercadorias e de 

passageiros que permitam contactos fáceis com as regiões do mundo em que se vai 

concentrar o potencial de crescimento a nível mundial”; 

− “Apostar na inovação tecnológica e social que permita reduzir a intensidade energética do 

crescimento, procurando soluções menos poluentes para os transportes (...)”. 

 

A redução da sinistralidade rodoviária encontra-se referida num dos desafios definidos na 

ENDS, para o qual a substituição do modo rodoviário pelo modo ferroviário é um importante 

contributo. 

 

A ENDS define vectores estratégicos, aos quais se associam linhas de orientação. No 

Quadro 2.1.1 citam-se os vectores e as linhas de orientação relacionadas com os objectivos 

da alta velocidade ferroviária. 
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Quadro 2.1.1 - Vectores estratégicos e linhas de orientação da ENDS 

Vector estratégico Linhas de orientação 

4.2.3 Um crescimento económico dissociado do 

consumo de recursos naturais e de impactes 

ambientais nocivos 

(40) Assegurar o cumprimento das metas asumidas 

por Portugal de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa 

4.4.1 Uma organização do território que valorize 

Portugal no espaço europeu 

(56) Reforçar as ligações terrestres - ferroviárias e 

rodoviárias - no espaço da Península Ibérica 

 

A ENDS define um conjunto de metas, de que se destacam: 

 

− Diminuir a intensidade do PIB em consumo de energia e de recursos naturais através 

do aumento da eficiência do sistema produtivo e de transportes e da aposta em 

energias renováveis; 

− Aumento, até 2010, de 5% nos passageiros*km transportados no território nacional; 

− Limitar a 27%, em 2008-2012, o aumento das emissões de gases com efeito de 

estufa, relativamente aos valores de 1990. 

 

Embora seja previsível que o início de exploração da ligação ferroviária de alta velocidade 

seja posterior às metas temporais fixadas na ENDS, constitui ainda assim um contributo 

para o cumprimento das metas subsequentes que certamente virão a ser fixadas em futuras 

revisões da ENDS. 

 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, ratificada por 

Portugal em 1993, tem como objectivo conseguir “a estabilização das concentrações na 

atmosfera de gases com efeitos de estufa (GEE), a um nível que evite uma interferência 

antropogénica perigosa com o sistema climático” (art. 2º). No âmbito desta convenção foi 

aprovado o Protocolo de Quioto que fixa políticas e medidas de carácter voluntário para os 

países industrializados, listados no Anexo I da Convenção e Anexo B do Protocolo, e tem 

por objectivo a redução das emissões de seis gases com efeitos de estufa aos níveis de 

1990 (http://unfccc.int/). O Protocolo de Quioto, ao qual aderiu a Comunidade Europeia e 

todos os seus Estados-Membros, entrou em vigor em 2005. A União Europeia aprovou um 

Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeia (Decisão nº 2002/358/CE, 

de 25 de Abril, do Conselho) no cumprimento do Protocolo de Quioto. 
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As emissões associadas aos transportes rodoviários e aéreos são uma componente 

importante das emissões totais de GEE a nível nacional. A transferência destes modos de 

transporte para o transporte ferroviário contribuirá para a redução das emissões de GEE. 

 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros (RCM) nº 119/2004, de 31 de Julho, “incide também no sector dos 

transportes, em particular através do investimento nos transportes públicos, e, 

nomeadamente, na ferrovia” (Preâmbulo da RCM). Embora a rede ferroviária de alta 

velocidade não conste das medidas em vigor, consideradas no cenário de referência do 

sector dos transportes 1990-2020 (Moura, Figueira e Vieira, 2003) nem das medidas 

adicionais propostas (Quadro 2 do Relatório Síntese do PNAC), 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.  

 

O Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica promovido pela RAVE (IDAD, Outubro de 

2003) concluiu pela ocorrência dos seguintes efeitos positivos: 

 

− diminuição da sinistralidade; 

− redução das emissões de gases com efeito de estufa, que contribuem para o 

fenómeno das alterações climáticas; 

− melhoria da qualidade do ar. 

 

Estes efeitos positivos devem-se, sobretudo, à transferência de passageiros do modo 

rodoviário e, em menor escala, do modo aéreo para o modo ferroviário. 

 

 

2.2 EXTERNALIDADES ASSOCIADAS AO PROJECTO 

 

O Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre 

Lisboa e Porto, elaborado em Agosto de 2005 pela VTM, Consultores, teve como objectivo 

a avaliação dos efeitos da entrada em funcionamento da linha de alta velocidade sobre os 

seguintes vectores: 

 

− Sinistralidade rodoviária; 
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− Benefícios em tempo; 

− Emissões de poluentes atmosféricos. 

 

Para que fosse possível essa avaliação foram considerados dois cenários de evolução para 

os vários modos de transporte entre Lisboa e o Porto (ferroviário, aéreo e rodoviário): 

 

− No Cenário Base considerou-se que até 2030, ano horizonte de análise, não se irão 

verificar alterações nas características do mercado actual e as características de 

oferta dos vários modos de transporte disponíveis se irão manter idênticas às 

actuais. 

− No Cenário I1A considerou-se um crescimento macroeconómico que terá como 

consequência o aumento da percepção do Valor do Tempo pelo mercado, e a 

consequente maior apetência pela utilização de modos de transporte mais rápidos. 

Considerou-se, também para este cenário, a introdução de um pacote de políticas de 

transporte que favorecerá a utilização do modo ferroviário em detrimento do modo 

rodoviário. Por último, o novo modo de alta velocidade passaria a servir Leiria, que 

até então não era servida, de forma competitiva, pelo transporte ferroviário. 

 

 

2.2.1 Metodologias e pressupostos de avaliação 

 

2.2.1.1 Sinistralidade rodoviária 

 

A avaliação dos impactes na sinistralidade rodoviária foi expressa em unidades físicas e 

monetárias, segundo estimativas designadas por alta e baixa.  

 

As estimativas altas estão associadas a visões menos favoráveis da evolução de risco de 

acidente, mas mais favoráveis na valorização dos impactes. As estimativas baixas estão 

associadas a análises mais conservadores da dimensão dos impactes. 

 

A valorização considerada para os acidentes foi estabelecida com base em valores 

recomendados pelo “Manual de Avaliação de Custos e Benefícios dos Projectos de 

Investimento (Sector dos Transportes)”, de 2003, preparado pela Direcção-Geral da Política 

Regional da Comissão Europeia. No Quadro 2.2.1 apresenta-se a síntese dos principais 

valores de referência utilizados. 
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Quadro 2.2.1 - Quantificação dos pressupostos de sinistralidade rodoviária 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Estimativa alta 0,162 0,150 0,138 0,135 0,131 Exposição de 

acidentes (valores 

por 106 vkm) Estimativa baixa 0,162 0,138 0,113 0,108 0,102 

Estimativa alta 39,6 €/1000 pkm 
Valorização 

Estimativa baixa 32,4 €/1000 pkm 

 

 

2.2.1.2 Benefícios em tempo 

 

A valorização dos benefícios em tempo foi, igualmente, estabelecida com base em valores 

recomendados pelo “Manual de Avaliação de Custos e Benefícios dos Projectos de 

Investimento (Sector dos Transportes)”. Os principais pressupostos foram: 

 

− Valor médio de tempo em 2003: 8,5 €/h; 

− Taxa de crescimento anual do valor real do tempo, para o período 2010-2030: 

 Estimativa Baixa – 1%, correspondente a 1/3 do crescimento económico 

previsto no cenário I1A (3%); 

 Estimativa Baixa – 1,5%, correspondente a 1/2 do crescimento económico 

previsto no cenário I1A (3%). 

 

 

2.2.1.3 Emissões de poluentes atmosféricos 

 

As emissões atmosféricas foram calculadas através da estimativa de valores (em termos 

quantitativos, em toneladas de poluente, e em termos de valorização ambiental, em 

unidades monetárias) associados ao consumo de energia no cenário Base e no cenário I1A 

decorrentes da utilização dos vários modos de transporte [transporte ferroviário 

(convencional e de alta velocidade), transporte aéreo e transporte rodoviário (colectivo de 

passageiros e individual)]. 

 

A quantificação dessas emissões teve por base as estimativas de fluxos de tráfego e os 

factores de emissão relativos aos vários serviços de transporte em concorrência, 

considerando-se os modos de transporte com propulsão de combustão interna [rodoviário 
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(individual e colectivo) e aéreo] e os modos de transporte associados ao consumo de 

energia eléctrica [ferroviários (convencional e de alta velocidade)]. 

 

Os poluentes atmosféricos considerados foram os óxidos de azoto (NOx), o dióxido de 

enxofre (SO2), as partículas (PM) e o dióxido de carbono (CO2). 

 

O balanço entre a estimativa de emissões associadas aos diferentes serviços de transporte 

disponíveis no Cenário Base e no Cenário I1A serviu de base para a avaliação das 

externalidades referentes às emissões de poluentes atmosféricos. 

 

O valor monetário adoptado para o cálculo das externalidades geradas na produção de 

electricidade (para os modos ferroviários: convencional e de alta velocidade) teve por base 

os relatórios nacionais do projecto ExternE. Os pressupostos para determinar o valor 

monetário final foram: 

 

− A contribuição de cada um dos combustíveis (carvão, fuelóleo, gás natural e 

biomassa) utilizados pelas centrais de produção de electricidade; e 

− Os factores de consumo dos dois serviços de transporte ferroviário (convencional e 

de alta velocidade). 

 

Com o objectivo de determinar as externalidades, por poluente atmosférico, foi também 

considerada a evolução do “mix” de produção eléctrica para o período 2010-2030, tendo em 

atenção a contribuição de cada um dos referidos combustíveis. 

 

A valorização relativa aos poluentes emitidos pelos outros modos de transporte com 

propulsão de combustão interna [transporte rodoviário (individual e colectivo) e transporte 

aéreo] foi calculada tendo por base os valores disponíveis na bibliografia de referência. 

 

 

2.2.2 Principais resultados das externalidades 

 

O estudo da VTM apresenta a ligação Lisboa - Porto dividida em troços que reflectem a 

mudança de passageiros nas estações previstas: Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.  
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Como nenhum dos troços apresentados coincide com o troço em estudo, Alenquer (Ota) – 

Pombal, optou-se por considerar como válidos os resultados referentes ao troço Leiria -

 Coimbra, uma vez que é neste troço que está reflectida a mudança de passageiros na 

estação de Leiria que, por sua vez, é parte integrante do estudo. 

 

Assim, os resultados apresentados são, em termos parciais, referentes ao troço Leiria-

Coimbra e, em termos globais, referentes à ligação Lisboa - Porto. 

 

Nos Quadros 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 apresentam-se, respectivamente, as estimativas, alta e 

baixa, das avaliações (quantitativas e valorização monetária) da sinistralidade rodoviária, 

dos benefícios em tempo e do balanço de emissões de poluentes atmosféricos. 

 

No Quadro 2.2.5 apresentam-se, em valores monetários, os benefícios económicos totais do 

projecto, tendo em conta os três vectores avaliados. 
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Quadro 2.2.2 - Estimativas de sinistralidade rodoviária evitada e valorização monetária 

2010 2015 2020 2025 2030 

 Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Valor quantitativo (Acidentes/Mortos/Feridos Graves/Feridos Ligeiros) 

Lisboa - Porto 64/4/83/12 54/4/83/12 69/4/90/13 63/4/82/12 74/5/97/14 61/4/79/11 83/6/109/16 67/4/86/12 94/6/122/18 73/4/94/14 

Leiria - Coimbra 16/1/21/3 16/1/21/3 17/1/22/3 16/1/20/3 18/1/24/3 15/1/19/3 20/1/26/4 16/1/21/3 22/2/29/4 17/1/22/3 

Valorização monetária (106€) 

Lisboa - Porto 23,44 19,18 27,32 22,36 31,85 26,06 36,75 30,07 42,40 34,69 

Leiria - Coimbra 5,83 4,77 6,74 5,52 7,79 6,37 8,89 7,27 10,14 8,30 

 

 

Quadro 2.2.3 - Estimativas de benefícios em tempo e valorização monetária  

2010 2015 2020 2025 2030 

 Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Valor quantitativo (106 horas) 

Lisboa - Porto 8,58 10,02 11,71 13,55 15,68 

Leiria - Coimbra 2,27 2,65 3,10 3,59 4,15 

Valorização monetária (106€) 

Lisboa - Porto 49,76 48,07 62,63 59,02 78,83 72,48 98,27 88,15 122,51 107,22 

Leiria - Coimbra 13,18 12,74 16,59 15,64 20,88 19,20 26,03 23,35 32,44 28,39 
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Quadro 2.2.4 - Estimativas de redução de poluentes atmosféricos (balanço de emissões) e valorização monetária 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Valor quantitativo (ton) 

 NOx SOx PM CO2 NOx SOx PM CO2 NOx SOx PM CO2 NOx SOx PM CO2 NOx SOx PM CO2 

Lisboa - Porto -474 41 -41 -44.313 -600 26 -49 -52.936 -716 4 -57 -63.203 -827 4 -66 -73.412 -955 3 -77 -85.267 

Leiria - Coimbra -97 12 -9 -7.303 -124 8 -10 -8.646 -148 3 -12 -10.232 -170 4 -14 -11.622 -194 4 -16 -13.193 

Valorização monetária (106€) 

 
Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Lisboa - Porto 10,83 11,53 12,62 13,44 14,70 15,66 16,96 18,07 19,56 20,84 

Leiria - Coimbra 1,96 2,19 2,26 2,53 2,59 2,91 2,94 3,31 3,33 3,76 

 

 

Quadro 2.2.5 - Benefícios económicos totais do projecto 

 2010 2015 2020 2025 2030 

 
Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Estimativa 

alta 

Estimativa 

baixa 

Valorização monetária (106€) 

Lisboa - Porto 84,03 78,78 102,57 94,82 125,38 114,20 151,98 136,29 184,47 162,75 

Leiria - Coimbra 20,97 19,70 25,59 23,69 31,26 28,48 37,86 33,93 45,91 40,45 
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2.3 ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Numa perspectiva de avaliação da mudança de bitola e planeamento do percurso da alta 

velocidade, o Governo Português, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/88, 

deliberou que “as novas linhas ferroviárias que venham a ser construídas em Portugal para 

o transporte de passageiros em alta velocidade (...) deverão adoptar a bitola europeia 

(1,435 m)”. 

 

Os primeiros estudos sobre ligações ferroviárias em alta velocidade realizados em Portugal 

ocorreram no final dos anos 80 e princípio dos anos 90: 

 

− 1989: Estudo Exploratório da Ligação Porto/Braga/Aveiro à fronteira espanhola; 

− 1990: Estudo de uma Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto; 

− 1990: Estudo de Soluções Alternativas de Traçado para uma Linha de Alta 

Velocidade entre Lisboa e a fronteira Luso-Espanhola; 

− 1992: Estudo de Soluções Alternativas de Traçado para uma Linha de Alta 

Velocidade entre Portugal e Espanha pelo centro do País; 

− 1992: Estudo de Soluções Alternativas de Traçado para uma Linha de Alta 

Velocidade entre Portugal e Espanha via Marvão e Cáceres. 

 

De entre estes, assume interesse para a Ligação Lisboa-Porto, o Estudo de uma Linha de 

Alta Velocidade entre Lisboa e Porto (Consulgal e Transmark, 1990), cujo objectivo consistiu 

na análise da viabilidade técnica de alternativas de traçado para uma linha de alta 

velocidade, em bitola europeia, complementada com projecções de mercado de passageiros 

para tempos de percurso entre 01h30 e 02h00. Na fase final deste estudo foram estudadas 

com maior profundidade duas opções para tráfego misto, para uma velocidade máxima da 

ordem dos 250 km/h, e uma só para passageiros, para uma velocidade máxima de 300 

km/h. 

 

De acordo com este estudo, a nova linha de alta velocidade passaria a servir as seguintes 

estações: Lisboa, Vila Franca de Xira, Leiria, Pombal, Coimbra, Aveiro, Espinho, Porto 

Parkway e Porto Campanhã. O estudo incluiu uma análise de incidências ambientais, 

destacando-se - no que se refere à zona do actual lote C1 - "os problemas de 
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atravessamento dos leitos de cheia dos recursos hídricos nas zonas de Leiria (…), o que 

implicaria a adopção de viadutos com desenvolvimentos apreciáveis". 

 

Mais recentemente, outros estudos envolveram a articulação da rede ferroviária: 

 

− Integração da Alta Velocidade na Rede Ferroviária Nacional, 1997; 

− Procura para a Alta Velocidade – Estudos Complementares de Procura para a Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade em 2000. 

 

Como anteriormente mencionado, o Estudo Prévio do Troço Alenquer (Ota) – Pombal foi 

antecedido de um “Estudo de Viabilidade Técnica da Linha Lisboa-Porto” (EVT), 

desenvolvido pelo consórcio JacobsGIBB/Prointec, que analisou e propôs corredores à 

escala 1:25.000. O EVT estudou traçados para tráfego de passageiros e para tráfego misto, 

para as velocidades de 250 km/h e 300 km/h.  

 

O EVT definiu ainda a localização das estações na ligação de alta velocidade Lisboa-Porto: 

 

− Ota (Novo Aeroporto); 

− Entroncamento/Tomar ou Leiria, consoante o traçado se desenvolve a nascente ou a 

poente da serra de Candeeiros; 

− Coimbra; 

− Aveiro; 

− Vila Nova de Gaia; 

− Porto; 

− Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

 

A estação de Entroncamento/Tomar correspondia a uma alternativa de corredor por 

nascente das serras de Aire e de Candeeiros, entretanto abandonada pela RAVE na 

sequência da RCM n.º 83/2004, que prevê uma estação em Leiria. 

 

Na sequência do Estudo de Viabilidade Técnica do Eixo Lisboa-Porto, este foi dividido em 5 

lotes, de forma a assegurar o desenvolvimento dos correspondentes Estudos Prévio e 

Estudo de Impacte Ambiental. O Eixo Lisboa-Porto foi, assim, dividido em (ver Figura 2.3.1): 

 

− Lote A: Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia; 
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− Lote B: Troço Soure/Mealhada; 

− Lote C1: Troço Alenquer (Ota)/Pombal; 

− Lote D: Troço Lisboa/Alenquer (Ota); 

− Lote E: Troço Vila Nova de Gaia/Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

 

O troço aqui em análise apenas inclui a estação de Leiria. 

 

O EVT apresentava, na parte relativa ao Lote C1, os seguintes eixos (ver Figura 2.3.2): 

 

− entre o Aeroporto da Ota e a zona de Carvalhal/Molianos (ponto comum a sul de 

Alcobaça): Eixos 4 e 19; 

− entre Carvalhal/Molianos e a Bidoeira (ponto comum a norte de Leiria): eixo 7, por 

poente de Leiria, e eixos 8 e 9, por nascente de Leiria; 

− para norte da Bidoeira: eixos 22, 24, 25 e 26. 

 

Como se pode observar na Figura 2.3.2, o limite norte do Lote C1 não terminava num ponto 

comum aos vários eixos, mas sim em dois pontos distintos de ligação ao lote seguinte - Lote 

B. 

 

O EVT procedeu a uma análise multicritério, que considerou as principais condicionantes 

ambientais e os eixos com impactes ambientais negativos mais significativos. Para o 

Cenário Tráfego de Passageiros, essa análise mutlticritério identificou as alternativas e os 

eixos seleccionados como mais favoráveis. No que se refere ao Lote C1 do Estudo Prévio, a 

alternativa seleccionada com base na análise multicritério do EVT foi a designada como A1, 

que integrava os eixos 4, 7, 22 e 26 (ver Figura 2.3.2). 
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Figura 2.3.1 - Inserção do Lote C1 na Rede Ferroviária de Alta Velocidade 
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Figura 2.3.2 - Esquema de eixos do Estudo de Viabilidade Técnica, revisto para 300 km/h 
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Já no âmbito da elaboração do Estudo Prévio foi produzida, em Outubro de 2004, uma Nota 

Técnica de Selecção de Corredores, cujo Sumário Executivo se reproduz no Anexo 2.3.1.  

 

A Nota Técnica analisou os traçados e as localizações da Estação de Leiria propostos no 

EVT, com os seguintes objectivos: 

 

− análise e identificação de alterações aos traçados estudados para permitir a 

velocidade de projecto de 350 km/h, em todo o traçado ou em secções significativas 

deste, como resultado de um pedido formulado pela RAVE; 

− validação das soluções a desenvolver em Estudo Prévio, à escala 1:5.000. 

 

Os traçados analisados na Nota Técnica são apenas para passageiros. 

 

A Nota Técnica incluiu uma análise das principais condicionantes ambientais, 

resultantes dos trabalhos desenvolvidos até à data, permitindo desse modo a validação dos 

traçados a estudar. 

 

Como conclusões dessa Nota Técnica constatou-se que os eixos propostos no EVT para 

tráfego de passageiros e velocidade de 300 km/h constituem o espaço canal adequado para 

a implantação da linha férrea em estudo. Constitui excepção a travessia da zona nascente 

de Leiria, onde foram abandonados os eixos 8 e 9 do EVT e estudado um corredor 

completamente novo, cerca de 2 km a nascente. Na Figura 2.3.2 representam-se os eixos 

estudados no EVT e a sua adaptação à velocidade de 300 km/h efectuada no âmbito da 

Nota Técnica; estes últimos foram designados com a mesma numeração do EVT, à qual se 

acrescentou a letra "R". 

 

Complementarmente à Nota Técnica foi elaborado um Memorando sobre o traçado na zona 

da Ota que conclui pelo interesse de considerar um traçado a nascente da localização do 

Novo Aeroporto de Lisboa, com as seguintes vantagens: 

 

− garantia de uma solução de traçado para a velocidade de 350 km/h na zona da Ota, 

que interessa às composições não destinadas a parar na estação do novo aeroporto; 

− separação total das duas obras que terão necessariamente um planeamento distinto; 
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− execução do ramal de acesso ao aeroporto da Ota apenas e só se o aeroporto for 

uma realidade, com a vantagem de ser construído simultaneamente com a obra do 

aeroporto, sem qualquer interferência com a Linha de Alta Velocidade entretanto já 

em exploração pelo eixo Ota / Nascente; 

− não condicionamento das características geométricas da linha de Alta Velocidade à 

passagem obrigatória no aeroporto da Ota; 

− flexibilização da exploração ferroviária já que possibilita separar as composições que 

param das que não param no aeroporto. 

 

A possibilidade de efectuar uma ligação à Linha do Norte na zona a nascente do futuro 

Aeroporto da Ota, e como tal assegurar a interoperabilidade das duas redes ferroviárias 

(convencional e Alta Velocidade), constitui-se numa das principais vantagens do novo 

traçado proposto a nascente da Ota. 

 

O limite sul do Estudo Prévio foi, assim, deslocado de modo a incluir este traçado a 

nascente da Ota, para a Linha do Norte, aproximadamente no ponto de intersecção com a 

futura Auto-Estrada A10. 

 

Um dos resultados da Nota Técnica consistiu, assim, na escolha dos corredores a 

desenvolver no Estudo Prévio à escala 1:5.000 e a analisar no presente EIA. 

 

A nomenclatura dos eixos e sub-eixos da Nota Técnica de Selecção de Corredores baseou-

se na divisão do lote em dois sub-troços (1 e 2) e na definição de dois eixos no troço 1 

(eixos 1.1 e 1.2) e de seis eixos no sub-troço 2 (eixos 2.1 a 2.6).  

 

O desenvolvimento do Estudo Prévio levou à criação de mais eixos. A Figura 2.3.3 ilustra a 

evolução do EVT para a Nota Técnica de Corredores e desta para o Estudo Prévio. Nos 

Desenhos LC1_EP_170_012_B a LC1_EP_170_020_B a evolução entre os eixos e sub-

eixos da Nota Técnica, representados a cinzento, e os do Estudo Prévio, representados a 

cores, pode analisar-se em mais pormenor. No Quadro 2.3.1 apresenta-se a 

correspondência entre os eixos e sub-eixos do EVT, da Nota Técnica e do Estudo Prévio. 
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Figura 2.3.3 - Evolução dos eixos do Lote C1 
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Quadro 2.3.1 - Correspondência de eixos e sub-eixos do EVT, da Nota Técnica de Corredores e do 

Estudo Prévio 

Estudo de Viabilidade Técnica Nota Técnica de Corredores Estudo Prévio 

19 1.1.1 + 1.2 + 1.1.3 1.1.1 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.1.4 

4 1.1.1 + 1.1.2 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 

- - 0.1FO + 0.1.1 + 0.1.2 ou 0.2 

- 1.3.1 + 1.3.2 1.3.1 + 1.3.2 

- 1.4 - 

- - 1.5 

7 
2.1.1 + 2.1.2 

2.1.1 + 2.1.2 +  2.1.3 + 2.7 + 

2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 

7 
2.1.1 + 2.1.2 

2.1.1 + 2.1.2 +  2.1.3 + 2.1.4 + 

2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 

6 2.2.1 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 

- 2.3 2.3.1 + 2.3.2 

- - 2.8.1 + 2.8.2 

- - 2.9 

- - 2.10 

8 e 9 2.2.2 2.2.4 

24 2.4 + 2.5.3 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3 (A/B/C) 

- 2.5.1 + 2.5.2 2.5.1 + 2.5.2 

22 2.2.3 2.2.5 + 2.2.6 

22 2.2.3 2.1.7 + 2.2.6 

- 2.6 2.6 

26 2.2.4 2.2.7 

25 - - 

- - 2.11 

 

 

Na Nota Técnica de Corredores foram, assim, criados novos eixos, que se descrevem no 

ponto seguinte. A evolução do EVT para a Nota Técnica de Corredores e desta para o 

Estudo Prévio, retratada nas Figuras 2.3.2 e 2.3.3 e no Quadro 2.3.1, apresenta os 

seguintes aspectos principais: 

 

− os corredores dos eixos do EVT foram mantidos na Nota Técnica e no Estudo Prévio, 

com excepção do Eixo 25, na ligação ao Lote B, e dos Eixos 8 e 9, na zona de 

travessia a nascente de Leiria, neste caso devido fundamentalmente a razões de 
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carácter ambiental, ligadas à travessia do vale do Sirol e ao sítio da Rede Natura 

2000 "Azabuxo/Leiria"; 

− foi criado um novo eixo de ligação à Linha do Norte, a nascente do Aeroporto da Ota; 

− foram criadas novas alternativas na zona da EN 1, no limite poente do Parque 

Natural das Serras de Aire e de Candeeiros; 

− foram criados eixos e sub-eixos que garantissem a articulação entre as várias 

alternativas possíveis. 

 

 

2.3.1 Eixos criados 

 

2.3.1.1 Eixo 0.1 e Eixo 0.1.FO 

 

O eixo 0.1, com uma extensão total de cerca de 16,7 km, foi criado tendo em vista efectuar 

um “by-pass” ao futuro Aeroporto da Ota, tendo o seu início junto à Linha do Norte e Central 

Termoeléctrica do Carregado. Este eixo permite, ainda, estabelecer uma futura ligação ao 

Lote D (Lisboa-Ota). 

 

Na ligação à Linha do Norte foi estudado um “Fly Over” (Eixo 0.1 F.O, com cerca de 3,6 km 

de extensão), de modo a evitar o cruzamento das composições que se deslocam de norte 

para sul no eixo 0.1 com as que se desloquem de sul para norte na Linha do Norte. 

 

 

2.3.1.2 Eixo 0.2 

 

O eixo 0.2, com uma extensão de cerca de 6,4 km, corresponde ao eixo que faz a ligação 

entre o eixo 0.1 e o eixo 1.2. 

 

Devido à sua pequena extensão, as alterações relativamente à solução apresentada na 

Nota Técnica dos Corredores estão essencialmente relacionadas com as alterações 

efectuadas nos eixos 0.1 e 1.2, nomeadamente o facto de se ter afastado o eixo 0.1 250 m 

para nascente e a imposição de um alinhamento recto com extensão suficiente para permitir 

a localização de um Posto de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios (PUEC). 
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2.3.1.3 Eixos e sub-eixos 1.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10 

 

Os eixos e sub-eixos 1.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10, são eixos localizados junto à EN 1, a 

poente da Serra dos Candeeiros, e representam uma alternativa aos sub-eixos 1.1.3 e 1.3.2 

no seu final, e aos sub-eixos 2.1.1/2.2.2/2.3 no seu início. 

 

Os motivos que levaram à criação destes eixos são os mesmos, constituindo-se como uma 

mesma alternativa de traçado que, no seu final, ao ligar aos sub-eixos 2.1.1, 2.3.1 e 2.2.3, 

dá origem a três outros eixos. Esta alternativa é, assim, constituída pelo eixo 1.5, com 

continuidade no sub-eixo 2.8.1, que por sua vez tem continuidade nos eixos e sub-eixos 

2.8.2, 2.9 e 2.10, ligando cada um deles respectivamente aos sub-eixos 2.1.1, 2.3.1 e 2.2.3. 

 

O estudo desta nova solução de traçado surgiu da constatação das interferências 

significativas que ocorrem no final dos sub-eixos 1.1.1 e 1.3.2, e início dos eixos e sub-eixos 

2.1.1/2.2.1/2.3, não só com um elevado número de construções, como também com o 

gasoduto. Este factor, desencadeou a pesquisa de novas soluções alternativas de traçado 

para a passagem nesta zona. 

 

Uma vez que qualquer solução mais a poente agravava as interferências com construções, 

foi estudada uma solução a nascente da EN1, dando continuidade, por este lado da estrada 

nacional, ao eixo 1.3. Esta solução representa uma alternativa com cerca de 8 km, dos quais 

7 se desenvolvem a nascente da EN1, sensivelmente em paralelo a esta estrada nacional, a 

uma distância de cerca de 200 m. 

 

Esta solução passa na zona limítrofe do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 

obrigando, no entanto, a um número muito inferior de demolições. 

 

 

2.3.1.4 Sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C 

 

Os sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C representam, na prática, o mesmo corredor do 

sub-eixo 2.5.3, apresentado na Nota Técnica de Corredores, tendo havido apenas a 

necessidade de se fazer um desdobramento deste eixo no seu final, de modo a 

compatibilizar a sua geometria com o início dos eixos do Lote B (Soure – Mealhada). 
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Assim, estes novos sub-eixos, que apresentam entre si, na parte final, um afastamento 

máximo de cerca de 200 m, podem ser considerados como um único corredor, com 

características e impactes idênticos entre eles. 

 

 

2.3.1.5 Eixo 2.11 

 

Permite a ligação entre o sub-eixo 2.1.6, que foi subdividido em 2.1.6 e 2.1.7, e os sub-eixos 

2.5.3, através do eixo 2.4, que foi, por sua vez, dividido em 2.4.1 e 2.4.2. 

 

 

2.4 CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

Os instrumentos de gestão territorial (IGT) vigentes ou em fase de elaboração, de âmbito 

nacional, regional e municipal, com incidência nos corredores em estudo identificam-se no 

Quadro 2.4.1. 

 

Com excepção do PROTAML, nenhum destes instrumentos prevê a implantação da ligação 

ferroviária de alta velocidade. 

 

No entanto, alguns dos PDM encontram-se em revisão, sendo provável que venham a 

contemplar os espaços canais definidos pelos corredores agora em estudo que vierem a ser 

objecto de DIA favorável ou favorável condicionada. 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

2.26 

Quadro 2.4.1 - IGT com incidência nos corredores em estudo 

 IGT Ratificação Situação Actual Âmbito / Área de Incidência (a) 

PNPOT - Em elaboração (b) Todo o território nacional 

PRN 2000 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 31 

de Outubro, pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, e 

pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto 

- Rede rodoviária nacional 

PMCF (1990-1994) RCM n.º 6/88, de 8 de Fevereiro - Rede ferroviária nacional 

PROF do Centro Litoral - Em aprovação (c) 
Território do Centro Litoral (municípios de Batalha, 

Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós) 

PBH do Tejo 
Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de 

Dezembro 
- Bacia hidrográfica do Rio Tejo 

PBH das Ribeiras do Oeste Decreto Regulamentar n.º26/2002, de 5 de Abril - Bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste 

PSIT 

PBH do Lis Decreto Regulamentar n.º24/2002, de 3 de Abril - Bacia hidrográfica do Rio Lis 

Â
m

b
it

o
 N

ac
io

n
al

 

PEOT 

POAP do Parque Natural 

das Serras de Aire e 

Candeeiros 

Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro - 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

(municípios de Alcobaça e Porto Mós) 

PROT da Área Metropolitana de 

Lisboa 
RCM n.º 68/2002, de 8 de Abril - 

Área Metropolitana de Lisboa (município de 

Azambuja) 

PROT do Centro Litoral - Em elaboração 
Território do Centro Litoral (municípios de Leiria, 

Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós) 

Â
m

b
it

o
 R

e
g

io
n

a
l 

PROT do Oeste - Em elaboração 
Território do Oeste (municípios de Alcobaça, de 

Alenquer, do Cadaval e das Caldas da Rainha) 
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 IGT Ratificação Situação Actual Âmbito / Área de Incidência (a) 

PDM de Alenquer 
RCM n.º 13/95, de 14 de Fevereiro, alterado pela 

RCM n.º 119/98, de 9 de Outubro 
Em revisão Totalidade do território do Município de Alenquer 

PDM da Azambuja 
RCM n.º 14/95, de 16 de Fevereiro, alterado pela 

RCM n.º 3/97, de 11 de Janeiro 
Em revisão Totalidade do território do Município da Azambuja 

PDM de Alcobaça 
RCM n.º 177/97, de 25 de Outubro, parcialmente 

suspenso pela RCM n.º 34/2004, de 9 de Outubro 
Em revisão Totalidade do território do Município de Alcobaça 

PDM da Batalha 

RCM n.º 136/95, de 11 de Novembro, alterado 

pelas Declaração n.º 307/2001, de 12 de Outubro, 

RCM n.º 156/2001, de 30 de Outubro, e 

Declaração n.º 231/2002, de 25 de Julho 

Em revisão Totalidade do território do Município da Batalha 

PDM do Cadaval RCM n.º 170/95, de 13 de Dezembro Em revisão Totalidade do território do Município do Cadaval 

PDM das Caldas da Rainha RCM n.º 101/2002, de 18 de Junho - 
Totalidade do território do Município das Caldas da 

Rainha 

PDM de Leiria 

RCM n.º 84/95, de 4 de Setembro, alterado pela 

deliberação da Assembleia Municipal de Leiria de 

28 de Junho de 1999, publicada no DR II Série, n.º 

283, de 6 de Dezembro de 1999, pela 

Declaração n.º 180/2001, de 5 de Junho, e pela 

Declaração n.º 254/2001, de 21 de Agosto 

Em revisão Totalidade do território do Município de Leiria 

Â
m

b
it

o
 M

u
n

ic
ip

al
 

PMOT 

PDM da Marinha Grande 
RCM n.º 37/95, de 21 de Abril, alterado pela 

RCM n.º 153/98, de 30 de Dezembro 
- 

Totalidade do território do Município da Marinha 

Grande 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

2.28 

 IGT Ratificação Situação Actual Âmbito / Área de Incidência (a) 

PDM de Pombal 

RCM n.º 160/95, de 4 de Dezembro, alterado pela 

deliberação da Assembleia Municipal de Pombal de 

30 de Dezembro de 1997, publicada no DR II Série, 

n.º 299, de 29 de Dezembro de 1998, pela 

RCM n.º 85/2001, de 19 de Julho, e pela 

Declaração n.º 35/2003, de 28 de Janeiro 

Em revisão Totalidade do território do Município de Pombal 

PDM de Porto de Mós 

RCM n.º 81/94, de 14 de Setembro, alterado pela 

deliberação da Assembleia Municipal de Porto de 

Mós de 25 de Setembro de 1998, publicada no DR 

II Série, n.º 52, de 3 de Março de 1999, e 

parcialmente suspenso pela RCM n.º 145/2004, de 

29 de Outubro 

Em revisão 
Totalidade do território do Município de Porto de 

Mós 

PDM de Rio Maior 

RCM n.º 47/95, de 17 de Maio, alterado pela 

RCM n.º 84/2002, de 19 de Abril, e parcialmente 

suspenso pela RCM n.º 40/2003, de 24 de Março 

- Totalidade do território do Município de Rio Maior 

PP do Quarteirão na 

Avenida Nova da Igreja  
- 

Em fase de 

ratificação 

governamental 

Freguesia da Benedita, Município de Alcobaça 

PP da Zona Industrial de 

Aveiras-Alcoentre 
- 

Em fase de 

apreciação pela 

CCDR do seu 

estudo prévio 

Freguesia de Aveiras, Município de Azambuja 

Â
m

b
it

o
 M

u
n

ic
ip

al
 

PMOT 

PP da Expansão da Área 

Industrial da Marinha 

Grande 

- Em elaboração Zona Industrial de Expansão da Marinha Grande 
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 IGT Ratificação Situação Actual Âmbito / Área de Incidência (a) 

PP para a Expansão do 

Parque Empresarial Manuel 

da Mota, na direcção norte 

(2 ª Fase – Quinta Nova) 

- Em aprovação Freguesia de Pombal, Município de Pombal 

Â
m

b
it

o
 M

u
n

ic
ip

al
 

PMOT 

PP para a Área Envolvente 

ao Clube de Golfe da 

Quinta do Briçal 

- Em aprovação Município de Rio Maior  

O
u

tr
o

s 

In
s

tr
u

m
e

n
to

s
  

MP 
Novo Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa da Ota) 

Aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 42/97, de 21 de 

Agosto, prorrogadas pelo Decreto-Lei n.º 31-A/99, 

20 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 118/2003, de 

14 de Junho(d) 

- 
Área destinada à construção do novo Aeroporto de 

Lisboa (Alternativa Ota) 

Legenda:  

MP – Medidas Preventivas             PBH – Plano de Bacia Hidrográfica 

PDM – Plano Director Municipal           PEOT – Plano Especial de Ordenamento do Território 

PMCF – Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro      PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do Território 

PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento Território   POAP – Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas 

PP – Plano de Pormenor             PRN – Plano Rodoviário Nacional 

PROF – Plano Regional de Ordenamento Florestal       PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território 

PSIT – Plano Sectorial de Incidência Territorial        RCM – Resolução de Conselho de Ministros 

(a) – Quando aplicável, especifica-se entre parêntesis a área de incidência nos corredores em estudo. 

(b) – Elaboração determinada pela RCM n.º 76/2002, de 11 de Abril, alterada pela RCM n.º 162/2004, de 11 de Novembro. 

(c) – A Discussão Pública decorreu no período entre 24 de Novembro de 2005 e 11 de Janeiro de 2006. 

(d) – Em vigor até 14 de Junho de 2006. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

3.1.1 Localização geográfica e administrativa do Projecto 

 

A área abrangida pelo Estudo de Impacte Ambiental do Troço Alenquer (Ota) / Pombal 

atravessa onze concelhos das Regiões do Alentejo e Centro, designadamente Alenquer, 

Alcobaça, Caldas da Rainha, Cadaval, Azambuja, Rio Maior, Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Pombal e Porto de Mós (Figura 3.1.1). No Quadro 3.1.1 apresenta-se a sua 

distribuição por NUTS III, bem como as freguesias atravessadas dentro de cada concelho. 

 

A área abrangida pelos eixos em estudo compreende uma estreita faixa de orientação geral 

norte-sul que percorre toda a região da Estremadura, a norte da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

 

De sul para norte, o Lote C1 desenvolve-se, até à área de Rio Maior, a nascente do sistema 

montanhoso Montejunto-Estrela. Para norte de Rio Maior, os eixos em estudo desenvolvem-

se a poente deste sistema montanhoso. 

 

É entre a área de Alcobaça e Marinha Grande, que os traçados se desenvolvem com maior 

proximidade da orla costeira, entre os 10 e os 15 km. O maior afastamento da linha de costa 

verifica-se na área inicial, com um distanciamento de cerca de 35 a 40 km. 

 

A região onde se desenvolvem os eixos em estudo do Lote C1 localiza-se, em termos de 

grandes unidades morfo-estruturais, na Orla Meso-cenozóica Ocidental e na Bacia Ceno-

antropozóica do Tejo, correspondendo fundamentalmente a formações sedimentares. 

 

Os eixos em estudo desenvolvem-se em duas regiões hidrográficas: a Região do Tejo e a 

Região do Mondego e Vouga. Na primeira os eixos desenvolvem-se nas seguintes bacias 

hidrográficas principais: Tejo, Arnóia, Alcobaça e Lis e na Região do Mondego e Vouga os 

eixos desenvolvem-se sempre na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 
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Ao longo dos eixos em estudo são claramente diferenciáveis o nível e o tipo de ocupação 

humana que se encontram a sul e a norte da Serra dos Candeeiros. Nos concelhos de 

Alenquer, Azambuja, Caldas da Rainha e Rio Maior são atravessadas grandes manchas 

agro-florestais onde a ocupação humana se resume a quintas e pequenos lugares isolados, 

sendo a única excepção a vila de Alcoentre. A partir da Serra dos Candeeiros para norte 

verifica-se a ocorrência de um maior número de espaços urbanos e edificações. 

 

 

Figura 3.1.1 - Concelhos atravessados pelo Lote C1 
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Quadro 3.1.1 - NUTS III, concelhos e freguesias 

NUTS III Concelhos Freguesias 

Azambuja 

Aveiras de Cima 

Alcoentre 

Manique do Intendente 

Azambuja 

Vila Nova da Rainha 
Lezíria do Tejo 

Rio Maior 

Arrouquelas 

Asseiceira 

Rio Maior 

Alenquer 
Carregado 

Ota 

Alcobaça 

Benedita 

Turquel 

Évora de Alcobaça 

Aljubarrota (Prazeres) 

Aljubarrota (S. Vicente) 

Coz 

Pataias 

Alpedriz 

Cadaval Alguber 

Oeste 

Caldas da Rainha 

Landal 

Á-dos –Francos 

Vidais 

Batalha 
Batalha 

Reguengo do Fetal 

Porto Mós 

Juncal 

Pedreiras 

Porto de Mós (S. Pedro) 

Porto de Mós (S. João Baptista) 

Marinha Grande Marinha Grande 

Leiria 

Maceira 

Barosa 

Amor 

Regueira de Pontes 

Milagres 

Bidoeira de Cima 

Cortes 

Arrabal 

Pousos 

S. Eufémia 

Boa Vista 

Ortigosa 

Souto da Carpalhosa 

Marrazes 

Pinhal Litoral 

Pombal 

Carnide 

Pombal 

Almagreira 
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3.1.2 Áreas sensíveis 

 

As áreas sensíveis, de acordo com a definição patente no Decreto-Lei n.º 69/2000, incluindo 

as que se encontram na área envolvente aos traçados, são as seguintes (Desenhos n.os 

LC1_EP_170_142_0 a LC1_EP_170_145_0): 

 

− Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros - Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de 

Maio; 

− Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (área protegida de âmbito 

regional) - Decreto Regulamentar n.º 11/99, de 22 de Julho; 

− Sítio PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros - Resolução de Conselho de 

Ministros n.º  

− Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria (2ª Fase) - Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 76/2000, de 5 de Julho; 

− Sítio PTCON0045 - Sicó/Alvaiázere (2ª Fase) - Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 76/2000, de 5 de Julho; 

− Sítio PTCON0048 - Serra de Montejunto (2ª Fase) - Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho; 

− Gruta de Nossa Senhora da Luz (freguesia de Rio Maior, concelho de Rio Maior), 

Monumento Nacional - Decreto n.º 23 374, de 6 de Abril de 1934; 

− Casa do Monge Lagareiro ou "Lagar dos Frades" (freguesia de Aljubarrota - São 

Vicente, concelho de Alcobaça), Imóvel de Interesse Público - Decreto n.º 67/97, de 

31 de Dezembro; 

− Capela de S. João Baptista, incluindo adro e talude (freguesia de Aljubarrota - São 

Vicente, concelho de Alcobaça), em vias de classificação (processo iniciado em 4 de 

Agosto de 1998). 

 

Na Figura 3.1.2 apresenta-se a localização das áreas sensíveis enumeradas e o seu 

posicionamento relativamente aos traçados. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.5 

 

 

 

Figura 3.1.2 - Localização das áreas sensíveis e seu posicionamento relativamente aos traçados 
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3.1.3 Instrumentos de gestão territorial em vigor 

 

Os instrumentos de gestão territorial (IGT) vigentes ou em fase de elaboração, de âmbito 

nacional, regional e municipal, com incidência nos corredores em estudo foram identificados 

no Quadro 2.4.1 do subcapítulo 2.4. 

 

 

3.1.4 Condicionantes (Restrições de Utilidade Publica e Servidões Administrativas) 

 

Neste ponto apresentam-se as servidões e restrições de utilidade pública, organizadas de 

acordo com a ordenação constante da publicação da Direcção-Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano sobre essa temática (DGOTDU, 2003). 

 

 

3.1.4.1 Domínio Público Hídrico 

 

Esta servidão é regulada pela seguinte legislação: 

 

− Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, alterado pelo  Decreto-Lei n.º 46/94, de 

22 de Fevereiro, e pelo  Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro (a Lei n.º 58/2005, 

de 29 de Dezembro, prevê a revogação do Decreto-Lei n.º 46/94 com a entrada em 

vigor da legislação prevista no art. 102º da Lei n.º 58/2005) e pela Lei n.º 54/2005, de 

15 de Novembro; 

− Decreto-Lei n.º 513-P/79, de 26 de Dezembro - estabelece que o regime das zonas 

adjacentes é aplicável aos campos marginais tradicionalmente inundados; 

− Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

 

Os corredores em análise apenas atravessam linhas de água não navegáveis nem 

flutuáveis. Não são, portanto, atravessados quaisquer terrenos do domínio público marítimo 

nem quaisquer cursos de água, lagos, lagoas, canais ou valas flutuáveis ou navegáveis nem 

as respectivas margens, nem albufeiras de interesse público ou respectivas margens. 
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Estão sujeitos a servidão administrativa os leitos e as margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis. A legislação estabelece para as margens destas linhas de água 

uma largura de 10 metros. 

 

Nos leitos e margens carecem de autorização pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respectivas as seguintes utilizações, entre outras: rejeição de 

águas residuais, construção de infra-estruturas hidráulicas, sementeira, plantação e corte de 

árvores. 

 

As zonas adjacentes são definidas como as áreas contíguas à margem que como tal sejam 

classificadas por decreto por se encontrarem ameaçadas por cheias. Não existem 

classificadas quaisquer zonas adjacentes nos corredores em estudo. 

 

Quaisquer dos eixos em estudo atravessam largas dezenas de cursos de água não 

navegáveis nem flutuáveis, sendo de destacar como mais importantes o Rio Alenquer e o 

Rio Ota, afluentes do Rio Tejo e o Rio Lis e os seus afluentes, Rio Lena e a Ribeira da 

Caranguejeira. 

 

 

3.1.4.2 Águas subterrâneas para abastecimento público 

 

As captações de água subterrânea destinada ao abastecimento público de água para 

consumo humano, de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou cujo 

caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia, ficam abrangidas pelo disposto no Decreto-

Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, para todas as zonas de protecção previstas. As restantes 

captações para abastecimento público de água para consumo humano ficam sujeitas ao 

disposto naquele diploma para a Zona de Protecção Imediata. 

 

O perímetro de protecção é a área contígua à captação na qual se proíbem ou 

condicionam as instalações e as actividades susceptíveis de contaminar as águas 

subetrrâneas. Este perímetro engloba três zonas: Zona de Protecção Imediata, Zona de 

Protecção Intermédia e Zona de Protecção Alargada. 
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A classificação dos perímetros de protecção é efectuada pelo Governo, através de 

Resolução do Conselho de Ministros, que estabelece as actividades interditas e as 

condicionadas. 

 

Nos corredores em estudo existem definidos dois perímetros de protecção: da Fonte da 

Saúde e da Fontes das Cinco Bicas. 

 

 

3.1.4.3 Recursos geológicos 

 

As seguintes actividades de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos 

podem determinar a existência de servidões que interditam ou condicionam determinado 

tipo de actividades: 

 

− Águas de nascente; 

− Águas minerais naturais; 

− Pedreiras. 

 

Nos corredores em estudo não existem quaisquer servidões relativas a águas de nascente 

ou a águas minerais naturais. 

 

No caso das pedreiras, o n.º 1 do art. 4º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, 

estabelece que "as zonas de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, 

de 16 de Março, devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação e, na falta 

desta, as constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001". O n.º 2 do art. 4º do Decreto-

Lei 270/2001 determina que "as zonas de defesa previstas no número anterior devem ainda 

ser respeitadas sempre que se pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas 

obras ou outros objectos referidos no anexo II e alheios à pedreira". 

 

Não existem portarias de cativação de pedreiras publicadas a que se refere o n.º 1 do art. 4º 

do Decreto-Lei n.º 270/2001. O Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001 fixa a zona de defesa, 

no caso de linhas-férreas, em 50 metros, distância medida a partir da bordadura da 

escavação. 
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Existem 10 pedreiras/areeiros licenciados nos corredores em estudo, conforme discriminado 

no subcapítulo 4.3.6.1. 

 

Os corredores em estudo atravessam Áreas cativas para massas minerais e Áreas de 

Reserva de recursos geológicos. 

 

As áreas cativas são áreas que podem ser sujeitas a esta classificação por parte do 

Governo, através de portaria, quando a exploração de determinadas massas minerais aí 

existentes se considera de relevante interesse para a economia nacional, impondo 

condições especiais para a sua exploração. 

 

As áreas de reserva são áreas definidas pelo Governo, mediante decreto regulamentar, para 

o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

 

Os corredores em estudo atravessam áreas cativas e de reserva nas áreas de Maceira-

Leiria e de Barracão-Pombal. A localização destas áreas cativas e de reserva, face aos 

eixos em estudo, apresenta-se nos Desenhos LC1_EP_170_021_B a 

LC1_EP_170_021_029_B. 

 

Na área de Maceira-Leiria foi declarada Área Cativa para calcários e margas de Maceira-

Leiria, pela Portaria n.º 447/90, de 16 de Junho. Posteriormente considerou-se necessário 

que a cativação desta área fosse complementada pela criação de Área de Reserva para 

calcários e margas, a qual foi definida pelo Decreto Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio 

(com a posterior Declaração de Rectificação n.º 168/93, de 31 de Agosto). 

 

Na área de Barracão-Pombal foi declarada a Área Cativa para Argilas especiais de 

Barracão-Pombal, pela Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho. Posteriormente, atendendo ao 

facto das argilas especiais para a cerâmica serem cada vez mais raras, existindo poucas 

áreas de interesse e com reservas limitadas, foram declaradas cinco áreas de reserva para 

aproveitamento de argilas especiais (Blocos A, B, C, D e E). 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.10 

 

3.1.4.4 Reserva Agrícola Nacional 

 

O regime da RAN, regido pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, tem como objectivo defender as áreas de 

maiores potencialidades agrícolas ou que foram objecto de importantes investimentos 

destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. 

 

A RAN é constituída por solos das Classes de Capacidade de Uso A ou B, bem como por 

solos de baixas aluvionares e coluviais e, ainda, por outros cuja integração se mostre 

conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei. 

 

Quando assumam relevância em termos de economia local ou regional podem ser 

igualmente integrados na RAN: 

 

− As áreas que tenham sido submetidas a importantes investimentos destinados a 

aumentarem com carácter duradouro a capacidade produtiva dos solos; 

− Os solos cujo aproveitamento seja determinante da viabilidade económica de 

explorações agrícolas existentes; 

− Os solos da sub-classe Ch. 

 

Segundo a legislação, nos solos de RAN são proibidas todas as acções que destruam ou 

diminuam as suas potencialidades agrícolas. O presente projecto integra-se no regime de 

excepções, ao abrigo das quais a obra poderá ser executada (alínea d) do n.º 2 do artigo 9º 

do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho): 

 

"vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos de interesse público, desde que 

não haja alternativa técnica economicamente aceitável para o seu traçado ou localização”. 

 

As áreas da RAN são identificadas em cartas da RAN, aprovadas por Portaria do Ministro da 

Agricultura (n.º 1, artigo 5º); a carta da RAN caduca com a aprovação de plano municipal de 

ordenamento (n.º 6, artigo 32º), situação que se verificou já em todos os concelhos (ver 

Quadro 3.1.2). 
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3.1.4.5 Reserva Ecológica Nacional 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é um instrumento de ordenamento regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de 

Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de 

Outubro. 

 

A REN "constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 

condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a 

protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 

indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas" (art. 1º). 

 

A REN abrange zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores, áreas de infiltração máxima 

e zonas declivosas, conforme definidas no Anexo III. 

 

Nas áreas de REN "são proibidas as acções de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em (...) vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 

vegetal" (n.º 1 do art. 4º).  

 

Tratando-se de um empreendimento de interesse público, o presente Projecto integra-se 

contudo, no regime de excepções, ao abrigo das quais a obra poderá ser executada (alínea 

c) do n.º 2 do art. 4º): 

 

"A realização de acções de interesse público como tal reconhecidas por despacho conjunto do 

Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do ministro competente em razão da 

matéria". 

 

As áreas de REN são aprovadas por Resolução do Conselho de Ministros (RCM). No 

Quadro 3.1.2 apresenta-se a lista das RCM que aprova as áreas de REN nos concelhos da 

área de estudo. 
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Quadro 3.1.2 - Diplomas legais que aprovam a REN nos concelhos da área de estudo 

Concelho Diploma legal 

Alenquer RCM n.º 66/96, de 9 de Maio 

Azambuja (a) 

Alcobaça 
RCM n.º 85/2000, de 14 de Julho alterada pela 

RCM n.º 112/2004, de 30 de Julho 

Batalha RCM n.º 116/95, de 2 de Novembro 

Cadaval RCM n.º 189/97, de 29 de Outubro 

Caldas da Rainha RCM n.º 158/2003, de 6 de Outubro 

Leiria RCM n.º 117/2003, de 13 de Agosto 

Marinha Grande RCM n.º 38/96, de 13 de Abril 

Pombal RCM 64/96, de 9 de Maio 

Porto de Mós RCM n.º 130/96, de 22 de Agosto 

Rio Maior RCM n.º 75/2000, de 5 de Julho 

Nota: (a) – Não aprovada 

 

 

3.1.4.6 Áreas protegidas 

 

As áreas protegidas estão sujeitas ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 

de Janeiro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho, 213/97, de 16 de 

Agosto, 227/98, de 17 de Julho, 221/2002, de 22 de Outubro e Decreto-Lei n.º 117/2005, de 

18 de Julho. 

 

A única área protegida atravessada pelos corredores em estudo é o Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 

4 de Maio. O respectivo Plano de Ordenamento foi aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 12 

de Janeiro. 
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3.1.4.7 Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial, Sítios de 

Importância Comunitária e Sítios Propostos da Lista Nacional de Sítios da 

Rede Natura 2000 

 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, transpôs para o direito nacional a Directiva n.º 79/409/CEE, relativa à 

conservação das aves selvagens (directiva aves), e a Directiva n.º 92/43/CEE, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats). 

 

Este diploma prevê a classificação de Zonas Especiais de Conservação (ZEC) após prévia 

aprovação, pelos órgãos competentes da União Europeia, da lista de Sítios de Importância 

Comunitária (SIC), a partir da proposta de lista nacional de cada Estado-membro. Portugal 

aprovou, através das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, e 

76/2000, de 5 de Julho, as 1ª e 2ª fase, respectivamente, da Lista Nacional de Sítios. Na 

área de estudo ainda não estão classificados SIC ou ZEC. Existem dois sítios da 2ª fase da 

Lista Nacional de Sítios: 

 

− Sítio PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros. 

− Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria; 

 

A classificação de Zonas de Protecção Especial (ZPE) reveste a forma de decreto 

regulamentar. Na área de estudo não existem ZPE. 

 

 

3.1.4.8 Protecção do sobreiro e da azinheira 

 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

Junho, estabelece o regime jurídico da protecção do sobreiro e da azinheira. 

 

Nos termos deste diploma, distinguem-se os cortes em povoamento (definidos na alínea q) 

do art. 1º) e os cortes de árvores isoladas. 

 

Na área de estudo não existem azinheiras, mas apenas sobreiros. 
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A autorização para o corte de sobreiros pode ser concedida no caso de  empreendimentos 

de imprescindível utilidade pública (alínea a, n.º 2, art. 2º). Para a instrução do respectivo 

processo é necessária no caso de projectos sujeitos a AIA, Declaração de Impacte 

Ambiental favorável ou favorável condicionada. 

 

 

3.1.4.9 Oliveiras 

 

O Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, estabelece medidas de protecção ao olival 

nacional, considerado um património de altíssimo valor e como um factor de equilíbrio 

social, económico e ecológico.  

 

O arranque ou corte de oliveiras pode ser autorizado quando seja efectuado em zonas 

destinadas a vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse 

nacional, regional e local, e como tal reconhecidos pelos ministérios competentes (alínea j, 

artigo 2º). As entidades competentes para a autorização são as Direcções Regionais de 

Agricultura. 

 

Este diploma não se aplica ao corte ou arranque de oliveiras isoladas (n.º 6, artigo 3º). 

 

Nos corredores em estudo existem diversas manchas de olival. 

 

 

3.1.4.10 Património cultural classificado 

 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece o regime de protecção legal dos bens 

imóveis através da sua classificação e inventariação (artigo 16º). A classificação é o acto 

final do procedimento administrativo mediante o qual se confirma o valor cultural que um 

certo bem possui, pelo que deve passar a dispor de uma protecção legal especial. 

 

Os bens culturais imóveis são classificados, de acordo com o artigo 15º, como: 

 

− de interesse nacional (esta categoria inclui automaticamente os bens imóveis 

inscritos na lista do património mundial); 

− de interesse público; 
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− de interesse municipal. 

 

Os imóveis podem ser agrupados nas seguintes categorias: monumentos, conjuntos ou 

sítios (artigo 15º). 

 

O IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico) é a entidade responsável pelos 

processos de classificação e gestão do património imóvel classificado. 

 

Nos corredores em estudo apenas existe dois imóveis classificados: 

 

− Gruta da Senhora da Luz (classificado como monumento nacional pelo Decreto-Lei 

n.º 23743, de 06-04-1934). 

− Casa do Monge Lagareiro/“Lagar dos Frades” (classificado como móvel de interesse 

público pelo Decreto n.º 67/97, de 31-12-1997) 

 

Com processo de classificação em curso no IPPAR existe um imóvel: 

 

− Ermida de São João Baptista (Despacho de 18-05-1998) 

 

 

3.1.4.11 Redes de esgotos 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma servidão dos colectores de 

esgoto, automaticamente definida com a conclusão da respectiva rede. 

 

As obras, incluindo de vias-férreas, devem assegurar que os colectores fiquem estanques e 

sejam visitáveis. 

 

As principais interferências com redes de esgotos correspondem à afectação de uma 

estação elevatória B1.N localizada em Barreiros (Leiria) e de vários colectores de águas 

residuais domésticas, pertencentes aos sistemas de saneamento das Águas do Oeste e da 

SIMLIS, designadamente, colectores de esgoto de PEAD com diâmetros de 200 mm, 315 

mm e 500 mm, e colector de esgoto de PP corrugado com 200 mm de diâmetro. 
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3.1.4.12 Redes de abastecimento de água 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma faixa de respeito de 10 metros 

para cada lado das condutas de abastecimento de água. 

 

Não é permitido, sem licença, efectuar quaisquer obras nas faixas de respeito. 

 

As principais interferências com condutas de abastecimento de água são as seguintes: 

 

− Aqueduto do Alviela (EPAL), uma infra-estrutura antiga com construção em alvenaria 

de pedra com diâmetros 1800/1500 mm; 

− Conduta da Ota (EPAL), com 800 mm de diâmetro; 

− Diversas condutas de abastecimento pertencentes às Águas do Oeste. 

 

Serão, ainda, potencialmente afectadas as seguintes condutas de abastecimento de água: 

 

− Conduta da Quinta do Campo (EPAL), constitui um reforço do Aqueduto do Tejo com 

600 mm de diâmetro; 

− Conduta do Carregado (EPAL) com 800 mm de diâmetro; 

− Diversas condutas adutoras que se encontram em fase de projecto e de concurso, 

designadamente, conduta adutora do Subsistema 1 (Zona Centro), com diâmetros 

variáveis entre 150 e 700 mm, que se encontra em fase de concurso, e a conduta 

adutora do Subsistema 2 (Zona Norte), com diâmetros variáveis entre 150 e 900 mm, 

e que se encontra em fase de projecto. 

 

 

3.1.4.13 Linhas eléctricas de alta tensão 

 

As linhas de transporte de energia eléctrica em alta tensão (superior a 45kV e inferior ou 

igual a 110kV) e muito alta tensão (superior a 110kV) beneficiam do estatuto de utilidade 

pública, enquanto instalações integrantes da Rede Eléctrica de Serviço Público, conforme o 

artº 12º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro. 
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Na Rede Eléctrica de Serviço Público as linhas de alta tensão integram a Rede Nacional de 

Distribuição, atribuída à EDP Distribuição, SA, e as linhas de muito alta tensão integram a 

Rede Nacional de Transporte, concessionada à REN, SA. 

 

A constituição de uma servidão às linhas destina-se a garantir a sua localização e a sua 

passagem pelo território, evitando a necessidade da sua deslocação frequente e 

salvaguardando as condições técnicas de operação e a segurança das próprias linhas e das 

edificações e infra-estruturas existentes na sua proximidade. A servidão constitui-se nos 

termos do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960, e as distâncias de segurança 

a manter em relação ao caminho de ferro encontram-se definidas no Regulamento de 

Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT), estabelecido pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, podendo ser definidas distâncias de segurança 

maiores, para aumentar os níveis de segurança e permitir uma servidão menos 

condicionada, nos documentos técnicos próprios da EDP, SA e da REN, SA. 

 

Em termos práticos, o RSLEAT define uma faixa de serviço com a largura de 5m, centrada 

no eixo das linhas eléctricas, e uma faixa de segurança com a largura máxima de 45m, 

também centrada no eixo da linha eléctrica, no interior da qual serão condicionadas ou 

interditas determinadas actividades ou edificações, que deverão ser sujeitas a parecer pelas 

entidades concessionárias da RESP. 

 

Nas situações de proximidade e cruzamento das linhas eléctricas com vias férreas aplica-se 

o disposto na Secção V do RSLEAT (artº 97º a 105º), o que conjugado com as normas 

técnicas da EDP, SA e da REN, SA define as seguintes situações, para as linhas de tensão 

nominal igual ou superior a 60kV: 

 

− nas travessias ou cruzamentos de linhas eléctricas sobre vias férreas o ângulo 

formado não deverá ser inferior a 15º, excepto se as linhas eléctricas estiverem 

estabelecidas ao longo de uma via pública ou obra de arte que atravesse a via férrea 

num ângulo menor; 

− os apoios das linhas não poderão distar menos de 5 m, horizontalmente, da zona do 

caminho de ferro; 

− as distâncias verticais, em metros, a considerar variam em função da tensão nominal 

da linha eléctrica, conforme o seguinte quadro (Quadro 3.1.3), considerando sempre 

as condições de flecha máxima das linhas eléctricas. 
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Quadro 3.1.3 - Distâncias verticais (em metros) em função da tensão nominal da linha eléctrica 

Tensão nominal (kV) 

60 150 220 400 

RSLEAT RSLEAT REN, SA RSLEAT REN, SA RSLEAT REN, SA 

13,50 13,50 13,50 13,50 14,00 15,00 16,00 

 

Os corredores em estudo interferem com linhas eléctricas com tensões de 150 kV, 220 kV e 

400 kV da Rede Nacional de Transportes (RNT). Refira-se que são intersectadas diversas 

linhas ligadas à Central Térmica do Carregado e às subestações de Quinta da Mata (Rio 

Maior) e Celeiro (Batalha), que se encontram na proximidade dos traçados mas não serão 

afectadas. 

 

 

3.1.4.14 Gasodutos e oleodutos 

 

Os gasodutos e oleodutos, pelos fins a que se destinam e pelas questões técnicas e de 

segurança que implicam, quer das próprias infra-estruturas quer das pessoas e bens nas 

zonas que lhes são confinantes, justificam a criação de servidões e de restrições 

específicas. 

 

O enquadramento legislativo geral destas infra-estruturas é dado pelo Decreto-Lei n.º 

30/2006 (organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural) e pelo 

Decreto-Lei n.º 31/2006 (organização e funcionamento do Sistema Petrolífero Nacional), 

ambos de 15 de Fevereiro de 2006, mas a instituição das servidões associdas aos 

gasodutos e oleodutos, assim como as especificações técnicas que formalizam aspectos 

relevantes dessas servidões, decorrem fundamentalmente do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 

de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º11/94, 

de 13 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, 

de 3 de Fevereiro, pela Portaria n.º 390/94, de 17 de Junho e, sobretudo, pelas Portarias n.º 

386/94, de 16 de Junho (Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, exploração 

e manutenção de redes de distribuição de gases combustíveis), e n.º 390/94, de 17 de 

Junho (Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de 

gasodutos de transporte de gases combustíveis). 
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Os gasodutos dispõem de faixas de servidão que implicam as restrições seguidamente 

identificadas, de acordo com os Decretos-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro e n.º 232/90, de 

16 de Julho: 

 

− numa faixa de 2 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, o terreno 

não pode ser escavado a uma profundidade superior a 50 cm; 

− numa faixa de 10 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, é proibida 

a construção de qualquer tipo, mesmo que a título de provisória. 

 

Além destas restrições, o já referido Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, 

exploração e manutenção de gasodutos de transporte de gases combustíveis (Portaria n.º 

390/94), estabelece que o eixo longitudinal dos gasodutos se deve situar a uma distância 

mínima de 25 metros de qualquer edifício habitado e a uma distância igual ou superior a 75 

metros de construções que recebam público ou que apresentem riscos particulares, 

nomeadamente de incêndio ou explosão. Contudo, estas distâncias podem ser reduzidas 

para valores regulamentados, função do diâmetro da tubagem e da pressão de serviço, 

desde que sejam adoptadas medidas suplementares de segurança, como sejam o reforço 

da espessura da própria tubagem ou protecções adicionais. 

 

O mesmo Regulamento Técnico estabelece ainda, para situações especiais (como sejam os 

cruzamentos com vias férreas ou estradas), disposições destinadas a garantir a adequada 

protecção da tubagem contra cargas excessivas ou acções que possam danificar a tubagem 

ou o seu revestimento, de modo a garantir condições de integridade e segurança 

equivalentes às de uma situação normal em vala. Determina, designadamente que: 

 

− “A profundidade mínima de implantação das tubagens sob as vias-férreas e as estradas de 

grande circulação deve ser de 1 metro, sendo as mesmas, em tais casos, protegidas com 

uma manga, nos termos definidos no n.º 5 do artigo 35º” (n.º 2 do artigo 33º); 

− “Nas travessias das vias-férreas, cursos de água ou estradas, devem as tubagens ser 

instaladas com uma manga de protecção de resistência adequada aos esforços a que vai ser 

submetida, em toda a extensão da travessia” (n.º 5 do artigo 35º).” 

 

Além disto, os standards técnicos adoptados para os gasodutos do 1º escalão estabelecem, 

relativamente aos cruzamentos com vias-férreas, que por norma este se deve fazer em zona 

de aterro, e o mais rectilíneo e perpendicularmente possível; a manga de protecção metálica 

deve ficar instalada a uma profundidade que garanta uma distância de pelo menos 2 metros 
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entre a base da travessa da via e a geratriz superior da manga. A manga de protecção deve 

cobrir toda a extensão do cruzamento, com as extremidades a, pelo menos, 2 metros para 

fora da vedação da via. 

 

O troço ferroviário em estudo interfere com os gasodutos de transporte de gás natural do 1º 

escalão da concessionária Transgás e com os gasodutos do 2º escalão da distribuidora 

regional Lusitânia Gás. 

 

No Anexo 4.11.8 (apresentado no Tomo 3/3 dos Anexos) sintetizam-se as interferências que 

ocorrem com estes gasodutos. 

 

 

3.1.4.15 Rede rodoviária nacional 

 

A Rede Rodoviária Nacional é a constante do Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto. 

 

As servidões instituídas pelo Decreto-Lei n.º 222/98 constituem-se com a publicação da 

aprovação do estudo prévio ou da planta parcelar do projecto de execução. 

 

Entre a aprovação do estudo prévio e a aprovação da planta parcelar do projecto de 

execução a zona de servidão non aedificandi é constituída por uma faixa de 200 metros 

para cada lado do eixo da estrada e por uma área inserida num círculo de 1300 metros de 

diâmetro centrado em cada nó de ligação. 

 

Após a publicação da planta parcelar do projecto de execução ficam constituídas as 

seguintes zonas de servidão non aedificandi: 

 

− para os Itinerários Principais (IP): 50 m para cada lado do eixo e nunca a menos de 

20 m da zona da estrada; 

− para os Itinerários Complementares (IC): 35 m para cada lado do eixo e nunca a 

menos de 15 m da zona da estrada; 

− para as EN: 20 m para cada lado do eixo e nunca a menos de 5 m da zona da 

estrada. 
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No caso de lanços de auto-estradas são fixadas as seguintes zonas de servidão non 

aedificandi: 

 

− edifícios, a menos de 40 m a contar do limite definitivo previsto das plataformas das 

auto-estradas, dos ramos dos nós e dos ramais de acesso e ainda das praças de 

portagem e das áreas de serviço, e nunca a menos de 20 m da zona da auto-

estrada; 

− instalações de carácter industrial, nomeadamente  fábricas, garagens, armazéns, 

restaurantes, hotéis e congéneres, e, bem assim, igrejas, recintos de espectáculos, 

matadouros e quartéis de bombeiros, a menos de 70 m a contar dos limites referidos 

no travessão anterior, e nunca a menos de 50 m da zona da auto-estrada. 

 

No Anexo 4.11.10 (apresentado no Tomo 3/3 dos Anexos) indicam-se as estradas da Rede 

Rodoviária Nacional atravessadas pelos eixos/sub-eixos em estudo. 

 

 

3.1.4.16 Rede rodoviária municipal 

 

As zonas de protecção de estradas e caminhos municipais, fixadas na Lei n.º 2.110, de 10-

08-1961, são instituídas automaticamente com a aprovação do projecto ou anteprojecto de 

um troço de via municipal ou da variante a algum troço de via existente. 

 

Estas zonas de protecção dividem-se em zonas non aedificandi, faixas de respeito e zonas 

de condicionamento de edificações e actividades.  

 

As zonas non aedificandi são constituídas por faixas delimitadas por linhas que distam do 

eixo da via 6 m (estradas municipais) ou 4,5 m (caminhos municipais), distâncias que podem 

ser alargadas até ao máximo de 8 ou 6 m, e por zonas de visibilidade, calculadas a partir 

das tangentes das curvas de concordância. 

 

As faixas de respeito, nas quais são sujeitas a licenciamento municipal a realização de 

quaisquer obras, incluem as zonas non aedificandi e estendem-se até 8 m estradas 

municipais) ou 6 m (caminhos municipais), além do limite da zona da via. 
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As zonas de condicionamento de edificações e actividades pode estender-se até 50 m da 

via. 

 

Às estradas nacionais desclassificadas e integradas na rede viária municipal, será aplicável 

transitoriamente o disposto na Lei n.º 2-037, de 19-08-1949, com as alterações introduzidas 

pelo DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro e DL n.º 219/72, de 24 de Outubro. 

 

Os corredores em estudo são atravessados por numerosas vias municipais, não existindo, 

em muitos casos, certezas sobre a sua classificação como estrada ou caminho municipal. 

No Anexo 4.11.10 (apresentado no Tomo 3/3 dos Anexos) iapresenta-se a lista das vias 

municipais localizadas nos corredores. 

 

 

3.1.4.17 Rede ferroviária 

 

As vias-férreas existentes dispõem de uma zona de protecção non aedificandi na qual são 

interditas a plantação de árvores ou quaisquer construções. Esta servidão tem a sua base 

legal no DL n.º 276/2003, de 4 de Novembro. 

 

As zonas non aedificandi têm como limite, salvo a fixação de áreas de servidão por diploma 

específico, uma distância mínima de 10 m do limite do terreno do caminho-de-ferro. Outras 

actividades na proximidade da infra-estrutura ferroviária são também condicionadas. 

 

Os corredores em estudo têm início na Linha do Norte, com a qual é estabelecida ligação. A 

Linha do Oeste é intersectada diversas vezes pelos corredores. O ramal ferroviário da Linha 

do Oeste que serve a cimenteira de Maceira-Liz também é intersectado por alguns dos 

corredores. 

 

A entidade competente é o INTF - Instituto Nacional do Transporte Ferroviário. 
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3.1.4.18 Aeroportos, aeródromos, heliportos e instalações de apoio à aviação civil 

 

As servidões relativas aos aeroportos, aeródromos, heliportos e instalações de apoio à 

aviação civil (por exemplo, radioajudas) abrangem perímetros circulares ou de formas mais 

complexas, mais restritivos quanto mais próximos das instalações a que se referem. Em 

geral, existem limites de desenvolvimento em altura das construções ou de quaisquer 

obstáculos, de modo a que não afectem o funcionamento e a segurança das operações 

aeronáuticas. 

 

As servidões aeronáuticas encontram-se regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 45.987, de 

1964-10-22. 

 

As servidões são instituídas e delimitadas caso a caso. 

 

A entidade competente é o INAC - Instituto Nacional da Aviação Civil. 

 

Nenhum dos corredores em estudo é abrangido por qualquer servidão aeronáutica (com 

excepção das servidões simultaneamente aeronáuticas e militares das Bases Aéreas de 

Monte Real e da Ota - ver ponto 3.1.4.24). 

 

Deve ser referido que a zona inicial de desenvolvimento dos corredores se encontra 

abrangida por medidas preventivas destinadas a salvaguardar a zona definida para a 

construção do Novo Aeroporto de Lisboa, na Ota, aprovadas pelo DL n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, pelo Decreto n.º 42/97, de 21 de Agosto, e pelo Decreto n.º 31-A/99, de 20 de 

Agosto, e prorrogadas por períodos de três anos pelos DL n.º 170/2000, de 20 de Agosto, e 

118/2003, de 14 de Junho.  

 

Estas medidas preventivas visam evitar, na Ota e território circundante, novas construções 

ou alterações à utilização dos solos que possam vir a comprometer, onerar ou dificultar 

indevidamente a eventual execução do Novo Aeroporto de Lisboa. 

 

As actividades condicionadas constantes do Decreto n.º 31-A/99 estão sujeitas a pareceres 

vinculativos do INAC, do Instituto do Ambiente e, ou da Comissão Mista Ministério dos 

Transportes e Comunicações/Força Aérea. 
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3.1.4.19 Telecomunicações 

 

As servidões radioeléctricas são constituídas com o objectivo de suprimir os obstáculos que 

afectem a propagação radioeléctrica de estações emissoras ou receptoras de 

radiocomunicações (centros radioeléctricos) e de evitar as interferências ocasionadas pela 

aparelhagem eléctrica na vizinhança dessas estações. 

 

O regime das servidões radioeléctricas é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de 

Novembro. As servidões são constituídas, caso a caso, por despacho conjunto dos ministros 

das Finaças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (Decreto-Lei n.º 215/87, de 

29 de Maio). A entidade competente é a Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM. 

 

Ficam sujeitas a servidão radioeléctrica as áreas envolventes dos centros radioeléctricos - 

zonas de libertação - e as faixas que unem as antenas de dois centros radioeléctricos - 

zonas de desobstrução. 

 

Nas zonas de libertação, que podem ter uma distância máxima de 4000 m aos centros 

radioeléctricos, é condicionada a construção de obstáculos fixos ou móveis bem como linhas 

aéreas de tensão superior a 5 kV.  

 

Nas zonas de desobstrução, constituídas por faixas com largura máxima de 100 m, é 

condicionada a implantação de edifícios ou outros obstáculos. 

 

Nos corredores em estudo situam-se zonas de desobstrução relativas aos seguintes feixes 

hertzianos, licenciados em nome de PT Comunicações: 

 

− Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem; 

− Feixe Hertziano Montejunto-Pedra do Altar e Monte Gordo-Serra de Candeeiros. 
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3.1.4.20 Estabelecimentos abrangidos pelo regime jurídico da prevenção e controlo 

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas 

 

O Decreto-Lei n.º 164/2001, de 23 de Maio, que aprova o regime jurídico da prevenção e 

controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, 

aplica-se aos estabelecimentos onde existam substâncias perigosas em quantidade superior 

à fixada no Anexo I do diploma. 

 

Os operadores dos estabelecimentos abrangidos devem elaborar e submeter ao Instituto do 

Ambiente um Relatório de Segurança que tem, entre outros objectivos, o de "assegurar que 

as autoridades competentes, designadamente a DGA [actual Instituto do Ambiente - IA], as 

entidades competentes para o licenciamento ou autorização da actividade e as câmaras 

municipais territorialmente competentes, são suficientemente informadas, de forma a 

permitir-lhes tomar decisões sobre a implantação de novas actividades ou adaptações em 

torno de estabelecimentos existentes". 

 

O Decreto-Lei n.º 164/2001 prevê a fixação, através de decreto regulamentar, de distâncias 

mínimas de segurança a observar. Esse decreto regulamentar ainda não foi publicado. 

 

De acordo com informação do IA, actualizada a 2005-06-30, existem na envolvente dos 

traçados os seguintes estabelecimentos abrangidos pelo regime da prevenção e controlo 

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas: 

 

− CLC, SA (Parque de Aveiras), Aveiras, Azambuja; 

− InChemica, Indústria Química de Especialidades, Sociedade Unipessoal, Lda.,  

− TRANSGÁS, SA (Armazenagem subterrânea de gás natural), Carriço, Pombal; 

− VITÓRIAGÁS, Sociedade Distribuidora de Gases, Lda., Moitas Altas, Leiria; 

− TRANSOGÁS, Sociedade de Transportes, Óleos e Combustíveis, Lda., Marinha 

Grande. 
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3.1.4.21 Estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos explosivos 

 

O Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico ou de Armazenagem de 

Produtos Explosivos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de Maio, estabelece 

critérios para a definição de zonas de segurança. A zona de segurança de cada 

estabelecimento é fixada no respectivo alvará de licenciamento emitido pelo Ministério da 

Administração Interna. O Regulamento sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos de 

Fabrico ou de Armazenagem de Produtos Explosivos foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

376/84, de 30 de Novembro. 

 

Nas zonas de segurança não podem construir-se quaisquer edificações, vias de 

comunicação ou instalações de transporte de energia ou de comunicações. 

 

 

3.1.4.22 Instalações militares 

 

As instalações militares possuem zonas de protecção específicas, com vista a garantir não 

só a sua segurança, mas também a segurança das pessoas e bens nas zonas confinantes 

e, ainda, permitir às forças armadas a execução das missões que lhes competem. 

 

A instituição de servidões militares encontra-se regulamentada pela Lei n.º 2.078, de 1995-

07-11, e pelo Decreto-Lei n.º 45.986, de 1964-10-22. As servidões militares são constituídas, 

caso a caso, por diploma específico (Decreto ou Decreto-Lei). 

 

Os corredores em estudo atravessam as áreas de servidão militar de duas instalações: 

 

− Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota / Base Militar da Força 

Aérea n.º 2, com servidão estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 41.791, de 1958-08-08; 

− Base Militar da Força Aérea n.º 5 (Monte Real), com servidão estabelecida pelo 

Decreto-Lei n.º 41.793, de 1958-08-08. 

 

Ambas as servidões estabelecem duas zonas de protecção, designadas por 1ª zona de 

protecção e 2ª zona de protecção, bem como uma superfície de desobstrução. 
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Nas duas zonas de protecção são proibidos, sem autorização prévia da Força Aérea, 

diversos tipos de construções ou actividades, incluindo - no caso da 1ª zona de protecção - 

alterações do relevo. Na superfície de desobstrução são proibidas, sem autorização prévia 

da Força Aérea, as construções, instalações e actividades que possam prejudicar, entre 

outras, as comunicações por rádio entre os aeródromos e os aviões e as aterragens, 

descolagens e manobras dos aviões. 

 

No primeiro caso (Ota), alguns dos corredores atravessam as duas zonas de protecção e a 

superfície de desobstrução. 

 

No segundo caso (Monte Real), os corredores apenas atravessam a superfície de 

desobstrução. 

 

 

3.1.4.23 Marcos geodésicos 

 

Os marcos geodésicos, destinados a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia 

e levantamentos topográficos, encontram-se protegidos de forma a garantir a sua 

visibilidade. O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, estabelece uma servidão dos marcos 

geodésicos, que se institui automaticamente com a sua construção. 

 

As zonas de protecção abrangem a área de um círculo com raio de 15 m. Ficam também 

condicionadas as plantações, construções, obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade 

das direcções constantes das minutas de triangulação. 

 

O Instituto Geográfico Português é a entidade competente. 

 

Nos corredores em estudo localizam-se numerosos marcos geodésicos, podendo 

eventualmente ser intersectadas zonas de visibilidade entre marcos. 
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3.1.5 Equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectadas pelo 

projecto 

 

A construção do projecto irá interferir com as infra-estruturas e serviços existentes ou 

planeados nas zonas atravessadas pelos corredores. O Volume 12 do Estudo Prévio 

apresenta uma caracterização dessas interferências, genericamente designadas por 

Serviços Afectados. Com base nas suas características, as infra-estruturas e os serviços 

interferidos foram agrupados da seguinte forma: 

 

− Infra-estruturas de águas; 

− Infra-estruturas de esgotos; 

− Infra-estruturas de gás; 

− Infra-estruturas de energia eléctrica; 

− Infra-estruturas de telecomunicações; 

− Outras Infra-estruturas. 

 

 

3.1.5.1 Infra-estruturas de águas e esgotos 

 

− EPAL: Canal do Alviela e conduta da Ota. 

− Águas do Oeste: infra-estruturas ainda não estão construídas: conduta adutora do 

subsistema 1 (zona centro) - em fase de concurso; conduta adutora do subsistema 2 

(zona norte) - em fase de projecto. 

− Águas de Alenquer: é apenas referida a localização de alguns reservatórios e o 

traçado do Canal Alviela; 

− SIMLIS: as infra-estruturas afectadas são colectores de águas residuais domésticas 

e uma estação elevatória; 

− Águas do Lena: não se dispõe de informação específica sobre os serviços afectados; 

− SMAS de Leiria: não se prevê interferências com órgãos complementares dos 

sistemas, tais como reservatórios ou estações elevatórias, sendo, contudo, 

necessário confirmar a sua localização dada a proximidade de alguns equipamentos 

aos eixos do Lote C1. 
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3.1.5.2 Infra-estruturas de gás 

 

No troço Ota/Pombal os traçados em estudo interferem com os gasodutos de transporte de 

gás natural (GN) do 1º escalão (pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) 

da concessionária Transgás, e com gasodutos do 2º escalão (pressão de serviço igual ou 

inferior a 20 bar e superior a 4 bar) da distribuidora regional Lusitânia Gás. 

 

 

3.1.5.3 Infra-estruturas de energia eléctrica 

 

Os traçados dos eixos e sub-eixos propostos para a futura ligação ferroviária no troço 

Alenquer-Pombal serão afectados por linhas de energia dos seguintes grupos de tensões: 

 

− Linhas de energia de muito alta tensão; 

− Linhas de energia de alta tensão; 

− Linhas de energia de média tensão; 

− Linhas de energia de baixa tensão. 

 

As linhas de energia de muito alta tensão e alta tensão são tuteladas pela REN. As 

restantes linhas estão sob a alçada da EDP-Distribuição e Energia. 

 

 

3.1.5.4 Infra-estruturas de telecomunicações 

 

As infra-estruturas de telecomunicações potencialmente afectadas pelos traçados do Lote 

C1 pertencem às seguintes entidades concessionárias: 

 

− TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA; 

− VODAFONE - Comunicações Pessoais SA; 

− OPTIMUS Telecomunicações, SA; 

− ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações; 

− PT - Portugal Telecom SGPS, SA. 
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Destas entidades apenas foi possível analisar os dados fornecidos pela ANACOM e PT. 

Assim, de acordo com a informação da ANACOM a zona de implantação dos eixos 

ferroviários é atravessada por diversos feixes hertzianos. A ANACOM refere que possui 

servidão radioeléctrica constituída ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, 

para: 

 

− Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, licenciados em nome da PT Comunicações; 

− Feixe Hertziano Monte Gordo-Serra de Candeeiros, licenciado em nome da PT 

Comunicações, com processo de constituição de servidão já iniciado. 

 

Segundo esta entidade, não será de esperar que a implementação do traçado ferroviário 

previsto, em qualquer dos traçados propostos, possa provocar interferências ou 

perturbações radioeléctricas, desde que não seja invadida a zona de desobstrução 

estabelecida para cada um dos feixes. 

 

No que se refere às infra-estruturas da Portugal Telecom, estas podem ser de três tipos: 

 

− Infra-estruturas aéreas; 

− Infra-estruturas enterradas; 

− Antenas ou Torres. 

 

As interferências com as infra-estruturas aéreas não serão, em regra, condicionantes para o 

estabelecimento das soluções de traçado ferroviário, já que o seu restabelecimento não 

apresenta dificuldades técnicas. Assim, em princípio, a solução mais viável consistirá em 

prolongar os troços da infra-estrutura aérea ao longo das faixas de protecção das vias. Nas 

passagens definidas nos restabelecimentos será prevista uma passagem enterrada. 

 

 

3.1.5.5 Outras infra-estruturas 

 

No que se refere ao oleoduto da CLC - Companhia Logística de Combustíveis S.A., não se 

verifica qualquer cruzamento com os vários traçados propostos para a ligação ferroviária em 

apreço. 
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3.1.6 Entidades interessadas 

 

Procurando antecipar eventuais incompatibilidades/condicionamentos à implantação da 

presente infra-estrutura, foi efectuada uma consulta alargada a todas as entidades 

potencialmente interessadas. 

 

Foram contactadas as entidades enumeradas no Quadro 3.1.4, assinalando-se com 

asterisco as que responderam ou com as quais se realizaram reuniões. 

 

Quadro 3.1.4 - Entidades contactadas 

Entidades contactadas 

Câmara Municipal de Alcobaça * 

Câmara Municipal de Alenquer * 

Câmara Municipal de Azambuja * 

Câmara Municipal de Batalha * 

Câmara Municipal de Cadaval 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha * 

Câmara Municipal de Leiria * 

Câmara Municipal de Marinha Grande * 

Câmara Municipal de Pombal * 

Câmara Municipal de Porto de Mós * 

Câmara Municipal de Rio Maior * 

Câmaras 

Municipais 

Câmara Municipal de Soure * 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) * 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo * 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro * 

Direcção-Geral de Geologia e Energia * 

IDRHa - Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica * 

INAG - Instituto da Água * 

INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação * 

Instituto da Conservação da Natureza * 

Instituto Português do Património Arquitectónico - Direcção Regional de Coimbra * 

Instituto Português do Património Arquitectónico - Direcção Regional de Lisboa * 

Ministério da Administração Interna - Departamento de Armas e Explosivos 

Ministério da Agricultura - Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral * 

Ministério da Agricultura - Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste * 

Ministério da Agricultura - Direcção-Geral dos Recursos Florestais * 

Direcções-Gerais, 

Institutos e 

Departamentos 

desconcentrados 

da Administração 

Central 

Ministério da Agricultura - Direcção-Geral dos Recursos Florestais - Núcleo Florestal do 

Ribatejo * 
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Entidades contactadas 

Ministério da Agricultura - Direcção-Geral dos Recursos Florestais - Núcleo Florestal do 

Oeste 

Ministério da Agricultura - Direcção-Geral dos Recursos Florestais - Circunscrição 

Florestal do Centro * 

Ministério da Defesa Nacional - Direcção-Geral de Infra-Estruturas * 

Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea - Gabinete do Chefe do Estado-Maior * 

Ministério da Economia - Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo * 

Ministério da Economia - Direcção Regional do Centro  * 

Direcções-Gerais, 

Institutos e 

Departamentos 

desconcentrados 

da Administração 

Central 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros * 

Águas de Alenquer, S.A. * 

Águas do Lena, S.A. * 

Águas do Oeste, S.A. * 

ANA  - Aeroportos de Portugal, S.A. * 

CLC - Companhia Logística de Combustíveis, S.A. * 

CMP - Cimentos Maceira e Pataias 

EDP - Distribuição de Energia de Energia, S.A. * 

EDP Produção - Gestão de Produção de Energia, S.A. * 

EP - Estradas de Portugal, E.P.E. * 

EPAL, S.A. * 

LISBOAGÁS GDL - Sociedade distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. * 

LUSITÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, S.A. * 

Mohave Oil & Gás Corporation 

Optimus Telecomunicações, S.A. * 

Portugal Telecom SGPS, S.A. * 

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. * 

SIMLIS- Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. * 

SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria * 

TAGUSGÁS - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. * 

TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. * 

TRANSGÁS - Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A. * 

Empresas 

VODAFONE TELECEL - Comunicações Pessoais S.A. 

ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de 

Alcobaça 

ALAMBI - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer 

Associação de Defesa do Património Cultural de Pombal 

Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure 

Associação de Defesa do Paul de Tornada - PATO 

Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis 

Organizações Não 

Governamentais 

Clube Bio-Ecológico “Amigos da Vida Selvagem” 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

3.2.1 Descrição do projecto 

 

3.2.1.1 Identificação e descrição do projecto 

 

O presente projecto diz respeito ao Estudo Prévio do Lote C1, entre Alenquer (Ota) e 

Pombal, da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade (LAV) entre Lisboa e Porto, o qual 

apresenta uma extensão de cerca de 120 km.  

 

Tal como se descreveu no ponto 2.3, o Estudo Prévio, desenvolvido à escala 1:5.000, 

constitui uma pormenorização e optimização dos corredores entre Alenquer e Pombal 

propostos no Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) da Linha de Alta Velocidade Lisboa – 

Porto, bem como à definição das soluções a desenvolver à escala 1:5.000.  

 

No desenvolvimento do Estudo Prévio foram considerados os seguintes pressupostos:  

 

− Tráfego exclusivo de passageiros; 

− Velocidade base de 300 km/h, para tráfego de passageiros, com possibilidade de 

upgrade para 350 km/h nos trechos em que tal for possível, respeitando, no entanto, 

o corredor de 300 km/h do EVT; 

− Optimização dos traçados nos corredores validados no contexto da Nota Técnica 

Relativa aos Corredores (ver ponto 2.3), atendendo não só às exigências de uma 

correcta interacção com o meio envolvente, mas também aos requisitos de 

segurança, comportamento, funcionamento, exploração e conservação das diversas 

infra-estruturas ferroviárias em estudo; 

− Articulação com os lotes adjacentes; 

− Definição de uma estação na área de influência de Leiria. 

 

O Estudo Prévio inclui eixos que asseguram a ligação à Linha do Norte na zona do 

Carregado e eixos que possibilitam a ligação às soluções do Lote D. 
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3.2.1.2 Descrição geral e justificação dos traçados 

 

No estudo das soluções de traçado preconizadas no Estudo Prévio foram consideradas 

várias condicionantes, designadamente: 

 

− Parâmetros geométricos de referência em planta e perfil longitudinal; 

− Coordenação dos elementos geométricos em planta e perfil longitudinal; 

− Implantação dos equipamentos necessários à exploração, nomeadamente Estações, 

Postos de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios (PUEC) e Postos 

Intermédios de Banalização (PIB); 

− Largura da plataforma para garantir a funcionalidade da Linha; 

− Localização das obras de arte, nomeadamente viadutos, túneis, passagens 

superiores e inferiores; 

− Condicionantes topográficas; 

− Condicionantes de ocupação de superfície; 

− Possíveis interferências com outras infra-estruturas; 

− Possíveis interferências com projectos já existentes ou em elaboração por outras 

entidades. 

 

A existência de duas zonas praticamente comuns a todos traçados em estudo, permite 

dividir o Troço Alenquer (Ota) / Pombal em três sub-troços.  

 

Regra geral, dentro de cada sub-troço definiram-se eixos cuja numeração apresenta o 

prefixo correspondente ao respectivo sub-troço (por exemplo, eixo 1.1 do sub-troço 1). As 

excepções a esta regra são os eixos 0.1 e 0.2 de ligação à Linha do Norte, que também 

pertencem ao sub-troço 1. Por sua vez, os eixos dividem-se em sub-eixos todos numerados 

com o prefixo correspondente ao respectivo eixo (por exemplo, sub-eixo 2.4.1 do eixo 2.4). 

Na Figura 3.2.1 apresenta-se um esquema dos eixos e sub-eixos previstos. 

 

A definição dos eixos e sub-eixos foi efectuada a partir dos pontos de intersecção das várias 

soluções de traçado possíveis. Cada eixo apresenta uma quilometragem específica, 

adoptada pelos sub-eixos que o constituem. 
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Figura 3.2.1 - Esquema de eixos e sub-eixos 
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Com base na combinação dos diversos eixos e sub-eixos foram definidas as alternativas 

possíveis dentro de cada sub-troço (seis em cada sub-troço). 

 

O sub-troço 1, localizado entre Alenquer e Alcobaça, varia, consoante a alternativa 

considerada entre 54,1 a 56,3 km de extensão. Este sub-troço que permite a ligação aos 

corredores do Lote D (Lisboa – Ota), inicia-se próximo do Carregado, no concelho de 

Alenquer, com uma orientação sul/norte, na intersecção com a futura A10, e num corredor 

de acesso ao novo aeroporto de Lisboa, apresentado dois corredores alternativos quase 

paralelos, distando cerca de 2 a 3 km entre si. 

 

Relativamente ao estudo do acesso ferroviário ao novo aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, 

foram estudadas, duas ligações com cerca de 9 a 10 km de extensão. 

 

É de salientar que o facto de o traçado da Linha de Alta Velocidade (LAV) passar a nascente 

da Ota apresenta as seguintes vantagens: 

 

− permitirá a independência da programação do projecto da LAV relativamente ao 

projecto do NAL; 

− diminuirá a conflituosidade entre a construção/operação da LAV e a construção do 

NAL; 

− a separação entre o traçado principal da LAV e o respectivo ramal de acesso ao 

NAL, permitirá aumentar a flexibilidade de operação no eixo Lisboa – Porto; 

 

Na aproximação à Benedita, no concelho de Alcobaça, vindos de sul, os corredores unem-

se, sendo a travessia da zona urbana e peri-urbana desta vila feita por dois traçados 

alternativos que se aproximam no fim do sub-troço 1. 

 

Na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 foram definidas seis ligações, não inter-

mutáveis, com extensão variável entre 5,0 e 8,6 km. 

 

O sub-troço 2, localizado entre Alcobaça e Bidoeira (a norte de Leiria), segue também uma 

orientação geral sul/norte e apresenta dois grandes corredores alternativos perfeitamente 

diferenciados, com interligação entre eles a norte de Leiria. 
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Os dois grandes corredores separam-se logo após o seu início, seguindo o corredor poente 

em direcção à Marinha Grande, onde inflecte para nordeste a caminho de Pombal passando 

por poente de Leiria, enquanto o corredor alternativo passa a Batalha e Leiria por nascente, 

seguindo para norte, onde se aproxima do corredor poente na zona da Bidoeira de Cima.  

 

Neste sub-troço, com uma extensão total que varia entre os 39,6 e os 44,3 km, os 

corredores alternativos considerados apresentam um afastamento máximo de 14 km na 

passagem pela zona de Leiria. 

 

A partir da Bidoeira de Cima até ao final do Lote C1, desenvolve-se o sub-troço 3, com uma 

extensão que varia entre os 15,5 e os 17,6 km. Este sub-troço apresenta dois corredores 

com um afastamento entre eles de cerca de 1,5 km, passando ambos por poente de 

Pombal, até ao limite norte do estudo onde o Lote C1 liga ao lote B, local onde o 

afastamento dos traçados alternativos é de cerca de 1 km. 

 

O sub-troço 3 constitui, no seu todo, a zona de ligação ao Lote B, dado que os seus 

traçados ligam a qualquer um dos traçados em estudo no referido lote a norte, 

independentemente da alternativa vinda do sub-troço 2. 

 

 

3.2.1.3 Características geométricas do traçado 

 

Neste capítulo identificam-se os parâmetros geométricos que caracterizam os elementos de 

traçado, tanto em planta como em perfil longitudinal, e que serviram de base para a 

concepção do traçado de via deste troço, bem como o perfil transversal tipo. 

 

Quanto aos parâmetros geométricos procurou-se, como regra geral, não recorrer aos 

valores mínimos de prestação, de modo a que numa fase posterior do estudo, em face dum 

maior rigor na localização das principais condicionantes, se possa ter flexibilidade para 

inserir um traçado passível de ser optimizado. 

 

Contudo, este critério teve que ser ponderado e compatibilizado com as condições do 

território, nomeadamente, no que respeita à presença de zonas de valor ambiental, cultural 

ou urbano, tendo ainda em atenção as determinações constantes de planos de 

ordenamento ou a presença de infra-estruturas, de modo a que as implicações mútuas 
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sejam aceitáveis, e compagináveis com critérios ambientais, técnicos e financeiros, de modo 

a que as exigências de investimento sejam viáveis. 

 

Assim, enquanto em perfil longitudinal, conseguiu-se, em geral, assegurar valores no 

intervalo das máximas prestações, registando-se apenas uma pequena percentagem de 

traineis em que a inclinação atinge o valor máximo admissível (25 ‰), já em planta foi mais 

difícil. A orografia genericamente acidentada, o atravessamento de diversos aglomerados 

habitacionais e a necessidade de minimizar as interferências com infra-estruturas existentes, 

levou a que numa percentagem bastante elevada dos alinhamentos se tivesse recorrido aos 

valores mínimos excepcionais definidos para o raio de curva, para uma velocidade de 350 

km/h, principalmente para reduzir os impactes gerados ao nível da movimentação de terras 

e da demolição das construções. Existe, inclusive, uma curva a norte de Benedita, no final 

do eixo 1.1, em que este limite mínimo não foi respeitado, devido às consequências muito 

gravosas, que resultariam da sua adopção. 

 

Os valores adoptados para os parâmetros geométricos visam assegurar o cumprimento das 

velocidades de base (300 e 350 km/h) em adequadas condições de segurança e o máximo 

conforto dos passageiros, bem como, acautelar o desgaste prematuro do material circulante 

ou da via. 

 

Para a generalidade dos parâmetros foram apresentados dois tipos de valores para as 

velocidades de 300 e 350 km/h: valor normal e valor excepcional. O valor excepcional nunca 

poderá ser excedido. No que se refere ao conforto de circulação e aos custos de 

manutenção, o valor normal é apresentado como o mais adequado, ou seja, e o que 

melhora o conforto do passageiro, e reduz as necessidades de manutenção e 

consequentemente os respectivos custos. 

 

No Quadro 3.2.1 apresentam-se os valores dos parâmetros geométricos em planta e em 

perfil longitudinal mais decisivos para a definição dos traçados. 
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Quadro 3.2.1 - Parâmetros geométricos em planta e perfil longitudinal 

Parâmetros 300 km/h  350 km/h 

Mínimo 

normal 
5.900 m 7.250 m 

Raio de curva 

em planta Mínimo 

excepcional 
4.650 m 6.500 m 

normal 

em plena via 
25 ‰ 25 ‰ 

excepcional 

em plena via 
30 ‰* 30 ‰* 

m
ax

. 

em estações 2,5 ‰ 2,5 ‰ 

em túneis  

≤ 1 000 m 
5,0 ‰ / 2,0 ‰ 5,0 ‰ / 2,0 ‰ 

Pendente 

longitudinal 

m
in

. 

em túneis  

> 1 000 m 
5,0 ‰ / 3.0 ‰ 5,0 ‰ / 3.0 ‰ 

Nota: *No Estudo Prévio nunca foi adoptada esta pendente, tendo o máximo utilizado sido 25 ‰ 

 

A secção transversal tipo em plena via (ver Figura 3.2.2) é constituída por duas vias com 

bitola 1,435 m e um entre-eixo de 4,7 m. A plataforma, com uma largura de 14,0 m, inclui 

uma zona para a implantação dos postes de catenária e um espaço segurança localizado 

nos 0,90 m exteriores da plataforma. 

 

O espaço de segurança destina-se à protecção de pessoas habilitadas a deslocarem-se ao 

longo da Linha e à deslocação de pessoas que se encontrem na área dos carris em caso de 

evacuação de comboios. Este espaço inclui caminhos laterais pedonais que servem, 

simultaneamente, para garantir a segurança do pessoal nas inspecções de manutenção 

durante a passagem de veículos e o armazenamento temporário de materiais de construção 

e ferramentas. 

 

Nos locais onde seja necessário garantir o acesso à via-férrea por veículos motorizados, 

serão previstos caminhos paralelos de 3,0 m ao nível da fundação do sub-balastro. 
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Figura 3.2.2 - Secção transversal de via dupla 

 

 

Na ligação à Linha do Norte, no início deste Lote, está previsto um pequeno troço em via 

única. A respectiva secção transversal tem a mesma constituição e as mesmas larguras 

relativas que a via dupla, mas com uma só via, apresentando a plataforma, uma largura total 

de 9.5 m (ver Figura 3.2.3). 

 

 

 

Figura 3.2.3 - Secção transversal de via única 
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3.2.1.4 Descrição das soluções de traçado 

 

3.2.1.4.1 Eixo 0.1 e Eixo 0.1FO 

 

O eixo 0.1, com uma extensão total de 18.688 m, está subdividido nos sub-eixos 0.1.1, com 

13.765 m, e 0.1.2, com 4.923 m. Iniciando-se junto à Central Termoeléctrica do Ribatejo, na 

Linha do Norte (Caminho de Ferro), termina junto às instalações da Companhia de Logística 

de Combustíveis (CLC) onde tem início o sub-eixo 1.1.3. 

 

Tal como já se referiu no subcapítulo 2.3, estes eixos surgiram da vantagem de deslocar o 

limite sul do Estudo Prévio para a Linha do Norte, aproximadamente no ponto de 

intersecção com a futura Auto-estrada A10. Estes eixos permitem, ainda, estabelecer uma 

futura ligação ao Lote D (Lisboa-Ota). 

 

O eixo 0.1 tem o seu início na Linha do Norte, junto à Central Termoeléctrica do Ribatejo. 

 

Na ligação com a Linha do Norte verificou-se a necessidade de prever um “Fly Over”, de 

modo a evitar um cruzamento de nível das duas linhas férreas (isto é, cruzamento das 

composições que se desloquem de norte para sul no eixo 0.1 com as que se desloquem de 

sul para norte na Linha do Norte). Para tal, foi estudado o eixo 0.1 F.O que corresponde 

apenas à via descendente do eixo 0.1, e que à semelhança deste eixo se inicia junto à 

Central Termoeléctrica do Ribatejo, ligando à Linha do Norte, e termina em pleno viaduto 

sobre os rios Ota e Alenquer, perto do km 3+620 do eixo 0.1, apresentando uma extensão 

total de 3.641 m. 

 

O início dos dois eixos localiza-se a norte da povoação Vala do Carregado e a nascente de 

uma área industrial, na qual se inclui a Central Termoeléctrica do Ribatejo. Após um 

alinhamento recto inicial, com cerca de 800 m, os traçados inflectem para a esquerda 

afastando-se da Linha do Norte.  

 

Cerca do km 2+000, inicia-se um viaduto (Viaduto V1) com 2.680 m que assegura o 

atravessamento da baixa aluvionar dos rios da Ota e de Alenquer, contornando por poente a 

povoação de Vila Nova da Rainha. Este extenso viaduto, além de constituir a melhor opção 

para o atravessamento desta zona aluvionar facilita a transposição das várias infra-



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.42 

estruturas existentes neste vale (estradas nacionais e municipais, caminhos, linhas de água, 

gasoduto da Transgás e aquedutos). 

 

Segue-se um extenso alinhamento recto onde se situa um PUEC entre o km 5+973 e o km 

8+373. 

 

Após o traçado andar sensivelmente paralelo à Auto-estrada A1 começa a curvar para a 

esquerda interceptando-a ao km 12+024. A transposição desta estrada é realizada 

conjuntamente com a da Ribeira do Vale dos Negros por intermédio do Viaduto V2 (628 m), 

no final do qual o traçado passa a um alinhamento recto, seguido de uma curva para a 

direita que liga ao eixo 1.1. Neste trecho final, estão previstos mais dois viadutos: Viaduto 3, 

com 300 m, que atravessa a Vala do Archino, e o Viaduto 4, com 320 m, que atravessa a 

Ribeira da Ameixoreira. 

 

Desde o seu início até ao atravessamento dos rios de Alenquer e da Ota (sensivelmente ao 

km 4+000), os eixos 0.1 e 0.1 FO atravessam predominantemente terrenos ocupados com 

culturas de regadio. Após a travessia destes rios, efectuada pelo Viaduto V1, no qual 

termina o eixo 0.1 FO, assiste-se a um mosaico constituído predominantemente por áreas 

florestais, matos e áreas agro-florestais (essencialmente montado) que se estende até cerca 

do km 13+000. Daqui até cerca do km 15+000, o eixo 0.1 desenvolve-se 

predominantemente em terrenos agrícolas que apresentam alternância entre as culturas 

permanentes (constituídas essencialmente por vinha) e as culturas de sequeiro. Nos últimos 

três quilómetros predominam as áreas florestais. 

 

Os eixos 0.1 e 0.1 FO não inferem com nenhuma área de ocupação urbana. 

 

 

3.2.1.4.2 Eixo 0.2 

 

O eixo 0.2 tem 6.381 m de extensão e não apresenta nenhuma divisão por sub-eixos. 

 

Este eixo, com início no fim do sub-eixo 0.1.1 e fim no início do sub-eixo 1.2.2, estabelece a 

ligação entre os eixos 0.1 e 1.2. É constituído por dois alinhamentos rectos, um no início 

outro final, ligados por uma extensa curva para a direita. 
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Tal como no eixo 0.1, neste caso existe também a necessidade de prever dois viadutos, um 

sobre a Vala do Archino com 262 m (Viaduto V1) e um outro sobre a Ribeira da Ameixoeira 

com 340 m (Viaduto V2), tendo-se procurado fazer com que o traçado passasse sobre estas 

linhas de água o mais ortogonalmente possível de modo a diminuir o comprimento dos 

viadutos. 

 

Este eixo desenvolve-se predominantemente em área de uso florestal (60,6%), constituído 

por pinheiros e eucaliptos. O uso agrícola constituído por culturas permanentes de vinha e 

culturas anuais de sequeiro e regadio tem também bastante representatividade (30,5 %). 

 

De salientar que entre os km 2+500 e o 6+500, o traçado desenvolve-se em áreas florestais 

e agro-florestais onde ocorrem áreas de montado. 

 

 

3.2.1.4.3 Eixo 1.1 

 

O eixo 1.1 tem uma extensão total de 46.623 m e está dividido em quatro sub-eixos: o sub-

eixo 1.1.1 com 2.396 m, o sub-eixo 1.1.2 com 6.711 m, o sub-eixo 1.1.3 com 24.157 m e, 

finalmente, o sub-eixo 1.1.4 com 13.359 m de extensão. 

 

Este eixo arranca no local onde está previsto o futuro Aeroporto da Ota e termina após a 

passagem na zona urbana da Benedita a poente da Serra dos Candeeiros, que corresponde 

ao início dos sub-eixos 2.1.1 e 2.2.1 e ao fim do sub-eixo 1.3.2. 

 

O traçado inicia-se com um pequeno alinhamento recto após o qual apresenta um 

andamento sinuoso constituído por três curvas consecutivas, desenvolvendo-se 

paralelamente à Vala do Archino sem nunca a atravessar. Neste trecho inicial a directriz 

adoptada evita interferências com duas linhas de alta tensão da REN que se desenvolvem 

paralelamente ao traçado. 

 

Cerca do km 0+670 atravessa o Rio da Ota através do Viaduto V1. 

 

Em perfil longitudinal o traçado é muito suave, acompanhando o terreno com pequenos 

aterros, facilitando assim a passagem da conduta da Transgás (km 6+458) e do Aqueduto 

do Alviela (km 7+356). Após o atravessamento da Ribeira da Ameixoeira em viaduto 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.44 

(Viaduto V2), a inclinação aumenta de modo a acompanhar o terreno, evitando grandes 

escavações, e a passar superiormente à EN 366, junto às instalações da CLC. 

 

A partir deste local (junto ao CLC), desenvolve-se um extenso alinhamento recto de 

5.461 m, atravessando uma zona com pouca ocupação e onde está previsto um viaduto no 

atravessamento da Ribeira do Judeu (Viaduto V3) com 360 m de extensão. Em perfil, não 

existindo grandes limitações neste local, a rasante acompanha o andamento do terreno. 

 

Após este alinhamento recto o traçado inflecte para esquerda desviando-se do Campo de 

Golfe da Quinta do Brinçal. Este opção de traçado, além de evitar a afectação do campo de 

golfe, apresenta-se mais reduzida e com curvas em planta com raios compatíveis com a 

velocidade de 350 km/h, permitindo, igualmente, cruzar o IC2 de uma forma mais ortogonal 

e em melhores condições. 

 

A seguir a esta curva localiza-se outro extenso alinhamento recto, com 8.557 m de 

comprimento, onde está previsto um viaduto com 696 m para transpor o vale da Ribeira da 

Amieira (Viaduto V4), logo seguido, ao km 20+363, da passagem sobre o IC2/EN 1, que é 

restabelecido com uma passagem inferior, e no fim um viaduto para atravessamento da 

Auto-estrada A15. 

 

A rasante, após passar em aterro o gasoduto da Transgás, ao km 19+232, desce 

ligeiramente para o vale da Ribeira da Amieira, subindo de seguida de modo a acompanhar 

a orografia do terreno. Segue-se uma extensa zona onde se irá inserir um PIB (entre o km 

23+750 e o km 24+550) Neste local existe a necessidade de se efectuar um aterro de 

grandes dimensões, com cerca de 25 m de altura e que deverá ter um tratamento especial. 

 

A seguir à zona do PIB, e ainda em alinhamento recto, a rasante começa a subir passando 

sobre a Auto-estrada A15 com um viaduto (Viaduto V5 com 730 m de comprimento) e 

transpondo em escavação o Cabeço do Tanque. 

 

A directriz descreve em seguida uma curva para a direita com um raio de 6.500 m, que é o 

valor mínimo excepcional definido para uma velocidade de 350 km/h. O local onde se insere 

esta curva de raio excepcional é, no eixo 1.1, a zona de orografia mais acidentada, 

apresentando cinco vales muito cavados. Os vales localizados aos km 28+700, 29+500 e 

31+400 são transpostos, pelos Viadutos V6, V7 e V8, respectivamente, os outros dois, 
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localizados aos km 30+545 e 31+830, são atravessados com recurso a aterros com mais de 

20 m de altura, configurando-se, assim, como aterros especiais. 

 

Uma vez passada esta zona, acidentada em termos orográficos, entra-se numa outra zona 

delicada, mas ao nível da ocupação do solo. 

 

Após a passagem a nascente das localidades da Mata de Baixo e do Casalinho, o traçado 

inflecte para a esquerda, evitando a passagem pelo Parque Natural e Sítio, proposto para 

integrar a Rede Natura 2000, das Serras de Aire e Candeeiros. Esta inflexão apresenta o 

inconveniente da afectação, entre o km 34+500 e o km 35+000, do gasoduto da Transgás, 

que terá neste local que ser sujeito a um desvio de traçado. 

 

A partir sensivelmente do km 35+000 até ao final deste eixo, o traçado atravessa a zona 

urbana da Benedita, que apresenta uma densidade considerável de construções.  

 

A passagem pelo núcleo urbano da Benedita corresponde a um alinhamento recto onde 

estão previstos dois túneis “Cut-and-Cover”.  

 

O Túnel 1, previsto entre os km 36+850 e 37+050, permite restabelecer uma das mais 

importantes entradas da Vila da Benedita sem alteração significativa do seu traçado. 

 

O Túnel 2, previsto entre o km 38+150 e o km 38+450, permite restabelecer a avenida 

principal da Benedita que liga a EN1/IC2 ao centro da vila. Este túnel apresenta uma 

extensão superior à necessária, tanto para norte como para sul, de modo a garantir o 

restabelecimento desta avenida, contribuindo para manter intacta uma zona nobre e de 

importância para a Vila da Benedita, onde, por exemplo, tem lugar a Feira de Gado da 

Benedita. 

 

De seguida o traçado inflecte para a direita prevendo-se um terceiro túnel “Cut-and-Cover” 

que permite optimizar a passagem entre uma grande unidade industrial localizada a poente 

do traçado e um condomínio fechado situado a nascente (Urbanização Vilas Roseiras).  

 

O traçado passa depois a nascente das localidades Carvalhal e Redondas, terminando num 

pequeno alinhamento recto, sensivelmente paralelo à EN1/IC2, onde tem início um PEUC, 
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no caso de adopção da combinação deste eixo com o eixo 2.1. É igualmente possível a sua 

combinação com o eixo 2.2. 

 

Atendendo à orografia plana na zona da Benedita, a passagem da linha de alta velocidade 

nesta zona com uma secção em escavação e túneis a executar a céu aberto tem como 

inconveniente dificultar a drenagem das águas pluviais, dada a extensão longitudinal da 

trincheira (cerca de 5 km) e a inclinação mínima da rasante. 

 

Nas linhas de água mais significativas optou-se por prever passagens superiores hidráulicas 

para o seu restabelecimento. 

 

Nas linhas de água mais pequenas prevêem-se descidas de talude e a sua drenagem com 

um colector longitudinal. 

 

O eixo 1.1 desenvolve-se predominantemente em área florestal de produção, destacando-se 

ainda algumas áreas agrícolas, tais como as áreas de regadio no vale do rio Ota (inicio do 

traçado), na proximidade de Casais do Monte Godelo (km 5+500) e na ribeira de Judeu (km 

11+500). 

 

Neste eixo, além da sucessão de áreas sociais, são intersectadas algumas áreas industriais, 

com particular destaque para a região da Benedita, tendo em conta a sua dimensão. 

 

A partir do km 35+500 (Ninho d’ Águia) até final do eixo, o território atravessado por este 

eixo corresponde a um rendilhado de áreas sociais de cariz rural em torno da quais surgem 

áreas agrícolas com características de minifúndio, coexistindo as culturas de sequeiro, 

regadio e permanentes. 

 

 

3.2.1.4.4 Eixo 1.2 

 

O Eixo 1.2 tem 30.658 m de extensão e está dividido em dois sub-eixos: sub-eixo 1.2.1, com 

7.854 m de extensão, e sub-eixo, 1.2.2, com 22.804 m. 
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Este eixo, que constitui uma alternativa ao traçado do eixo 1.1, arranca paralelo à Vala do 

Archino no final do sub-eixo 1.1.1 e termina no fim do sub-eixo 1.1.3, que coincide com o 

arranque dos sub-eixos 1.1.4 e 1.3.1, a sul da Benedita. 

 

Inicia-se, sensivelmente ao km 2+400 do eixo 1.1, divergindo para poente através de um 

alinhamento recto com 987 m de extensão, no final do qual inflecte para a direita permitindo 

o atravessamento mais ortogonal da Ribeira da Ameixoeira. O atravessamento desta linha 

de água será efectuado através de um viaduto (Viaduto 1), previsto entre os km 5+220 e 

5+470 (250 m de extensão). 

 

No seu arranque o perfil longitudinal do eixo 1.2 está obviamente condicionado pela ligação 

ao eixo 1.1. À semelhança deste eixo, a solução adoptada consiste em ter o traçado em 

ligeiro aterro até ao km 4+300, de modo a permitir passar sobre o gasoduto da Transgás 

(km 3+741) e o Aqueduto do Alviela (km 4+190). 

 

Após o atravessamento da Ribeira da Ameixoeira, que se localiza num alinhamento recto, o 

traçado descreve uma curva para a esquerda atravessando a Zona Industrial Aveiras / 

Alcoentre. O atravessamento desta área industrial é inevitável, em parte devido à sua 

grande área de implantação. Contudo, tendo em conta que o Parque Industrial se encontra 

numa fase de desenvolvimento pouco avançada, dado que neste momento existe apenas 

um plano de pormenor, não será difícil adaptar o seu layout de modo a compatibilizá-lo com 

a Linha de Alta Velocidade. 

 

Em perfil, a passagem na zona industrial faz-se em escavação, o que facilita a execução de 

passagens superiores. A rasante foi optimizada, evitando-se grandes escavações e aterros, 

de forma a minimizar os impactes na povoação que se localiza entre a Ribeira da Maçussa e 

a EN366. Neste local, pelas mesmas razões e de modo a melhorar as condições de 

atravessamento da EN366, optou-se pela colocação de muros de ambos os lados da via, de 

modo a limitar os taludes de escavação. 

 

Após a passagem na Zona Industrial, o traçado desenvolve-se num extenso alinhamento 

recto, passando sobre a EN366 ao km 8+991, andando depois entre este ponto e o nó com 

o IC2 paralelamente e a nascente desta rodovia, e da vila de Alcoentre, atravessando a 

Ribeira do Judeu. Neste alinhamento recto está previsto o Viaduto 2, entre o km 10+501 e 
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km 10+671 (com cerca de 170 m de extensão), para transposição da Ribeira do Judeu, e um 

PIB, entre o km 11+650 e o km 12+450. 

 

A partir, sensivelmente, do km 14+500 o traçado começa a descrever uma curva para a 

esquerda, passando sobre o IC2 em viaduto (Viaduto 3 com 124 m de extensão). Ainda 

nesta curva está previsto outro viaduto (Viaduto 4 com 460 m de extensão) para o 

atravessamento sobre a Ribeira da Amieira. No vale onde se desenvolve esta ribeira está 

prevista a construção da Barragem de Arrouquelas, cuja cota máxima de cheia (Z=80 m) foi 

tida em conta na concepção do Viaduto 4.  

 

Após esta última curva segue-se um alinhamento recto que atravessa uma zona com pouca 

ocupação, ao qual se sucede uma outra curva cujo raio, 6.800 m, é inferior ao valor normal 

de projecto para a velocidade de 350 km/h, mas superior ao mínimo excepcional.  

 

No final da curva estão previstos os Viadutos 6 e 7, o primeiro atravessa um vale muito 

profundo e cavado onde passa a EN 114 e o segundo transpõe um vale muito profundo 

onde corre um afluente do Rio Maior.  

 

O eixo 1.2 termina num alinhamento recto que liga ao sub-eixo 1.1.4 (Eixo 1.1), junto à 

povoação da Mata de Baixo. 

 

Este eixo, à semelhança do Eixo 1.1 desenvolve-se predominantemente em área de uso 

florestal (floresta de produção). A área de montado presente no corredor tem também 

alguma representatividade, estando localizada entre os km 0+000 e 1+000 e os km 15+500 

e 19+000. 

 

De salientar ainda o desenvolvimento sobre um mosaico constituído por pequenas áreas 

sociais de cariz rural, cuja envolvente é preenchida por uso agrícola (culturais anuais e 

permanentes) e uso florestal. 

 

 

3.2.1.4.5 Eixo 1.3 

 

O eixo 1.3 tem uma extensão total de 13.057 m e está dividido em dois sub-eixos: o sub-

eixo 1.3.1, com 6.697 m de extensão, e o sub-eixo 1.3.2, com 6.360 m. 
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Inicia-se a poente de Rio Maior no final dos sub-eixos 1.2.2 e 1.1.3 (km 33+264 do eixo 1.1), 

e termina a poente da Serra dos Candeeiros, no início dos sub-eixos 2.1.1 e 2.2.1. 

 

Este eixo constitui uma alternativa ao eixo 1.1 na passagem pela zona da Benedita, cujo 

traçado implica o cruzamento de todas as vias e ligações entre o centro urbano da Benedita 

e a EN1/IC2. 

 

O traçado inicia-se com um alinhamento recto, a nascente das povoações de Mata de Baixo 

e Casalinho, divergindo depois para nascente e afastando-se do eixo 1.1. 

 

Cerca do km 3+200, o traçado cruza superiormente a EN1/IC2 e entra no Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), o qual atravessa marginalmente a uma distância 

máxima de 800 m do seu limite poente (que corresponde à EN1/IC2) e numa extensão de 

5.800 m. Este desenvolvimento permite minimizar a interferência com a zona habitacional e 

industrial que, entretanto, se desenvolveu no interior desta área protegida e nas imediações 

do seu limite poente.  

 

Com efeito, o eixo 1.3 atravessa uma faixa do PNSAC já bastante descaracterizada e 

perturbada, pela presença de muitas habitações e indústrias e pela construção de um 

gasoduto, implantado a nascente do traçado, não interferindo, assim, com a zona mais 

sensível desta área protegida.  

 

Adicionalmente, é de referir que para esta faixa do PNSAC estão previstos alguns projectos 

que irão contribuir para a sua artificialização, nomeadamente: 

 

− o projecto da Câmara Municipal de Alcobaça para a instalação de um parque 

industrial e empresarial a localizar na zona menos ocupada desta faixa entre a 

EN1/IC2 e o sopé da Serra; 

− o projecto conjunto da Câmara Municipal de Alcobaça e do Instituto de Estradas para 

a construção de quatro ou cinco novas passagens superiores sobre a EN1/IC2, com 

vista a redução dos acidentes nos cruzamentos de nível desta via. 
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Neste contexto, a Linha de Alta Velocidade poderá servir como novo limite poente do 

PNSAC, constituindo uma barreira de protecção e uma fronteira extrema para estes 

desenvolvimentos e ocupações previstos pela autarquia. 

 

A passagem no interior do PNSAC faz-se, em geral, com recurso a um pequeno aterro ou 

sobre o terreno natural recorrendo a restabelecimentos em passagem superior, podendo 

contudo, na fase seguinte do projecto, estudar-se a hipótese de subir a rasante de forma a 

“marcar” mais o já referido efeito fronteira e fazendo os restabelecimentos com passagens 

inferiores. 

 

Após o atravessamento do PNSAC, o traçado intersecta novamente a EN1/IC2, cerca do km 

9+000, junto ao Alto do Turquel, transpondo-a em viaduto (Viaduto 1 com cerca de 1.254 m), 

o qual permite igualmente transpor a N8-6. 

 

Este eixo termina com uma recta sensivelmente paralela à EN1/IC2, desenvolvendo-se a 

cerca de 160 m e 240 m desta rodovia. 

 

De uma maneira geral este eixo apresenta terraplenagens de pequena dimensão, tendo o 

seu maior aterro uma altura de 14 m ao km 1+160, e a maior escavação uma altura de 18 m, 

ao km 8+400.  

 

Em termos da ocupação do território atravessado, o eixo 1.3 desenvolve-se sobre área 

florestal em cerca de metade da sua extensão, apresentado, contudo, ao longo do seu 

desenvolvimento características distintas na ocupação do solo. 

 

Assim, até cerca do km 6+500, a ocupação do solo é essencialmente florestal, agro-florestal 

e de matos. Destacando-se a presença de diversos núcleos urbanos entre os km 0+000 e 

4+000, nomeadamente, Casalinho, Pinheiro, Ninho d’ Águia e Monte Gavião. 

 

A partir do km 6+500, o traçado atravessa um rendilhado de pequenas áreas sociais, 

agrícolas de minifúndio e algumas manchas de matos. Identifica-se, porém uma mancha de 

dimensão significativa de floresta de protecção, entre os km 11+500 e 12+500, onde 

predominam os carvalhais. 
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Neste trecho as áreas urbanas ocorrentes são Quinta da Serra, Cabecinha, Casal do 

Carvalho, Lagoa de Frei João, Alto do Turquel, Redondas e Casais da Chanerca. 

 

Próximo do km 11+000, ao longo do IC2, identifica-se uma área de uso industrial de 

dimensão significativa, a qual será transposta pelo Viaduto 1. 

 

 

3.2.1.4.6 Eixo 1.5 

 

O eixo 1.5 tem uma extensão de 4.487 m, não se subdividindo em qualquer sub-eixo. 

 

Inicia-se no final sub-eixo 1.3.1 (km 6+697 do eixo 1.3) e termina no início do sub-eixo 2.8.1, 

desenvolvendo-se entre a Serra de Aire e Candeeiros e IC2. 

 

Considerando que o desenvolvimento de uma alternativa a poente dos sub-eixos 2.1.1 e 

2.2.1 é inviável tendo em conta a elevada ocupação urbana aí existente, e uma vez que 

faixa de território existente entre estes sub-eixos e a EN1/IC2 já se encontra ocupada por 

um gasoduto, optou-se por estudar uma alternativa a poente desta rodovia, no interior do 

PNSAC, na zona limite onde já ocorre ocupação urbana dispersa. 

 

O traçado em estudo, além de não afectar nenhuma zona sensível do Parque, permite 

atravessar uma faixa com ocupação urbana dispersa praticamente sem implicar demolições, 

representando, desta forma, uma alternativa válida aos sub-eixos 2.1.1 e 2.2.1. 

 

Em planta, é constituído por dois alinhamento rectos, um no início e outro no final, ligados 

por uma curva à direita. No alinhamento recto final, o traçado desenvolve-se paralelo à 

EN1/IC2, da qual dista em média 160 m. 

 

Com início na zona agrícola envolvente da povoação de Casal do Carvalho, este eixo 

desenvolve-se através de um mosaico de áreas agrícolas de policultura, áreas florestais e 

matos. 
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3.2.1.4.7 Eixo 2.1 

 

O eixo 2.1 apresenta uma extensão total de 49.367 m, sendo o segundo maior eixo do Lote 

C1. É constituído pelos sub-eixos 2.1.1 com 2.284 m, 2.1.2 com 2.673 m, 2.1.3 com 

8.279 m, 2.1.4 com 15.205 m, 2.1.5 com 10.548 m, 2.1.6 com 8.931 m, e finalmente 2.1.7 

com 1.446 m de extensão. 

 

Este eixo inicia-se no fim dos eixos 1.1 e 1.3, a Norte da Benedita, e termina após a 

passagem do Rio Lis, a nordeste da povoação da Bidoeira de Cima. Surge pela 

necessidade de se apresentar uma solução que contorne por poente a povoação de Maceira 

e que se integre no corredor da A8 entre Maceira e Marinha Grande, passando a oeste do 

Nó da Marinha Grande da Auto-estrada. 

 

O arranque deste eixo faz-se com um alinhamento recto onde está previsto um PUEC. Esta 

zona inicial do traçado encontra-se bastante condicionada, por um lado pelas condições de 

atravessamento do lugar de Casais da Charneca que implicarão algumas expropriações, e 

por outro, pela existência de uma conduta da Transgás localizada 150 m a nascente do 

início do traçado e com um desenvolvimento sensivelmente paralelo a este nos primeiros 

550 m, inflectindo depois para poente e cruzando-o cerca do km 1+000. 

 

Após o PUEC, o traçado começa a divergir para oeste, de modo a contornar a cidade de 

Leiria por poente. Logo no arranque desta curva, cerca do km 3+000, está previsto o Viaduto 

V1, com 480 m de extensão, para transposição da ribeira da Fonte Santa. Após este 

viaduto, o traçado atravessa em aterro uma zona com alguma ocupação dispersa onde 

algumas construções serão afectadas. 

 

Segue-se uma recta com 2.881 m, que atravessa a ribeira do Mogo em viaduto (Viaduto V2 

previsto entre os km 6+380 e 6+660). Neste trecho, cerca do km 5+875, o traçado cruza o 

Gasoduto da Transgás em escavação, o que constitui uma situação a evitar considerando a 

legislação e normas aplicáveis. Por esta razão, será construído um novo troço do gasoduto, 

de modo a que o cruzamento ocorra no ponto mais próximo possível que permita cumprir as 

condições normalizadas. Atendendo às características do traçado, o novo troço do gasoduto 

poderá passar sob a LAV um pouco mais adiante (km 6+050) numa zona em aterro, ou, em 

alternativa, sob o viaduto da Ribeira do Mogo, localizado cerca de 500 m mais à frente. 
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Na aproximação à Vila de Aljubarrota, o traçado cruza superiormente o futuro IC9 (em fase 

de Projecto de Execução) previsto a sul desta povoação. 

 

Devido aos inconvenientes óbvios que traria o corte da Vila de Aljubarrota, optou-se por 

atravessar a cumeada onde esta se localiza com um túnel de 502 m (Túnel T1 entre os km 

8+448 e 8+950). 

 

Existe de seguida um alinhamento recto onde ao km 12+304 tem início um segundo túnel 

(Túnel T2 com 676 m de comprimento), que termina ao km 12+980. Este segundo túnel 

justifica-se pela necessidade de atravessar um cabeço com um desnível acentuado em 

poucos metros, tendo-se considerado esta como a melhor opção para o efectuar. 

 

De referir que a zona entre túneis apresenta uma orografia muito acidentada, prevendo-se 

escavações e aterros de grandes dimensões que chegam a atingir os 28 e os 25 m de 

altura, respectivamente. 

 

Após o Túnel do Juncal (Túnel T2) o traçado descreve uma curva para a esquerda, 

passando pelo vale do Rio de Alpedriz ao km 16+000, onde existe um viaduto com 540 m 

(Viaduto V3). 

 

Cerca do km 19+500, o traçado passa a nascente da localidade de Mélvoa, atravessando 

logo de seguida um vale muito profundo onde corre o Rio de Pisões e onde passa a EM 546 

e o gasoduto da Transgás. Este vale é transposto pelo Viaduto V4 com 170 m de 

comprimento. 

 

A extensa curva que existe nesta zona apresenta um raio que corresponde ao valor mínimo 

excepcional considerado para a velocidade de 350 hm/h.  

 

Após esta longa curva, segue-se um longo alinhamento recto, no início do qual existe um 

viaduto que passa sobre a Ribeira do Fagundo (Viaduto V5 entre os km 29+085 e 29+855), 

junto ao limite sudeste da povoação de Albergaria localizada cerca do km 29+400. A sul 

desta povoação, entre os km 28+500 e 30+000, existe uma área de uso agrícola com 

predomínio de culturas de regadio, na qual a interferência será bastante reduzida pela 

passagem do traçado em viaduto. 
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Do km 30+647 ao km 30+821 está previsto o Viaduto V6 sobre a futura A17. Este viaduto 

tem a particularidade de estar dentro da zona do PUEC associado à Estação de Leiria 

(poente), que se estende do km 30+085 ao km 33+010. 

 

No estudo efectuado para a localização do cais da estação verificou-se que o melhor local 

para se situar a zona central da estação é o km 31+800. Como a estação tem na sua 

totalidade, tal como os PUEC, cerca de 2.400 m, ao situar o centro no km 31+800 obrigaria 

a localizar os aparelhos de mudança de via (AMV) sobre o viaduto. Tal situação não é 

aconselhável tanto ao nível da segurança, como dos problemas que advêm da existência de 

juntas de dilatação nos encontros do viaduto. Por esta razão, aumentou-se o comprimento 

da zona da estação, de modo a passar todo um conjunto de AMV para sul, localizando-o 

entre os Viadutos V5 e V6. 

 

Na passagem sobre o rio Lis o traçado descreve uma curva para a esquerda, um 

alinhamento recto e nova curva para a direita. Esta curva e contra curva permitem optimizar 

a passagem na margem norte do rio Lis, onde existe uma grande ocupação urbana e 

industrial. 

 

Sobre o rio Lis existe um extenso viaduto com 2.353 m (Viaduto V7) implantado entre os km 

34+957 e 37+310, que transpõe parte da povoação de Barreiros, localizada na margem sul 

do Lis, toda a baixa aluvionar com elevado valor agrícola, a zona urbana e industrial de 

Regueira de Pontes situada na margem norte do Lis, a Linha Ferroviária do Oeste, o IC1 e a 

EN109. 

 

Nos levantamentos de campo efectuados procedeu-se à identificação das actividades da 

maior parte das industrias existentes na margem norte do Lis, o que permitiu ajustar o 

traçado de modo a que este afecte o menor número possível de unidades, privilegiando-se a 

expropriação de armazéns e parques de armazenamento de materiais em detrimento de 

unidades industriais. Com efeito, o traçado em estudo afecta apenas dois depósitos, um de 

madeiras e outro de materiais de construção, localizados entre o km 36+600 e o km 36+800. 

 

Após o atravessamento do Vale do Rio Lis, o traçado desenvolve-se numa zona de 

ocupação reduzida, onde existem apenas algumas pocilgas dispersas, das quais apenas 

duas serão afectadas pela linha-férrea. 
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Neste local o traçado apresenta uma curva e contra curva (direita, esquerda) separadas por 

um pequeno alinhamento recto. Esta configuração viabiliza a passagem a poente da 

Texugueira junto ao km 43+700, evitando o corte desta povoação.  

 

A passagem pela Bidoeira de Cima efectua-se em túnel “Cut-and-Cover” (Túnel T3 - 

Bidoeira 1), implantado entre os km 45+750 e 46+050. Associada a esta povoação, entre os 

km 45+500 e 46+500, existe uma vasta área de culturas anuais e pousio, onde a passagem 

da LAV afectará uma estufa de produtos hortícolas de grande dimensão. 

 

No seguimento do traçado e depois do atravessamento em aterro sobre o gasoduto da 

Transgás ao km 47+000, estão previstos dois viadutos para efectuar a transposição de dois 

vales muito profundos: o Viaduto V8 (Ribeira de Carnide) com 1.010 m de extensão e o 

Viaduto V9 com 340 m. O eixo 2.1 termina logo a seguir ao último viaduto, onde liga ao eixo 

2.2, que corresponde à alternativa que passa a nascente de Leiria. 

 

O eixo 2.1 desenvolve-se maioritariamente em áreas de uso florestal correspondente a 

floresta de produção, essencialmente de pinheiro bravo e eucalipto, com excepção da zona 

inicial do traçado onde predominam os matos. Entre os km 3+500 e 5+500, destaca-se uma 

área de uso florestal de protecção, de dimensão apreciável, constituída por carvalhos, 

pontualmente interrompida por matos. 

 

Apesar da predominância do uso florestal, ao longo do traçado identificam-se, igualmente, 

algumas áreas de uso agrícola e de uso urbano e industrial, as quais foram sendo referidas 

a propósito da descrição deste eixo. 

 

 

3.2.1.4.8 Eixo 2.2 

 

O eixo 2.2 com uma extensão total de 63.945 m, é o maior eixo deste Lote C1, sendo 

constituído por sete sub-eixos: o sub-eixo 2.2.1 com 2.611 m de extensão, o sub-eixo 2.2.2 

com 4.303 m, o sub-eixo 2.2.3 com 8.565 m, o sub-eixo 2.2.4 com 30.982 m, o sub-eixo 

2.2.5 com 1.335 m, o sub-eixo 2.2.6 com 8.465 m e, finalmente, o sub-eixo 2.2.7 com 

7.684 m. 
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Inicia-se no final dos sub-eixos 1.1.4 e 1.3.2, a poente da serra dos Candeeiros, e prolonga-

se até ao final deste Lote, na zona entre Pombal e o rio Arunca. 

 

Este eixo inicia-se com um extenso alinhamento recto com 2.612 m paralelo à EN1/IC2, 

onde se localiza um PUEC, no final do qual inflecte para nascente, mantendo-se a poente 

desta via e sensivelmente paralelo a ela, aproximando-se progressivamente até cruzá-la 

cerca do km 13+800.  

 

Entre os km 2+743 e 3+217 está previsto um viaduto (Viaduto V1 com 474 m) para 

transposição da Ribeira da Fonte Santa. Cerca do km 8+275, ocorre a travessia do futuro 

traçado do IC9, que nesta zona apresentará um nó desnivelado com a EN1/IC2. 

 

Após a travessia sob o IC9, o traçado desenvolve-se numa zona de ocupação habitacional 

dispersa, atravessando pequenas povoações. Este tipo de ocupação inviabiliza o 

atravessamento desta zona sem qualquer demolição, independentemente das 

características geométricas do traçado. De modo a preservar o maior número possível de 

habitações, bem como as de melhor qualidade, foi efectuada uma avaliação rigorosa das 

habitações a demolir, em virtude da qual o traçado foi sujeito a ligeiros ajustamentos. 

 

Neste troço estão previstos dois viadutos: Viaduto V2, entre os km 10+703 e 11+597, para 

transposição de uma das linhas de água que alimenta a Ribeira do Mogo, e o Viaduto V3, 

entre os km 13+593 e 13+907, para transposição da EN1/IC2 e da Ribeira das Pedreiras.  

 

Após a passagem sobre a EN1/IC2, o traçado aproxima-se de Porto de Mós, cerca do 

km 17+000, através de um curto alinhamento recto seguido de uma curva à esquerda, 

mantendo, no entanto, um afastamento mínimo de 1 km para poente do limite urbano desta 

vila. 

 

Atendendo aos limites impostos para a inclinação longitudinal, entre os km 16+758 e 19+517 

foi necessário prever a implantação de dois viadutos praticamente sucessivos: o Viaduto V4 

sobre o rio Alcaide entre os km 16+758 e 18+804 (2.046 m de extensão), e o Viaduto V5 

sobre a ribeira dos Alcanadas entre os km 18+983 e 19+517 (534 m de extensão). 

 

Mantendo a mesma direcção, o traçado desenvolve-se a nascente da Batalha através de um 

extenso alinhamento recto com cerca de 6,2 km, cruzando a estrada que liga esta cidade a 
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Fátima ao km 22+000, imediatamente a poente da subestação da Batalha da REN – Rede 

Eléctrica. 

 

Entre os km 20+600 e 22+900, o terreno apresenta uma grande elevação orográfica que é 

impossível evitar. Para efectuar o atravessamento desta zona foram previstos dois túneis, o 

Túnel T1 - Aregões (1.012 m de comprimento) e o Túnel T2 - Garruchas (847 m de 

comprimento), que além de evitarem escavações da ordem dos 40 m, permitem, igualmente, 

assegurar a manutenção de algumas habitações e estradas ai existentes, como é o caso da 

EN359 e da EM543. A opção por uma solução de dois túneis em vez de uma de túnel único 

justifica-se pela redução da extensão total associada a esta última solução, o que apresenta 

evidentes vantagens económicas, além de benefícios significativos ao nível da segurança. 

 

À saída do segundo túnel, ao km 23+000, o traçado inflecte para norte, aproximando-se da 

cidade de Leiria, mantendo, contudo, um afastamento de cerca de 1.800 m em relação ao 

seu limite urbano. Esta inflexão no traçado é feita à custa de duas extensas curvas à 

esquerda, separadas por um alinhamento recto com cerca de 1 km de extensão. 

 

Após o km 32+400, o traçado apresenta uma extensa recta com cerca de 4,6 km, com que 

atinge a Estação de Leiria (solução nascente), prevista entre os km 33+250 e 35+850. A 

localização da Estação nesta zona apresenta-se bastante vantajosa no que diz respeito às 

acessibilidades ao interior da cidade, uma vez que facilmente se pode aceder à via rápida 

IC36 que faz a ligação entre a A1 e a Circular de Leiria. A construção de um acesso próprio 

desde a estação ao IC36, que terá uma extensão aproximada de 2 km, permitirá aos 

passageiros o acesso ao centro da cidade num curto espaço de tempo. 

 

A partir da estação o traçado desenvolve-se em viaduto (Viaduto V10 sobre a Ribeira dos 

Frades previsto entre os km 34+443 e 35+805), sempre em recta, passando sob a EN1/IC2 

em túnel (Túnel T5 - Boavista), ao km 36+850. Em seguida e até à Bidoeira de Cima (cerca 

do km 44+400), apresenta duas curvas à direita separadas por um alinhamento recto. 

 

O trecho entre os km 37+000 e 44+400 apresenta uma orografia algo acidentada, onde 

estão previstos três viadutos para atravessamento das zonas baixas das Ribeiras da 

Amieira, da Charneca e de Agudim, os Viadutos V11, V12 e V13, respectivamente. Neste 

trecho observa-se, igualmente, a necessidade de trabalhos de terraplenagem de grande 

dimensão, destacando-se a escavação existente entre os km 37+500 e 38+500, com uma 
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altura máxima de 25 m, e os aterros previstos entre os km 41+700 e 42+500 e entre os km 

42+900 e 43+450, com alturas pontuais máximas de 24 m e 30 m, respectivamente  

 

A povoação da Bidoeira de Cima desenvolve-se, essencialmente, numa faixa de cerca de 2 

km de extensão adjacente ao CM1198, sendo inevitável a demolição de algumas 

construções para a passagem da LAV. Para reduzir a afectação resultante desta passagem, 

evitando-se o efeito de separação da povoação em duas partes, está previsto um pequeno 

túnel “cut and cover” (Túnel T6 – Bidoeira 2) com 100 m na intersecção do CM1198. 

 

Desde a saída da Bidoeira de Cima até à travessia da A1 cerca do km 51+559, o traçado é 

constituído por uma sequência de três curvas alternadas à esquerda e à direita, cujo 

objectivo é evitar a intersecção com dois aglomerados habitacionais localizados aos km 

46+600 e 47+600, permitindo a passagem da LAV nesta zona praticamente sem 

demolições. Neste trecho estão previstos três viadutos (V14, V15 e V16), que totalizam 

2.272 m. Os trabalhos de terraplenagens não atingem grandes dimensões, tendo as 

escavações e os aterros alturas mais reduzidas relativamente a outras zonas, com máximos 

pontuais de 14 e 18 m, respectivamente.  

 

A intersecção com a A1, ao km 51+559, será efectuada sob a auto-estrada devido à 

altimetria, ao contrário do que seria desejável para a construção sem interferência com 

tráfego rodoviário circulante. 

 

O traçado inflecte, de seguida, para norte com uma extensa curva à esquerda, cruzando a 

via de ligação entre Nó de Pombal da A1 e esta cidade, no ponto mais viável, cerca do km 

57+200. Com efeito, verifica-se que a faixa onde se desenvolve o traçado neste trecho, 

corresponde à zona de passagem com menores impactes a nascente da auto-estrada, tanto 

por questões relacionadas com a ocupação do território, nomeadamente, com a presença 

de uma zona industrial em franca expansão, como por questões orográficas, devido à 

presença do vale do rio Arunca. 

 

Estando em presença de uma zona de orografia menos acidentada, as terraplenagens 

necessárias são em geral de menor dimensão. Ainda assim, há a registar entre os km 

53+800 e 54+700, um aterro com uma altura pontual máxima de 30 m na travessia de um 

vale mais aberto. Este trecho receberá terras provenientes da extensa escavação prevista 

mais adiante. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.59 

 

O Nó de Pombal da A1 é intersectado ao km 57+180 num extenso alinhamento recto onde 

se localiza um PUEC. Neste ponto ocorre, igualmente, intersecção do IC8. O trecho entre os 

km 56+700 e 59+100, onde se prevê a implantação do PUEC, encontra-se totalmente em 

escavação com uma altura média entre os 15 e 20 m, o que conjugado com a maior largura 

da plataforma inerente à implantação do PUEC, irá originar um volume elevado de 

movimentação de terras. A existência de três passagens superiores nesta zona constitui um 

factor de risco do ponto de vista da segurança da exploração ferroviária, dado existirem 

diversos AMV neste trecho, os quais não devem localizar-se próximo de passagens 

superiores. 

 

Até ao final do eixo 2.2, ao km 63+945, o traçado apresenta uma nova passagem sob a A1, 

ao km 59+259, à qual sucede uma curva à direita que o levará em direcção ao vale do rio 

Arunca. Em termos de ocupação, há a considerar a passagem pelo pequeno lugar de 

Almagreira, antes do vale do rio Arunca, que por se tratar de uma povoação com ocupação 

habitacional dispersa, implicará algumas demolições, seja qual for qual for o ponto de 

passagem do traçado. 

 

No final deste eixo está previsto o Viaduto V17, entre os km 62+508 e 63+222, para 

transposição de uma importante linha de água afluente do rio Arunca. 

 

O eixo 2.2 desenvolve-se em mais de mais de metade da sua extensão sobre áreas 

florestais. As áreas agrícolas compostas por culturas temporárias e permanentes têm 

também bastante representatividade, encontrando-se associadas a algumas áreas de uso 

urbano. Identificaram-se, igualmente, áreas de uso urbano que assumem um carácter misto 

com desenvolvimento de áreas de uso industrial entre as quais Ataija de Cima, Casais de 

Sta. Teresa (km 9+500), Tremoceira (km 14+000) localizada marginalmente à EN1/IC2 com 

acesso ao IC9, e Parque Industrial Manuel da Mota (km 57+500) localizado no cruzamento 

da A1 com o IC9. 

 

 

3.2.1.4.9 Eixo 2.3 

 

O eixo 2.3 tem uma extensão total de 13.902 m e foi subdividido em dois sub-eixos: o sub-

eixo 2.3.1 com 2.321 m e o sub-eixo 2.3.2 com 10.771 m de extensão. 
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Este eixo inicia-se a poente da serra de Candeeiros, no final do sub-eixo 2.2.1 (km 2+612 do 

eixo 2.2), e termina entre as localidades de Porto de Mós e da Batalha, no início do sub-eixo 

2.2.4 (km 15+479 do eixo 2.2). 

 

O eixo 2.3 representa uma alternativa aos 15 km iniciais do eixo 2.2, que neste trecho a 

poente da EN1/IC2 atravessa algumas pequenas povoações, nomeadamente, Lagoa do 

Cão, Ataija de Baixo, Ataija de Cima, Casais de Santa Teresa e Outeiro, implicando a 

demolição de algumas habitações. Este facto conduziu à procura de uma solução alternativa 

que reduzisse o número de demolições. 

 

Uma solução a nascente da EN1/IC2, embora corresponda a uma zona sem ocupação 

urbana, entra no Parque Natural (e sítio da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000) 

das Serras de Aire e Candeeiros. Como alternativa optou-se, então, por uma solução com 

desenvolvimento mais a poente do eixo 2.2 que contornasse as referidas povoações, 

reduzindo, desta forma, a interferência com as mesmas e, consequentemente, o número de 

demolições. 

 

Este eixo apresenta no seu início um alinhamento recto que dá continuidade ao alinhamento 

do sub-eixo 2.2.1, seguido de uma curva à esquerda através da qual inflecte ligeiramente 

para norte em direcção a Casal do Rei, povoação que é atravessada cerca do km 2+600. 

Neste trecho inicial está previsto um viaduto entre os km 0+093 e 0+627 (Viaduto V1 com 

534 m de comprimento) para transposição do vale da ribeira da Fonte Santa. 

 

Após a passagem em Casal do Rei, já com um afastamento médio de 1.500 m para poente 

relativamente ao eixo 2.2, o traçado desenvolve-se na meia encosta da margem esquerda 

do vale da ribeira do Mogo, passando sobre o futuro IC9 cerca do km 5+650. Neste trecho o 

traçado apresenta uma longa curva à direita que se adapta da melhor forma à orografia da 

encosta. 

 

As pequenas linhas de água afluentes da ribeira do Mogo intersectadas pelo traçado entre 

os km 6+000 e 11+000, serão atravessadas através de aterros de média dimensão com as 

adequadas passagens hidráulicas. O maior aterro, em extensão e em altura, observa-se 

entre os km 7+600 e 9+400, chegando a atingir uma altura de 17 m. 
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Na sua zona final o eixo 2.3 apresenta um alinhamento recto de grande extensão que faz a 

aproximação gradual ao eixo 2.2, onde termina ao km 13+902, após a passagem sobre a 

EN1/IC2. 

 

Este eixo, quando comparado com os primeiros 15 km do eixo 2.2, apresenta, na 

generalidade, características geométricas semelhantes, tanto em planta como em perfil 

longitudinal, verificando-se as principais diferenças ao nível da ocupação do solo. O eixo 2.2 

apresenta uma interferência mais significativa com áreas de ocupação urbana, implicando a 

demolição de mais habitações, enquanto o eixo 2.3 apresenta maior interferência com a 

paisagem, sobretudo no troço marginal à Ribeira do Mogo, que constitui uma zona pouco 

intervencionada até ao momento. 

 

Em termos gerais, a ocupação do território atravessado pelo eixo 2.3 corresponde 

maioritariamente a áreas florestais, das quais se destaca, entre os km 1+000 e 3+000, uma 

área de carvalhal interrompida por áreas de usos sociais, agrícolas e floresta de produção. A 

partir do km 9+000 até ao final do traçado a ocupação do território é predominante mente 

agrícola. Este eixo intersecta ainda algumas áreas urbanas, nomeadamente, Casal do Rei 

Azoio e Tremoceira, e duas áreas industriais, de Pedreiras ao km 10+500 e da Tremoceira 

ao km 11+500. 

 

 

3.2.1.4.10 Eixo 2.4 

 

O eixo 2.4 tem uma pequena extensão de 5.204 m e foi dividido em dois sub-eixos: o sub-

eixo 2.4.1 com 2.310 m de extensão e o sub-eixo 2.4.2 com 2.894 m. 

 

Este eixo desenvolve-se a poente de Pombal e faz a ligação entre os eixos 2.2 e 2.5, 

iniciando-se no final do sub-eixo 2.2.4 (km 46+461 do eixo 2.2) e terminando no início do 

sub-eixo 2.5.3 (km 13+926 do eixo 2.5). 

 

O território atravessado apresenta uma ocupação maioritariamente florestal (cerca de 90 %). 

Existem algumas áreas agrícolas com culturas de regadio e sequeiro. As áreas urbanas são 

praticamente inexistentes, restringindo-se à povoação de Moleanos. 
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Em planta é constituído apenas por três elementos, dois alinhamentos rectos, um no inicio e 

outro no fim onde se ligam os eixos 2.2 e 2.5, respectivamente, e uma curva intermédia à 

esquerda. 

 

Desenvolvendo-se numa zona de orografia acidentada, as dimensões dos aterros e das 

escavações previstas assumem dimensões apreciáveis, com alturas máximas da ordem dos 

22 m, em ambos os casos. 

 

A transposição dos cursos de água mais importantes será efectuada através de três 

viadutos: 

 

− Viaduto V1 sobre a Ribeira de Carnide previsto entre os km 0+000 e 0+26, este 

viaduto integra o eixo 2.2 até ao km 46+461 e a partir daí o eixo 2.4, apresentando 

uma extensão total de 1204 m; 

− Viaduto V2 sobre a Ribeira do Mogo previsto entre os km 0+913 e 1+267 (354 m de 

extensão) 

− Viaduto V3 previsto entre os km 2+153 e 2+817 (664 m de extensão). 

 

 

3.2.1.4.11 Eixo 2.5 

 

O eixo 2.5 é constituído por três sub-eixos: o sub-eixo 2.5.1 com 10.275 m, o sub-eixo 2.5.2 

com 3.525 m e o sub-eixo 2.5.3, o qual por apresentar um troço final variável em função do 

encaixe nos traçados do Lote B, se desdobrou em três sub-eixos denominados 2.5.3A 

(12.088 m), 2.5.3B (12.055 m) e 2.5.3C (12.074 m). Assim, a extensão total deste eixo varia 

consoante a alternativa considerada do sub-eixo 2.5.3, apresentando 25.288 m no caso do 

2.5.3A, 25.855 m no caso do 2.5.3B e 25.874 no caso do 2.5.3C. 

 

Este eixo inicia-se no final do sub-eixo 2.1.5 (km 39+010 do eixo 2.1), a norte de Leiria, e 

termina no final do Lote C1, na ligação ao Lote B, imediatamente a sul do rio Arunca. 

 

Constitui uma alternativa poente aos traçados dos eixos 2.1 e 2.2 na travessia da zona da 

Bidoeira de Cima, onde a passagem destes dois eixos implica diversas demolições e a 

separação da povoação. Com efeito, o afastamento de cerca de 1.200 m para poente em 

relação ao eixo 2.1 e de 1.500 m relativamente ao eixo 2.2, evita o atravessamento da 
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povoação da Bidoira de Cima, desenvolvendo-se numa zona onde não ocorrerá 

praticamente interferência com esta povoação. 

 

Em perfil longitudinal, o trecho inicial até ao km 2+880 apresenta características geométricas 

que, embora estejam dentro dos limites admissíveis, conferem ao traçado um dos pontos 

menos favoráveis, com inclinações elevadas dos traineis. Este facto resulta da diferença de 

cotas apresentada pelo terreno natural entre os km 0+000 e 3+200, a qual apesar de ter 

alguma dimensão não é suficiente para justificar a adopção de uma solução em túnel.  

 

A transposição das linhas de água localizadas a poente da Bidoeira de Cima será efectuada 

através de um Viaduto (V1) de grande extensão, 1.024 m, previsto entre os km 4+778 e 

5+802. 

 

Cerca do km 6+680 o traçado atravessa o gasoduto em escavação, passando a 

desenvolver-se a partir daí a poente desta infra-estrutura. O cruzamento do gasoduto em 

escavação implica a construção de um troço novo para que o cruzamento se faça no ponto 

mais próximo possível que permita cumprir as condições normalizadas.  

 

Entre os km 6+901 e 7+155 foi necessário prever a implantação de um viaduto (V2) com 

254 m para atravessar um vale com alguma dimensão. Cerca de 300 m mais adiante 

observa-se um aterro com uma altura média de 18 m e uma extensão aproxima-se de 

200 m. É neste troço em aterro que ocorre uma nova travessia do gasoduto, ao km 8+060. 

 

Entre os km 9+000 e 16+000 o traçado foi ajustado desenvolvendo-se mais a nascente, por 

forma a evitar a travessia de zonas mais urbanizadas e, consequentemente, reduzir o 

número de demolições. Este trecho apresenta uma orografia bastante acidentada, com 

depressões acentuadas e linhas de água, que serão atravessadas por meio de viadutos de 

grandes dimensões e com alturas que atingem os 50 m, nomeadamente: 

 

− Viaduto V3 sobre a Ribeira de Carnide, previsto entre os km 9+275 e 10+635 

(1.360 m de extensão); 

− Viaduto V4 previsto entre os km 11+098 e 11+572 (474 m de extensão); 

− Viaduto V5 sobre a Ribeira de Crespos, previsto entre os km 14+228 e 15+122 

(894 m de extensão). 
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Pelo mesmo motivo, neste trecho verificam-se, igualmente, trabalhos de terraplenagem com 

alguma dimensão, chegando as escavações, em alguns casos, a atingir os 25 m. 

 

A partir do km 16+000, o traçado volta a aproximar-se do gasoduto, agora vindo de poente, 

mantendo um desenvolvimento muito próximo (cerca de 80 m) e sensivelmente paralelo a 

esta infra-estrutura, entre os km 16+400 e 18+800. Nesta zona o traçado apresenta também 

um certo paralelismo com a A1, em relação à qual atinge ao km 19+000, na zona do Nó de 

Pombal, o menor afastamento, com uma distância de apenas 250 m. 

 

O último sub-eixo, 2.5.3, mantém nas suas três alternativas o mesmo traçado até cerca do 

km 18+800. Desde este ponto até ao final, os sub-eixos 2.5.3A e 2.5.3B são constituídos 

pelos mesmos elementos, um alinhamento recto seguido de uma curva à direita, novo 

alinhamento recto e por fim uma curva que encaixa nas soluções de traçado do Lote B. A 

diferença entre estes dois sub-eixos observa-se no desenvolvimento mais a poente do sub-

eixo 2.5.3A, a um máximo de 150 m de distância. 

 

O sub-eixo 2.5.3C, que se desenvolve inicialmente a poente dos outros dois e no final a 

nascente, tem apenas dois elementos, sendo o primeiro um alinhamento recto e depois uma 

extensa curva à direita com que encaixa na outra solução de traçado do Lote B. 

 

Qualquer uma destas alternativas do sub-eixo 2.5.3 é dotada de um PUEC, cerca do km 

20+400, e atravessa zonas urbanizadas entre as pequenas povoações de Assanha da Paz e 

Ladeira. 

 

Neste trecho final devido à presença de uma orografia bastante acidentada prevêem-se nos 

três casos movimentações de terras apreciáveis, com grandes extensões de aterros e 

escavações e com alturas que atingem 25 e 30 m, respectivamente. Estes volumes de 

movimentação de terras são agravados pela implantação do PUEC, devido à existência de 

uma plataforma mais alargada. 

 

O eixo 2.5 desenvolve-se na sua maioria (cerca de 80 %) em áreas de uso florestal, 

identificando-se pontualmente outros usos, tais como áreas agrícolas, em grande parte 

compostas por culturas temporárias, e áreas sociais de cariz rural. São intersectadas 

algumas áreas urbanas, nomeadamente, Assanha da Paz (km 20+000) e Barros da Paz (km 

21+000). 
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3.2.1.4.12 Eixo 2.6 

 

O eixo 2.6 tem uma extensão de 8.687 m, não tendo sido dividido em qualquer sub-eixo. 

Estabelece a ligação entre o sub-eixo 2.5.1 (km 10+275 do eixo 2.5) e o sub-eixo 2.2.7 (km 

56+600 do eixo 2.2).  

 

Desde o seu início, o traçado afasta-se gradualmente do eixo 2.5, cruzando o gasoduto 

cerca do km 3+700 num troço em aterro. Ao km 4+100 cruza inferiormente a Auto-estrada 

A1 que nesta zona se encontra em aterro a cotas elevadas, inviabilizando a sua 

sobrepassagem. Continuando a aproximar-se do eixo 2.2, passa a ser praticamente 

coincidente com o mesmo desde o km 7+500 até final. 

 

Para evitar a interferência com a localidade de Alto dos Mendes e consequentes 

demolições, o traçado deste eixo foi ripado cerca de 100 m para nascente até cerca do km 

4+000. 

 

Neste eixo prevêem-se terraplenagens com alguma dimensão, destacando-se um extenso 

aterro, com altura média de 20 m, entre os km 5+400 e 6+600, e uma escavação com altura 

média de 17 m entre os km 6+900 e 7+700.  

 

Nos primeiros quilómetros deste eixo, até cerca do km 3+460, são atravessadas algumas 

linhas de água, o que atendendo ao desnível de cota se efectuará por meio de viadutos: 

 

− Viaduto V1 sobre a Ribeira de Carnide, previsto entre os km 0+000 e 0+397; 

− Viaduto V2 previsto entre os km 0+858 e 1+332; 

− Viaduto V3 previsto entre os km 1+638 e 1+812; 

− Viaduto V4 sobre a Ribeira dos Crespos, previsto entre os km 2+873 e 3+462. 

 

Este eixo desenvolve-se maioritariamente em área florestal de produção (74 %) constituída 

essencialmente por pinheiros bravos. Ocorrem também algumas parcelas agrícolas (17,5%) 

nas margens de pequenos cursos de água. 
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3.2.1.4.13 Eixo 2.7 

 

O eixo 2.7 tem 14.788 m de extensão e à semelhança do anterior não se encontra dividido 

em sub-eixos. Com início no fim do sub-eixo 2.1.3, a sudoeste da povoação de Adam, 

termina no início do sub-eixo 2.1.5 a nascente da Marinha Grande, próximo da Auto-estrada 

A1. 

 

Este eixo surge como uma alternativa ao eixo 2.1 (sub-eixo 2.1.4) junto às localidades de 

Maceira Lis e da Marinha Grande, zona que apresenta algumas dificuldades no seu 

atravessamento. O eixo 2.7 apresenta, igualmente, uma série de condicionantes, das quais 

se destacam a travessia da zona urbana de Campos e a passagem sobre a A8 que se faz 

com grande viés. 

 

O eixo 2.7 inicia-se com um extenso alinhamento recto, logo após o Túnel do Juncal, 

seguido de uma extensa curva à esquerda, desenvolvendo-se a nascente de Á-do-Barbas e 

a poente da Maceira Lis. O arranque é feito sobre o aterro especial do rio de Cós. À 

semelhança do que se verifica no eixo 2.1, a transposição do rio Alpedriz efectua-se por 

meio de um viaduto (Viaduto V1 com 660 m de extensão), implantado ao km 2+970. 

 

Entre o aterro sobre o rio Cós e o vale do rio de Alpedriz verificam-se dois atravessamentos 

do gasoduto da Transgás. O primeiro atravessamento ocorre em escavação cerca do km 

1+400, implicando a construção de um novo troço do gasoduto para que o cruzamento se 

faça no ponto mais próximo possível que permita cumprir as condições normalizadas. O 

novo troço desenvolver-se-á, previsivelmente, sempre a nascente da LAV. O segundo 

atravessamento verifica-se ao km 2+450, em aterro. 

 

Após a passagem sobre o vale do rio Alpedriz segue-se um alinhamento recto que a partir 

do km 7+300, atravessa Campos, uma localidade com muita ocupação, onde se tentou 

afectar o menor número possível de construções, em particular duas grandes unidades 

industriais localizadas junto dos km 7+800 e 8+300. De modo a restabelecer mais facilmente 

as vias existentes optou-se por prever um viaduto (Viaduto V2) na passagem pela povoação 

de Campos entre os km 7+890 e 8+296. 
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Em seguida o traçado começa a descrever uma longa curva de raio 6.500 m que liga ao eixo 

2.1. O atravessamento da Auto-estrada A8 faz-se por meio do Viaduto V3 previsto entre os 

km 12+337 e 12+500. Após a passagem sobre a A8, o traçado liga ao eixo 2.1 depois de 

passar sob a Linha do Oeste. 

 

 

3.2.1.4.14 Eixo 2.8 

 

O eixo 2.8 tem uma extensão total 6.847 m e foi dividido em dois sub-eixos: o sub-eixo 2.8.1 

com 2.612 m e o sub-eixo 2.8.2 com 4.235 m. Estabelece a ligação entre o final do eixo 1.5 

e o início do sub-eixo 2.1.3 (km 4+957 do eixo 2.1).  

 

Com foi já referido na descrição do eixo 1.5, não sendo possível encontrar uma alternativa a 

poente, pela maior ocupação urbana, e uma vez que a nascente o espaço até à EN1/IC2 

está ocupado pelo gasoduto, estudou-se uma solução a nascente da estrada nacional, já 

dentro do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, mas numa zona limite deste 

parque, e onde já existe hoje alguma ocupação urbana. Esta solução, não afecta qualquer 

área sensível do Parque, atravessando a zona marginal à EN1/IC2 que apresenta alguma 

ocupação, praticamente sem demolições, representando assim uma alternativa credível aos 

sub-eixos 2.1.1 e 2.2.1. 

 

Em planta é constituído apenas por três elementos, um alinhamento recto, paralelo à 

EN1/IC2 e afastado desta cerca de 160 m, e uma curva à esquerda com que atravessa a 

estrada nacional ao km 3+980, e novo alinhamento recto com que se insere no eixo 2.1. 

 

Embora nesta zona a orografia não seja muito acidentada, há a registar o atravessamento 

de uma elevação orográfica ao km 1+300, com uma escavação de 30 m. Esta situação 

agrava-se ainda pelo facto de se prever a implantação de um PUEC entre os km 0+000 e 

2+400. 

 

Na parte final do eixo, prevê-se um viaduto (V1) entre os km 3+790 e 5+174 (com 1.384 m 

de extensão total) para transposição da ribeira da Fonte Santa e da EN1/IC2. 
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3.2.1.4.15 Eixo 2.9 

 

O eixo 2.9 tem 4.184 m de extensão, não tendo sido dividido em qualquer sub-eixo. 

Desenvolve-se a poente da serra de Candeeiros e estabelece a ligação entre o final do sub-

eixo 2.8.1 (km 2+613 do eixo 2.8) e o início do sub-eixo 2.3.2 (km 2+311 do eixo 2.3). 

 

O eixo 2.9 é praticamente coincidente com o sub-eixo 2.8.2, registando-se diferenças em 

planta nos 1.500 m finais, com o traçado do eixo 2.9 a desenvolver-se mais a nascente, de 

modo a ligar ao eixo 2.3. Em termos de características, são semelhantes, registando-se em 

ambos os casos interferência com uma zona de ocupação dispersa no final, o que implicará 

algumas demolições. 

 

À semelhança do que se verifica no eixo 2.8, a transposição da EN1/IC2 e do vale da ribeira 

da Fonte efectua-se através de um viaduto (Viaduto V1 com 1.384 m) previsto entre os km 

1+180 e 2+564. 

 

 

3.2.1.4.16 Eixo 2.10 

 

O eixo 2.10 tem 6.034 m de extensão não estando dividido em qualquer sub-eixo. 

Desenvolve-se também a poente da serra de Candeeiros, fazendo a ligação entre o final do 

sub-eixo 2.8.1 (km 2+613 do eixo 2.8) e o início do sub-eixo 2.2.2 (km 4+957 do eixo 2.2). 

 

No início, o traçado é praticamente igual ao do sub-eixo 2.8.2 e ao do eixo 2.9, contudo, a 

partir do km 0+400, mantendo um alinhamento recto, passa sobre a EN1/IC2, um pouco 

mais adiante, e desenvolve-se sempre a nascente destes eixos para permitir a ligação ao 

eixo 2.2. 

 

A orografia é nesta zona muito suave, havendo apenas a registar o atravessamento do vale 

da ribeira da Fonte Santa e da EN1/IC2 que neste eixo se efectua através do Viaduto V1 

(664 m). 
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3.2.1.4.17 Eixo 2.11 

 

O eixo 2.11 tem 2.418 m de extensão não sendo dividido em qualquer sub-eixo. 

Desenvolve-se a poente de Pombal e faz a ligação entre o final do sub-eixo 2.1.6 (km 

47+920 do eixo 2.1) e o início do sub-eixo 2.4.2 (km 2+310 do eixo 2.4).  

 

É um eixo pouco extenso com um traçado praticamente igual aos dos sub-eixos 2.1.7 e 

2.4.1.  

 

Atravessando uma zona de orografia bastante acidentada, inicia-se no Viaduto V8 do eixo 

2.1 que neste eixo tem apenas 319 m. Mais adiante, entre os km 1+028 e 1+382, na 

travessia da Ribeira do Mogo surge um novo viaduto com uma extensão de 354 m.  

 

Desde o km 1+400 até praticamente ao final, registam-se os trabalhos de terraplenagem 

mais significativos deste eixo, com uma escavação com altura máxima de 22 m e 400 m de 

extensão. 

 

Este eixo termina num viaduto com continuidade no viaduto V3 do eixo 2.4. 

 

 

3.2.2 Descrição das alternativas, ligações e interligações 

 

3.2.2.1 Alternativas consideradas e interligações de soluções 

 

Tal como se referiu no ponto 3.2.1.2, o presente troço da Ligação Ferroviária Lisboa-Porto 

foi dividido em três sub-troços, para cada um dos quais foram definidas seis alternativas 

possíveis, identificadas pelo prefixo do respectivo sub-troço seguido de uma letra 

(alternativas 1A a 1F, 2A a 2F e 3A a 3F). Na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 

foram igualmente definidas 6 ligações (LA a LF) que permitem a combinação de todas as 

alternativas definidas para estes dois sub-troços. 

 

A composição, em termos de eixos e sub-eixos, de cada uma das alternativas definidas nos 

três sub-troços, bem como das ligações entre os sub-troços 1 e 2 e das ligações ao 

aeroporto da Ota apresentam-se de seguida, sendo ilustrada pela Figura 3.2.4. 
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Alternativas do Sub-Troço 1 Extensão (m) 

1A = 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 56.204 

1B = 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.1.4 56.309 

1C = 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 55.902 

1D = 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 56.007 

1E = 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 54.029 

1F = 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 54.134 

 

Alternativas do Sub-Troço 2 Extensão (m) 

2A = 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6  42.963 

2B = 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 44.307 

2C = 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 42.546 

2D = 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 43.890 

2E = 2.2.3 + 2.2.4 39.547 

2F = 2.3.2 + 2.2.4 41.753 

 

Alternativas do Sub-Troço 3 Extensão (m) 

3A = 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3A 17.400 

3B = 2.1.7 + 2.2.6 + 2.2.7 17.595 

3C = 2.5.2 + 2.5.3A 15.613 

3D = 2.6 + 2.2.7 16.371 

3E = 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 17.292 

3F = 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 17.484 

 

Ligação entre Sub-Troços 1 e 2 Extensão (m) 

LA = 2.1.1 + 2.1.2 4.957 

LB = 2.8.1 + 2.10 8.646 

LC = 2.2.1 + 2.2.2 6.914 

LD = 2.2.1 + 2.3.1 4.932 

LE = 2.8.1 + 2.8.2 6.847 

LF = 2.8.1 + 2.9 6.796 

 

Ligação ao Aeroporto da Ota Extensão (m) 

LO A = 1.1.1 + 1.1.2 9.107 

LO B = 1.1.1 + 1.2.1 10.250 
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Figura 3.2.4 - Alternativas e Grandes Opções de Traçado 
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Em termos de número de soluções globais existem 72 possíveis combinações de eixos e 

sub-eixos, dado que: 

 

− existem seis alternativas possíveis no sub-troço 1 e igual número no sub-troço 2, que 

se combinam através das seis ligações existentes na zona de ligação entre estes 

sub-troços, originando 36 combinações no seu conjunto; 

− cada alternativa do sub-troço 2 pode apenas ligar-se a 2 alternativas do sub-troço 3, 

originando 72 soluções globais, a partir das 36 combinações possíveis nos dois sub-

troços a sul. 

 

De referir que na zona de ligação dos sub-troços 1 e 2, a ligação seleccionada (LA a LF) 

depende das alternativas consideradas nos dois sub-troços, adoptando-se as combinações 

apresentadas no Quadro 3.2.2. 

 

Quadro 3.2.2 - Ligação entre os sub-troços 1 e 2 

  Alt. no sub-troço 1 

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 

2A LA LA LA LA LE LE 

2B LA LA LA LA LE LE 

2C LA LA LA LA LE LE 

2D LA LA LA LA LE LE 

2E LC LC LC LC LB LB 

A
lt

. 
n

o
 s

u
b

-t
ro

ço
 2

 

2F LD LD LD LD LF LF 

 

No Quadro 3.2.3 apresenta-se a constituição da cada uma das 72 soluções globais, 

dispostas por ordem crescente de custos, bem como as respectivas extensões. 
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Quadro 3.2.3 - Soluções globais de traçado 

E x t e n s ã o

K m

C 4 3 = 1 D + L A + 2 D + 3 C 1 2 0 , 5

C 4 4 = 1 D + L A + 2 D + 3 D 1 2 1 , 2

C 3 2 = 1 D + L A + 2 C + 3 B 1 2 1 , 1

C 4 1 = 1 C + L A + 2 D + 3 C 1 2 0 , 4

C 4 2 = 1 C + L A + 2 D + 3 D 1 2 1 , 1

C 3 0 = 1 C + L A + 2 C + 3 B 1 2 1 , 0

C 1 9 = 1 D + L A + 2 B + 3 C 1 2 0 , 9

C 2 0 = 1 D + L A + 2 B + 3 D 1 2 1 , 6

C 8 = 1 D + L A + 2 A + 3 B 1 2 1 , 5

C 1 7 = 1 C + L A + 2 B + 3 C 1 2 0 , 8

C 1 8 = 1 C + L A + 2 B + 3 D 1 2 1 , 5

C 6 = 1 C + L A + 2 A + 3 B 1 2 1 , 4

C 4 7 = 1 F + L E + 2 D + 3 C 1 2 0 , 5

C 4 8 = 1 F + L E + 2 D + 3 D 1 2 1 , 2

C 3 6 = 1 F + L E + 2 C + 3 B 1 2 1 , 1

C 4 5 = 1 E + L E + 2 D + 3 C 1 2 0 , 4

C 4 6 = 1 E + L E + 2 D + 3 D 1 2 1 , 1

C 3 4 = 1 E + L E + 2 C + 3 B 1 2 1 , 0

C 2 3 = 1 F + L E + 2 B + 3 C 1 2 0 , 9

C 2 4 = 1 F + L E + 2 B + 3 D 1 2 1 , 7

C 1 2 = 1 F + L E + 2 A + 3 B 1 2 1 , 5

C 2 1 = 1 E + L E + 2 B + 3 C 1 2 0 , 8

C 2 2 = 1 E + L E + 2 B + 3 D 1 2 1 , 6

C 1 0 = 1 E + L E + 2 A + 3 B 1 2 1 , 4

C 3 1 = 1 D + L A + 2 C + 3 A 1 2 0 , 9

C 2 9 = 1 C + L A + 2 C + 3 A 1 2 0 , 8

C 7 = 1 D + L A + 2 A + 3 A 1 2 1 , 3

C 5 = 1 C + L A + 2 A + 3 A 1 2 1 , 2

C 3 5 = 1 F + L E + 2 C + 3 A 1 2 0 , 9

C 3 3 = 1 E + L E + 2 C + 3 A 1 2 0 , 8

C 1 1 = 1 F + L E + 2 A + 3 A 1 2 1 , 3

C 9 = 1 E + L E + 2 A + 3 A 1 2 1 , 2

C 3 9 = 1 B + L A + 2 D + 3 C 1 2 0 , 8

C 4 0 = 1 B + L A + 2 D + 3 D 1 2 1 , 5

C 2 8 = 1 B + L A + 2 C + 3 B 1 2 1 , 4

C 3 7 = 1 A + L A + 2 D + 3 C 1 2 0 , 7

C 3 8 = 1 A + L A + 2 D + 3 D 1 2 1 , 4

C 2 6 = 1 A + L A + 2 C + 3 B 1 2 1 , 3

C 1 5 = 1 B + L A + 2 B + 3 C 1 2 1 , 2

C 1 6 = 1 B + L A + 2 B + 3 D 1 2 1 , 9

C 4 = 1 B + L A + 2 A + 3 B 1 2 1 , 8

C 1 3 = 1 A + L A + 2 B + 3 C 1 2 1 , 1

C 1 4 = 1 A + L A + 2 B + 3 D 1 2 1 , 8

C 2 = 1 A + L A + 2 A + 3 B 1 2 1 , 7

C 2 7 = 1 B + L A + 2 C + 3 A 1 2 1 , 2

C 2 5 = 1 A + L A + 2 C + 3 A 1 2 1 , 1

C 3 = 1 B + L A + 2 A + 3 A 1 2 1 , 6

C 1 = 1 A + L A + 2 A + 3 A 1 2 1 , 5

C 6 8 = 1 D + L D + 2 F + 3 F 1 2 0 , 2

C 6 6 = 1 C + L D + 2 F + 3 F 1 2 0 , 1

C 7 2 = 1 F + L F + 2 F + 3 F 1 2 0 , 2

C 7 0 = 1 E + L F + 2 F + 3 F 1 2 0 , 1

C 6 0 = 1 F + L B + 2 E + 3 F 1 1 9 , 8

C 5 8 = 1 E + L B + 2 E + 3 F 1 1 9 , 7

C 5 6 = 1 D + L C + 2 E + 3 F 1 2 0 , 0

C 5 4 = 1 C + L C + 2 E + 3 F 1 1 9 , 8

C 6 7 = 1 D + L D + 2 F + 3 E 1 2 0 , 0

C 6 5 = 1 C + L D + 2 F + 3 E 1 1 9 , 9

C 7 1 = 1 F + L F + 2 F + 3 E 1 2 0 , 0

C 6 9 = 1 E + L F + 2 F + 3 E 1 1 9 , 9

C 5 9 = 1 F + L B + 2 E + 3 E 1 1 9 , 6

C 6 4 = 1 B + L D + 2 F + 3 F 1 2 0 , 5

C 5 7 = 1 E + L B + 2 E + 3 E 1 1 9 , 5

C 6 2 = 1 A + L D + 2 F + 3 F 1 2 0 , 4

C 5 5 = 1 D + L C + 2 E + 3 E 1 1 9 , 8

C 5 3 = 1 C + L C + 2 E + 3 E 1 1 9 , 7

C 5 2 = 1 B + L C + 2 E + 3 F 1 2 0 , 3

C 5 0 = 1 A + L C + 2 E + 3 F 1 2 0 , 1

C 6 3 = 1 B + L D + 2 F + 3 E 1 2 0 , 3

C 6 1 = 1 A + L D + 2 F + 3 E 1 2 0 , 2

C 5 1 = 1 B + L C + 2 E + 3 E 1 2 0 , 1

C 4 9 = 1 A + L C + 2 E + 3 E 1 2 0 , 0

A l t e r n a t i v a s  
G l o b a i s

C o m b i n a ç õ e s
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3.2.2.2 Interligações com a Linha do Norte 

 

Como mencionado anteriormente, o presente Troço da Ligação Ferroviária de Alta 

Velocidade tem início na Linha do Norte, através dos sub-eixos 0.1.1 e 0.1FO, constituindo-

se este último como um “Fly Over” sobre a Linha do Norte. 

 

Com a ligação à Linha do Norte, na zona do Carregado, pretende-se viabilizar uma solução 

de traçado que dê continuidade à Linha do Norte, em vez de arrancar do futuro aeroporto da 

Ota, cuja eventual construção se antevê para uma data bastante posterior à da entrada em 

serviço da LAV. 

 

A possível articulação entre a Rede de Alta Velocidade e a Rede Convencional, no caso 

presente a Linha do Norte, terá em conta a interoperabilidade dos sistemas ferroviários e o 

futuro Plano de Migração de Bitola. 

 

 

3.2.3  de via  

 

Por superstrutura entende-se o conjunto de elementos que se localizam acima da 

plataforma. Neste ponto procede-se a uma breve descrição da tipologia e das características 

do balastro (3.2.3.1), das travessas (3.2.3.2) e do carril (3.2.3.3). 

 

 

3.2.3.1 Balastro 

 

O balastro é a camada que está sujeita às acções dinâmicas, na qual se colocam travessas 

em que se apoiam e fixam os carris através das correspondentes ligações. Esta camada 

tem como principais funções: 

 

− Amortecer as acções exercidas pelos veículos sobre a via, na sua transmissão para 

a plataforma; 

− Repartir uniformemente as acções exercidas pelos veículos sobre a plataforma; 

− Impedir o deslocamento da via, estabilizando-a nas direcções vertical, longitudinal e 

transversal; 
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− Facilitar o escoamento das águas; 

− Proteger os solos das camadas da plataforma contra a acção do gelo; 

− Permitir a recuperação da geometria da via, mediante operações de alinhamento e 

nivelação; e 

− Estabelecer um isolamento eléctrico entre os carris. 

 

O balastro a aplicar na superstrutura será constituído por inertes provenientes da extracção, 

britagem e peneiração de blocos sãos de pedreiras de rocha dura de natureza silícea, de 

origem ígnea ou metamórfica. Não é aceite balastro de natureza calcária ou dolomítica, 

proveniente de rochas sedimentares ou calhaus rolados, nem que contenha fragmentos de 

madeira, materiais carbonatosos ou orgânicos, plásticos ou metais. 

 

Deverá apresentar as seguintes características físicas e geométricas: 

 

Características Geométricas 

− Dimensões compreendidas entre 31,5 e 50 mm, 

na maior parte. 

− Formas poliédricas, de arestas vivas, com a 

dimensão maior não superior a três vezes a 

dimensão menor, ambas medidas segundo dois 

pares de planos perpendiculares e paralelos dois 

a dois. 

− Espessura mínima dos elementos granulares 

deve ser 25 mm. Admite-se a existência de uma 

percentagem do peso total da amostra com 

espessura compreendida entre este valor mínimo 

e de 16 mm. 

 

 

3.2.3.2 Travessas 

 

As travessas têm como principais funções: 

 

− Servir de suporte aos carris assegurando a sua separação e inclinação. 

− Repartir sobre o balastro as cargas verticais e horizontais transmitidas pelos carris. 
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− Conseguir e manter a estabilidade da via, nos planos horizontal e vertical, face aos 

esforços estáticos do peso próprio, aos esforços dinâmicos devidos à passagem dos 

comboios e aos esforços induzidos pelas variações de temperatura. 

− Manter, se possível por si mesma, o isolamento eléctrico entre os dois fios do carril 

quando a linha possua circuitos de sinalização. 

− Oferecer características isolantes, para que as correntes parasitárias, procedentes 

da electrificação, não prejudiquem as instalações situadas em torno da via. 

 

As travessas a instalar serão do tipo monobloco, de betão armado, pré-esforçado, próprias 

para carril de 60 kg/m. O espaçamento entre dois eixos de travessas contíguas será de 

0,60 m. 

 

 

3.2.3.3 Carril 

 

As funções dos carris são as seguintes: 

 

− Absorver os esforços que recebem do material motor e móvel, bem como os esforços 

de origem térmica. Estes esforços podem ser verticais, transversais e longitudinais. 

− Guiar o material circulante de forma mais contínua possível, tanto em planta como 

em alçado. 

− Servir de elemento condutor para o retorno da corrente eléctrica. 

− Servir de condutor para as correntes de sinalização dos circuitos de via. 

 

O carril é do tipo 60 kg/m e é posto em obra sob a forma de barras largas. Uma vez 

colocado na via, ligam-se estas barras largas, definitivamente por soldadura aluminotérmica. 

 

 

3.2.4 Catenária 

 

A catenária designa o cabo aéreo e respectivos apoios e acessórios que asseguram a 

alimentação eléctrica dos comboios. 

 

A catenária prevista tem a tensão de 25 kV. 
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A catenária tem os seguintes componentes principais: um cabo de suporte, um fio de 

contacto, postes e respectivas fundações, isoladores. 

 

A Figura 3.2.5 ilustra a secção transversal tipo da catenária em plena via, viadutos e túneis. 

 

 

3.2.5 Tipologia das instalações de apoio à exploração 

 

As instalações de apoio à exploração previstas neste Lote incluem: 

 

− Três Postos de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios (PUEC); e 

− Um Posto Intermédio de Banalização (PIB). 

 

Os PUEC são instalações que permitem, tal como o nome indica, a ultrapassagem e o 

estacionamento de composições, com a implantação para o efeito de uma via adicional de 

cada lado da Linha (linhas de resguardo de composições). 

 

Têm uma extensão total de 2.420 m, com excepção do PUEC previsto no início do eixo 2.1 

cuja extensão foi reduzida para 2.200 m por questões de geometria da plena via. 

 

São constituídos por um troço central com 420 m, onde se implantam lateralmente as vias 

adicionais, um troço adjacente com 150 m que faz a ligação entre as vias correntes e as vias 

adicionais, e os restantes troços com 850 m de cada lado, onde são implantadas as 

diagonais. A primeira diagonal na aproximação ao troço central, estende-se ao longo de 

415 m, apresentando a segunda 185 m. Entre diagonais garante-se sempre uma distância 

de 125 m. No troço central, lateralmente às vias adicionais, prevêem-se cais para 

passageiros com 420 m de extensão e 4,4 m de largura. Neste troço a largura total da 

plataforma que inclui as quatro vias (duas correntes e duas adicionais) e o cais de 

passageiros é de 29,6 m. 

 

Na Figura 3.2.6 pode observar-se esquematicamente a constituição de um PUEC. 
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Figura 3.2.5 - Secção transversal tipo da catenária 
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Figura 3.2.6 - Planta esquemática de um PUEC 

 

Os PIB são instalações que permitem a passagem das composições de uma para a outra 

via, garantindo assim a continuidade do tráfego em caso de interrupção de uma via. 

 

Apresentam uma extensão total de 791 m e são constituídos por duas diagonais com 303 m 

de extensão cada, separadas por 185 m. Esta tipologia de instalação não introduz aumento 

de largura de plataforma, uma vez que não apresenta vias adicionais ou cais laterais. A 

Figura 3.2.7 representa um esquema da constituição de um PIB. 

 

 

Figura 3.2.7 - Planta esquemática de um PIB 

 

Ambas as instalações são necessárias para garantir uma exploração adequada da Linha.  

 

A sua localização foi prevista de modo a garantir a distância entre elas que melhor se 

adequa aos requisitos de segurança e manutenção definidos pela RAVE e a obedecer às 

condicionantes geométricas próprias de cada uma delas. Assim, foram considerados os 

seguintes factores: 

 

− Distância aproximada de 50 km entre PUEC; 
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− Distância aproximada de 25 km de um PIB a um PUEC, de modo a que entre dois 

PUEC se implante um PIB; caso não seja a solução mais indicada, poderão prever-

se dois PUEC consecutivos; 

− Pressuposto que na ligação à Linha do Norte haverá um PUEC; 

− Pressuposto que na estação de Leiria haverá um PUEC; 

− Informação de que no início do Lote B haverá um PUEC; 

− Requisitos geométricos para a implantação destas instalações que se resumem no 

seguinte: 

 Directriz em alinhamento recto; 

 Rasante em trainel com 2.5‰ de inclinação ou menor, ou em alternativa com 

uma curva de concordância no ponto central (só no caso dos PUEC), e 

trainéis adjacentes com pendentes opostas; 

 De preferência não prever os PUEC e os PIB em viaduto ou em túnel; 

 De preferência não prever passagens superiores ou inferiores nos PUEC e 

nos PIB; 

 Existência de vias de acesso rodoviário, nas proximidades para fornecimento, 

instalação e manutenção. 

 

No Estudo Prévio, os requisitos enumerados foram todos atendidos em toda a extensão dos 

PUEC e PIB, com excepção dos que se referem aos viadutos e às passagens superiores e 

inferiores, os quais nem sempre foi possível cumprir, uma vez que a orografia muito 

acidentada de grande parte do traçado e a necessidade de restabelecer as vias 

intersectadas não o permitiram. Em fase de exploração esta situação deverá ser encarada 

com os devidos cuidados, implicando uma monitorização mais rigorosa e maiores trabalhos 

de manutenção. 

 

Em face destes requisitos os PUEC e os PIB foram localizados nos pontos apresentados no 

Quadro 3.2.4, consoante o corredor estudado (alternativa poente ou alternativa nascente). 

Para outras alternativas possíveis (combinações diferentes entre sub-eixos) as distâncias 

intermédias entre as instalações não irão variar das aqui referidas.  

 

Na Figura 3.2.8 é apresentado para as referidas soluções um esquema onde se pode 

observar não só a sua localização como a distância entre essas instalações. 
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Figura 3.2.8 - Localização das instalações de apoio à exploração previstas no Lote C1 e distâncias entre elas 
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Apesar da Estação prevista para o Lote C1 ser objecto do subcapítulo 3.2.5, o Quadro 3.2.4 

e a Figura 3.2.8 apresentam, igualmente, informação relativa a esta instalação uma vez que 

será aproveitada para a instalação de um PUEC. 

 

Pela análise dos valores apresentados no Quadro 3.2.4 e na Figura 3.2.8, verifica-se que a 

distância entre os PUEC e PIB previstos neste Lote não é exactamente a que se pretendia, 

mas sim a possível, dentro de valores considerados razoáveis. Este facto justifica-se pela 

dificuldade em encontrar troços neste Lote, com orografia genericamente acidentada, onde 

fosse possível garantir os requisitos geométricos necessários para a implantação destas 

instalações (um alinhamento recto e um trainel com 2.5‰). Ainda assim, para se conseguir 

dotar a Linha desta geometria em tão grande extensão, foi necessário recorrer a trabalhos 

de terraplenagens de grande dimensão, com alturas de escavação e aterro que ultrapassam 

em alguns casos os 20 m, e até a viadutos, como é o caso da estação de Leiria na solução 

nascente. 

 

Quadro 3.2.4 - Pontos de localização das Estações, PUEC e PIB 

 
Tipo de 

Instalação 
pk inicial pk final Extensões Sub-Eixo 

Distância 
entre as 

Instalação 

A
lt

er
n

at
iv

a 
P

o
en

te
 

 

PUEC 

 

PIB 

 

PUEC 

 

Estação 

 

PUEC 

 

5+972 

 

11+650 

 

0+100 

 

30+085 

 

19+550 

8+372 

 

12+360 

 

2+500 

 

33+010 

 

21+950 

 

2.400 m 

 

700 m 

 

2.400 m 

 

2.950 m 

 

2.400 m 

 

0.1.1 

 

1.2.2 

 

2.1.1/2.1.2 

 

2.1.5 

 

2.5.3A/ B/ C 

15.638 m 

 

33.265 m 

 

30.248 m 

 

28.186 m 

A
lt

er
n

at
iv

a 
N

a
sc

en
te

 

 

PUEC 

 

PIB 

 

PUEC 

 

Estação 

 

PUEC 

 

5+972 

 

23+800 

 

0+000 

 

33+250 

 

56+700 

8+372 

 

24+500 

 

2+400 

 

35+850 

 

59+100 

2.400 m 

 

700 m 

 

2.400 m 

 

2.600 m 

 

2.400 m 

1.1.2 

 

1.1.3 

 

2.8.1 

 

2.2.4 

 

2.2.7 

25.113 m 

 

22.276 m 

 

35.243 m 

 

23.350 m 
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3.2.6 Estação 

 

As estações são os locais de potencial paragem das composições para entrada e saída de 

passageiros. Estes locais deverão ter características geométricas específicas para permitir 

que a paragem das composições se faça em boas condições de segurança e conforto para 

os passageiros. As estações deverão também ter a si associadas em conjunto de condições 

que permitam a boa exploração da Linha, com os adequados equipamentos e pessoal de 

serviço, assim como boas acessibilidades. 

 

A secção transversal nos troços das estações (ver Figura 3.2.9) é constituída por quatro vias 

e um cais de passageiros de cada lado. Assim, além das duas vias correntes é composta 

por duas vias adicionais para estacionamento de comboios. 

 

 

Figura 3.2.9 - Secção transversal em estação 

 

A largura total da plataforma é de 35,4 m. A distância entre os eixos das vias principais e os 

eixos das vias adicionais é de 6,35 m. Os cais terão 7,3 m de largura, embora esta largura 

possa ser ajustada no projecto da Estação. 

 

No Lote C1 está prevista uma única estação a instalar nas proximidades da cidade de Leiria. 

Face aos corredores em estudo apresentam-se duas possíveis localizações para a Estação 

de Leiria, associadas, respectivamente, ao eixo 2.1 (localização Poente) e ao eixo 2.2 

(localização Nascente), as quais se podem observar na Figura 3.2.10. 
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Figura 3.2.10 - Localizações possíveis para a Estação de Leiria 
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Os acessos serão efectuados a partir de novas vias que estabelecerão a ligação entre a 

rede viária existente e a estação através da interface que lhe estará associada, na qual 

serão previstas áreas de paragem para transportes públicos (autocarros e táxis) e transporte 

privado e áreas de estacionamento para transporte individual. A interface será ainda 

equipada de zona de largada rápida de passageiros destinada a táxis e viaturas privadas 

(designada de kiss & ride). 

 

Em seguida, apresenta-se para cada uma das alternativas previstas, uma breve descrição 

da estação, da interface associada e dos respectivos acessos rodoviários. 

 

 

3.2.6.1 Estação de Leiria Poente 

 

A zona de influência da Estação de Leiria associada ao eixo 2.1 desenvolve-se entre o km 

30+085 e o km 33+010, ao longo de 2.925 m, o que corresponde a uma extensão um pouco 

superior ao habitual. Tal deve-se ao facto de neste troço se localizar o Viaduto V6 (sobre a 

A17) o que obrigou a aumentar a distância entre os aparelhos de mudança de via (AMV), a 

fim de evitar, por questões de segurança, que o primeiro dos AMV ficasse localizado sobre a 

obra de arte. 

 

A Interface desenvolve-se entre a via-férrea e a proximidade da EN242 a sul, demarcando 

uma área mais ou menos plana com cerca de 5 ha limitada a poente pelas auto-estradas 

A8/A17 e localizada entre duas linhas de água bem vincadas. 

 

A escolha deste local para a instalação da Estação e respectiva interface justifica-se pelas 

seguintes razões: 

 

− No eixo 2.1, esta é a zona que, nas proximidades de Leiria e da Marinha Grande, 

reúne as condições mais adequadas para a implantação da interface e da estação, 

atendendo às exigências técnicas que o traçado deve cumprir (alinhamento recto e 

perfil longitudinal com inclinação quase nula). 

− Este local situa-se nas proximidades dos centros urbanos de Leiria e da Marinha 

Grande. 
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− A possibilidade de ligação às infra-estruturas rodoviárias existentes nas 

proximidades, auto-estrada A8, auto-estrada A17 (em fase de início de construção), 

beneficiando das acessibilidades proporcionadas por estas vias. 

− O perfil longitudinal na aproximação ao rio Lis, cujo vale é transposto em viaduto, 

restringe o desenvolvimento da estação para norte. 

 

Para a implantação da estação e da interface procurou-se adaptar as áreas necessárias à 

orografia do terreno, por forma a reduzir as movimentações de terras no local e a poder-se 

utilizar nos aterros algum do material em excesso resultante da plena via da LAV. 

 

Atendendo ao estudo efectuado para quantificação da procura associada à Estação de 

Leiria, a construção da Interface será executada em duas fases: numa primeira fase, que 

corresponde a uma área de cerca de 31.700 m2, serão executadas as áreas totais para 

paragem de autocarros, táxis e tomada e largada de passageiros, quer associada a 

transporte individual privado, quer associada a táxis (o denominado kiss & ride), e ainda a 

área de estacionamento necessária até ao ano 2015 para transporte individual de 

passageiros; numa segunda fase será concluída a execução da restante área destinada a 

estacionamento que corresponde a cerca de 15.300 m2. 

 

Embora a construção da Interface seja executada em duas fases, os trabalhos de 

terraplenagens serão executados na sua totalidade na primeira fase. Sendo assim estes 

trabalhos correspondem a uma área total de cerca de 47.000 m2. 

 

A ligação da Interface à da rede viária nacional (A8, futura A17 e EN 242) e local é 

estabelecida a partir de duas novas vias, os denominados Acesso 1 e Acesso 2.  

 

O Acesso 1 tem início numa rotunda existente na EN242, onde se insere o ramo de ligação 

do Nó de Marinha Grande da A8 e a partir donde no futuro se efectuará o acesso à auto-

estrada A17 (em fase de projecto de execução), e termina na rotunda que estabelece a 

ligação à Interface da Estação. Com uma extensão aproximada de 1.750 m apresenta uma 

terceira rotunda na zona intermédia do seu traçado, a qual estabelece a ligação com o 

Restabelecimento 31.1 e a uma via urbana local. 

 

O Acesso 2, com uma extensão aproximada de 940 m, tem início numa rotunda localizada 

sobre a antiga EN242 e que estabelece também as ligações com outras vias locais. O seu 
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traçado quase se sobrepõe a um caminho rural existente, implicando o melhoramento das 

suas características geométricas em planta e perfil longitudinal e do respectivo perfil 

transversal tipo, que será alargado. Terminará, igualmente, numa rotunda que liga com a 

Interface e onde se insere também o Restabelecimento 32.1. 

 

O Acesso 1 será a ligação preferencial à Interface, enquanto o Acesso 2 terá um carácter 

mais local, assegurando também uma reserva de operacionalidade em caso de algum 

acidente ou congestionamento no Acesso 1. 

 

Estas duas vias apresentarão um perfil com uma faixa de rodagem de 7,00 m, com uma via 

por sentido com 3,50 m de largura e bermas com largura de 2,25 m cada. 

 

Na Figura 3.2.11 apresenta-se um esquema com a configuração da estação. 

 

 

 

Figura 3.2.11 - Esquema da configuração da estação Leiria Poente 
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3.2.6.2 Estação de Leiria Nascente 

 

Na solução de traçado por nascente de Leiria a Estação situa-se entre o km 33+250 e o km 

35+850 do eixo 2.2.  

 

Este trecho da via-férrea é aquele que nas imediações de Leiria reúne as condições mais 

favoráveis para a implementação de uma Estação, não só pelas características geométricas 

que evidencia (trecho que em planta corresponde a um alinhamento recto e em perfil 

longitudinal respeita apresenta inclinação praticamente nula), mas também por possibilitar 

que a futura Interface se localize numa zona próxima de importantes eixos viários que 

asseguram uma rápida acessibilidade a Leiria e a outras localidades da região. 

 

A Estação de Leiria Nascente desenvolve-se em grande parte da sua extensão sobre o vale 

da Ribeira dos Frades, o que implica que cerca de 1.400 m da sua infra-estrutura ferroviária 

seja implantada sobre um viaduto (viaduto V10).  

 

A Interface está implantada sobre um pequeno vale sobranceiro ao vale da Ribeira dos 

Frades. A escolha desta localização foi condicionada por factores de ordem orográfica 

ditados pela existência do vale, pela presença de aglomerados urbanos próximos da via-

férrea (localidades de Campo Amarelo e Azabucho) e pelo facto da solução mais viável para 

o acesso à Estação a partir do IC36 ocorrer por poente da via-férrea dada a proximidade da 

praça de portagem do Nó de Leiria da A1. 

 

Por se tratar de uma zona em que o terreno natural apresenta um relevo algo acentuado, 

com cotas altimétricas que variam entre os 65 e os 95 m, a criação da plataforma para a 

instalação da Interface implicará a realização de avultados movimentos de terras, 

especialmente para a constituição de aterros, que em certas zonas poderão atingir 20 a 25 

m de altura. Com vista a limitar os movimentos de terras necessários, a solução prevista 

para a Interface corresponde a duas grandes plataformas desniveladas entre si, ambas com 

inclinação no sentido Este/Oeste, a primeira correspondendo genericamente à área 

compreendida entre a linha de caminho-de-ferro e a via a poente do parque de 

estacionamento, e a segunda à área destinada à expansão deste parque numa segunda 

fase. 
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Dado o desnível que se verifica entre a linha de Alta Velocidade e a Interface, da ordem dos 

15 m, considera-se que o futuro Edifício da Estação deva ficar implantado sob a plataforma 

ferroviária, no enfiamento do viaduto V10, efectuando-se o acesso aos cais primordialmente 

através de meios electromecânicos (escadas rolantes e elevadores). 

 

A estação contempla áreas destinadas à paragem de autocarros e táxis, uma zona de kiss & 

ride e de estacionamentos. 

 

Atendendo ao estudo efectuado para quantificação da procura associada à Estação de 

Leiria, a construção da Interface será executada em duas fases: numa primeira fase, que 

corresponde a uma área de cerca de 35.000 m2, serão executadas as áreas totais para 

paragem de autocarros, táxis e tomada e largada de passageiros, quer associada a 

transporte individual privado, quer associada a táxis (o denominado kiss & ride), e ainda a 

área de estacionamento necessária até ao ano 2015 para transporte individual de 

passageiros; numa segunda fase será concluída a execução da restante área destinada a 

estacionamento que corresponde a cerca de 24.500 m2. 

 

A implementação da Interface irá exigir a construção de três muros de suporte (muros M1 a 

M3). O muro M1 será construído no limite norte da interface e os muros M2 e M3 ficarão 

implantados dum e doutro lado da via-férrea, na continuidade do extremo sul do Edifício da 

Estação. 

 

Para garantir a acessibilidade à Estação de Leiria Nascente foi previsto em projecto um 

acesso rodoviário que articula com o IC36, através de um nó em trompete, situado cerca de 

2 km a Poente do nó de Leiria da A1. 

 

A interligação deste acesso com o IC36 possibilita o estabelecimento de uma boa 

acessibilidade a Leiria e aos núcleos urbanos adjacentes, na medida em que a partir do 

IC36 se estabelecem ligações rápidas aos principais eixos viários que circundam Leiria. 

 

O acesso à Estação desenvolve-se paralelamente à LAV, e tem uma extensão de 2.128 m. 

Sensivelmente ao km 1+250 está prevista a implementação de uma rotunda, de forma a 

permitir a ligação às localidades confinantes com o acesso. O acesso termina numa 

segunda rotunda, denominada Rotunda 2, que é já parte integrante da Interface da Estação. 
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Dado que a rasante do acesso apresenta trainéis com inclinações algo acentuadas, 

considerou-se conveniente dotá-lo de uma via adicional (via de lentos) no sentido Norte/Sul, 

que se estende pela quase totalidade do traçado. 

 

O acesso apresenta assim, fora da zona de influência do nó, um perfil transversal tipo com 

as seguintes características: 

 

− Uma faixa de rodagem bidireccional, com uma largura total de 10,25 m, que integra 

uma via no sentido Sul / Norte com 3,50 m de largura, e duas vias no outro sentido, 

em que a via de lentos tem uma largura de 3,25 m; 

− Berma direita com 2,25 m de largura na via no sentido Sul/Norte e com 1,50 m na de 

sentido oposto. 

 

Na Figura 3.2.12 apresenta-se um esquema com a configuração da estação. 

 

 

Figura 3.2.12 - Esquema da configuração da Estação Leiria Nascente 
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3.2.7 Obras de arte especiais 

 

O estudo das obras de arte foi desenvolvido em fase de Estudo Preliminar, tendo-se optado 

por não passar desta fase dado que o traçado definitivo da LAV ainda não foi escolhido, pelo 

que não se justificaria estar a investir na obtenção de topografia de pormenor e na execução 

de prospecção geotécnica em todos os eixos propostos neste Estudo Prévio.  

 

As obras de arte previstas subdividem-se em três categorias muito diferenciadas que serão 

objecto dos pontos seguintes: 

 

− Pontes e viadutos (3.2.6.1); 

− Túneis (3.2.6.2); 

− Obras de arte correntes (passagens superiores e passagens inferiores) (3.2.6.3). 

 

No Quadro 3.2.5 indicam-se as quantidades previstas das diversas categorias de obras de 

obras de arte consoante as alternativas consideradas em cada sub-troço. 

 

Quadro 3.2.5 - Obras de arte por alternativa 

Pontes e Viadutos Túneis 
Obras Arte 

Correntes  Alternativas 

Quant. Ext. (m) Quant. Ext. (m) PS PI 

1A 

0.1.1+0.1.2+1.1.3+1.1.4 
10 6.604 3 870 18 26 

1B 

0.1.1+0.2+1.2.2+1.1.4 
10 5.689 3 870 23 22 

1C 

0.1.1+0.1.2+1.1.3+1.3.1+1.3.2 
11 7.858 - - 19 26 

1D 

0.1.1+0.2+1.2.2+1.3.1+1.3.2 
11 6.943 - - 24 22 

1E 

0.1.1+0.1.2+1.1.3+1.5 
10 6.604 - - 19 26 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1F 

0.1.1+0.2+1.2.2+1.3.1+1.5 
10 5.689 - - 24 22 
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Pontes e Viadutos Túneis 
Obras Arte 

Correntes  Alternativas 

Quant. Ext. (m) Quant. Ext. (m) PS PI 

LA 

2.1.1+2.1.2 
1 480 - - 1 4 

LB 

2.8.1+2.10 
1 664 - - 7 2 

LC 

2.2.1+2.2.2 
1 474 - - 2 6 

LD 

2.2.1+2.3.1 
1 534 - - 3 3 

LE 

2.8.1+2.8.2 
1 1.384 - - 2 3 

Z
o

n
a 

d
e 

L
ig

aç
ão

 

LF 

2.8.1+2.9 
1 664 - - 4 1 

2A 

2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6 
7 5.297 3 1.478 22 19 

2B 

2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.5.1 
9 6.925 2 1.178 25 17 

2C 

2.1.3+2.7+2.1.5+2.1.6 
8 5.796 3 1.478 17 18 

2D 

2.1.3+2.7+2.1.5+2.5.1 
10 7.424 2 1.778 20 16 

2E 

2.2.3+2.2.4 
13 10.412 6 4.892 19 14 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

2.3.2+2.2.4 
12 9.558 6 4.892 20 14 

3A 

2.11+2.4.2+2.5.3A 
4 2.922 - - 14 7 

3B 

2.1.7+2.2.6+2.2.7 
3 1.768 - - 17 4 

3C 

2.5.2+2.5.3A 
2 1.368 - - 13 7 

3D 

2.6+2.2.7 
5 3.311 - - 16 5 

3E 

2.4.1+2.4.2+2.5.3A 
4 3.116 - - 14 7 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3F 

2.2.5+2.2.6+2.2.7 
3 1.782 - - 17 4 
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3.2.7.1 Pontes e Viadutos 

 

No Quadro 3.2.6 identificam-se os viadutos previstos para cada eixo e sub-eixo, referindo-

se, igualmente, a respectiva localização. No Anexo 3.2.2 além destas informações, 

apresentam-se as características gerais de cada viaduto.  

 

Quadro 3.2.6 - Pontes e Viadutos previstos em cada eixo/sub-eixo e respectiva localização 

PK do EIXO 

Eixo Sub-Eixo Viaduto n.º Obstáculos transpostos
Inicial[km] Final[km] 

Extensão 

total [m] 

1 Rio Ota e Rio Alenquer 1+955 4+635 2.680,00 
0.1.1 

2 Rib. Vale dos Negros 11+960 12+588 628,00 

3 Vala do Archino 16+188 16+488 300,00 
0.1 

0.1.2 

4 Rib. da Ameixoeira 17+040 17+360 320,00 

0.1FO 0.1FO 1 
Fly-Over sobre a Linha do 

Norte 
1+654 3+641 1.987,18 

1 Vala do Archino 2+020 2+282 262,00 
0.2 0,2 

2 Rib. da Ameixoeira 3+345 3+685 340,00 

1.1.1 1 Rio Ota 0+668 1+126 458,00 

1.1.2 2 Rib. da Ameixoeira 7+470 7+852 382,00 

3 Rib. do Judeu 11+195 11+555 360,00 

4 Rib. da Amieira 19+496 20+192 696,00 

5 Auto-estrada A 15 26+305 27+049 744,00 

6 Charneca do Meio 28+540 28+800 260,00 

7 Senhora da Luz 29+255 29+645 390,00 

1.1 

1.1.3 

8 Afluente Rio Maior 31+266 31+492 226,00 

1.2.1 1 Rib. da Ameixoiera 5+220 5+470 250,00 

2 Rib. do Judeu 10+501 10+671 170,00 

3 EN1 / IC2 14+666 14+790 124,00 

4 Rib. Amieira 16+383 16+843 460,00 
1.2 

1.2.2 

5 Auto-estrada A15 24+565 24+740 175,00 
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PK do EIXO 

Eixo Sub-Eixo Viaduto n.º Obstáculos transpostos
Inicial[km] Final[km] 

Extensão 

total [m] 

6 Senhora da Luz 26+362 26+852 490,00 

1.2 1.2.2 
7 Afluente do Rio Maior 28+654 29+014 360,00 

1.3 1.3.2 1 N1 / N8-6 8+843 10+097 1.254,00 

2.1.2 1 Rib. da Fonte Santa 2+730 3+210 480,00 

2.1.3 2 Rib. do Mogo 6+380 6+660 280,00 

3 Rio de Alpedriz 15+691 16+231 540,00 

2.1.4 

4 Rio dos Pisões 19+695 19+865 170,00 

5 Rib. do Fadungo 29+085 29+855 770,00 

6 Futura Auto-Estrada A17 30+647 30+821 174,00 2.1.5 

7 Rio Lis 34+957 37+310 2.353,00 

2.1.6 8 Rib. de Carnide (1) 47+265 48+275 1.010,00 

2.1 

2.1.7 9 -- 48+930 49+270 340,00 

2.2.2 1 Rib. da Fonte Santa 2+743 3+217 474,00 

2 Rib. do Mogo 10+703 11+597 894,00 

2.2.3 
3 Rib. dos Pedreiros 13+593 13+907 314,00 

4 Rio Alcaide 16+758 18+804 2.046,00 

5 Rib. das Alcanadas 18+983 19+517 534,00 

6 Rib. da Várzea 23+273 24+887 1.614,00 

7 -- 25+813 25+967 154,00 

8 -- 27+953 28+222 269,00 

9 Rib. das Chitas 30+118 30+867 749,00 

10 
Rib. dos Frades /  

Est. de Leiria (Nascente) 
34+443 35+805 1.362,00 

11 Vale da Amieira 38+683 39+067 384,00 

2.2 

2.2.4 

12 Rib. da Charneca 39+193 39+367 174,00 
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PK do EIXO 

Eixo Sub-Eixo Viaduto n.º Obstáculos transpostos
Inicial[km] Final[km] 

Extensão 

total [m] 

13 Rib. de Agudim 39+803 40+517 714,00 

2.2.4 

14 
Rib. de Carnide 

= V1 - Eixo2.4 
(2)

 
45+518 46+722 1.204,00 

2.2.5 15 -- 47+373 47+727 354,00 

2.2.6 16 -- 48+623 49+337 714,00 

2.2 

2.2.7 17 -- 62+508 63+222 714,00 

2.3.1 1 Rib. da Fonte Santa 0+093 0+627 534,00 

2.3 

2.3.2 2 Rib. dos Pedreiros 11+203 11+557 354,00 

1 
Rib. de Carnide / N1 

= V14 - Eixo 2.2 (2)
 

0+000 0+261 1.204,00 

2.4.1 

2 = V2 - Eixo 2.11 0+913 1+267 354,00 2.4 

2.4.1 (3) 3 = V3 - Eixo 2.11 2+153 2+817 664,00 

1 -- 4+778 5+802 1.024,00 

2 -- 6+901 7+155 254,00 2.5.1A 

3 
Rib. de Carnide 

= V1 - Eixo 2.6 
9+275 10+635 1.360,00 

2.5.2A 4 -- 11+098 11+572 474,00 

2.5 

2.5.3A 5 Rib. dos Crespos 14+228 15+122 894,00 

1 
Rib. de Carnide 

= V3 - Eixo 2.5A 
0+000 0+397 1.360,00 

2 -- 0+858 1+332 474,00 

3 -- 1+638 1+812 174,00 

2.6 -- 

4 -- 2+873 3+462 589,00 
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PK do EIXO 

Eixo Sub-Eixo Viaduto n.º Obstáculos transpostos
Inicial[km] Final[km] 

Extensão 

total [m] 

1 Rio Alpedriz 2+970 3+610 640,00 

2   7+890 8+296 406,00 2.7 -- 

3 Auto-estrada A8 12+337 12+500 163,00 

2.8 -- 1 
N1 

Rib. da Fonte Santa 
3+790 5+174 1.384,00 

2.9 -- 1 
N1 

Rib. da Fonte Santa 
1+180 2+564 1.384,00 

2.10 -- 1 
N1 

Rib. da Fonte Santa 
1+688 2+352 664,00 

1 
Ribeira de Carnide 

= V8 - Eixo 2.1 
0+000 0+319 1.010,00 

2 
Rib. do Mogo 

= V2 - Eixo 2.4 
1+028 1+382 354,00 2.11 2.11 

3 = V3 - Eixo 2.4 2+288 2+418 664,00 

Notas:  

(1) O viaduto foi considerado no sub-eixo 2.1.6 apesar de integrar parcialmente o sub-eixo 2.1.7 

(2) O viaduto integra o eixo 2.2 até ao km 46+461.1573. A partir dai integra o eixo 2.4. 

(3) O viaduto inicia-se no sub-eixo 2-4-1 e termina no 2-4-2 

 

Na generalidade dos viadutos o betão armado e pré esforçado constitui o material 

estruturante. Por razões sobretudo económicas, o aço só deverá ser utilizado em situações 

de excepção difíceis de resolver por recurso a betão. Por razões construtivas e de 

durabilidade devem privilegiar-se soluções betonadas in situ face às pré-fabricadas. 

 

O vão tipo de cada obra depende da sua altura acima do solo, tendo sido definido de acordo 

com a regra seguinte: 

 

− Obras até 15 m de altura       Vão-tipo variável entre 20 e 30 m 

− Obras dos 15 m aos 50 m de altura    Vão-tipo variável entre 30 e 50 m 

− Obras acima dos 50 m de altura     Vão-tipo variável entre 60 e 90 m 
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As excepções ocorrem devido à natureza dos atravessamentos que podem impor 

localmente vãos superiores aos vão tipo acima definidos. 

 

As secções transversais adoptadas variam consoante a altura do viaduto e o respectivo vão-

tipo, sendo as seguintes:  

 

− Viga-caixão de altura constante, designada por Secção Tipo I, é adoptada no caso 

dos viadutos entre 15 e 50 m de altura e vãos-tipo de 40 a 50 m. Esta secção ajusta-

se a cerca de 85 % da extensão total dos viadutos. 

− 2 Vigas-caixão de altura constante em forma de U, designada por Secção Tipo II, é 

adoptada no caso dos viadutos com menos de 15 m de altura e vãos-tipo até 25 m, 

os quais correspondem a extensos atravessamentos de terrenos de fraca 

competência mecânica (zonas aluvionares). Esta secção ajusta-se a cerca de 10 % 

da extensão total de viadutos. 

− Viga-caixão de altura variável, designada por Secção Tipo III, é adoptada no caso 

dos viadutos com altura acima dos 50 m e vãos-tipo 70 a 90 m, os quais são 

previstos para atravessamento de linhas de água importantes. 

− Grelha com vigas metálicas de alma cheia suspensa em arco superior (Bow String), 

designada por Secção Tipo IV, é adoptada excepcionalmente para duas obras de 

atravessamento de auto-estradas, com gabari limitado e forte viés, nomeadamente: 

 Viaduto 6 do sub-eixo 2.1.5 sobre a A17, com 92 m de vão; 

 Viaduto 3 do eixo 2.7 sobre a A8, com 105 m de vão. 

 

Além dos elementos já descritos no sub-capítulo 3.2.1.3 relativamente à secção transversal 

tipo em plena via, a secção transversal em viadutos apresenta as seguintes características 

(Figura 3.2.13): 

 

− Posicionamento e largura do murete guarda-balastro a 4,55 m do eixo do tabuleiro; 

− Espaço necessário para os postes da catenária; 

− Passadiço de manutenção e inspecção a 0,90 m; 

− Construção de um guarda-corpos no final da área de segurança. 

 

Nos casos em que haja necessidade de instalação de postes da catenária, como se verifica 

nas pontes de grande extensão, estes devem ser posicionados no limite da , fora do espaço 
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do passadiço central. Caso seja necessário, poderão ainda ser instaladas barreiras de 

protecção contra ruído, nos lados externos da  da ponte. 

 

 

Figura 3.2.13 - Secção transversal tipo de via dupla em Pontes e Viadutos 

 

Cumprindo as directivas da REFER para os tabuleiros de pontes ferroviárias, preconiza-se a 

impermeabilização do tabuleiro dos viadutos sob o balastro. A drenagem é assegurada 

impondo ao longo de toda a obra e a partir do eixo uma inclinação transversal de 2%. O 

escoamento da água é assegurado por sumidouros (com 160 mm de diâmetro), dispostos 

de ambos os lados da obra com afastamento máximo entre si de 15 m. A condução da água 

da zona balastrada aos sumidouros efectua-se por caleiras transversais com 0,30 m de 

largura e 0,10 m de profundidade, cujas paredes são definidas por muretes e camada de 

forma do fundo das caleiras. A impermeabilização do tabuleiro deve ser estendida da caleira 

transversal até ao sumidouro. 

 

Os processos construtivos adoptados na construção dos viadutos previstos são identificados 

e sucintamente descritos no Quadro 3.2.7. No Anexo 3.2.2 além das características dos 

viadutos, é identificado o processo construtivo adoptado para cada um. 
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Quadro 3.2.7 - Identificação e descrição dos processos construtivos de viadutos 

Processo Construtivo Descrição 

Avanços Sucessivos (ou Método das 

Consolas Sucessivas) 

Consiste na construção sequencial de troços do tabuleiro (3 a 

6 m), denominados aduelas, a partir de um ponto fixo, 

tipicamente a partir do topo de um pilar, dispensando assim 

cimbres autoportantes ou cavaletes apoiados sobre o terreno. 

É utilizado para obras com grande altura ao solo e obtém 

rendimentos optimizados para vãos de 60 a 140 m. 

Cimbre Auto-lançável (ou Cimbre Móvel 

Autoportante) 

Consiste na utilização de uma estrutura provisória, constituída 

por uma ou mais vigas metálicas, com dispositivos de apoio 

sobre as partes já construídas das obras, como sejam os 

pilares ou troços anteriores de tabuleiro. Suspendem, no caso 

dos cimbres superiores, ou apoiam no caso dos cimbres 

inferiores, sistemas de cofragem e descofragem que permitem 

a construção de troços autoportantes da estrutura final. É 

correntemente utilizado para vãos até 60m. 

Vigas Pré-fabricadas 

Consiste na utilização de estruturas construídas fora da sua 

localização final, onde serão colocadas após transporte e 

elevação, por intermédio de gruas ou vigas de lançamento. 

Estas estruturas são autoportantes e apresentam secções 

transversais diversas como “I”, “T”, “U”, entre outras. São 

correntemente utilizadas para vãos até 45m. 

Montagem e colocação por rotação ripagem 

ou lançamento 

Refere-se a processos construtivos de colocação “in situ” de 

estruturas completas, executadas fora do local definitivo. No 

método de rotação, a estrutura roda sobre um ponto fixo, que 

corresponde a um apoio definitivo, até à sua posição final. No 

método de ripagem a estrutura é deslocada por translação, 

enquanto que no método de lançamento é deslocada segundo 

o eixo longitudinal da via. 

 

 

3.2.7.2 Túneis 

 

Nos Quadros 3.2.8 e 3.2.9 apresentam-se, resumidamente, as principais características 

destas obras de arte. 
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Quadro 3.2.8 - Localização e características dos túneis a realizar em galeria 

Túneis Secção 
Recobrimento 

(m) 

Eixos 
Sub-

Eixos 
km inicial km final Designação 

Ext. 

(m) 

Tipo de 

secção 
Diâmetro 

escavação 

equiv. (m) 

Largura 

interior (m) 

Área interior 

(m2) 

Ocupação à 

superf. 
Máx. Mín. Médio 

8+448 8+950 Aljubarrota 502 14,9 14,8 137,4 Sim 20 8 15 
2.1 2.1.3 

12+304 12+980 Juncal 676 

Galeria 

única via 

dupla 14,9 14,8 137,4 Não 30 7 20 

20+673 21+725 Arergões 1052 14,9 14,8 137,4 Não 40 20 25 

21+980 22+830 Garruchas 850 14,9 14,8 137,4 Sim 40 16 22 

26+370 27+590 Fontes 1220 13,8 14,8 122,8 Não 142 30 79 

31+620 32+430 Ramalheira 810 15,2 14,8 137,4 Sim 36 16 25 

2.2 2.2.4 

36+180 37+040 Boavista 860 

Galeria 

única via 

dupla 

15,2 14,8 137,4 Sim 26 11 18 

 

Quadro 3.2.9 - Localização e características dos túneis a realizar a céu aberto 

Túnel Secção 

Eixo 
Sub-

eixo km inicial km final Designação 

Ext. 

(m) 

Tipo 

de secção 
Largura útil 

(m) 

Altura útil 

(m) 

Área útil 

(m2) 

Vias 

Interferidas 

Recobrimento máximo 

admissível 

(m) 

36+780 37+050 Benedita 1 270 14,80 8,95 128 Sim 1,50 

38+150 38+450 Benedita 2 300 14,80 8,95 128 Sim 1,50 1.1 1.1.4 

40+350 40+650 Benedita 3 300 

Túnel 

único via 

dupla 14,80 8,95 128 Sim 1,50 

2.1 2.1.6 45+750 46+050 Bidoeira 1 300 

Túnel 

único via 

dupla 

14,80 8,95 128 Sim 1,50 

2.2 2.2.4 44+330 44+430 Bidoeira 2 100 

Túnel 

único via 

dupla 

14,80 8,95 128 Sim 1,50 
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No desenvolvimento do estudo dos túneis previstos neste Lote consideraram-se como dos 

túneis previstos no Estudo Prévio: 

 

− Condicionamentos de projecto; 

− Condicionamentos ferroviários e geométricos; 

− Condicionamentos topográficos e de superficie; 

− Condicionamentos geológico-geotécnicos; 

− Condicionamentos hidrológicos; 

− Condicionamentos construtivos; 

− Outros condicionamentos. 

 

Em complemento a este aspecto, considerou-se como requisito fundamental a inexistência 

de pontos baixos no interior dos túneis, aspecto que facilita a drenagem das obras e elimina 

uma eventual necessidade de bombagem. 

 

O outro aspecto particularmente importante em túneis associados a vias-férreas é a sua 

segurança e comportamento face aos acidentes que possam ocorrer, que são 

principalmente o descarrilamento, a colisão e o incêndio. Estes têm potencialmente 

consequências catastróficas e, como tal, requerem que sejam tomadas medidas de 

segurança. No que respeita à geometria, estes aspectos condicionam nomeadamente o 

comprimento das obras e obrigam a cuidados particulares na definição da sua secção 

transversal, essencialmente em termos de facilidade de evacuação, acesso e 

desenfumagem. 

 

Por fim, o último condicionamento fundamental, com consequências directas na definição 

geométrica das obras, relaciona-se com os aspectos aerodinâmicos dentro dos túneis, que 

acentuam fenómenos de pressão e deslocamento de ar, com efeitos ao nível da possível 

poluição sonora e da saúde e do conforto dos passageiros no interior das composições. A 

minimização dos seus efeitos afecta sumariamente a geometria dos emboquilhamentos, 

para os quais se devem adoptar taludes frontais suaves, e limita inferiormente a área da 

secção transversal dos túneis. 

 

No caso dos túneis em galeria, os condicionamentos topográficos revestem-se de particular 

importância nas zonas dos emboquilhamentos, onde os recobrimentos são menores e, 

normalmente, também é pior a competência mecânica do maciço. Face a estes aspectos, 
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nesta fase, a posição dos emboquilhamentos foi definida, conservativamente, de forma a 

permitir recobrimentos mínimos da ordem de 6 m, ou seja, cerca de metade do diâmetro 

equivalente dos túneis. 

 

Ao longo do desenvolvimento dos túneis em galeria não existem recobrimentos inferiores ao 

valor referido, sendo o recobrimento médio da ordem de 25 m, à excepção do túnel de 

Fontes (sub-eixo 2.2.4), que apresenta um valor de 80 m. 

 

No caso dos túneis executados a céu aberto, os condicionamentos topográficos não 

assumem particular importância uma vez que possuem um desenvolvimento altimétrico 

muito próximo da superfície do terreno natural. 

 

Finalizada a construção dos túneis, a reposição dos aterros será efectuada ao nível do 

terreno natural, sem contudo exceder uma altura máxima de 1,50 m, permitindo ainda assim 

o restabelecimento das vias interferidas. 

 

Os condicionamentos de superfície, nomeadamente os atravessamentos de estradas ou 

caminhos e a ocupação urbana, surgem em todos os túneis previstos, quer sejam em 

galeria ou a céu aberto, assumindo particular relevância o aspecto da ocupação urbana no 

caso do Túnel de Aljubarrota (sub-eixo 2.1.3) que atravessa a localidade com o mesmo 

nome. Nos túneis a realizar a céu aberto ocorrerá a interferência com algumas vias 

rodoviárias, designadamente, caminhos municipais e duas estradas nacionais, EN8-6 e 

EN349. 

 

Os condicionamentos geológico-geotécnicos são definidos pelas características geológico-

geotécnicas dos terrenos atravessados por cada túnel, bem como pelos parâmetros 

geomecânicos e zonamento geotécnico dos maciços interessados.  

 

As principais características geológico-geotécnicas dos terrenos atravessados pelos túneis 

em galeria apresentam-se no Anexo 3.2.3. 

 

Nos túneis em galeria, com profundidades médias da ordem dos 30 m na generalidade dos 

casos e de 80 m no caso do Túnel de Fontes e extensões compreendidas entre 502 e 1220 

m, o processo construtivo, nomeadamente o faseamento de escavação e o tipo de suporte 

provisório a aplicar, depende das características de resistência e de deformabilidade dos 
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maciços. Face às características geológico-geotécnicas dos maciços encaixantes dos túneis 

em estudo, considera-se que o seu desmonte poderá ser realizado com recurso a meios 

mecânicos. Admite-se, contudo, o recurso a explosivos no desmonte de rochas resistentes a 

muito resistentes, em zonas de fraca ocupação à superfície. 

 

Para túneis com profundidades médias da ordem dos 13 m e extensões compreendidas 

entre os 100 e 300 m preconiza-se a construção a céu aberto. Tendo em conta as 

características geológico-geotécnicas dos terrenos atravessados por estes túneis considera-

se que o seu desmonte poderá ser realizado com recurso a meios mecânicos. 

 

Para além dos condicionamentos referidos, perante as dificuldades de execução inerentes a 

este tipo de estruturas, e face às exigências acrescidas associadas à rede ferroviária de alta 

velocidade, impõem-se às obras: 

 

− Condicionamentos estéticos, na definição da geometria e tratamento dos 

emboquilhamentos; 

− Condicionamentos de durabilidade, na definição de requisitos mínimos em todos os 

materiais a utilizarem em obra e na adopção de sistemas de drenagem e de 

impermeabilização. 

 

Os métodos construtivos aplicáveis aos túneis previstos neste Lote são:  

 

− Construção em galeria - Consiste na escavação da secção do túnel de forma 

faseada, seguida da aplicação do revestimento primário, com posterior betonagem 

do revestimento definitivo. Quando aplicável, esta escavação será precedida da 

execução de um pré-suporte da abóbada e hasteais. 

− Construção a céu aberto - Também conhecido pelo método “cut-and-cover” consiste 

na escavação de uma vala, desde o terreno natural até à cota de fundação da 

galeria, com eventual recurso a contenções provisórias, para a construção da 

estrutura do túnel e, subsequente, cobertura da mesma, repondo as condições 

exteriores iniciais. 
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3.2.7.3 Obras de Arte Correntes 

 

Ao longo de todo o traçado da Linha de Alta Velocidade a necessidade de manter a rede 

rodoviária nacional e local a funcionar convenientemente obriga ao restabelecimento das 

vias interferidas. 

 

Todas as Vias que integram o Plano Rodoviário Nacional (Auto-estradas, Itinerários 

Principais e Complementares, Estradas Nacionais, Regionais e Outras Estradas) serão 

restabelecidas, mantendo-se na medida do possível as características geométricas de 

traçado recomendadas pelas normas da EP (ex-JAE) e/ou as características que 

apresentem na zona de influência do Restabelecimento. 

 

As Estradas e Caminhos Municipais e outras vias locais/urbanas, de uma forma geral, 

também serão restabelecidas. No entanto em zonas urbanas ou com edificações dispersas 

onde se verifica um número considerável de intersecções, apenas algumas vias serão 

restabelecidas, mantendo-se funcional a rede viária existente, à custa, sempre que possível, 

da redefinição das circulações nas vias transversais existentes, bem como a Caminhos 

Paralelos que permitirão a ligação entre as vias restabelecidas e as não restabelecidas. 

 

No que diz respeito à rede de Caminhos Rurais apenas alguns serão restabelecidos, 

prevendo-se a localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de 

desenvolvimento da LAV. Este tipo de restabelecimentos interligará também com a rede de 

Caminhos Paralelos que assegurará as ligações com vias não restabelecidas e permitirá a 

acessibilidade a parcelas adjacentes à LAV que possam ficar sem acessos directos em 

resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária. 

 

Os restabelecimentos foram uma condicionante importante no desenvolvimento do traçado 

na medida em que, ao longo da Linha de Alta Velocidade verificam-se atravessamentos de 

vias rodoviárias e ferroviárias muito importantes, das quais se destacam as Auto-Estradas 

A1, A8 e A15, as linhas de Caminho de Ferro do Norte, do Oeste e várias estradas 

nacionais, como por exemplo a EN 1. Existem ainda uma série de outras vias previstas em 

projecto que interferem com este lote e que foram tidas em consideração tais como, a A10 e 

a A17, o IC9, o IC36 e o prolongamento do IC8 para poente. 
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Está prevista, consoante a combinação de alternativas adoptada, a construção de um total 

de 51 a 71 passagens superiores (PS) e 37 a 56 passagens inferiores (PI). No Quadro 

3.2.10 indicam-se as obras de arte correntes previstas, especificando o seu tipo e 

localização. No Anexo 3.2.4 além destes parâmetros apresentam-se as características 

gerais das obras de arte previstas. 

 

Quadro 3.2.10 - Tipo e localização das obras de arte correntes 

Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PI 5-1 CR 5+060 42,80 

PI 6-1 CR 6+525 45,20 

PI 7-1 CR 7+775 40,40 

PI 9-1 CR 9+425 61,20 

PI 10-1 CR 10+425 31,20 

PI 11-1 CR 11+780 28,40 

0.1.1 

PS 13-1 CR 13+455 73,10 

PS 14-1 CM 14+530 59,80 

PS 15-1 CR 15+345 59,80 

0.1 

0.1.2 

PI 18-1 CR 18+450 22,00 

PS 0-1 CM 0+760 59,80 

PS 1-1 CR 1+510 59,80 

PI 4-1 CR 4+150 22,00 

PI 5-1 CR 5+030 22,00 

0.2 0.2 

PS 5-2 CR 5+740 59,80 

1.1.1 PS 1-1 CM 1+500 59,80 

PS 2-1 CM 2+630 59,80 

PS 3-1 CR 3+860 59,80 

PS 4-1 CR 4+900 59,80 

PI 6-1 CR 6+530 22,00 

1.1.2 

PI 8-1 CR 8+870 22,00 

PI 9-1 EN 366 9+959 85,00 

PI 10-1 CR 10+500 22,00 

PS 12-1 CR 12+865 59,80 

PS 13-1 EM 13+800 59,80 

PI 14-1 CR 14+725 22,00 

PS 15-1 EM 15+777 62,30 

PI 16-1 CR 16+755 22,00 

PI 17-1 CR 17+270 31,20 

1.1 

1.1.3 

PI 18-1 CR 18+520 22,00 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PI 19-1 EM 19+070 58,40 

PI 20-1 IC 2 / EN 1 20+363 50,40 

PI 20-2 CR 20+865 38,80 

PI 22-1 CR 22+380 26,40 

PI 23-1 CR 23+525 40,00 

PI 24-1 EM 24+200 35,20 

PI 24-2 EM 24+850 25,20 

PI 25-1 EM 25+900 29,60 

PS 27-1 CR 27+820 72,20 

PI 32-1 CR 32+366 22,00 

1.1.3 

PI 33-1 EM 33+156 46,50 

PS 34-1 EM 34+000 59,80 

PS 35-1 EM 35+670 59,80 

PS 36-1 Via Urbana 36+531 64,40 

PS 37-1 Via Urbana 37+700 59,80 

PS 38-1 Via Urbana 38+694 59,80 

PS 39-1 EM 39+315 59,80 

PS 39-2 EM 39+800 59,80 

PS 40-1 EM 40+170 59,80 

PS 41-1 EM 41+598 59,80 

PI 43-1 CM 43+020 34,00 

PI 43-2 EM 43+650 22,00 

PI 44-1 CR 44+010 22,00 

PS 45-1 Via Urbana 45+400 59,80 

1.1 

1.1.4 

PS 45-2 Via Urbana 45+900 59,80 

PS 0-1 CM 0+234 59,80 

PS 1-1 CR 1+520 59,80 

PI 2-1 CR 2+495 22,00 

PI 3-1 CR 3+600 22,00 

PS 4-1 CR 4+600 59,80 

PI 5-1 CR 5+815 22,00 

1.2.1 

PS 7-1 CR 7+213 59,80 

PS 8-1 CR 8+155 59,80 

PS 8-2 EN 366 8+991 117,50 

PI 10-1 EM 511 10+905 46,50 

PS 12-1 EM 511-1 12+980 62,90 

1.2 

1.2.2 

PI 13-1 EM 13+880 57,90 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PI 14-1 EM 14+514 23,10 

PI 15-1 CR 15+270 30,00 

PI 17-1 CR 17+760 22,00 

PI 18-1 CR 18+410 31,60 

PI 19-1 CR 19+800 30,80 

PS 20-1 CR 20+600 62,00 

PI 21-1 CM 21+305 49,20 

PS 22-1 CM 22+550 59,80 

PI 23-1 CR 23+940 22,00 

PS 25-1 CR 25+000 59,80 

PS 25-2 CR 25+925 59,80 

PS 28-1 CR 28+100 59,80 

PI 29-1 CR 29+760 22,00 

1.2 1.2.2 

PI 30-1 EM 30+550 46,50 

PS 0-1 Caminho não pav. 0+110 70,00 

PS 0-2 Caminho pav. 0+706 70,00 

PS 0-3 Caminho pav. 0+946 70,00 

PI 1-1 Caminho não pav. 1+649 54,00 

PI 2-1 CM 2+364 54,00 

PS 3-1 EN 1 3+195 168,00 

PS 4-1 Caminho não pav. 4+381 74,00 

PS 5-1 CM 5+605 74,00 

1.3.1 

PS 6-1 CM 6+262 74,00 

PS 7-1 CM 7+029 70,00 

PS 7-2 CM 7+537 83,00 

PS 8-1 Caminho não pav. 8+212 73,00 

PI 10-1 Caminho não pav. 10+508 7,00 

PS 11-1 CM 11+825 74,00 

1.3 

1.3.2 

PS 12-1 Caminho 12+344 74,00 

PS 0-1 Caminho 0+332 70,00 

PS 0-2 CM 0+836 80,00 

PS 1-1 CM 1+427 80,00 

PS 1-2 CR 1+921 86,00 

PI 2-1 CR 2+730 67,50 

1.5 1.5 

PS 3-1 CR 3+888 74,00 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PS 0-1 EM 0+200 59,80 

PI 0-2 CR 0+900 29,20 2.1.1 

PI 2-1 CR 2+095 37,60 

PI 4-1 CM 4+100 31,20 
2.1.2 

PI 4-2 CM 4+830 22,00 

PI 6-1 CM 6+150 60,80 

PI 7-1 CM 7+803 34,00 

PI 8-1 CM 8+170 48,90 

PS 9-1 CM 9+840 77,60 

PI 10-1 CR 10+990 22,00 

2.1.3 

PI 12-1 CM 12+150 23,60 

PI 13-1 CR 13+820 22,00 

PS 14-1 CM 14+975 76,10 

PI 16-1 CR 16+650 22,00 

PI 17-1 CR 17+760 22,00 

PS 18-1 CR 18+480 59,80 

PI 19-1 CR 19+550 41,20 

PS 20-1 CM 20+050 67,70 

PI 21-1 CR 21+550 34,80 

PS 22-1 EN356 22+360 73,90 

PS 22-1A CF 22+370 73,90 

PS 22-2 A8 22+930 131,70 

PS 23-1 CR 23+100 59,80 

PS 24-1 EM 24+300 106,40 

PS 24-2 Caminho  24+450 65,90 

PS 25-1 Ptg. A8 25+133 62,90 

PS 25-2 Caminho  25+162 62,90 

PI 25-3 EM 25+915 77,00 

PS 26-1 CR 26+895 59,80 

PS 27-0A CF 27+267 63,00 

2.1.4 

PS 27-1 CR 27+570 59,80 

PS 30-1 CM 30+150 59,80 

PI 31-1 Caminho  31+675 8,00 

PI 31-2 Caminho  32+025 46,80 

PS 33-1 CR 33+040 59,80 

PS 34-1 CR 34+100 59,80 

2.1 

2.1.5 

PI 38-1 CM 38+000 22,40 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PS 38-2 CR 38+820 59,80 
2.1.5 

PI 39-1 CR 39+800 22,00 

PS 40-1 EM 533.3 40+900 59,80 

PI 41-1 EM 533 41+600 55,90 

PI 42-1 CM 42+250 26,00 

PS 43-1 CM 1211 43+590 59,80 

PI 44-1 CM 44+550 22,00 

PI 45-1 CM 45+100 22,00 

2.1 

2.1.6 

PS 47-1 CM 1038 47+120 59,80 

PS 0-1 CM  0+191 74,00 

PI 0-2 CR 0+793 7,00 2.2.1 

PI 2-1 CR 2+094 47,30 

PI 3-1 CM 3+765 9,00 

PS 4-1 CM 4+066 70,00 

PI 4-2 CM 4+673 46,00 

PI 5-1 CR 5+315 7,00 

2.2.2 

PI 6-1 CM 6+028 9,00 

PI 7-1 CM 7+335 70,00 

PS 8-1 IC9 8+275 74,00 

PS 8-2 CR 8+339 70,00 

PS 8-3 CM 8+834 91,00 

PS 9-1 CM 9+074 97,00 

PS 9-2 CM 9+539 116,00 

PI 11-1 CM 11+976 9,00 

PI 12-1 CM 12+303 9,00 

PS 12-2 CM 12+713 70,00 

PI 13-1 CR 13+105 7,00 

PS 13-2 CM 13+332 70,00 

PI 14-1 CR 14+547 7,00 

2.2.3 

PI 15-1 CR 15+167 7,00 

PS 15-2 EN243 15+572 70,00 

PS 16-1 CR 16+313 70,00 

PI 19-1 CM 19+886 9,00 

PI 20-1 CR 20+516 44,90 

PS 23-1 CM 23+175 70,00 

PS 24-1 CR 24+973 70,00 

2.2 

2.2.4 

PI 25-1 CR 25+374 7,00 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PI 28-1 CM 28+468 10,00 

PS 28-2 EM544-1 28+938 100,00 

PSH 32-1 Linha de Água 32+700 96,00 

PS 33-1 CM 33+103 114,00 

PS 33-2 CM 33+778 73,00 

PI 34-1 CR 34+202 93,00 

PS 37-1 CM1224 37+777 100,00 

PS 39-1 CM  39+514 70,00 

PI 41-1 CR 41+305 7,00 

PI 42-1 CM1212 42+470 9,00 

PI 43-1 CM 43+094 9,00 

PS 43-2 CM1213 43+780 70,00 

PS 44-1 C.R. 44+897 77,00 

2.2.4 

PS 45-1 C.M. 1038 45+373 80,00 

PS 48-1 C.M. 1040 48+018 77,00 

PS 49-1 C.M. 1039 49+719 80,00 

PS 49-2 C.M. 1047 49+906 70,00 

PS 50-1 C.R. 50+608 70,00 

PS 51-1 C.M. 1042 51+438 83,00 

PS 51-2 I.P. 1 / A1 51+559 73,00 

PS 51-3 C.R. 51+824 70,00 

PI 52-1 C.R. 52+170 15,20 

PI 53-1 E.M. 531 53+889 106,00 

PI 54-1 C.M. 1043 54+685 60,00 

PS 55-1 C.M. 1042 55+441 77,00 

2.2.6 

PI 56-1 C.R. 56+170 7,00 

PS 56-2 E.N. 237-1 56+980 104,00 

PS 57-1 I.C. 8 57+170 147,00 

PS 57-2 E.N. 237 57+629 173,00 

PS 58-1 CM 58+448 101,0 

PS 59-1 A1 59+259 70,00 

PS 59-2 C.M. 1013 59+517 93,00 

PS 60-1 C.R. 60+190 90,00 

PS 61-1 C.R. 61+011 88,00 

2.2 

2.2.7 

PS 61-2 C.M. 61+542 70,00 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PI 0-1 CM 0+927 9,00 

PS 1-2 CR 1+340 74,00 2.3.1 

PS 2-1 CM 2+193 74,00 

PS 2-2 CM 2+628 70,00 

PS 3-1 CM 3+379 77,00 

PS 4-1 CR 4+195 70,00 

PS 5-1 CM 5+035 70,00 

PS 5-2 IC 9 5+669 77,00 

PS 6-1 CM 6+520 116,00 

PI 8-1 CM 1 8+110 78,00 

PI 8-2 CR 8+986 49,60 

PI 9-1 CM 1 9+690 67,00 

PS 10-1 CM 10+307 70,00 

PI 10-2 CR 10+714 7,00 

PS 10-3 CM 10+947 74,00 

PI 12-1 CR 12+231 8,00 

2.3 

2.3.2 

PI 12-2 CR 12+724 7,00 

PS 1-1 CM 1040 1+673 127,00 

PS 2-1 CR 2+974 74,00 

PS 3-1 CM 1039 3+647 98,00 
2.4 2.4 

PS 4-1 CM 4+379 78,00 

PS 0-1 CR 0+103 110,00 

PI 1-1 CR 1+602 7,00 

PS 1-2 EM 533-3 1+955 96,00 

PI 2-1 CM 1209 2+918 80,00 

PS 4-1 EM 533 4+182 70,00 

PS 6-1 CR 6+255 55,00 

PS 6-2 CM 1198 6+610 78,00 

2.5.1 

PS 8-1 CM 1038 8+514 87,00 

PS 10-1 CR 10+798 84,00 

PS 12-1 CM 1039 12+372 80,00 2.5.2 

PS 13-1 CM 13+135 101,00 

PS 14-1 CR 14+035 70,00 

PS 15-1 CM 531 15+315 86,00 

PI 15-2 CR 15+726 50,30 

PS 16-1 CR 16+510 70,00 

2.5 

2.5.3A 

PS 17-1 CR 17+008 97,00 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PS 17-2 CM 1042 17+750 96,00 

PS 18-1 EN 237-1 18+440 100,00 

PI 19-1 IC 8 19+680 47,00 

PI 20-1 EN 237 20+071 44,00 

PI 20-2 CM 20+389 77,00 

PI 21-1 CR 21+514 61,00 

PS 22-1 CM 22+216 178,00 

PI 23-1 CR 23+343 60,00 

PS 24-1 CM 1010 24+325 59,00 

PI 24-2 CR 24+530 76,10 

PS 24-3 ER 529 24+988 74,00 

2.5 2.5.3A 

PS 25-1 CM 1009-2 25+517 86,00 

PS 0-1 CR 0+524 81,00 

PS 2-1 CM 1039 2+157 94,00 

PS 2-2 CM 2+620 119,00 

PI 3-1 CR 3+625 75,50 

PS 4-1 CM 1042 4+039 104,00 

PS 4-2 A1 4+100 128,00 

PS 4-3 CR 4+775 80,00 

PI 5-1 CR 5+437 49,50 

PI 5-2 EM 531 5+958 91,00 

PI 6-1 CM 1043 6+567 81,00 

PS 7-1 CM 1042 7+577 74,00 

2.6 2.6 

PI 8-1 CR 8+262 8,00 

PI 0-1 CR 0+600 40,40 

PS 1-1 CR 1+470 65,30 

PS 1-2 EM 1+930 59,80 

PS 4-1 CR 4+300 59,80 

PS 5-1 CR 5+300 59,80 

PS 6-1 CR 6+670 59,80 

PI 7-1 CM 7+390 22,00 

PI 9-1A CF 9+190 81,30 

PI 9-1 CM 9+450 28,40 

PI 10-1 CM 10+320 22,00 

PS 12-1 EM 540 12+018 106,40 

PS 13-1 CR 13+241 59,80 

PS 13-1A CF 13+620 63,60 

2.7 2.7 

PS 13-2 CR 13+920 59,80 
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Eixo Sub-Eixo Obra de Arte n.º Via Restabelecida 
Localização 

[km] 
L,total [m] 

PS 0-1 CM 0+542 74,00 
2.8.1 

PS 1-1 CM 1+942 70,00 

PI 3-1 CM 3+004 9,00 

PI 5-1 CM 5+823 9,00 

2.8 

2.8.2 

PI 6-1 CM 6+575 46,00 

PI 0-1 CM 0+391 9,00 

PS 2-1 CM 2+971 70,00 2.9 2.9 

PS 4-1 CM 4+016 74,00 

PI 0-1 CM 0+388 9,00 

PS 1-1 CM 1+214 70,00 

PI 1-2 EN 1 / IC 2 1+796 53,00 

PS 3-1 CM 3+136 87,00 

PS 3-2 CM 3+686 77,00 

PS 4-1 CR 4+492 70,00 

2.10 2.10 

PS 5-1 CM 5+161 70,00 

2.11 2.11 PS 1-1 CM 1040 1+682 127,00 

 

 

3.2.8 Terraplenagens 

 

3.2.8.1 Movimentos de terras 

 

Os grandes volumes de movimento de terras deste Lote resultam da dimensão da obra, das 

características geométricas do traçado em planta e perfil longitudinal, para velocidades que 

variam entre 300 e 350 km/h, e das características geotécnicas das formações atravessadas 

que impõem, frequentemente, taludes de escavação muito suaves. 

 

O perfil transversal tipo da plena via é representado na Figuras 3.2.14. 
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Figura 3.2.14 - Perfil transversal tipo em plena via 
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Os taludes de aterro têm uma inclinação de (V:H) 1:2 ou 1:1,5 e banquetas de 3 m de 

largura, cada 10 m de altura. As banquetas contribuem para a estabilidade do talude, para a 

drenagem das águas pluviais e servem de acesso de manutenção. 

 

Os taludes de escavação apresentam inclinações diversas em função da natureza das 

formações escavadas, podendo variar entre (V/H) 1:2, 1:1,5 e 2:1. 

 

Os taludes de escavação possuem também banquetas de 3 m de largura, a cada 8 m de 

altura. 

 

No Anexo 3.2.5 apresenta-se o resumo das medições dos volumes de terras envolvidos na 

construção da plataforma da via, discriminadas por eixos e sub-eixos, referentes às áreas de 

desmatação, aos volumes de decapagem, volumes de escavação e aterro e às áreas de 

taludes de escavação e de aterro. Neste mesmo anexo, em função dos comprimentos de 

cada eixo e sub-eixo, indicam-se os volumes de escavação e aterro específicos, isto é, por 

unidade de quilómetro de desenvolvimento desse mesmo eixo ou sub-eixo. 

 

No Anexo 3.2.6 indicam-se os volumes de escavação com recurso a explosivos, para cada 

eixo e sub-eixo, bem como o cálculo do volume dos aterros especiais, isto é, os aterros de 

grande altura, assim designados por terem mais de 15 m de altura máxima. Estes aterros 

têm uma importância considerável no volume total dos aterros. 

 

No Quadro 3.2.11 apresentam-se as extensões dos trechos em escavação e aterro, cuja 

altura ao eixo da via é superior a 15 m e superior a 25 m, por eixo e sub-eixo. 
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Quadro 3.2.11 - Extensões dos trechos em escavação e/ou aterro, com altura superior a 15 m e a 

25 m, por eixo/sub-eixo 

Aterros Escavações Aterros + escavações 

Eixo/ Sub-

eixo 

Extensão 

com altura 

superior a 

15 m (m) 

Extensão 

com altura 

superior a 

25 m (m) 

Extensão 

com altura 

superior a 

15 m (m) 

Extensão 

com altura 

superior a 

25 m (m) 

Extensão 

com altura 

superior a 

15 m (m) 

Extensão 

com altura 

superior a 

25 m (m) 

0.1.1 1.080 0 1.270 0 2.350 0 

1.1.4 690 0 755 0 1.445 0 

1.2.1 0 0 130 0 130 0 

1.2.2 460 0 480 0 940 0 

1.3.2 0 0 150 0 150 0 

1.5 0 0 570 0 570 0 

2.1.3 350 0 545 0 895 0 

2.1.4 200 80 2.160 530 2.360 610 

2.1.5 100 0 470 0 570 0 

2.1.6 150 0 850 0 1.000 0 

2.2.3 100 0 680 0 780 0 

2.2.4 850 100 2.500 630 3.350 730 

2.2.6 900 0 0 0 900 0 

2.2.7 150 0 1.880 0 2.030 0 

2.3.2 300 0 400 0 700 0 

2.4.1 0 0 360 0 360 0 

2.4.2 0 0 360 0 360 0 

2.51 700 0 1.680 0 2.380 0 

2.5.2 150 40 420 0 570 40 

2.5.3A 2.150 0 1.810 560 3.960 560 

2.5.3B 1.950 0 1.740 560 3.690 560 

2.5.3C 2.350 0 1.620 500 3.970 500 

2.6 540 0 1.100 0 1.640 0 

2.7 500 80 1.160 230 1.660 310 

2.8.1 300 0 460 150 760 150 

2.8.2 300 0 0 0 300 0 

2.9 400 0 0 0 400 0 

2.11 0 0 360 0 360 0 
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Os volumes específicos de escavação por eixo variam entre cerca de 40.000 m³ e 

260.000 m³ por quilómetro. Os eixos com menores volumes específicos de escavação são 

os eixos 0.2, 1.1, 1.3 e 1.5 com menos de 100.000 m³ por quilómetro e os eixos com 

maiores volumes específicos de escavação são os eixos 2.4, 2.5 e 2.7 com mais de 

200.000 m³ por quilómetro. 

 

Os volumes específicos de aterro por eixo variam entre cerca de 57.000 m³ e 180.000 m³ 

por quilómetro. Os eixos com menores volumes específicos de aterro são os eixos 0.2, 1.1, 

1.2, 1.3 e 2.4 com menos de 90.000 m³ por quilómetro e os eixos com maiores volumes 

específicos de aterro são os eixos 2.5, 2.8 e 2.9 com mais de 160.000 m³ por quilómetro. 

 

Em termos de balanço de terras específico, constata-se que, de uma forma geral, quase 

todos os eixos apresentam excesso de escavação com valores de cerca de 50.000 m³ e 

60.000 m³ por quilómetro tendo, contudo, o eixo 2.4 um excesso de 147.000 m³ por 

quilómetro. 

 

No entanto, alguns eixos têm excesso de aterro, com valores médios e balanço de terra 

específico de 50.000 m³ a 70.000 m³. Existe ainda o caso dos eixos 2.9 e 2.10 com volumes 

excedentários superiores a 100.000 m³ por quilómetro. 

 

Os volumes totais de escavação na linha são da ordem dos 20.000.000 m³ e os volumes 

totais de aterro na linha da ordem dos 15.000.000 m³. 

 

Consoante a combinação de eixos escolhida o balanço de terras conduz a um excesso de 

escavação que pode variar entre cerca de 2.700.000 m³ e cerca de 9.500.000 m³. 

 

O excesso de terras específico para as diversas combinações varia entre cerca de 

35.300 m³ por quilómetro e cerca de 77.700 m³ por quilómetro. 

 

O balanço de terras terá que ter ainda em conta que uma parte importante dos solos a 

escavar não cumprem as características mínimas para serem reutilizados em aterro pelo 

que terão de ser levados a depósito. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.118 

O Estudo Geológico-Geotécnico estima percentagens variáveis de solos de escavação a 

rejeitar, consoante as formações de origem, podendo cifrar-se, para a totalidade do troço, na 

ordem dos 10% a 15%. 

 

Há ainda que atender a saneamentos de baixas aluvionares e de outros solos não 

adequados à fundação dos aterros, cujo volume total para as diversas combinações varia 

entre 460.000 m3 e 1.000.000 m3. Estes solos a sanear terão que ser levados a depósito, 

sendo substituído por solos escavados na linha. 

 

Verifica-se, assim, que o excesso de escavação relativamente a aterros pode, na realidade, 

aproximar-se a um equilíbrio de terras, podendo eventualmente, nalguns casos, vir a ser 

necessário recorrer a terras de empréstimo. 

 

Importa ainda referir que nas diversas combinações analisadas previram-se alguns túneis de 

escavação em galeria, com volumes variando de cerca de 200.000 m³ até 800.000 m³ 

consoante as alternativas escolhidas, e que deverão ser adicionados aos volumes de 

escavação na linha atrás referidos, tendo portando alguma influência no balanço final de 

terras. 

 

O depósito de terras excessivas e/ou de má qualidade é um problema ambiental que deve, 

sempre que possível, ser resolvido à custa de aterros na linha ou na zona da obra. 

 

Neste particular, prevê-se a possibilidade de reduzir a inclinação dos taludes de aterro de 

forma a aumentar o seu volume ou de executar “motas” laterais que podem permitir a 

passagem de caminhos paralelos e contribuir para a estabilidade global da obra de terra ou, 

ainda, proceder ao preenchimento de pequenas bacias existentes a montante dos aterros. 

 

Em síntese, os volumes totais de movimentos de terras, variáveis consoante as alternativas 

escolhidas apresentam as seguintes estimativas de valores: 

 

− Decapagem: entre cerca de 1,3 e 1,5 milhões de m³; 

− Escavação: entre cerca de 18 e 22 milhões de m³; 

− Aterros: entre cerca de 13 e 17 milhões de m³. 
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3.2.8.2 Áreas de depósito e empréstimo de materiais 

 

Terá que ser conduzido a depósito os volumes de excesso de escavação relativamente a 

aterros, estimados, como anteriormente referido entre 2,7 e 9,5 milhões de m3.  

 

A este valor acresce ainda uma percentagem entre 10 % a 15 % de terras provenientes de 

escavações sem condições para aplicação em aterros e volumes entre 0,5 a 1 milhões de 

m3 de solos a sanear. 

 

À data de elaboração do presente relatório não se encontra definida nenhuma solução 

concreta para a gestão das terras sobrantes. Contudo, consideram-se como opções mais 

viáveis o envio das terras para valorização, designadamente através da sua utilização como 

material de cobertura de aterros sanitários de RSU e/ou na requalificação de pedreiras 

abandonadas, ou em alternativa o envio para áreas de depósito devidamente licenciadas 

para o efeito. O cenário mais provável corresponderá à conjugação destas soluções de 

gestão. 

 

Na perspectiva de valorização das terras sobrantes, a consulta efectuada às câmaras 

municipais envolvidas (ver Anexo 4.14.1) revelou a existência de diversos receptores 

potenciais, que incluem o Aterro Sanitário de Leiria e várias pedreiras actualmente 

desactivadas localizadas nos concelhos atravessados. 

 

No caso de depósito em áreas licenciadas para o efeito deverão ser observadas as 

seguintes condicionantes: 

 

− Áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN); 

− Áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

− Locais a menos de 10 m de estruturas cársicas conhecidas; 

− Locais a menos de 10 m de linhas de água; 

− Locais no interior de perímetros de protecção de captações de água para consumo 

público; 

− Locais na proximidade de elementos de valor patrimonial; 

− Locais na proximidade de áreas habitacionais. 
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Não obstante a tendência geral para excesso de terras, admite-se a necessidade de recurso 

a materiais de empréstimo. 

 

Os materiais a obter de empréstimo devem ser provenientes de pedreiras em exploração, 

bastante numerosas na região, sendo de evitar a abertura de novas explorações. 

 

 

3.2.9 Drenagem 

 

Para a drenagem de todas as linhas de água que cruzam os sub-eixos em análise, e para as 

quais não foram considerados viadutos ou túneis, foram pré-dimensionadas passagens 

hidráulicas capazes de dar vazão ao caudal de ponta de cheia centenária.  

 

Uma vez que as linhas de água de maior porte são atravessadas em viaduto, as passagens 

hidráulicas foram dimensionadas exclusivamente para linhas de água de pequena ou de 

média dimensão. Neste Lote está prevista a construção de cerca de 130 passagens 

hidráulicas circulares e 60 rectangulares. 

 

No Anexo 3.2.7 apresenta-se uma listagem das passagens hidráulicas para cada Eixo de 

traçado, com indicação da sua localização, secção e caudas de ponta de cheia para um 

período de retorno de 100 anos. 

 

 

3.2.9.1 Drenagem transversal 

 

Foram determinados caudais de ponta de cheia centenária para todas as linhas de água que 

cruzam os diferentes eixos da Linha de Alta Velocidade, com excepção apenas das que 

cruzam troços em túnel, dado que aí não será necessário construir obras de drenagem, 

mantendo-se as linhas de água nos seus leitos naturais. 

 

Para os restantes casos, foram estudadas as seguintes três situações: 

 

- Linhas de água atravessadas por meio de viadutos. 

- Linhas de águas atravessadas por aterros. 

- Linhas de água atravessadas por trincheiras de escavação. 
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Para os casos de atravessamentos em viaduto, foram determinados os caudais de ponta de 

cheia, mas não foram, por agora, realizados quaisquer cálculos de dimensionamento 

hidráulico com base nos mesmos. De facto, sendo todos os viadutos de grande altura e de 

espaçamento amplo entre pilares, a questão da capacidade de vazão não se coloca. 

 

Para os casos de atravessamento de linhas de água em situação de aterro, preconiza-se a 

construção de passagens hidráulicas. Para evitar o entupimento de passagens hidráulicas 

com detritos sólidos considerou-se que a passagem mínima seria, para qualquer 

atravessamento, constituída por um aqueduto ∅1000. Acima desta dimensão, 

consideraram-se, sucessivamente, aquedutos simples de ∅1200 e ∅1500. Acima do 

diâmetro de 1.5 m, considerou-se que seria mais adequado passar para “box-culverts” 

quadrados de betão armado, moldados “in situ”. 

 

Para os atravessamentos em trincheira de escavação, foram adoptadas três soluções 

distintas: 

 

- Solução 1: Descidas de talude seguidas de caixa em recipiente, de aqueduto 

enterrado e de boca de saída com muros ala divergentes (solução idêntica à atrás 

descrita para os casos mistos escavação / aterro). 

- Solução 2: Descidas de talude seguidas de colectores longitudinais sob a valeta da 

plataforma que conduzem o escoamento para a linha de água mais próxima 

atravessada em aterro. 

- Solução 3: Passagens hidráulicas superiores, passando em ponte canal sobre a 

trincheira de escavação. 

 

A Solução 1 foi adoptada apenas nos casos em que o talude de escavação do lado de 

jusante é pouco elevado e o declive do terreno natural que se lhe segue é acentuado, 

permitindo que a boca de saída da PH se situe a uma distância do bordo do talude de 

jusante não superior a 100 m1. 

 

A Solução 2 foi adoptada nos restantes casos, em que a profundidade da trincheira de 

escavação é demasiado elevada para permitir que a saída de um aqueduto enterrado na 

mesma linha de água se faça a uma distância inferior a 100 m do bordo da escavação. 

                                                      
1 No caso da PH 57.1 do eixo 2.2, foi admitida, a título excepcional, uma distância de 180 m. 
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Note-se que esta solução obriga, em alguns casos, a grandes extensões de colector 

longitudinal, até sair do troço em escavação, e implica a transferência de caudais de umas 

linhas de água para outras. Por esta razão, apenas se adoptou a Solução 2 para pequenas 

linhas de água, cujos caudais são transportáveis por colectores circulares de ∅1000 

(mínimo), ∅1200 ou ∅1500. 

 

Finalmente, a Solução 3 foi adoptada para os casos de linhas de água de maiores 

dimensão. Existem quatro situações em que foi adoptada esta solução: três no eixo 1.1 

(PSH 37-1, PSH 38-1, PSH 39-1) e uma no eixo 2.2 (PSH 32-1). 

 

Tratam-se de linhas de água já com dimensão apreciável, para as quais foi necessário 

dimensionar passagens superiores em ponte canal, por se ter considerado não ser aceitável 

em termos ambientais fazer a transferência dos seus caudais para outras linhas de menor 

dimensão. 

 

Os desvios de linhas de água correspondem a casos em que se prevê a execução de valas 

para canalizar mais do que uma linha de água para a mesma PH ou para estabelecer a 

ligação entre a saída de um colector longitudinal e o leito da linha de água receptora. 

 

 

3.2.9.2 Drenagem longitudinal 

 

A drenagem longitudinal das águas superficiais tem como função proteger a infra-estrutura 

dos efeitos nocivos da água, assegurando a colecta e o perfeito escoamento das águas 

pluviais afluentes à plataforma e aos taludes adjacentes e, simultaneamente, conseguir uma 

boa drenagem subterrânea. 

 

Nesta fase de Estudo Prévio não foi efectuado o dimensionamento dos órgãos de drenagem 

longitudinal, apresentando-se, no entanto, a definição prévia da localização, extensão e tipo 

dos diversos órgãos previstos. 

  

Ao nível do traçado, foram garantidas as características geométricas que facilitem a 

drenagem da via, nomeadamente com a imposição de uma inclinação transversal do sub-

balastro de 5% para cada lado a partir do eixo. 
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A rede de drenagem longitudinal, constituída por colectores, drenos, valas e valetas, 

descidas de água, dissipadores de energia e caixas de visita, será definida em pormenor na 

fase de projecto. 

 

 

3.2.10 Obras acessórias e complementares 

 

3.2.10.1 Caminhos paralelos 

 

Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas 

marginais ou de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à LAV, existirá 

sempre ao longo de todo o traçado um Caminho Paralelo de um dos lados da linha 

destinado a assegurar as acessibilidades à via-férrea em caso de emergência ou para 

trabalhos de manutenção. 

 

 

3.2.10.2 Vedações 

 

A colocação de vedações numa infra-estrutura ferroviária tem os seguintes objectivos: 

 

− Assegurar a delimitação da área de terreno onde estão instaladas as infra-estruturas 

e edificações afectas à exploração ferroviária; 

− Constituir um elemento dissuasor e um obstáculo à intrusão de pessoas e animais, 

nos terrenos afectos ao caminho-de-ferro. 

− Os requisitos das vedações resultam da necessidade de satisfação dos objectivos a 

atingir, devidamente adequados aos diferentes locais e ambientes de implantação. 

− Os locais onde a infra-estrutura ferroviária será implantada podem ser de carácter 

rural ou urbano. 

 

A infra-estrutura ferroviária pode apresentar-se nos seguintes ambientes: 

 

− Ambiente de plena via, no qual existirá somente a plataforma de circulação 

ferroviária bem como os elementos técnicos associados (catenária, sinalização, 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

3.124 

caleiras técnicas, etc.) onde é suposto que as composições circulem sem parar (com 

exclusão de ligeiras paragens técnicas ou por qualquer incidente); 

− Ambiente de estação, no qual para além da existência dos elementos afectos ao 

ambiente de plena via haverá também cais de passageiros, edifícios, armazéns, 

zonas de paragem, e estadia de composições. 

 

Da combinação dos ambientes e dos locais de implantação das infra-estruturas ferroviárias 

resultam 4 situações características. No entanto, os requisitos a observar com o ambiente 

de estação são independentes do tipo do local, rural ou de carácter urbano, em que se 

situam. 

 

Foram, assim, consideradas três situações características distintas: 

 

− Caso 1 - Implantação de estações ou zonas técnicas, em zona urbana ou não 

urbana; 

− Caso 2 - Implantação de plena via ferroviária em zona urbana; 

− Caso 3 - Implantação de plena via ferroviária em zona rural. 

 

Deste modo, os requisitos a observar para a instalação das vedações devem adequar-se às 

particularidades e às solicitações correspondentes às situações concretas de demarcação e 

vedação das áreas que integram o domínio ferroviário e que se inserem nos três casos atrás 

identificados. 

 

Os requisitos a observar pelas vedações a aplicar devem atender genericamente aos 

seguintes aspectos técnico-económicos: 

 

− Aspectos estéticos e de impacte ambiental; 

− Aspectos de durabilidade / manutenção; 

− Aspectos de resistência / eficácia; 

− Aspectos de custos. 

 

No que diz respeito às vedações a implantar em zonas de plena via, em meio rural, as 

vedações devem prevenir o atravessamento da fauna, no que diz respeito quer à 

generalidade dos vertebrados terrestres, não voadores, de pequeno porte, bem como de 

gado. 
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Assim, a vedação a utilizar em meio rural deverá ter uma malha progressiva (mais apertada 

junto ao solo) que evite o seu atravessamento pela generalidade dos vertebrados terrestres. 

 

Quanto à resistência dos arames a utilizar nas vedações esta deverá ser adequada às 

maiores solicitações a que possa ser submetida decorrentes da presença de gado, ovino, 

bovino ou cavalar. 

 

 

3.2.10.3 Estaleiros 

 

Na presente fase de desenvolvimento do projecto, Estudo Prévio, não é ainda possível 

definir, com rigor, quais os locais a utilizar para implantação de infra-estruturas de estaleiro, 

de manchas de empréstimo e de locais de depósito. Saliente-se, contudo, que existem 

áreas para as quais as condicionantes ambientais, patrimoniais ou outras, desaconselham, 

ou não permitem mesmo, a implantação destas infra-estruturas. 

 

Em face do tipo de condicionantes existentes, não deverão localizar-se infra-estruturas de 

estaleiro, manchas de empréstimo e de depósito nas seguintes áreas: 

 

− Reserva Ecológica Nacional; 

− Reserva Agrícola Nacional; 

− Linhas de água e respectivas margens; 

− Zonas de protecção de captações de água; 

− Áreas protegidas e sítios da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000; 

− Zonas de protecção de elementos do património cultural classificado ou em vias de 

classificação; 

− Montados de sobro ou azinho; 

− Habitats naturais e semi-naturais com importância ecológica, designadamente 

carvalhais, galerias ripícolas e zonas húmidas; 

− Envolvente de locais de interesse arqueológico; 

− Áreas urbanas e sua envolvente, sempre que possam ser afectadas o ambiente e 

qualidade de vida das populações ou utilizações sensíveis ao ruído; 

− Outras áreas de servidão de equipamentos e infra-estruturas. 
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Deverá, ainda, ser evitada a implantação de estaleiros e de manchas de empréstimo ou de 

depósito em áreas agrícolas e em áreas de grande visibilidade e de baixa abosrção visual. 

Constituem excepção, neste último caso, os depósitos que se destinem à recuperação 

paisagística de áreas degradadas. 

 

 

3.2.11 Definição de áreas a expropriar 

 

A metodologia aplicada para o cálculo indicativo do valor total das indemnizações a 

suportar, em cada eixo e sub-eixo, com as expropriação das propriedades afectadas, teve 

por base a observação dos ortofotomapas à escala 1:5.000, sobre os quais foram 

georeferenciados os eixos em estudo com a poligonal de expropriação prevista, bem como 

as manchas dos PDM, com as respectivas classificações, o que permitiu a edição de 

polígonos de ocupação do solo. 

 

Para efeito do cálculo dos valores de indeminização, o solo é classificado em: 

 

− Solo apto para construção 

− Solo para outros fins 

 

Considera-se como solo apto para construção: 

 

a) O que dispõe de acesso rodoviário e de rede de abastecimento de água, de energia 

eléctrica e de saneamento, com características adequadas para servir as edificações 

nele existentes ou a construir; 

b) O que apenas dispõe de parte das infra-estruturas referidas na alínea anterior, mas 

se integra em núcleo urbano existente; 

c) O que está destinado, de acordo com instrumento de gestão territorial, a adquirir as 

características descritas na alínea a); 

d) O que, não estando abrangido pelo disposto nas alíneas anteriores, possui, todavia, 

alvará de loteamento ou licença de construção em vigor no momento da declaração 

de utilidade pública, desde que o processo respectivo se tenha iniciado antes da data 

da notificação a que se refere o n.º 5 do Artigo 10º da Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro. 
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Considera-se como solo para outros fins, o que não se encontra em qualquer das 

situações anteriormente mencionadas. 

 

No que se refere ao solo apto para construção pode definir-se as seguintes classes: 

 

− Solos Urbanos e/ou Potencialmente Urbanizáveis: 

 Urbanizável Habitação/Serviços - Solos Urbanos ou Urbanizáveis de alto, 

médio e baixo valor; 

 Urbanizável Industrial - Solos Industriais. 

 

Quanto ao solo para outros fins, a sua classificação é a seguinte: 

 

− Terreno Rústico Infra-estruturado; 

− Solos de Horta/Quintal; 

− Solos Agrícolas/Cultura Arvense 

− Solos Agrícolas/Regadio Superior 

− Vinha 

− Solos florestais 

 

Apresentam-se, seguidamente, os principais pressupostos à estimativa dos custos 

associados ao processo de expropriação: 

 

− Foram definidos valores médios por classe de ocupação de solo, aplicados ao longo 

do traçado, com excepção dos casos classificados como singulares; 

− No caso de afectação parcial de imóveis pela poligonal de expropriação foi 

considerada a área de expropriação total desse mesmo imóvel; 

− Os limites de expropriação considerados na plena via foram de 7 m para além dos 

limites dos taludes, inclusive nos viadutos; nos túneis esses limites contornam os 

emboquilhamentos, com excepção dos falsos túneis em que se consideram os 7 m 

para além dos limites dos túneis; nos restabelecimentos foi considerada uma faixa 

constante de 35 m, centrada nos respectivos eixos; 

− Na zona de túneis não foi considerada área da expropriação. 
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3.2.12 Cenários de tráfego considerados 

 

Com o objectivo de servir de base na análise dos impactes nos descritores ruído, qualidade 

do ar e aspectos socioeconómicos, foram realizados dois estudos técnicos por forma a 

estimar o tráfego sistema de alta velocidade ferroviária e a transferência de passageiros 

entre os vários modos de transporte em concorrência com a Linha de Alta Velocidade (LAV) 

Lisboa - Porto, designadamente: 

 

- O Estudo de Tráfego para a Totalidade da Rede Nacional de Alta Velocidade (SMA, 

2003), que estimou o tráfego das composições em toda a rede nacional de alta 

velocidade; 

- O Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre 

Lisboa e Porto (VTM, 2005), que estimou as transferências de passageiros nos diversos 

modos de transporte concorrentes no eixo Lisboa - Porto e as externalidades resultantes 

dessa mudança. 

 

 

3.2.12.1 Cenários de tráfego ferroviário 

 

A futura Rede Nacional de Alta Velocidade (RNAV) será composta pelo cenário esquemático 

indicado na Figura 3.2.15. 
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Figura 3.2.15 - Cenário esquemático do tráfego na RNAV 

 

De acordo com esse cenário, a ligação Lisboa - Porto apresenta diferentes estimativas de 

tráfego entre as estações Lisboa - Aveiro e as estações Aveiro - Porto. O troço Alenquer 

(Ota) - Pombal localiza-se entre as estações de Lisboa e Aveiro, onde se estima, para o ano 

horizonte do projecto (2025), o seguinte esquema de circulação de composições: 
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− 17 composições directas entre as estações Lisboa - Porto (que ligam as estações 

Lisboa - Vigo); 

− composições directas entre as estações Lisboa - Porto (que ligam à estação do 

aeroporto Sá Carneiro); 

− 9 composições entre as estações Lisboa - aeroporto Sá Carneiro (com paragem nas 

estações de Ota, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto); 

− 9 composições entre as estações Faro - aeroporto Sá Carneiro (com paragem nas 

estações de Évora, Ota, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto); 

− 16 composições entre as estações de Lisboa - Viseu, provenientes de Salamanca 

(com paragem nas estações de Aveiro, Coimbra, Leiria e Ota). 

 

No total, estima-se a circulação de 56 composições por dia, em cada sentido, fazendo um 

total de 112 composições a circular, por dia, no troço Alenquer (Ota) - Pombal. 

 

Segundo o Estudo de Tráfego, não se encontra ainda definido o período de paragem diário 

das composições, contudo, perspectiva-se a circulação durante de cerca de 15 horas 

diárias, sendo muito provável que não se observe circulação de composições no período 

nocturno. 

 

Deste modo, e considerando que apenas a partir de 2018 está previsto o funcionamento da 

totalidade da RNAV, a distribuição horária do tráfego no troço Alenquer (Ota) – Pombal será, 

em média, cerca de 4 composições por hora, em cada sentido, ou seja, uma composição de 

15 em 15 minutos em cada sentido. 

 

Estes valores, associados à entrada em funcionamento do futuro sistema de alta velocidade 

ferroviária, foram utilizados na análise dos impactes no ambiente sonoro. 

 

 

3.2.12.2 Cenários de transferências modais e externalidades 

 

Para o cálculo das transferências modais foram considerados dois cenários de evolução dos 

diferentes modos de transporte [ferroviário (convencional e de alta velocidade), aéreo e 

rodoviário (colectivo e individual)]: 
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− O Cenário Base, que considera que até 2030, ano horizonte de análise, não se irão 

verificar alterações nas características do mercado actual e que as características de 

oferta dos vários modos de transporte disponíveis se irão manter idênticas às 

actuais. 

− O Cenário I1A, que considera a entrada em funcionamento do novo sistema de alta 

velocidade ferroviária, e apresenta como principais características: 

■ Um crescimento socioeconómico que terá como consequência o aumento da 

percepção do valor do tempo pelo mercado, com o consequente aumento da 

apetência pela utilização de modos de transporte mais rápidos; 

■ A introdução de um pacote de políticas de transporte que favorecerá a utilização 

do modo de transporte ferroviário, em detrimento do modo de transporte 

rodoviário (O aumento do valor das portagens, o aumento dos preços dos 

combustíveis, o aumento do custo de estacionamento nas cidades, a degradação 

do tempo de acesso por modo rodoviário aos centros urbanos e o aumento do 

custo do transporte rodoviário colectivo); 

■ Para além de Lisboa Coimbra, Aveiro e Porto, o novo sistema de alta velocidade 

ferroviária passará a servir a cidade de Leiria, que não é, hoje em dia, servida de 

forma competitiva pelo transporte ferroviário. 

 

A estimativa das transferências modais e as externalidades resultantes, apresentadas no 

Estudo de Mercado da VTM, foram utilizadas na análise dos descritores qualidade do ar e 

aspectos socioeconómicos, tendo sido expressos em termos de: 

 

− Passageiros transportados por modo de transporte (transferências e indução); 

− Passageiros quilómetro (pkm) transportados por modo de transporte (transferências 

e indução); 

− Diferenças de tempo gasto nas deslocações, benefícios em tempo (expressas em 

unidades de tempo e unidades monetárias); 

− Diferenças nos níveis de sinistralidade rodoviária (expressas em número de 

acidentes e em unidades monetárias); 

− Diferenças em termos de emissões atmosféricas (expressas em toneladas de 

poluentes e em unidades monetárias). 
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O Estudo de Mercado apresenta estimativas para a ligação Lisboa - Porto e ainda para os 

quatro troços parciais entre estações previstas da LAV que compõem essa ligação (o troço 

Lisboa - Leiria, o troço Leiria - Coimbra, o troço Coimbra - Aveiro e o troço Aveiro - Porto). 

 

Os troços parciais reflectem a mudança de passageiros nas estações previstas para a LAV 

entre Lisboa e o Porto, nomeadamente, as estações de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e 

Porto. Como nenhum dos troços parciais apresentados coincide com o troço em estudo, 

Alenquer (Ota) - Pombal, foram considerados como válidos os resultados das transferências 

referentes ao troço entre estações, Leiria-Coimbra, uma vez que é neste troço que está 

reflectida a mudança de passageiros na estação de Leiria que, por sua vez, é parte 

integrante do estudo em avaliação. 

 

Nos Quadros 3.2.12 e 3.2.13 são apresentados os valores das transferência modais 

previstos, em termos de passageiros transportados e passageiros quilómetro, na ligação 

Lisboa - Porto (eixo total) e no troço entre estações, Leiria - Coimbra, para os dois cenários 

considerados, Base e I1A, e para os anos 2010, 2020, 2015, 2025 e 2030. 

 

As estimativas das externalidades associadas, nomeadamente as emissões atmosféricas, 

os benefícios em tempo e a sinistralidade rodoviária, serão apresentadas nos descritores 

qualidade do ar e aspectos socioeconómicos. 
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Quadro 3.2.12 - Estimativa das transferências modais na Ligação Lisboa – Porto (eixo total) 

  Transporte rodoviário Transporte ferroviário de alta velocidade 

  

Transporte ferroviário 

convencional 
Transporte aéreo 

Colectivo Individual Captado Indução Total 

2010 

Base 2.308.411 250.308 2.570.346 49.374.452 0 0 0 
Cenários 

I1A 926.030 110.898 1.981.238 46.459.229 1.327.617 5.026.121 6.353.738 

I1A – Base (p) -1.382.381 -139.410 -589.108 -2.915.223 1.327.617 5.026.121 6.353.738 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -384,6 -143,9 -41,8 -591,9 260,3 1.104,7 1.364,9 

2015 

Base 2.694.971 291.974 3.003.782 57.834.067 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.081.066 129.309 2.316.150 54.435.360 1.569.371 5.862.909 7.432.280 

I1A – Base (p) -1.613.905 -162.665 -687.632 -3.398.707 1.569.371 5.862.909 7.432.280 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -448,7 -168,0 -48,8 -690,1 306,2 1.288,7 1.594,9 

2020 

Base 3.146.282 340.575 3.510.327 67.743.590 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.262.066 150.776 2.707.689 63.781.380 1.855.141 6.838.863 8.694.004 

I1A – Base (p) -1.884.216 -189.799 -802.638 -3.962.210 1.855.141 6.838.863 8.694.004 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -523,5 -196,1 -56,9 -804,4 360,3 1.503,2 1.863,5 

2025 

Base 3.637.964 393.603 4.060.192 78.510.604 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.459.453 174.268 3.132.686 73.940.636 2.174.296 7.895.320 10.069.616 

I1A – Base (p) -2.178.511 -219.335 -927.506 -4.569.968 2.174.296 7.895.320 10.069.616 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -605,0 -226,7 -65,8 -928,2 420,2 1.736,4 2.156,6 

2030 

Base 4.206.503 454.888 4.696.211 90.989.386 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.687.720 201.420 3.624.405 85.718.597 2.548.143 9.114.846 11.662.989 

I1A – Base (p) -2.518.783 -253.468 -1.071.806 -5.270.789 2.548.143 9.114.846 11.662.989 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -699,1 -262,1 -76,0 -1.070,9 490,1 2.005,6 2.495,7 
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Quadro 3.2.13 - Estimativa das transferências modais na Ligação Leiria – Coimbra 

  Transporte rodoviário Transporte ferroviário de alta velocidade 

  

Transporte ferroviário 

convencional 
Transporte aéreo 

Colectivo Individual Captado Indução Total 

2010 

Base 1.996.068 250.308 1.590.392 22.563.758 0 0 0 
Cenários 

I1A 788.803 110.898 1.085.047 20.745.729 876.602 3.670.049 4.546.651 

I1A – Base (p) -1.207.265 -139.410 -505.345 -1.818.029 876.602 3.670.049 4.546.651 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -365,5 -132,5 -41,8 -465,6 214,2 969,2 1.183,4 

2015 

Base 2.328.283 291.974 1.857.589 26.395.511 0 0 0 
Cenários 

I1A 920.032 129.309 1.267.211 24.284.901 1.039.575 4.271.904 5.311.479 

I1A – Base (p) -1.408.251 -162.665 -590.378 -2.110.610 1.039.575 4.271.904 5.311.479 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -426,3 -154,7 -48,8 -541,7 252,1 1.129,7 1.381,8 

2020 

Base 2.715.793 340.575 2.169.688 30.878.233 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.073.095 150.776 1.479.966 28.428.232 1.232.800 4.972.220 6.205.020 

I1A – Base (p) -1.642.698 -189.799 -689.722 -2.450.001 1.232.800 4.972.220 6.205.020 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -497,2 -180,7 -56,9 -630,2 296,8 1.316,8 1.613,6 

2025 

Base 3.137.828 393.603 2.509.211 35.739.712 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.239.981 174.268 1.711.206 32.927.939 1.451.390 5.726.960 7.178.350 

I1A – Base (p) -1.897.847 -219.335 -798.005 -2.811.773 1.451.390 5.726.960 7.178.350 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -574,4 -209,1 -65,8 -725,6 346,4 1.519,7 1.866,2 

2030 

Base 3.625.450 454.888 2.901.871 41.366.708 0 0 0 
Cenários 

I1A 1.432.821 201.420 1.978.583 38.140.103 1.708.413 6.595.990 8.304.403 

I1A – Base (p) -2.192.629 -253.468 -923.288 -3.226.605 1.708.413 6.595.990 8.304.403 
Transferências 

I1A – Base (106 pkm) -663,6 -241,9 -76,0 -835,3 404,4 1.754,0 2.158,4 
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3.2.13 Investimento 

 

A estimativa orçamental para realização das obras do Lote C1 varia entre os seguintes 

valores: 

 

- Custo total: 1023,4 a 1289,7 milhões de euros; 

- Custo/km: 8,4 a 10,8 milhões de euros. 

 

Em termos gerais, verifica-se que as soluções de traçado que apresentam custos mais 

elevados correspondem às que circundam Leiria por Nascente, enquanto as soluções 

menos dispendiosas desenvolvem-se todas por poente de Leiria. Este facto explica-se pelo 

custo extremamente elevado que o sub-eixo 2.2.4 apresenta em virtude do elevado número 

de Pontes/Viadutos e Túneis previstos para este trecho do sub-troço 2. 

 

No Quadro 3.2.14 apresenta-se uma síntese dos custos globais e por quilómetro associados 

a cada alternativa nos três sub-troços. São igualmente apresentados os valores para as seis 

alternativas consideradas na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2. 

 

Analisando os custos estimadas para as alternativas conclui-se o seguinte: 

 

− No sub-troço 1 as alternativas 1E e 1F são as mais baratas tanto em custo de 

construção como de expropriações, dado que incorporam o eixo 1.5, que não 

atravessa a zona urbana da Benedita; 

− No sub-troço 2 os traçados que passam a poente de Leiria (2A, 2B, 2C e 2D) são 

menos dispendiosos que os traçados a nascente (2E e 2F), quer em construção, 

quer em expropriações, variando as diferenças de custos entre 182 e 200 M€, 

consoante as alternativas comparadas; 

− As diferenças de custo das alternativas do sub-troço 3 (zona de ligação ao Lote B) 

variam consoante a alternativa do sub-troço 2 a que se ligam, não havendo diferença 

no caso das alternativas 3C e 3D, que ligam às 2B e 2D, e sendo de 26 M€ a 

diferença entre as alternativas 3E e 3F que ligam às 2E e 2F; 

− Os custos na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 variam entre 38 a 72 M€, ou 

seja, existe uma diferença máxima de 34 M€, a qual assume relevância na variação 

dos custos das alternativas globais. 
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Quadro 3.2.14 - Custos globais e por quilómetro associados a cada alternativa por sub-troço 

 Alternativas Combinação de sub-eixos 
Custo Total 

(Milhões €) 

Extensão 

(km) 

Custo/km 

(Milhões €) 

1A 0.1FO + 0.1.1+ 0.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 457,5 59,8 7,6 

1B 0.1FO + 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.1.4 456,2 60,0 7,6 

1C 0.1FO + 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 418,0 59,5 7,0 

1D 0.1FO + 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 416,7 59,6 7,0 

1E 0.1FO + 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 397,8 57,7 6,9 S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1F 0.1FO + 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 396,5 57,8 6,9 

LA 2.1.1 + 2.1.2 43,3 5,0 8,7 

LB 2.8.1 + 2.10 62,6 8,6 7,2 

LC 2.2.1 + 2.2.2 52,0 6,9 7,5 

LD 2.2.1 + 2.3.1 37,9 4,9 7,7 

LE 2.8.1 + 2.8.2 71,7 6,8 10,5 

L
ig

aç
ão

 e
n

tr
e 

o
s 

S
u

b
-t

ro
ço

s 
1 

e 
2 

LF 2.8.1 + 2.9 63,7 6,8 9,4 

2A 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 416,3 43,0 9,7 

2B 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 411,3 44,3 9,3 

2C 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 411,9 42,5 9,7 

2D 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 406,9 43,9 9,3 

2E 2.2.3 + 2.2.4 606,8 39,5 15,3 S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 2.3.2 + 2.2.4 598,4 41,8 14,3 

3A 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3A 175,5 17,4 10,1 

3B 2.1.7 + 2.2.6 + 2.2.7 152,5 17,6 8,7 

3C 2.5.2 + 2.5.3A 156,4 15,6 10,0 

3D 2.6 + 2.2.7 156,8 16,4 9,6 

3E 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 173,4 17,3 10,0 S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3F 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 147,8 17,5 8,5 

 

 

3.3 PROJECTOS COMPLEMENTARES, SUBSIDIÁRIOS OU ASSOCIADOS  

 

Por projectos associados entendem-se os projectos autónomos necessários ao 

funcionamento pleno do projecto ferroviário de alta velocidade. 

 

Nesta classificação incluem-se os restantes troços da Ligação Lisboa-Porto (Lotes A, B e D), 

bem como as restantes linhas da rede ferroviária de alta velocidade, tal como definidas na 

Resolução do Conselho de Ministros nº 83/2004, de 26 de Junho: 
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− Ligação Porto-Vigo; 

− Ligação Lisboa-Madrid; 

− Ligação Aveiro-Salamanca; 

− Ligação Évora-Faro; 

 

Inserido na rede ferroviária de alta velocidade prevê-se um parque de manutenção e um 

parque de máquinas. A sua localização ainda não se encontra definida. 

 

Também com localização ainda não definida, prevê-se a existência no Lote C1 de uma ou 

duas subestações eléctricas. 

 

Projectos complementares são os projectos autónomos que complementam o projecto da 

rede ferroviária de alta velocidade, embora a sua não execução não comprometa o 

funcionamento da ferrovia. 

 

A Estação de Leiria, respectivos interfaces, estacionamentos e acessos rodoviários e as 

linhas de alta tensão ou de muito alta tensão, constituirão projectos complementares. 

 

No ponto 3.2.6 descreve-se a localização e as principais características da Estação de Leiria 

e dos respectivos acessos, em qualquer das suas duas alternativas (Nascente e Poente). 

 

Projectos subsidiários são os projectos autónomos provocados pelo projecto ferroviário de 

alta velocidade. 

 

Esta definição inclui os projectos de restabelecimentos de vias ou de infra-estruturas 

afectadas (nomeadamente vias rodoviárias, gasodutos e linhas eléctricas). 

 

 

3.4 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

 

Face à extensão de via-férrea a construir no âmbito do Lote C1, considera-se viável que o 

período efectivo de construção se prolongue por quatro anos, o qual será antecedido de um 

período de dois meses de mobilização dos construtores. A Figura 3.4.1 corresponde ao 

Cronograma Físico do empreendimento que apresenta o encadeamento e duração das 

várias actividades de construção da nova via-férrea. 
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Figura 3.4.1 - Cronograma físico de realização da obra 
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O início da exploração da LAV está previsto para o ano de 2015, não estando definido o 

horizonte temporal para a sua desactivação. 

 

 

3.5 OUTROS ASPECTOS DO PROJECTO 

 

3.5.1 Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

Na fase de construção os principais materiais utilizados serão: 

 

− Carris; 

− Travessas; 

− Balastro; 

− Tout-venat; 

− Fixações; 

− Aparelhos de via; 

− Solos; 

− Terra Vegetal; 

− Enrocamento; 

− Geossintéticos; 

− Aparelhos de dilatação; 

− Aparelhos de apoio; 

− Juntas de dilatação; 

− Inertes; 

− Adjuvantes para betão; 

− Betão pronto; 

− Cimento; 

− Aço varão e de pré-esforço; 

− Bainhas de pré-esforço; 

− Madeira; 

− Tubos de polietileno; 

− Material de cimbre; 

− Cofragens; 
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− Vigas de bordadura pré-fabricadas; 

− Guarda Corpos metálicos; 

− Manilhas de betão perfuradas; 

− Lajetas em betão pré-fabricadas; 

− Tampas pré-fabricadas tipo CP; 

− Postes e postaletes de catenária; 

− Laminados e fundição não ferrosa; 

− Isoladores sintéticos/cerâmicos; 

− Espias; 

− Feeder; 

− Pêndulos; 

− Sinalização e telecomunicações; 

− Cabos de telecomunicações; 

− Sinais; 

− Armários; 

− Caixas de impedância; 

− Motores agulhas; 

− Contadores de eixo; 

− Sinalética; 

− Tintas, colas, resinas, óleos e lubrificantes; 

− Elementos para vedação. 

 

A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de 

combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de 

petróleo (gasóleo, gasolina e gás propano). 

 

Será também utilizada energia eléctrica da rede pública, nomeadamente no funcionamento 

dos estaleiros. 

 

Na fase de exploração poderão ser utilizados alguns dos materiais referidos para a fase de 

construção, no âmbito de operações de manutenção e reparação ou de protecção. 

 

Tratando-se de uma via electrificada, a maior parte da energia utilizada durante a 

exploração do projecto é de origem eléctrica. 
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Serão, ainda, utilizados combustíveis de origem fóssil nas máquinas e veículos afectos às 

actividades de manutenção, nomeadamente derivados do petróleo (gasóleo, gasolina e gás 

propano). 

 

 

3.5.2 Efluentes, resíduos e emissões previstas 

 

No Quadro 3.5.1 listam-se os principais tipos de efluentes e emissões previsivelmente 

gerados nas fases de construção e de exploração, para qualquer uma das alternativas 

consideradas. 

 

As tipologias de resíduos gerados durante a construção e exploração do projecto estão 

listadas nos Quadros 3.5.2 e 3.5.3, respectivamente. Os resíduos encontram-se agrupados 

segundo a sua classificação na LER e identificados pelo respectivo código LER (de seis 

dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) em que se inserem. 
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Quadro 3.5.1 - Efluentes e emissões previsivelmente gerados pelo projecto 

 Fases do Projecto 

 Construção Exploração 

Efluentes 

- Domésticos (estaleiros) 

- Industriais (oficinas e centrais de betão) 

- Pluviais (drenagem das escavações) 

- Águas de escorrência da via 

resultantes da deposição e lavagem 

dos poluentes acumulados na 

plataforma devido à circulação 

ferroviária e à aplicação de substâncias 

químicas, nomeadamente tintas e 

herbicidas, nas actividades de 

manutenção da via 

- Derrame acidental de substâncias 

químicas e perigosas devido a 

acidentes com o material circulante 

Poluentes 

atmosféricos 

- Poeiras originadas pela operação e 

circulação de veículos e máquinas 

envolvidos nos trabalhos de 

construção, em particular, em vias não 

pavimentadas 

- Poluentes gerados na combustão de 

motores de viaturas e equipamentos, 

nomeadamente o monóxido de 

carbono, óxidos de azoto, 

hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, 

fumos negros, agregados de partículas 

de carbono e de hidrocarbonetos não 

queimados e odores 

- Poeiras originadas na movimentação, 

transporte e depósito de terras 

- Emissões de matéria particulada de 

diferente granulometria resultantes do 

assentamento do balastro 

- Emissões de matéria particulada de 

diferente granulometria resultantes do 

processo de produção de betão 

- 
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Quadro 3.5.2 - Resíduos gerados na fase de construção 

Código LER Designação Perigosidade 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 

08 01 19 
Não 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09 Não 

13 01 09 Óleos hidráulicos minerais clorados Sim 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 01 12 Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis Sim 

13 01 13 Outros óleos hidráulicos Sim 

13 02 04 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 05 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 06 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 07 Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim 

13 07 02 Gasolina Sim 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não 

15 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

protecção 
Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

16 04  03 Outros resíduos de explosivos Sim 

16 06 Pilhas e acumuladores Sim 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos Não 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 
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Código LER Designação Perigosidade 

17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão Sim 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas Sim 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidas no 17 05 03 Não 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto Sim 

17 09 02 Resíduos de construção e demolição contendo PCB Sim 

17 09 03 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de 

resíduos) contendo substâncias perigosas 
Sim 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 

17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser 

considerados resíduos perigosos 
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Quadro 3.5.3 - Resíduos gerados na fase de exploração 

Código LER Designação Perigosidade 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 

08 01 19 
Não 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

13 01 Óleos hidráulicos usados Sim 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados Sim 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não 

15 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

protecção 
Não 

16 01 

Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte e resíduos de 

desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de veículos 

(excepto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

Sim 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

17 05 07 Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias perigosas Sim 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 19 Pesticidas Sim 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser 

considerados resíduos perigosos 
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3.5.3 Ruído, radiação e vibrações produzidas 

 

A construção e exploração do projecto serão responsáveis pela produção de ruído e 

vibrações.  

 

Durante a construção as principais fontes serão a circulação de veículos e o funcionamento 

de máquinas e equipamentos afectos à obra. Na fase de exploração, a circulação das 

composições, e designadamente, o ruído produzido pelo contacto roda/carril e o ruído 

aerodinâmico, serão os principais responsáveis pelo aumento dos níveis sonoros locais, 

podendo-se, igualmente, referir como fonte secundária, bastante menos significativa, a 

realização de actividades de manutenção da via.  

 

À data, e para velocidades até cerca de 300 km/h, o ruído produzido pelo contacto 

roda/carril sobrepõe-se ao ruído aerodinâmico, situação que se inverte para velocidades 

superiores.  

 

A produção de vibrações ocorrerá na fase de construção nas situações de desmonte com 

explosivos. Na fase de exploração a produção de vibrações decorrerá da circulação de 

composições. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR

 
 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 
ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 1/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTA001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

 

Lisboa, 15 de Julho de 2006 

 

Pelo Consórcio Viaponte / Cenor 

   

Responsáveis Técnicos 

   

   

  

 Júlio de Jesus  

   

   

   

Coordenação 

   

   

 

 

 

João Prego  Carlos Bandeira 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO PRÉVIO  

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA 

VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO 

  

LOTE C1 

  
TROÇO ALENQUER (OTA) / POMBAL 

CONTRATO Nº C 04019 

DOC. Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B 

REVISÃO B – 15/07/2006 

 
VOLUME 17 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

CONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR 

RELATÓRIO SÍNTESE 
TOMO 2/4 

 



Volume 1 - Síntese do Estudo Prévio

Volume 2 - Cartografia

Volume 3 - Geologia e Geotecnia

Volume 4 - Traçado de Via e Superstrutura

Volume 5 - Terraplenagens e Drenagem

Volume 6 - Restabelecimentos, Interfaces e Caminhos Paralelos

Volume 7 - Obras de Arte: Passagens Superiores e Passagens Inferiores 

Volume 8 - Obras de Arte: Pontes e Viadutos

Volume 9 - Obras de Arte: Túneis

Volume 10 - Obras Acessórias: Estruturas de Suporte 

Volume 11 - Obras Acessórias: Vedações

Volume 12 - Obras Acessórias: Serviços Afectados

Volume 13 - Instalações Fixas de Tracção Eléctrica

Volume 14 - Expropriações

Volume 15 - Estimativa Orçamental e Cronogramas

Volume 16 - Análise Multicritério

Volume 17 - Estudo de Impacte Ambiental

ÍNDICE GERAL

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE

ENTRE LISBOA E PORTO

LOTE C1: TROÇO ALENQUER – POMBAL

ESTUDO PRÉVIO

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER/POMBAL – LOTE C1
ESTUDO PRÉVIO – Índice Geral
Revisão B – 15 de Julho de 2006



Resumo Não Técnico

1. Introdução

2. Objectivos e Justificação do Projecto

3. Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas

4. Caracterização da Situação Actual

5. Evolução da Situação Actual Sem Projecto

Relatório - Tomo 3 / 4 6. Identificação, Previsão e Avaliação de Impactes Ambientais (Subcapítulos 6.1 a 6.10)

6. Identificação, Previsão e Avaliação de Impactes Ambientais (Subcapítulos 6.11 a 6.15)

7. Medidas de Minimização e Valorização de Impactes e Impactes Residuais

8. Comparação Ambiental de Alternativas

9. Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental

10. Lacunas Técnicas e de Conhecimento

11. Conclusões

12. Glossário

13. Bibliografia

Anexos - Tomo 1 / 3 Anexo 3.2.1

Anexos - Tomo 2 / 3 Anexo 2.3.1 e Anexos 3.2.2 a 4.10.2

Anexos - Tomo 3 / 3 Anexos 4.11.1 a 7.10.1

Relatório - Tomo 4 / 4

Relatório - Tomo 1 / 4

Relatório - Tomo 2 / 4

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE

ENTRE LISBOA E PORTO

LOTE C1: TROÇO ALENQUER - POMBAL

ESTUDO PRÉVIO

ÍNDICE DE PEÇAS ESCRITAS

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER/POMBAL – LOTE C1
ESTUDO PRÉVIO – Índice de Peças Escritas
Revisão B – 15 de Julho de 2006



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE  

ENTRE LISBOA E PORTO  

 

LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL 

 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME 17 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

RELATÓRIO 

TOMO 2/4 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

 

ÍNDICE 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL ..........................................................................4.1 

4.1 Considerações Gerais..............................................................................................4.1 

4.1.1 Definição da área de estudo............................................................................4.1 

4.2 Clima ........................................................................................................................4.2 

4.2.1 Metodologia .....................................................................................................4.2 

4.2.2 Enquadramento climático da área ...................................................................4.3 

4.2.3 Meteorologia ....................................................................................................4.4 

4.2.4 Microclimatologia ...........................................................................................4.22 

4.3 Geologia e Geomorfologia .....................................................................................4.25 

4.3.1 Metodologia ...................................................................................................4.25 

4.3.2 Enquadramento geológico regional da área em estudo ................................4.27 

4.3.3 Geomorfologia ...............................................................................................4.33 

4.3.4 Tectónica e sismicidade ................................................................................4.37 

4.3.5 Caracterização litoestratigráfica ....................................................................4.42 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

4.3.6 Recursos geológicos de interesse económico ..............................................4.43 

4.3.7 Recursos geológicos e geomorfológicos de interesse conservacionista.......4.52 

4.4 Recursos Hídricos Subterrâneos ...........................................................................4.59 

4.4.1 Metodologia ...................................................................................................4.59 

4.4.2 Hidrogeologia.................................................................................................4.60 

4.4.3 Qualidade das águas subterrâneas...............................................................4.76 

4.5 Solos e Uso do Solo...............................................................................................4.89 

4.5.1 Solos..............................................................................................................4.89 

4.5.2 Uso actual do solo .......................................................................................4.118 

4.6 Recursos Hídricos Superficiais ............................................................................4.151 

4.6.1 Metodologia .................................................................................................4.151 

4.6.2 Hidrografia ...................................................................................................4.153 

4.6.3 Hidrologia.....................................................................................................4.158 

4.6.4 Estruturas para a utilização dos recursos hídricos superficiais, drenagem 

e prevenção de cheias................................................................................................4.174 

4.6.5 Qualidade das águas superficiais................................................................4.178 

4.7 Ecologia ...............................................................................................................4.197 

4.7.1 Metodologia .................................................................................................4.197 

4.7.2 Enquadramento ecológico ...........................................................................4.200 

4.7.3 Flora, Vegetação e Habitats ........................................................................4.204 

4.7.4 Fauna...........................................................................................................4.257 

4.8 Paisagem .............................................................................................................4.285 

4.8.1 Metodologia .................................................................................................4.285 

4.8.2 Relevo..........................................................................................................4.286 

4.8.3 Análise visual da paisagem .........................................................................4.297 

4.9 Qualidade do Ar ...................................................................................................4.313 

4.9.1 Metodologia .................................................................................................4.313 

4.9.2 Identificação dos receptores sensíveis potencialmente afectados..............4.314 

4.9.3 Identificação e caracterização das principais fontes poluentes...................4.315 

4.9.4 Caracterização da qualidade do ar..............................................................4.322 

4.9.5 Meteorologia ................................................................................................4.328 

4.10 Ruído e Vibrações...........................................................................................4.329 

4.10.1 Introdução....................................................................................................4.329 

4.10.2 Enquadramento legal...................................................................................4.330 

4.10.3 Caracterização geral dos corredores em estudo.........................................4.338 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

4.10.4 Metodologia de avaliação do ruído e resultados .........................................4.339 

4.11 Socioeconomia................................................................................................4.374 

4.11.1 Metodologia .................................................................................................4.374 

4.11.2 Enquadramento administrativo ....................................................................4.376 

4.11.3 Demografia e povoamento ..........................................................................4.376 

4.11.4 Estrutura económica e socio-produtiva .......................................................4.405 

4.11.5 Equipamentos e infra-estruturas..................................................................4.452 

4.11.6 Estações ......................................................................................................4.465 

4.12 Ordenamento do Território ..............................................................................4.468 

4.12.1 Introdução....................................................................................................4.468 

4.12.2 Aspectos metodológicos..............................................................................4.471 

4.12.3 Instrumentos de gestão territorial ................................................................4.482 

4.12.4 Áreas Regulamentares – REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN 

(Reserva Agrícola Nacional).......................................................................................4.545 

4.12.5 Servidões e restrições de utilidade pública .................................................4.551 

4.13 Património Cultural, Arqueológico e Construido .............................................4.588 

4.13.1 Metodologia .................................................................................................4.588 

4.13.2 Caracterização da área de prospecção sistemática....................................4.590 

4.13.3 Levantamento patrimonial ...........................................................................4.594 

4.14 Gestão de Resíduos........................................................................................4.610 

4.14.1 Metodologia .................................................................................................4.610 

4.14.2 Sistemas de gestão de resíduos .................................................................4.610 

5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM PROJECTO .............................................................5.1 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 4.2.1 - Coordenadas geográficas das estações meteorológicas em análise.......................... 4.5 

Quadro 4.2.2 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico nas 

estações climatológicas analisadas (1951/1980) ............................................................ 4.7 

Quadro 4.2.3 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime pluviométrico nas 

estações meteorológicas em análise............................................................................. 4.14 

Quadro 4.2.4 - Valores médios mensais extremos da humidade relativa às 9h nas estações 

climatológicas em análise .............................................................................................. 4.15 

Quadro 4.2.5 - Dados relevantes relativos à insolação nas estações climatológicas em análise..... 4.16 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.2.6 - Número de dias de nevoeiro, neve e geada nas estações climatológicas em 

análise............................................................................................................................ 4.18 

Quadro 4.2.7 - Dados relativos ao regime de ventos nas estações elimatológicas de Crasta 

Alta, Monte Real/Base Aérea, Marinha Grande, Alcobaça e Ota/base Aérea .............. 4.22 

Quadro 4.3.1 - Listagem das pedreiras e dos areeiros existentes até uma distância de 200 m do 

eixo em estudo mais próximo ........................................................................................ 4.45 

Quadro 4.4.1 - Intercepção dos Sistemas Aquíferos pelos diferentes eixos e sub-eixos.................. 4.67 

Quadro 4.4.2 - Sistema aquífero Vieira de Leiria – Marinha Grande (O12) ...................................... 4.68 

Quadro 4.4.3 - Sistema Aquífero Pousos - Caranguejeira (O14) ...................................................... 4.69 

Quadro 4.4.4 - Sistema Aquífero Maceira (O18) ............................................................................... 4.69 

Quadro 4.4.5 - Sistema Aquífero Alpedriz (O19) ............................................................................... 4.70 

Quadro 4.4.6 - Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho (O20) .............................................. 4.71 

Quadro 4.4.7 - Sistema Aquífero Louriçal (O29)................................................................................ 4.72 

Quadro 4.4.8 - Sistema Aquífero Bacia do Tejo Sado / Margem Direita (T1).................................... 4.73 

Quadro 4.4.9 - Índices de atendimento por sistema público de abastecimento de água .................. 4.77 

Quadro 4.4.10 - Consumos públicos nas principais bacias hidrográficas da área de estudo ........... 4.78 

Quadro 4.4.11 - Necessidades de água associadas às industrias e satisfeitas por captações 

subterrâneas privadas ................................................................................................... 4.79 

Quadro 4.4.12 - Consumos agrícolas e agropecuários nas principais bacias hidrográficas ............. 4.80 

Quadro 4.4.13 - Redes de vigilância da qualidade das águas subterrâneas .................................... 4.81 

Quadro 4.4.14 - Estações de amostragem seleccionadas ................................................................ 4.83 

Quadro 4.4.15 - Síntese da avaliação da qualidade das águas subterrâneas .................................. 4.88 

Quadro 4.5.1 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m nos Eixos 0.1 e 0.1.FO..................................... 4.96 

Quadro 4.5.2 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 0.2 ....................................................... 4.97 

Quadro 4.5.3 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.1 ....................................................... 4.99 

Quadro 4.5.4 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.2 ..................................................... 4.100 

Quadro 4.5.5 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.3 ..................................................... 4.101 

Quadro 4.5.6 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.5 ..................................................... 4.102 

Quadro 4.5.7 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.1 ..................................................... 4.105 

Quadro 4.5.8 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.2 ..................................................... 4.107 

Quadro 4.5.9 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.3 ..................................................... 4.108 

Quadro 4.5.10 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.4 ................................................... 4.109 

Quadro 4.5.11 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.5 ................................................... 4.111 

Quadro 4.5.12 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.6 ................................................... 4.112 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.5.13 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.7 ................................................... 4.113 

Quadro 4.5.14 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.8 ................................................... 4.114 

Quadro 4.5.15 - Solos Ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.9 .................................................. 4.115 

Quadro 4.5.16 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.10 ................................................. 4.116 

Quadro 4.5.17 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.11 ................................................. 4.117 

Quadro 4.5.18 - Solos ocorrentes na área de implantação das duas Alternativas para a na 

Estação de Leiria ......................................................................................................... 4.118 

Quadro 4.5.19 - Classes e subclasses de uso do solo .................................................................... 4.119 

Quadro 4.5.20 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m nos Eixos 0.1 e 1.F0......................... 4.122 

Quadro 4.5.21 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 0.2 ....................................... 4.123 

Quadro 4.5.22 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.1 ....................................... 4.124 

Quadro 4.5.23 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.2 ....................................... 4.127 

Quadro 4.5.24 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.3 ....................................... 4.129 

Quadro 4.5.25 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.5 ....................................... 4.130 

Quadro 4.5.26 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.1 ....................................... 4.134 

Quadro 4.5.27 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.2 ....................................... 4.137 

Quadro 4.5.28 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.3 ....................................... 4.138 

Quadro 4.5.29 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.4 ....................................... 4.139 

Quadro 4.5.30 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.5 ....................................... 4.141 

Quadro 4.5.31 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.6 ....................................... 4.142 

Quadro 4.5.32 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.7 ....................................... 4.144 

Quadro 4.5.33 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.8 ....................................... 4.145 

Quadro 4.5.34 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.9 ....................................... 4.146 

Quadro 4.5.35 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.10 ..................................... 4.148 

Quadro 4.5.36 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.11 ..................................... 4.149 

Quadro 4.5.37 - Usos do solo ocorrentes na Estação de Leiria ...................................................... 4.150 

Quadro 4.6.1 - Enquadramento dos eixos e sub-eixos em estudo nas áreas territoriais dos 

diferentes PBH............................................................................................................. 4.159 

Quadro 4.6.2 - Principais características das estações hidrométricas utilizadas ............................ 4.160 

Quadro 4.6.3 - Valores médios de escoamento total e caudal nos semestres seco e húmido, 

nas estações hidrométricas de Pt. Ota, Rio Maior, Pt. Óbidos, Monte Real e Pt. 

Casal Rola.................................................................................................................... 4.161 

Quadro 4.6.4 - Valores de precipitação distribuída nos semestres seco e húmido relativos às 

áreas correspondentes às estações hidrométricas analisadas................................... 4.162 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.6.5 - Estimativa do escoamento e caudal médio nos semestres seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos eixos ou sub-eixos em estudo ...................... 4.162 

Quadro 4.6.6 - Caudais e alturas máximas instantâneas atingidas nas estações hidrométricas.... 4.166 

Quadro 4.6.7 - Caudais de máxima cheia, para um período de retorno de 100 anos (Fórmula 

racional) ....................................................................................................................... 4.170 

Quadro 4.6.8 - Índices de atendimento de população servida por sistema público de drenagem 

e tratamento de águas residuais - Resultados de 2002 .............................................. 4.181 

Quadro 4.6.9 - Caracterização das principais fontes de poluição doméstica .................................. 4.182 

Quadro 4.6.10 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem doméstica afluentes 

das principais bacias hidrográficas.............................................................................. 4.184 

Quadro 4.6.11 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem industrial e 

agropecuária afluentes das principais bacias hidrográficas ........................................ 4.186 

Quadro 4.6.12 - Cargas poluentes de fontes difusas (agropecuária e agrícola) ............................. 4.187 

Quadro 4.6.13 - Principais características das estações de amostragem de qualidade das 

águas superficiais ........................................................................................................ 4.189 

Quadro 4.6.14 - Grelha de classificação das classes de usos ........................................................ 4.190 

Quadro 4.6.15 - Usos permitidos por classe de qualidade da água ................................................ 4.191 

Quadro 4.6.16 - Classificação da qualidade das águas superficiais para usos múltiplos ............... 4.193 

Quadro 4.6.17 - Classificação da qualidade das águas superficiais, de acordo com o seu uso 

potencial para rega ...................................................................................................... 4.194 

Quadro 4.6.18 - Classificação das águas superficiais segundo os objectivos de qualidade 

mínima ......................................................................................................................... 4.195 

Quadro 4.7.1 - Valor regional dos habitats....................................................................................... 4.228 

Quadro 4.7.2 - Quirópteros detectados na área em estudo............................................................. 4.280 

Quadro 4.8.1 - Tipos de relevo......................................................................................................... 4.292 

Quadro 4.8.2 - Qualidade visual das unidades de paisagem presentes ......................................... 4.310 

Quadro 4.8.3 - Valoração das unidades de paisagem..................................................................... 4.312 

Quadro 4.9.1 - Áreas de elevada sensibilidade ecológica atravessadas ........................................ 4.314 

Quadro 4.9.2 - Evolução das emissões de GEE, por sector (1990-2004)....................................... 4.319 

Quadro 4.9.3 - Evolução das emissões de GEE, por poluente (1990-2004)................................... 4.319 

Quadro 4.9.4 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar ............................ 4.322 

Quadro 4.9.5 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto (aplicável para 2004) .......... 4.323 

Quadro 4.9.6 - Qualidade do ar nas estações do Carregado e Casais Novos segundo o IQar...... 4.323 

Quadro 4.9.7 - Qualidade do ar nas estações de Ervedeira segundo o IQar.................................. 4.324 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.9.8 - Verificação dos limites legais nas estações do Carregado e Casais Novos ........... 4.324 

Quadro 4.9.9 - Verificação dos limites legais na estação de Ervedeira........................................... 4.325 

Quadro 4.10.1 - Limites a verificar em infra-estruturas de transporte na fase de construção......... 4.334 

Quadro 4.10.2 - Limites a verificar em infra-estruturas de transporte na fase de exploração......... 4.335 

Quadro 4.10.3 - Incomodidade para seres humanos (vibrações).................................................... 4.337 

Quadro 4.10.4 - Danos estruturais em edifícios (vibrações)............................................................ 4.337 

Quadro 4.10.5 - Sensibilidade humana a diferentes níveis de ruído com origem em vibrações..... 4.338 

Quadro 4.10.6 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1) ............................... 4.342 

Quadro 4.10.7 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1F0) ........................... 4.342 

Quadro 4.10.8 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.2) ............................... 4.343 

Quadro 4.10.9 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.1) ............................... 4.343 

Quadro 4.10.10 - Ruído. Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.2) ............................. 4.344 

Quadro 4.10.11 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.3) ............................. 4.345 

Quadro 4.10.12 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.5) ............................. 4.346 

Quadro 4.10.13 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.1) ............................. 4.346 

Quadro 4.10.14 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.2) ............................. 4.348 

Quadro 4.10.15 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.3) ............................. 4.350 

Quadro 4.10.16 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.4) ............................. 4.351 

Quadro 4.10.17 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.1) ................... 4.351 

Quadro 4.10.18 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.2) ................... 4.352 

Quadro 4.10.19 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3A) ................ 4.352 

Quadro 4.10.20 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3B) ................ 4.353 

Quadro 4.10.21 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3C) ................ 4.354 

Quadro 4.10.22 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.6) ............................. 4.355 

Quadro 4.10.23 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.7) ............................. 4.355 

Quadro 4.10.24 - Ruído. Caracterização das situações analisadas  (Eixo 2.8) .............................. 4.356 

Quadro 4.10.25 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.9) ............................. 4.356 

Quadro 4.10.26 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.10) ........................... 4.357 

Quadro 4.10.27 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.11) ........................... 4.357 

Quadro 4.10.28 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1)....................... 4.358 

Quadro 4.10.29 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1F0) .................. 4.359 

Quadro 4.10.30 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.2)....................... 4.359 

Quadro 4.10.31 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.1)....................... 4.359 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.10.32 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.2)....................... 4.360 

Quadro 4.10.33 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.3)....................... 4.361 

Quadro 4.10.34 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.5)....................... 4.362 

Quadro 4.10.35 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.1)....................... 4.362 

Quadro 4.10.36 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.2)....................... 4.364 

Quadro 4.10.37 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.3)....................... 4.366 

Quadro 4.10.38 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.4)....................... 4.367 

Quadro 4.10.39 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.1) ............ 4.367 

Quadro 4.10.40 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.2) ............ 4.368 

Quadro 4.10.41 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas –-(Sub-eixo 2.5.3A) ......... 4.368 

Quadro 4.10.42 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3B) .......... 4.369 

Quadro 4.10.43 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3C).......... 4.370 

Quadro 4.10.44 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.6)....................... 4.370 

Quadro 4.10.45 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.7)....................... 4.371 

Quadro 4.10.46 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.8)....................... 4.371 

Quadro 4.10.47 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.9)....................... 4.372 

Quadro 4.10.48 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (Eixo 2.10).................... 4.372 

Quadro 4.10.49 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (Eixo 2.11).................... 4.373 

Quadro 4.11.1 - Divisão administrativa da área de estudo .............................................................. 4.377 

Quadro 4.11.2 - Evolução do efectivo demográfico, por concelhos, entre 1970 e 2001 ................. 4.379 

Quadro 4.11.3 - Saldo natural e saldo migratório por concelhos, entre 1991 e 2001 ..................... 4.382 

Quadro 4.11.4 - Evolução do efectivo demográfico, por freguesias, entre 1991 e 2001................. 4.386 

Quadro 4.11.5 - Evolução do peso relativo de cada grupo etário no total da população dos 

concelhos, entre 1991 e 2001, e índice de envelhecimento por concelho, em 2002.. 4.390 

Quadro 4.11.6 - Densidade populacional, por concelhos, em 2001 ................................................ 4.396 

Quadro 4.11.7 - Densidade populacional, por freguesias, em 2001................................................ 4.398 

Quadro 4.11.8 - População economicamente activa e empregada, em 2001................................. 4.406 

Quadro 4.11.9 - Taxa de actividade, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 ........................ 4.408 

Quadro 4.11.10 - Taxa de desemprego, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 .................. 4.409 

Quadro 4.11.11 - População desempregada, em 2001 ................................................................... 4.410 

Quadro 4.11.12 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 

31.12.2004 ................................................................................................................... 4.412 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.11.13 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 31.12.2003........................................................................................... 4.413 

Quadro 4.11.14 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Primário ............................................................................................................ 4.415 

Quadro 4.11.15 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Primário ............................................................................................................ 4.416 

Quadro 4.11.16 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Primário..................................................................... 4.417 

Quadro 4.11.17 - Volume de negócios das sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Primário..................................................................... 4.417 

Quadro 4.11.18 - Principais indicadores agrícolas, 1999 ................................................................ 4.420 

Quadro 4.11.19 - Caracterização da população agrícola, 1999 ...................................................... 4.421 

Quadro 4.11.20 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Secundário ....................................................................................................... 4.426 

Quadro 4.11.21 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede (Nº) segundo a 

CAE-Rev.2, em 31.12.2004......................................................................................... 4.427 

Quadro 4.11.22 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a 

CAE-Rev.2, em 31.12.2004 (por percentagem do total) ............................................. 4.428 

Quadro 4.11.23 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário................................................................ 4.429 

Quadro 4.11.24 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho 

da sede (Nº) segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003.................................................. 4.430 

Quadro 4.11.25 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho 

da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 (por percentagem do total) ............ 4.431 

Quadro 4.11.26 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Secundário ....................................................................................................... 4.432 

Quadro 4.11.27 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário................................................................ 4.433 

Quadro 4.11.28 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Terciário............................................................................................................ 4.442 

Quadro 4.11.29 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Terciário .................................................................... 4.443 

Quadro 4.11.30 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – 

Sector Terciário............................................................................................................ 4.444 

Quadro 4.11.31 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário .................................................................... 4.445 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Quadro 4.11.32 - Indicadores do Turismo, em 2002 ....................................................................... 4.450 

Quadro 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo .................................. 4.471 

Quadro 4.12.2 - Operacionalização das Cartas de Ordenamento com a finalidade de obter um 

instrumento de análise/trabalho para o troço Ota-Pombal .......................................... 4.477 

Quadro 4.12.3 - Tipologias de espaço afectado no Parque Natural de Serra de Aire e de 

Candeeiros, de acordo com a Carta de Ordenamento do Plano de Ordenamento 

de Área Protegida ........................................................................................................ 4.490 

Quadro 4.12.4 - PDM dos concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise (data de 

ratificação e situação actual) ....................................................................................... 4.518 

Quadro 4.12.5 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise.................................. 4.520 

Quadro 4.12.6 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para 

cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), no corredor dos 400 m .................. 4.523 

Quadro 4.12.7 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para 

cada uma das alternativas, de acordo com o zonamento previsto para o troço (ha), 

no corredor dos 400 m................................................................................................. 4.525 

Quadro 4.12.8 - Área total de REN e de RAN afectada, para cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados (ha), no corredor dos 400 m.................................................................. 4.548 

Quadro 4.12.9 - Área total de REN e de RAN afectada por alternativa, de acordo com o 

zonamento previsto para o troço (ha), no corredor dos 400 m ................................... 4.549 

Quadro 4.12.10 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha) por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados...................................................................................... 4.557 

Quadro 4.12.11 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha), por alternativa, de 

acordo com o zonamento previsto para o troço (ha)................................................... 4.557 

Quadro 4.12.12 - Distâncias Mínimas de Segurança dos Cabos da REN (m) ................................ 4.561 

Quadro 4.12.13 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa à rede de energia 

de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados................................................................................................................ 4.563 

Quadro 4.12.14 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de energia de 

muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV), por alternativa, de acordo com o 

zonamento previsto para o troço ................................................................................. 4.564 

Quadro 4.12.15 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto por 

cada um dos eixos/sub-eixos considerados ................................................................ 4.569 

Quadro 4.12.16 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o troço................................... 4.570 

Quadro 4.12.17 - Área total afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e 

Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) (ha) por cada 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

um dos eixos/sub-eixos afectados no corredor dos 400 m, de acordo com o 

zonamento definido no Decreto-Lei nº 41791 ............................................................. 4.576 

Quadro 4.12.18 - Área afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica 

da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), de acordo com o 

zonamento previsto para o troço (ha) no corredor dos 400 m .................................... 4.576 

Quadro 4.12.19   Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota) por cada um dos eixos/sub-eixos afectados (ha) no corredor dos 

400 m ........................................................................................................................... 4.579 

Quadro 4.12.20 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota), de acordo com o zonamento previsto para o troço (ha) no 

corredor dos 400 m...................................................................................................... 4.581 

Quadro 4.12.21 - Área total afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real 

(ha) por cada um dos eixos/sub-eixos afectados no corredor dos 400 m, de acordo 

com o zonamento definido no Decreto-Lei nº 41793................................................... 4.582 

Quadro 4.12.22 - Área afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real, de 

acordo com o zonamento previsto para o troço (ha) no corredor dos 400 m ............. 4.583 

Quadro 4.12.23 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa a servidões 

radioeléctricas por cada um dos eixos/sub-eixos considerados ................................. 4.586 

Quadro 4.12.24 - Intersecções (nº) e área afectada (ha) relativa a servidões radioeléctricas, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o troço................................... 4.587 

Quadro 4.14.1 - Sistemas de Gestão de RSU dos concelhos atravessados pelos eixos em 

estudo .......................................................................................................................... 4.612 

Quadro 4.14.2 - Lista de operadores licenciados para a gestão de RIB ......................................... 4.618 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 4.2.1 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-

1980) ................................................................................................................................ 4.6 

Figura 4.2.2 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Rio Maior (1951-1980) ......... 4.8 

Figura 4.2.3 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Alcobaça (1951-1975).......... 4.8 

Figura 4.2.4 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Marinha Grande (1951-

1973) ................................................................................................................................ 4.9 

Figura 4.2.5 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea 

(1960-1980)...................................................................................................................... 4.9 

Figura 4.2.6 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980)..... 4.10 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Figura 4.2.7 - Distribuição espacial da precipitação anual na área em estudo ................................. 4.11 

Figura 4.2.8 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Turquel (1951-1980) ...................... 4.12 

Figura 4.2.9 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Maceira/Lis (1952-1980) ................ 4.12 

Figura 4.2.10 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Leiria (1951-1980)........................ 4.13 

Figura 4.2.11 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Pombal (1951-1980) .................... 4.13 

Figura 4.2.12 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-1980)........... 4.19 

Figura 4.2.13 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Alcobaça (1960-1975) ..................... 4.19 

Figura 4.2.14 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Marinha Grande (1951-1973) .......... 4.20 

Figura 4.2.15 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-

1974) .............................................................................................................................. 4.20 

Figura 4.2.16 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980) .................. 4.21 

Figura 4.3.1 - Enquadramento geológico da área em estudo............................................................ 4.28 

Figura 4.3.2 - Acidentes neotectónicos na área de desenvolvimento dos traçados estudo.............. 4.41 

Figura 4.3.3 - Zonamento sísmico de Portugal continental (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de 

Maio) e carta de isossístas de intensidade máxima (INMG, 1986) ............................... 4.42 

Figura 4.3.4 - Localização da concessão Aljubarrota 2 face aos traçados em estudo...................... 4.51 

Figura 4.4.1 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Carbonatada ................................................... 4.64 

Figura 4.4.2 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Detrítica........................................................... 4.65 

Figura 4.4.3 - Sistemas Aquíferos da Bacia Terciária do Tejo e Sado .............................................. 4.66 

Figura 4.6.1 - Hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo.. 4.155 

Figura 4.7.1 - Carta Fito-Edafo-Climática......................................................................................... 4.204 

Figura 4.7.2 - Áreas de Conservação da Natureza na Região Envolvente aos Traçados. ............. 4.206 

Figura 4.7.3 - Principais corredores ecológicos ............................................................................... 4.209 

Figura 4.7.4 - Enquadramento fitogeográfico (Costa 1999)............................................................. 4.211 

Figura 4.7.5 - Enquadramento fitogeográfico (segundo Franco) ..................................................... 4.211 

Figura 4.7.6 - Número de taxa por zona fito-geográfica incluídos na base de dados utilizada ....... 4.212 

Figura 4.7.7 - Matriz corredor-mancha (1/6) .................................................................................... 4.218 

Figura 4.7.8 - Matriz corredor-mancha (2/6) .................................................................................... 4.219 

Figura 4.7.9 - Matriz corredor-mancha (3/6) .................................................................................... 4.220 

Figura 4.7.10 - Matriz corredor-mancha (4/6) .................................................................................. 4.221 

Figura 4.7.11 - Matriz corredor-mancha (5/6) .................................................................................. 4.222 

Figura 4.7.12 - Matriz corredor-mancha (6/6) .................................................................................. 4.223 

Figura 4.7.13 - Valor regional dos Habitats (1/6) ............................................................................. 4.230 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Figura 4.7.14 - Valor regional dos Habitats (2/6) ............................................................................. 4.231 

Figura 4.7.15 - Valor regional dos Habitats (3/6) ............................................................................. 4.232 

Figura 4.7.16 - Valor regional dos Habitats (4/6) ............................................................................. 4.233 

Figura 4.7.17 - Valor regional dos Habitats (5/6) ............................................................................. 4.234 

Figura 4.7.18 - Valor regional dos Habitats (6/6) ............................................................................. 4.235 

Figura 4.9.1 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Cibra-

Pataias ......................................................................................................................... 4.320 

Figura 4.9.2 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Maceira-

Lis................................................................................................................................. 4.321 

Figura 4.9.3 - Isolinhas de concentração de dióxido de azoto (a) e dióxido de enxofre (b) para 

Portugal Continental .................................................................................................... 4.327 

Figura 4.11.1 - Enquadramento territorial dos corredores – concelhos e freguesias, em 2005 ...... 4.378 

Figura 4.11.2 - Variação da população residente por concelhos, entre 1991 e 2001 ..................... 4.383 

Figura 4.11.3 - Variação da população residente por freguesias, entre 1991 e 2001..................... 4.388 

Figura 4.11.4 - Distribuição da população residente por grandes grupos etários, em 2001 ........... 4.392 

Figura 4.11.5 - Distribuição da população residente por grupos etários quinquenais e por sexos, 

em 2001 ....................................................................................................................... 4.393 

Figura 4.11.6 - Densidade populacional por concelho, em 2001..................................................... 4.397 

Figura 4.11.7 - Densidade populacional por freguesia, em 2001 .................................................... 4.400 

Figura 4.11.8 - Povoamento disperso mas denso no sopé da Serra dos Candeeiros (Benedita – 

Alcobaça) ..................................................................................................................... 4.402 

Figura 4.11.9 - Espaços mistos de agricultura, indústria e residências no sopé da Serra dos 

Candeeiros (Benedita – Alcobaça) .............................................................................. 4.402 

Figura 4.11.10 - Aljubarrota (Alcobaça) ........................................................................................... 4.402 

Figura 4.11.11 - Benedita (Alcobaça)............................................................................................... 4.402 

Figura 4.11.12 - Villas das Roseiras - Entrada................................................................................. 4.403 

Figura 4.11.13 - Villas das Roseiras - vivendas unifamiliares.......................................................... 4.403 

Figura 4.11.14 - Villas das Roseiras - vivendas em banda.............................................................. 4.403 

Figura 4.11.15 - Zona arqueológica do Carvalhal de Aljubarrota (Alcobaça) .................................. 4.403 

Figura 4.11.16 - Envolvente da zona a classificar, vista de Aljubarrota (Alcobaça) ........................ 4.403 

Figura 4.11.17 - Cimenteira de Maceira, vista do lugar de Campos (Maceira - Leiria) ................... 4.404 

Figura 4.11.18 - Pequenas indústrias e armazéns lado a lado com as habitações - Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria).......................................................................................................... 4.404 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Figura 4.11.19 - Povoamento linear ao longo da EM349: habitações na rua principal de Bidoeira 

de Cima (Leiria)............................................................................................................ 4.405 

Figura 4.11.20 - Povoamento disperso nos espaços intersticiais: habitações e explorações 

agro-pecuárias em espaços agro-florestais (Bidoeira de Cima – Leiria) .................... 4.405 

Figura 4.11.21 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 2004 

(Fonte: INE).................................................................................................................. 4.411 

Figura 4.11.22 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 2003 (Fonte: INE) ................................................................................ 4.414 

Figura 4.11.23 - Extracção de inertes – Rio Maior........................................................................... 4.435 

Figura 4.11.24 - Extracção de inertes – Rio Maior........................................................................... 4.435 

Figura 4.11.25 - Rota do vidro (Fonte: Região de Turismo do Oeste)............................................. 4.448 

Figura 4.11.26 - Rota dos vinhos do Oeste (Fonte: Região de Turismo do Oeste)......................... 4.449 

Figura 4.11.27 - Parque de Armazenagem da CLC, em Aveiras de Cima – Azambuja.................. 4.451 

Figura 4.11.28 - EB1 Moita do Poço (Turquel –Alcobaça)............................................................... 4.454 

Figura 4.11.29 - EB1 Boa Vista (Boa Vista – Leiria) ........................................................................ 4.454 

Figura 4.11.30 - Lar de 3ª Idade – Bidoeira de Cima....................................................................... 4.455 

Figura 4.11.31 - Campo de jogos – Á-do-Barbas ............................................................................ 4.456 

Figura 4.11.32 - Cemitério de Alcoentre .......................................................................................... 4.457 

Figura 4.11.33 - Aspecto de linhas de alta tensão sobre a EN1 - Rio Maior ................................... 4.458 

Figura 4.11.34 - Aspecto de gasoduto, em Mata de Baixo - Rio Maior ........................................... 4.458 

Figura 4.11.35 - Rede principal de acessibilidades rodo e ferroviárias na área de estudo (Fonte: 

Elaboração própria, a partir de informação originária do Instituto das Estradas) ....... 4.463 

Figura 4.11.36 - Rede Viária Estruturante de Leiria – Evolução prevista e proposta (Fonte: 

Câmara Municipal de Leiria, 2005).............................................................................. 4.464 

Figura 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo .................................... 4.472 

Figura 4.12.2 - Enquadramento dos eixos/sub-eixos em estudo relativamente ao Parque 

Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (Fonte: ICN) .......................................... 4.485 

Figura 4.12.3 - Inserção dos eixos/sub-eixos entre Ota e Pombal no Parque Natural das Serra 

de Aire e de Candeeiros .............................................................................................. 4.492 

Figura 4.12.4 - Concelhos em Estudo Abrangidos pelos PROT (Fonte: DGOTDU) ....................... 4.495 

Figura 4.12.5 - Esquema de polarização metropolitana (PROTAML) (Fonte: CCDRLVT 

(PROTAML) ................................................................................................................. 4.499 

Figura 4.12.6 - Esquema do modelo territorial – Concelho de Azambuja (PROTAML) (Fonte: 

CCDRLVT (PROTAML) ............................................................................................... 4.500 

Figura 4.12.7 - Planos directores municipais: Situação em 2005 (Fonte: DGOTDU)...................... 4.519 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

 

Figura 4.12.8 - Localização do Sub-eixo 1.1.1 face ao Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2).............................................. 4.573 

Figura 4.12.9 - Inserção dos eixos/sub-eixos na área de servidão proposta pelas medidas 

preventivas enunciadas, de acordo com o zonamento previsto por lei....................... 4.580 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.1 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE  

ENTRE LISBOA E PORTO  

 

LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL 

 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME 17 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

RELATÓRIO 

TOMO 2/4 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1.1 Definição da área de estudo 

 

As áreas de estudo a considerar na caracterização do ambiente potencialmente afectado 

serão, naturalmente, variáveis de acordo com as diferentes componentes ambientais. 

 

Os limites mais relevantes serão os concelhos e as freguesias atravessados, as bacias 

hidrográficas e os corredores de 400 e de 80 metros de largura, centrados nos eixos. 

 

Na Ecologia foram consideradas as áreas de interesse natural envolventes dos corredores, 

mesmo quando afastadas alguns quilómetros, na medida em que são importantes para a 

análise de corredores ecológicos. 
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No caso da Paisagem foi considerada uma envolvente de cerca de 3 km, para cada lado dos 

eixos em estudo. 

 

4.2 CLIMA 

 

4.2.1 Metodologia 

 

A abordagem do clima pretende servir de base à avaliação dos impactes microclimáticos, 

apoiando ainda a análise de outros descritores, nomeadamente a qualidade do ar. 

 

A caracterização climática compreende o desenvolvimento das seguintes componentes 

principais: 

 

− Enquadramento climático da região em estudo - São referidos os grandes factores 

determinantes do clima (circulação geral da atmosfera, acção marítima, relevo), 

classificação bioclimática e definição de regiões climáticas. A fonte de informação 

para esta abordagem é a pesquisa bibliográfica. 

− Meteorologia - Procede-se à caracterização macroclimatológica da região em estudo. 

A caracterização é efectuada com recurso a dados das normais climatológicas mais 

recentes publicadas, referentes às estações meteorológicas (climatológicas e 

udométricas) representativas de toda a área em estudo. A descrição das principais 

características do clima nas estações meteorológicas analisadas é apoiada pela 

apresentação de quadros e gráficos, centrando-se na análise do regime térmico, 

regime pluviométrico, humidade relativa, insolação, neve, nevoeiro e geada e regime 

de ventos. Relativamente à precipitação apresenta-se também um mapa de isoietas. 

− Microclimatologia - Considerando situações características de relevo, exposição e de 

ocupação do solo, referem-se e localizam-se as principais situações de ocorrência 

de determinados fenómenos de âmbito microclimático (acumulação de ar frio em 

zonas de baixas, efeito de vertente nebulosa, formação de brisas). As fontes de 

informação para esta análise são a pesquisa bibliográfica e o reconhecimento de 

campo. 
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4.2.2 Enquadramento climático da área 

 

Ao analisar-se o clima, é necessário ter em consideração a influência dos grandes centros 

de acção da dinâmica atmosférica. Neste aspecto, Portugal (e de uma forma geral a 

Península Ibérica) encontra-se a uma latitude muito sensível, próximo do limite entre a 

circulação de Oeste e a cintura de altas pressões subtropicais: limite oscilante que, ao longo 

do ano, deixa o país submetido a condições atmosféricas de feição bem diferente. Assim, há 

que ter em conta a presença do jet stream em altitude, responsável pela deslocação da 

frente polar (para norte no Verão e para sul no Inverno) e pelo jogo complexo das massas 

de ar à superfície (Medeiros, 1987). 

 

Há que registar ainda a proximidade a África que influencia igualmente o território 

continental: massas de ar continentais, quentes e secas, são por vezes veiculadas para 

Portugal e influenciam, naturalmente, os tipos de tempo. 

 

Por último, convém referir a influência do oceano e do relevo no clima do país. 

 

Em traços gerais, considera-se que Portugal apresenta um clima mediterrâneo, 

caracterizado por Invernos chuvosos e Estios prolongados e secos. No entanto, conforme as 

regiões e épocas do ano, aquele clima sofre maior ou menor influência atlântica. 

 

A área em estudo compreende uma estreita faixa de orientação geral norte-sul que percorre 

toda a região da Estremadura, a norte da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Entre o início dos eixos e a área de Rio Maior, o Lote C1 desenvolve-se a nascente do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela, que constitui uma importante barreira aos fluxos de 

ar marítimo. A sul de Rio Maior, a Serra de Montejunto (666 m) proporciona uma área de 

relativo abrigo da influência marítima, que não exerce, assim, uma acção directa. 

 

Contrariamente, a norte de Rio Maior, os eixos em estudo desenvolvem-se a poente deste 

sistema montanhoso, representado, de forma marcante, até à área de Porto de Mós, pela 

Serra de Candeeiros (487 m) que, com orientação norte-sul, integra o limite nascente da 

área em estudo. Deste modo, entre Rio Maior e o final do Lote C1, os eixos percorrem uma 

área directamente exposta à influência marítima. 
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É entre a área de Alcobaça e Marinha Grande, que os eixos se desenvolvem com maior 

proximidade da orla costeira, da ordem de 10 a 15 km. O maior afastamento da linha de 

costa verifica-se na área do início do Lote, entre cerca de 35 a 40 km. 

 

A área em estudo tem feição atlântica mas apresenta ainda laivos mediterrâneos (que se 

acentuam para sul), pelo que se considera integrada em termos bioclimáticos no Domínio 

Pré-Atlântico que, no território nacional, inclui a maior parte do território a norte do rio Tejo, 

com excepção do Noroeste, dos vales abrigados de Trás-os-Montes e da Cordilheira Central 

(Alcoforado, 1982). No extremo sul da área em estudo, no vale do rio Tejo, estabelece-se a 

transição para o domínio Bioclimático Pré-Mediterrâneo interior que, em Portugal 

continental, se estende a quase todo o território a sul do rio Tejo. 

 

De acordo com o esboço das regiões climáticas de Portugal (Ribeiro, 1988), a área a norte 

de Rio Maior tem clima do tipo marítimo, sub-tipo fachada atlântica. Para sul o clima é 

considerado de transição (entre o clima marítimo de fachada atlântico e o clima continental 

atenuado). Na área em estudo o limite entre os dois tipos climáticos referidos é estabelecido 

pelo sistema montanhoso Montejunto-Estrela, considerado, em termos climáticos, como o 

limite entre o Norte e o Sul de Portugal. 

 

 

4.2.3 Meteorologia 

 

Para a caracterização macroclimatológica da área em estudo, analisaram-se registos 

disponíveis de estações meteorológicas representativas desta área. 

 

Consideraram-se para o efeito as estações climatológicas de Ota, Rio Maior, Alcobaça, 

Marinha Grande, Monte Real/Base Aérea e Crasta Alta. As estações referidas cobrem de sul 

a norte toda a área de estudo, verificando-se que nenhuma estação dista mais de 25 km da 

estação mais próxima. 

 

Para a caracterização do regime pluviométrico recorreu-se, ainda, ao estudo das estações 

udométricas existentes na proximidade, desde que consideradas representativas das 

condições verificadas na área em estudo e que não se encontrem demasiado próximas de 

estações climatológicas analisadas, o que tornaria a sua análise redundante. Os critérios 
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referidos levaram à consideração das estações udométricas de Turquel, Maceira/Lis, Leiria 

e Pombal. 

 

No Quadro 4.2.1 apresentam-se as coordenadas geográficas das estações meteorológicas 

analisadas, listadas no sentido sul-norte. 

 

Quadro 4.2.1 - Coordenadas geográficas das estações meteorológicas em análise 

Estação meteorológica Latitude Longitude Altitude 

Ota/Base Aérea (1) 39º 07´N 8º 59´W 40 m 

Rio Maior (1) 39º 21´N 8º 56´W 69 m 

Turquel (2) 39º 28´N 8º 59´W 203 m 

Alcobaça (1) 39º 32´N 8º 58´W 75 m 

Maceira/Lis (2) 39º 41´N 8º 53´W 172 m 

Leiria (2) 39º 45´N 8º 49´W 61 m 

Marinha Grande (1) 39º 46´N 8º 56´W 83 m 

Monte Real/Base Aérea (1) 39º 50´N 8º 53´W 52 m 

Pombal (2) 39º 55´N 8º 37´W 65 m 

Crasta Alta (1) 39º 58´N 8º 53´W 68 m 

Fonte: INMG, 1991 

(1) Estação climatológica (2) Estação udométrica 

 

O período de observação estudado corresponde à Normal Climatológica 1951-80 (INMG, 

1991), último período relativamente ao qual existem dados publicados. 

 

Em quatro das estações meteorológicas o período de observações utilizada nas médias, 

não corresponde à totalidade do período entre 1951 e 1980: estação climatolócica de 

Alcobaça (1951-75), estação udométrica de Leiria (1952-80), estação climatológica de 

Marinha Grande (1951-73) e estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-80). 

No caso da estação climatológica de Ota/Base Aérea, alguns dados médios também não 

correspondem ao período 1951-80: Temperatura às 21h (1968-77), Humidade relativa do ar 

(1968-77), nebulosidade (1968-77) e insolação (1957-80). 

 

A localização e registos das estações meteorológicas utilizadas encontram-se no 

Anexo 4.2.1. 
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4.2.3.1 Temperatura 

 

Apresentam-se no Quadro 4.2.2 os parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico 

nas estações climatológicas analisadas, ordenadas de sul para norte. 

 

Os parâmetros apresentados demonstram com muita clareza o atenuar das características 

continentais e mediterrâneas e o acentuar das características atlânticas à medida que se 

avança de sul para norte e à medida que se verifica aproximação ao litoral. 

 

As Figuras 4.2.1 a 4.2.6 representam os gráficos termo-pluviométricos das diferentes 

estações climatológicas analisadas. 
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Figura 4.2.1 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-1980) 
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Quadro 4.2.2 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico nas estações climatológicas analisadas (1951/1980) 

Estação climatológica 

Parâmetro do regime térmico 
Ota/Base Aérea Rio Maior Alcobaça Marinha Grande 

Monte Real/Base 

Aérea 
Crasta Alta 

Temperatura média anual 16,1ºC 15,0ºC 14,7ºC 14,2ºC 14,4ºC 14,7ºC 

Temperatura média do mês mais quente 22,4ºC (Agosto) 
21,1ºC (Julho e 

Agosto) 
19,9ºC (Agosto) 19,2ºC (Julho) 

19,4ºC (Julho e 

Agosto) 

19,2ºC (Julho e 

Agosto) 

Temperatura média do mês mais frio 10,2ºC(Janeiro) 9,2ºC (Janeiro) 9,6ºC (Dezembro) 9,0ºC (Dezembro) 9,5ºC (Dezembro) 9,8ºC (Janeiro) 

Amplitude térmica anual 12,2ºC 11,9ºC 10,3ºC 10,2ºC 9,9ºC 9,4ºC 

Temperatura máxima média do mês mais 

quente 
28,4ºC (Agosto) 27,7ºC (Agosto) 25,8ºC (Agosto) 25,1ºC (Agosto) 24,4ºC (Agosto) 24,0ºC (Agosto) 

Temperatura mínima média do mês mais 

frio 
5,9ºC (Janeiro) 4,0ºC (Janeiro) 4,8ºC (Dezembro) 4,0ºC (Dezembro) 4,9ºC (Dezembro) 5,8ºC (Janeiro) 

Temperatura mais alta registada 40,7ºC (Agosto) 45,3ºC (Julho) 41,1ºC (Agosto) 41,1ºC (Agosto) 
38,8ºC (Julho, 

Agosto e Set.) 
40,7ºC (Agosto) 

Temperatura mais baixa registada - 4,2ºC(Janeiro) - 6,2ºC (Fevereiro) 
- 5,5ºC 

(Fevereiro) 

- 8,5ºC 

(Fevereiro) 

- 4,8ºC 

(Dezembro) 
- 4,5ºC (Janeiro) 

Número de dias com temperatura Max. > 

25ºC 
98 dias (Mar. a Nov.) 

90 dias (Mar. a 

Nov.) 

61 dias (Mar. a 

Nov.) 

53 dias (Fev. a 

Nov.) 

40 dias (Mar. a 

Nov.) 

36 dias (Fev. a 

Nov.) 

Número de dias com temperatura Min. < 

0ºC 
3 dias (Nov. a Mar.) 16 dias (Out. a Abr.) 

14 dias (Out. a 

Abr.) 

22 dias (Out. a 

Abr.) 

12 dias (Out. a 

Mar.) 

4 dias (Nov. a 

Mar.) 

Tipo de Verão (*) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Tipo de Inverno (*) Moderado Fresco Moderado Fresco Moderado Moderado 

(*) Classificação de acordo com Daveau (1985) 
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Figura 4.2.2 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Rio Maior (1951-1980) 
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Figura 4.2.3 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Alcobaça (1951-1975) 
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Figura 4.2.4 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Marinha Grande (1951-1973) 
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Figura 4.2.5 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-

1980) 
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Figura 4.2.6 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980) 

 

 

4.2.3.2 Precipitação 

 

Na distribuição espacial da precipitação na área em estudo é evidente o aumento dos 

quantitativos pluviométricos com a altitude (valores máximos superiores a 1.600 mm na 

serra de Candeeiros e superiores a 1.000 mm na serra de Montejunto) e a ocorrência dos 

quantitativos mais baixos nas áreas que conjugam menor altitude com uma posição de 

abrigo face à influência marítima, de que o vale da ribeira da Ota, onde se atingem valores 

inferiores a 600 mm, é o melhor exemplo. 

 

A Figura 4.2.7 representa a distribuição espacial da precipitação na área em estudo. As 

Figuras 4.2.8 a 4.2.11 representam, respectivamente, os gráficos pluviométricos de Turquel, 

Maceira/Lis, Leiria e Pombal. 

 

Apresenta-se no Quadro 4.2.3 os parâmetros mais relevantes relativos à precipitação, no 

conjunto das estações meteorológicas analisadas, que se apresentam ordenadas de sul 

para norte. 
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Figura 4.2.7 - Distribuição espacial da precipitação anual na área em estudo 
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Figura 4.2.8 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Turquel (1951-1980) 
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Figura 4.2.9 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Maceira/Lis (1952-1980) 
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Figura 4.2.10 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Leiria (1951-1980) 
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Figura 4.2.11 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Pombal (1951-1980) 
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Quadro 4.2.3 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime pluviométrico nas estações meteorológicas em análise 

Estação meteorológica 

Parâmetros Ota/ Base 

Aérea 
Rio Maior Turquel Alcobaça Maceira/Lis Leiria 

Marinha 

Grande 

Monte 

Real/Base 

Aérea 

Pombal Crasta Alta 

Precipitação total 

(mm) 
587,3 855,6 955,9 944,8 976,7 922,7 909,4 801,6 1004,4 812,4 

% de precipitação 

no semestre 

húmido (Outubro a 

Março) 

77,1% 78,8 75,9 % 75,8% 77,9 % 77,1 % 75,9 % 75,6 % 76,2 % 76,2 % 

Mês mais pluvioso 
Janeiro 

(84,8 mm) 

Fevereiro 

(127,8 mm) 

Janeiro 

(140,0 m) 

Janeiro 

(145,8 m) 

Janeiro 

(147,0 mm) 

Janeiro 

(146,3 mm) 

Novembro 

(124,1 mm) 

Janeiro 

(117,7 mm) 

Janeiro 

(155,6 mm) 

Janeiro 

(121,8 mm) 

Mês menos 

pluvioso 

Julho 

(2,8 mm) 

Julho 

(3,4 mm) 

Julho 

(3,4 mm) 

Julho 

(5,5 mm) 

Julho 

(6,1 mm) 

Julho 

(14,2 mm) 

Julho 

(6,3 mm) 

Julho 

(6,1 mm) 

Julho 

(6,7 mm) 

Julho 

(4,6 mm) 

Nº dias precipitação 

≥ 0,1 mm 
106 102 118 126 108 105 120 135 119 126 

Nº dias precipitação 

≥ 10,0 mm 
19 30 33 32 34 32 32 95 35 27 

Precipitação 

máxima diária 

124,3 mm 

(Novembro) 

99,3 mm 

(Novembro) 

107,0 mm 

(Agosto) 

78,2 mm 

(Março) 

97,7 mm 

(Janeiro) 

95,0 mm 

(Janeiro) 

85,0 mm 

(Março) 

72,2 mm 

(Março) 

93,5 mm 

(Março) 

69,9 mm 

(Março) 
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O período mais húmido estende-se de Outubro a Março, compreendendo entre cerca de 

75% a 79% da precipitação total do ano. O mês mais pluvioso é geralmente Janeiro. A partir 

de Março verifica-se uma diminuição acentuada da precipitação, atingindo-se os valores 

mínimos em Julho. O mês de Setembro com quantitativos superiores assinala já a transição 

para o período húmido. 

 

 

4.2.3.3 Humidade Relativa 

 

Considera-se que os registos relativos às 9h são, geralmente, uma boa aproximação da 

média dos valores das 24 horas diárias. 

 

No Quadro 4.2.4 apresenta-se, para as estações climatológicas em estudo as variações 

extremas dos valores médios mensais da humidade relativa medidos às 9 horas. 

 

Quadro 4.2.4 - Valores médios mensais extremos da humidade relativa às 9h nas estações 

climatológicas em análise 

Humidade relativa às 9h 
Estação climatológica 

Valor médio mensal mais elevado Valor médio mensal mais reduzido 

Ota/Base Aérea 88% (Janeiro) 65% (Julho) 

Rio Maior 87% (Dezembro) 71% (Junho) 

Alcobaça 87 % (Dezembro e Janeiro) 74% (Maio) 

Marinha Grande 89 % (Dezembro e Janeiro) 74 % (Maio e Julho) 

Monte Real/Base Aérea 90 % (Dezembro e Janeiro) 76% (Maio e Junho) 

Crasta Alta 88% (Dezembro e Janeiro) 73% (Maio) 

 

 

4.2.3.4 Insolação 

 

Entende-se por insolação o tempo de sol descoberto. O valor da insolação pode ser 

expresso em horas ou em percentagem traduzindo o quociente entre a insolação observada 

e a insolação máxima possível no mês ou no ano, dada por tábuas astronómicas. 

 

No Quadro 4.2.5 apresentam-se dados relevantes relativos à insolação nas estações 

climatológicas em análise (excepto a estação de Rio Maior que não apresenta dados para o 

período em análise). 
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Quadro 4.2.5 - Dados relevantes relativos à insolação nas estações climatológicas em análise 

Tempo de insolação (horas 

descobertas) Estação 

climatológica Total de horas 

descobertas 

% face ao total 

anual 

Amplitude de variação das 

médias mensais da % de 

horas descobertas 

Meses com % de 

horas 

descobertas 

inferior a 50 % 

Ota/B. A. 2 763,9 61 45 % (Jan.) – 80 % (Ago.) Jan. 

Alcobaça 2 496,5 56 44 % (Jan.) – 70 % (Ago.) Nov. a Jan. 

Marinha Grande 2 437,2 54 
42 % (Dez. e Jan.) – 63 % 

(Jul e Ago.) 
Nov. a Mar. 

Monte Real/B. A. 2 534,8 55 44 % (Jan.) – 68 % (Ago.) Nov. a Jan. 

Crasta Alta 2 568,6 56 45% (Jan.) – 68 % (Ago.) Nov. a Jan. 

 

 

4.2.3.5 Nevoeiro, geada e neve 

 

O nevoeiro e a nebulosidade são eminentemente característicos do clima atlântico. A sua 

localização e os seus tipos retratam, de maneira expressiva, a diminuição progressiva para 

o interior da influência marítima (Daveau, 1985).  

 

Na área em estudo verificam-se nevoeiros de advecção litorais, nevoeiros de irradiação das 

baixas continentais e nevoeiros das baixas continentais do tipo misto. 

 

Os nevoeiros de advecção litoral verificam-se de modo difuso ao longo de toda a área a 

norte de Rio Maior, que se encontra directamente exposta à influência marítima. Este tipo de 

nevoeiro resulta da condensação da humidade da atmosfera em contacto com as águas 

marinhas frescas. É um fenómeno estival, sensível sobretudo de madrugada quando avança 

mais ou menos profundamente para o interior, arrastando-se ao nível do solo sob a forma de 

baixos estratos. O fenómeno é muito frequente na orla costeira e um pouco menos 

frequente e intenso a uma distância um pouco superior, situação que se aplica à área de 

estudo a norte de Rio Maior (Daveau, 1985). 

 

Os nevoeiros de irradiação das baixas continentais aparecem sobretudo nas noites límpidas 

e frias, de tipo anticiclónico, desde o Outono até à Primavera. O nevoeiro pelicular fica 

limitado, a maior parte das vezes, às baixas onde se acumula o ar frio. Esta acumulação 

resulta da irradiação local e do deslize, ao longo das vertentes, do ar arrefecido e denso 
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(Daveau, 1985). Na área em estudo estes nevoeiros ocorrem sobretudo na baixa do rio da 

Ota, na zona onde se iniciam os traçados em estudo. 

 

O nevoeiro do tipo misto corresponde, na realidade, à sobreposição da influência dos dois 

tipos referidos anteriormente, sendo assinalado, na área em estudo, ao longo dos vales dos 

rios Lena, Lis, Arunca e Ribeira de Carnide. 

 

Na área as vertentes ocidentais das serras de Montejunto, Candeeiros e Sicó apresentam 

comportamento de vertente nebulosa, apresentando um número de dias nebulosos (ou de 

nevoeiro) sensivelmente superior ao dos locais circundantes. 

 

As vertentes nebulosas ocorrem normalmente na periferia dos maciços de colinas ou de 

montanhas, desde que nenhum obstáculo se interponha no percurso das massas de ar 

húmido (Daveau et al, 1985). 

 

A formação de geada encontra-se frequentemente associada a linhas de água nas zonas de 

vale, nas noites mais frias e com vento fraco ou nulo. Este fenómeno é mais frequente no 

vale do rio da Ota, abrigado da influência marítima. 

 

A ocorrência de neve é, na região, um fenómeno excepcional. 

 

No Quadro 4.2.6 apresenta-se o número médio de dias por ano de nevoeiro, neve e geada, 

nas estações climatológicas analisadas. 
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Quadro 4.2.6 - Número de dias de nevoeiro, neve e geada nas estações climatológicas em análise 

Meteoro 
Estação climatológica 

Nevoeiro Geada Neve 

Crasta Alta 

33 dias (todo o ano. Max 

de 6,5 dias em Agosto e 

mín. de 1,2 dias em 

Dezembro) 

23 dias (de Outubro a 

Abril, com Máx. de 6,9 

dias em Dezembro) 

0,1 dias em Fevereiro e 

vestigial em Março 

Monte Real/Base Aérea 

63 dias (Todo o ano. Max 

de 8,7 dias em Setembro 

e min. de 3,6 dias em 

Março) 

6 dias (de Novembro a 

Março, com Máx. de 2,1 

dias em Janeiro) 

Não se regista ocorrência 

Marinha Grande 

52 dias (Todo o ano. Max 

de 8,1 dias em Agosto e 

min. de 2 dias em 

Novembro) 

30 dias (de Setembro a 

Maio, com Máx. de 9 dias 

em Dezembro) 

Vestigial (Fevereiro) 

Alcobaça 

40 dias (Todo o ano. Max 

de 5,6 dias em Julho e 

min. De 2,2 dias em 

Março e Novembro) 

37 dias (de Outubro a 

Maio, com Máx. de 9,3 

dias em Dezembro) 

0,3 dias (0,1 em Janeiro 

e 0,2 em Fevereiro) 

Rio Maior 

11 dias (de Agosto a 

Abril. Max de 2,5 dias em 

Janeiro) 

19 dias (de Outubro a 

Abril, com Máx. de 6,4 

dias em Janeiro) 

Não se regista ocorrência 

Ota/Base Aérea 

31 dias (todo o ano. Max 

de 5,4 dias em Janeiro e 

min. de 0,4 dias em 

Julho) 

Sem dados Vestigial (Fevereiro) 

 

 

4.2.3.6 Regime de ventos 
 

As Figuras 4.2.12 a 4.2.16 representam a rosa-dos-ventos das estações climatológicas em 

análise, com excepção de Rio Maior, para a qual não se dispõe de dados. 
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Frequência de calmas: 24,9 %
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Figura 4.2.12 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-1980) 

 

Frequência de calmas: 7,7 %
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Figura 4.2.13 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Alcobaça (1960-1975) 
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Frequência de calmas: 22,7 %
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Figura 4.2.14 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Marinha Grande (1951-1973) 

 

Frequência de calmas: 15,6 %
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Figura 4.2.15 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-1974) 
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Frequência de calmas: 9,5 %

0

5

10

15

20

25

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Frequência (%) Velocidade média (km/h)

 

Figura 4.2.16 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980) 

 

No Quadro 4.2.7 apresentam-se dados relevantes relativos ao regime de ventos nas 

estações climatológicas analisadas (excepto Rio Maior). 

 

Nas estações climatológicas analisadas os ventos dominantes são de norte, seguindo-se o 

rumo noroeste. Constitui excepção a estação de Crasta Alta, com dominância do rumo 

nordeste, seguindo-se o rumo norte. 

 

Relativamente à velocidade do vento destaca-se a estação climatológica de Monte 

Real/Base Aérea com a maior frequência de ventos com velocidade superior a 36 km/h 

(31 dias) e, contrariamente, a estação climatológica de Crasta Alta com a menor frequência 

(6 dias). No entanto, a estação climatológica de Crasta Alta, juntamente com a de Alcobaça, 

são as que apresentam, também, menores frequências de calmas (percentagens inferiores 

a 10%). 
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Quadro 4.2.7 - Dados relativos ao regime de ventos nas estações elimatológicas de Crasta Alta, 

Monte Real/Base Aérea, Marinha Grande, Alcobaça e Ota/base Aérea 

Velocidade do vento 

Estação 

climatológica 

Rumos mais 

frequentes Velocidade média 

Nº dias 

vel. ≥ 36 

km/h 

Nº dias 

vel ≥ 55 

km/h 

Frequência de 

calmas (período 

com velocidade de 

vento inferior a 1 

km/h) 

Ota/B. A. 

N (30,1%), 

NW (13,3%), 

W (9,5%) 

N (17,6 km/h), 

NW (17,8 km/h), 

W (15,3 km/h) 

10 0,3 

24,9% (Max. 36,0%, 

Jan. e min. 15,8%, 

Jul.) 

Alcobaça 

N (26,2%), 

NW (18,7%), 

SW (14,3%) 

N (14,1 km/h), 

NW (12,5 km/h), 

SW (15,4 km/h) 

21 5 

7,7% (Max. 16,5%, 

Dez. e min. 1,0%, 

Jul.) 

Marinha Grande 

N (22,7%), 

NW (21,3%), 

S (7,5%) 

N (14,2 km/h), 

NW (11,3 km/h), 

S (13,3 km/h) 

16 5 

22,7% (Max. 48,4%, 

Dez. e min. 7,1%, 

Mai.) 

Monte Real/B. A. 

N (24,0%), 

NW (18,8%), 

SE (12,0%) 

N (19,2 km/h), 

NW (18,1 km/h), 

SE (11,5 km/h) 

31 0,2 

15,6% (Max. 23,8%, 

Out. e min. 7,2%, 

Jul.) 

Crasta Alta 

NE (22,0%), 

N (17,9%), 

SW (14,6%) 

NE (9,3 km/h), 

N (10,3 km/h), 

SW (11,4 km/h) 

6 2 

9,5% (Max. 16,8%, 

Out. e min. 4,2%, 

Jun.) 

 

 

4.2.4 Microclimatologia 

 

Na região abrangida pelo empreendimento um aspecto microclimático relevante relaciona-se 

com a existência de locais favoráveis à ocorrência de fenómenos de acumulação de ar frio, 

designadamente nas áreas mais deprimidas, correspondentes, sobretudo, aos vales das 

principais linhas de água, nomeadamente os rios Ota, Alcoa, Lis, Arunca e ribeira de 

Carnide. 

 

Estas áreas tendem a apresentar mínimos invernais mais baixos, com nevoeiro bastante 

mais frequente e, ou, maior risco de geada. 

 

Refira-se que os fenómenos de acumulação tendem a ser mais intensos nos casos onde 

ocupações florestais constituem obstáculos aos fluxos descendentes de ar frio, efeito que 

tenderá a ser mais visível no caso do obstáculo ser um aterro. 
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A possibilidade de ocorrência de nevoeiros é mais elevada na proximidade do mar, uma vez 

que no litoral ocidental vales directamente sujeitos à influência marítima tendem a 

apresentar uma incidência de nevoeiro consideravelmente elevada. Desta situação é bem 

representativa a estação climatológica de Monte Real/Base Aérea, junto ao vale do rio Lis, 

numa área próxima do mar, onde o nevoeiro de advecção litoral penetra com grande 

intensidade (a maior frequência ocorre no período estival) e também é possível a influência 

de nevoeiro de irradiação. 

 

A influência marítima, se bem que tenda a fazer aumentar a frequência de nevoeiros, 

sobretudo estivais, contribui para reduzir o risco de geada que se poderia esperar numa 

área de baixa. Esta situação é também claramente ilustrada pela estação de Monte 

Real/Base Aérea, com apenas seis dias de geada por ano. 

 

Contrariamente, em áreas deprimidas mais afastadas da influência marítima, a frequência 

de nevoeiros é mais reduzida e com máximos invernais (apenas ocorrem nevoeiros de 

irradiação). Por outro lado, a ausência de influência marítima directa traduz-se geralmente 

numa maior incidência de geada. A estação climatológica de Rio Maior é bem ilustrativa 

desta realidade. 

 

Uma situação próxima também se verifica na área do vale do rio da Ota, com nevoeiro 

invernal relativamente frequente, típico de uma zona deprimida de feição continental. A 

frequência de geadas deverá ser, nesta área, relativamente importante, ainda que não se 

disponha de dados. 

 

Outro aspecto importante em termos microclimáticos é o efeito de vertente nebulosa, que se 

verifica nas encostas ocidentais das serras de Sicó, Candeeiros e Montejunto, que leva a 

uma frequência de nevoeiros mais elevada. 

 

Em determinadas situações, no período nocturno, a coexistência de acumulação de ar frio 

em zonas de baixas e de arrefecimento das áreas desabrigadas a maior altitude 

(designadamente cimos de serras), favorece a ocorrência de uma faixa a cotas intermédias, 

onde o arrefecimento é menor, constituindo o designado efeito de meia encosta. 
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Em zonas de relevo contrastado, no interior da área de estudo, reúnem-se condições para 

que em dias de atmosfera estável e nebulosidade escassa ocorram brisas de vale e de 

montanha. De manhã, tendem a soprar ventos provenientes do vale que sobem as encostas 

(brisas de vale), fenómeno que se acentua após o meio - dia e cessa antes do pôr do sol. 

Cerca de uma hora mais tarde os fluxos invertem-se e inicia-se a descida de ar frio das 

encostas para o vale (brisas de montanha), até que ao amanhecer a sequência se torne a 

repetir, desde que a situação atmosférica não se altere (Rettallack, 1985). 

 

Estes fenómenos serão sentidos nomeadamente entre a serra de Montejunto e os vales 

adjacentes a nascente, designadamente o vale do rio da Ota e, com menor frequência (por 

serem mais raras as situações de atmosfera estável e nebulosidade escassa), entre a serra 

de Candeeiros e a depressão de Ataíja, localizada no seu sopé. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.25 

 

4.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

4.3.1 Metodologia 

 

A caracterização do estado actual do meio físico, geológico e geomorfológico, bem como a 

evolução previsível na ausência de intervenção, constituem a base de referência para a 

análise dos impactes nestes descritores. 

 

A caracterização que se apresenta baseia-se, fundamentalmente, no Estudo Geológico- 

Geotécnico do projecto, nos aspectos relativos ao enquadramento geológico, geomorfologia, 

tectónica e sismicidade e caracterização litoestratigráfica, dado tratar-se de um estudo que 

compilou informação relevante de diversas fontes, que se apoia em informações específicas 

de sondagens efectuadas no terreno e se encontra especificamente focalizado na área dos 

corredores de desenvolvimento dos eixos em estudo. 

 

Outras fontes de informação utilizadas no presente capítulo compreendem: 

 

− Folhas nº 261, 262, 273, 274, 284, 285, 286, 296, 297, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 

339, 351, 363 e 376, 390 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000; 

− Carta Geológica de Portugal à escala 1:500.000; 

− Folhas nº 22-A (Marinha Grande), 23-A (Pombal), 23-C (Leiria), 26-B (Alcobaça), 26-

D (Caldas da Rainha), 27-A (Vila Nova de Ourém), 30-B (Bombarral) e 30-D 

(Alenquer) da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000 e respectivas notícias 

explicativas; 

− Carta Geomorfológica de Portugal à escala 1:500.000; 

− Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:1.000.000; 

− Contactos com a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da 

Economia, Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia, INETI - Instituto 

Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (ex-Instituto Geológico e Mineiro), 

Divisão para a Pesquisa e Exploração de Petróleo da DGGE - Direcção-Geral de 

Geologia e Energia e Câmaras Municipais. 
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A abordagem efectuada compreende os seguintes aspectos: 

 

− Enquadramento geológico regional da área em estudo - Identificam-se e 

caracterizam-se as principais unidades estruturais presentes na área em estudo, 

sobretudo em termos de litologia e estrutura, sendo mencionada a forma como os 

eixos em estudo atravessam estas unidades. 

− Geomorfologia - A descrição apresentada centra-se no desenvolvimento 

apresentado pelo Estudo Geológico e Geotécnico do Projecto, considerando a 

correspondência existente entre as grandes unidades estruturais ocorrentes ao longo 

da área em estudo e as grandes unidades geomorfológicas.  

− Tectónica e sismicidade - Relativamente à tectónica, são identificados os principais 

acidentes presentes, designadamente as falhas activas presentes na área de 

desenvolvimento dos traçados, bem como o tipo de movimento associado. A análise 

tem por base o Estudo Geológico e Geotécnico, bibliografia disponível sobre a área e 

a Carta Neotectónica de Portugal.  

A abordagem da sismicidade compreende a referência às principais zonas 

sismogénicas que afectam a área e o conhecimento da sismicidade histórica, 

baseando-se na cartografia de isossistas de intensidade máxima. Considera-se 

também a inserção da área no zonamento sísmico do território nacional de acordo 

com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP) de 1983.  

− Caracterização litoestratigráfica das formações geológicas atravessadas - Esta 

caracterização, incluindo considerações geotécnicas sobre as mesmas, é efectuada, 

apresentando, em anexo (Anexo 4.3.1), o desenvolvimento constante do Estudo 

Geológico e Geotécnico. 

− Recursos geológicos de interesse económico - Os recursos geológicos de interesse 

económico, são descritos e cartografados, com base em elementos fornecidos pelas 

entidades detentoras de informação competentes para o efeito (INETI, Direcção 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia, Direcção Regional do 

Centro do Ministério da Economia e Câmaras Municipais).  

Apresenta-se um quadro síntese das pedreiras/areeiros existentes a distâncias de 

até 200 m dos eixos em estudo, bem como cartografia de todas as pedreiras/areeiros 

legais identificados nos concelhos atravessados pelos eixos em estudo. 

São também referidas e cartografadas as reservas cativas interferidas por eixos em 

estudo, bem como áreas potenciais. 
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Referem-se ainda outras áreas que foram identificadas, designadamente áreas 

pedidas para concessão para argilas especiais, área para prospecção e pesquisa e 

áreas concessionadas para a pesquisa de hidrocarbonetos. 

− Recursos geológicos/geomorfológicos de interesse conservacionista - Relativamente 

a recursos geológicos/geomorfológicos com particular interesse conservacionista, 

quer por motivos científicos, estéticos e outros, é apresentada uma breve 

caracterização e cartografia de todas as eventuais ocorrências ou “sítios” presentes 

na envolvente dos traçados em estudo. A identificação destas ocorrências (que 

podem ser relevos isolados, nascentes, grutas, campos de dolinas, entre outras) 

baseia-se nos seguintes critérios: 

 Ocorrências consideradas no inventário efectuado pelo Grupo Pro GEO-

Portugal. Este grupo constitui a secção portuguesa da ProGEO – Associação 

Europeia para a Conservação do Património Geológico, criada em 1992. O 

objectivo geral desta associação é incentivar a conservação do património 

geológico (Geoconservação) e a protecção de sítios e paisagens de interesse 

geológico (os chamados Geótopos) na Europa; 

 Ocorrências consideradas como locais de particular interesse geológico ou 

ocorrências não abrangidas nos itens anteriores mas reconhecidas em 

trabalho de campo e consideradas de particular valor 

geológico/geomorfológico. 

 

 

4.3.2 Enquadramento geológico regional da área em estudo 
 

A região onde se desenvolvem os eixos em estudo do Lote C1 Alenquer-Pombal localiza-se 

na orla ocidental do país, onde ocorrem fundamentalmente formações sedimentares de 

idade secundária e terciária, designada orla meso-cenozóica. 

 

Como enquadramento, apresenta-se na Figura 4.3.1 um extracto da carta geológica 

1:500.000 centrado na área de desenvolvimento dos traçados em estudo. 
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Nesta região é possível considerar ao longo dos eixos em estudo seis grandes unidades 

estruturais principais, as quais estão representadas nos Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B 

a LC1_EP_170_029_B: 

 

− Bordo Oeste da Bacia Terciária do Tejo (margem direita do rio Tejo); 

− Maciço Calcário Estremenho; 

− Sinclinal de Alpedriz - Porto Carro; 

− Anticlinal Diapírico de Maceira; 

− Sinclinal de Pousos; 

− Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal - Leiria (Milagres) - 

Pataias (Martingança). 

 

Seguidamente descrevem-se as principais características de cada uma destas unidades 

estruturais, fundamentalmente com base no desenvolvimento apresentado no Estudo 

Geológico e Geotécnico do projecto. 

 

 

4.3.2.1 Bordo oeste da bacia terciária do Tejo 

 

Esta unidade, correspondente à bordadura ocidental da bacia terciária do Tejo, é 

interessada entre o Carregado e Bairradas (junto de Rio Maior). Desenvolve-se nesta 

unidade a totalidade dos Eixos 0.1, 0.1 FO e 0.2 e os trechos entre o km 0+000 e 28+000 do 

eixo 1.1 e entre o km 0+000 e 25+000 do eixo 1.2. 

 

Nesta área ocorrem principalmente formações do Miocénico, representadas por um 

complexo detrítico constituído fundamentalmente por alternâncias de areias e argilas, por 

vezes, com intercalações calcárias (especialmente desenvolvidas na parte superior). 

 

Em termos estruturais verifica-se uma sub-horizontalidade das formações ocorrentes com 

ligeira inclinação geral, inferior a 5° para leste. 

 

As formações encontram-se bem representadas ao longo da zona inicial dos eixos em 

estudo (para sul de Rio Maior), com particular desenvolvimento na zona de Alcoentre e 

Quebradas, onde as camadas atingem espessuras variáveis geralmente entre 1 e 2 m. 
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4.3.2.2 Maciço calcário estremenho 

 

O maciço calcário estremenho é interessado no bordo NW da Serra de Candeeiros, desde 

Bairradas até Turquel, pela parte final dos Eixos 1.1 e 1.2 (a partir do km 28+000 e 25+000, 

respectivamente), pelo eixo alternativo 1.3, pela parte inicial do eixo 2.1 desde Turquel até 

Aljubarrota (entre o km 0+000 e 10+500) e pela parte inicial do eixo 2.2 entre Molianos e 

Cruz da Légua (entre o km 0+000 e 14+000). É intersectado, ainda, ao longo do vale tifónico 

Batalha - Porto-Mós, pelo eixo 2.2 entre Cruz da Légua e Cortes (entre o km 14+000 e 

29+000). 

 

A serra de Candeeiros, uma das unidades fundamentais do maciço calcário estremenho, é 

constituída essencialmente por formações rochosas de natureza predominantemente 

calcária, pelo que corresponde à zona de relevo mais acentuada de toda a área em estudo, 

constituindo uma grande estrutura anticlinal de orientação geral NNE – SSW. O núcleo 

desta serra é constituído por formações calcárias muito resistentes do Jurássico médio 

(J2abc) e o bordo NW por terrenos calcários e calco-margosos, predominantemente do 

Jurássico superior, nomeadamente pelas camadas de Montejunto (J3b) e pelas camadas de 

Alcobaça (J3c). A espessura das bancadas calcárias varia geralmente entre 0,5 e 2,0 m, 

encontrando-se estas dobradas e fracturadas. 

 

Ao longo do bordo NW do anticlinal da serra de Candeeiros, onde se desenvolvem os eixos 

alternativos considerados e onde predominam as camadas de Montejunto, verifica-se que as 

bancadas calcárias apresentam uma inclinação geral suave, da ordem dos 15° W, ainda que 

ocorram falhas que podem fazer mudar localmente esta atitude de inclinação. 

 

Nesta área a NW da serra de Candeeiros, atravessada pelos eixos em estudo, encontram-

se valores geológicos/geomorfológicos particulares (Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de 

Ataíja e Campo de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei), os quais se descrevem com 

maior detalhe no ponto 4.3.7.2.6. 

 

O vale tifónico Batalha – Porto de Mós corresponde à zona central e ao flanco E do anticlinal 

tifónico de Porto de Mós, que se estende por Cerro Ventoso, Porto de Mós e Batalha. Trata-

se de um vale preenchido por estreita faixa de margas salíferas do Infralias, limitado por 

importantes falhas de orientação geral NNE-SSW, paralelas ao eixo da estrutura, 
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constituindo o núcleo do anticlinal tifónico em contacto com a serra calcária de Porto de Mós 

(prolongamento para N da serra dos Candeeiros). 

 

Nos flancos W e E desta estrutura diapírica ocorrem formações do Jurássico superior 

constituídas por calcários margosos, margas e grés. Para N, o limite oriental desta estrutura 

diapírica é constituído por falhas longitudinais que estabelecem o contacto com o planalto de 

Fátima, situado mais a E. 

 

 

4.3.2.3 Sinclinal de Alpedriz – Porto Carro 

 

Esta unidade é intersectada entre as localidades de Chãos e Maceirinha, aproximadamente 

entre o km 10+500 e 19+500 do eixo 2.1 e entre o km 0+000 e 6+500 do eixo 2.7. 

 

É constituído por formações de idade compreendida entre o Cretácico inferior e o Pliocénico, 

tratando-se de uma estrutura oval assimétrica, de eixo sensivelmente SW-NE, que passa 

entre Alpedriz e Montes e se estende um pouco a N de Porto Carro. 

 

O núcleo deste sinclinal está preenchido por formações cenozóicas (Pliocénico, Miocénico e 

Paleogénico). Sendo assimétrico, encontra-se uma orla cretácica muito desenvolvida para S 

(intersectada entre Chãos e o rio Cós), e muito reduzida, praticamente ausente, a N desta 

estrutura. 

 

 

4.3.2.4 Anticlinal diapírico de Maceira  

 

Este anticlinal é intersectado entre o km 19+500 e 22+500 do eixo 2.1 e entre os km  6+500 

e 10+000 do eixo 2.7. 

 

Trata-se de uma estrutura, com uma orientação geral NE-SW que apresenta importantes 

falhas longitudinais com a mesma orientação e outras menores, de orientação NW-SE. Ao 

longo destas descontinuidades estabelece-se o contacto entre formações do Jurássico 

inferior e médio com o Jurássico superior. As camadas no flanco norte apresentam 

inclinações da ordem dos 40° a 50° para N, enquanto no flanco sul são superiores, 

inclinando para S chegando, por vezes, a ser verticais. 
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4.3.2.5 Sinclinal de Pousos  

 

Esta estrutura é interessada entre Cortes e Casal da Quinta, aproximadamente, entre os 

km 28+000 e 39+000 do eixo 2-2. 

 

A idade das formações que o constituem está compreendida entre o Cretácico inferior e o 

Pliocénico. 

 

Trata-se de uma estrutura oval assimétrica, de eixo sensivelmente WSW-ENE, que passa 

por Casal dos Matos e Casal da Ladeira. O núcleo encontra-se preenchido por formações 

do Pliocénico, Miocénico e Paleogénico, apresentando, devido à sua assimetria, uma orla 

cretácica muito desenvolvida para sul, a qual foi intersectada pelo traçado entre a ribeira de 

Curvachia e Mourões. 

 

 

4.3.2.6 Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal - Leiria – Pataias 

 

É intersectada, pelo lado ocidental desde o km 22+000 do eixo 2.1 (Martingança) até ao final 

do projecto e entre o km 10+000 e 14+500 do eixo 2.7, e pelo lado oriental desde o 

km 39+000 do eixo 2.2, junto a Alcaidaria (Casal da Quinta), também até ao final do 

projecto. 

 

Trata-se de uma extensa bacia sedimentar com espessos depósitos terciários, 

predominantemente miocénicos de fácies continental, cobertos, de um modo geral, por um 

complexo pliocénico de fácies marinha e continental, sobre o qual se encontra, por vezes, 

uma cobertura constituída por formações plistocénicas. 

 

As formações miocénicas correspondem a um complexo continental constituído por 

alternâncias de grés argilosos, por vezes conglomeráticos, de argilas e de algumas 

intercalações de níveis margosos com concreções calcárias. 

 

As formações pliocénicas correspondem a um complexo constituído por areias finas a 

grosseiras, com passagens frequentes a níveis de cascalheiras e intercalações argilo-
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arenosas; no topo ocorrem por vezes misturadas com areias finas soltas, eólicas 

plistocénicas. 

 

Esta bacia tem por limite S o alinhamento NE-SW Pombal-Leiria-Pataias, ao longo do qual 

contacta com as estruturas anticlinais diapíricas de Vermoil, Parceiros-Leiria e Maceira. A E 

a bacia terciária termina contra o bordo calcário da serra de Sicó (a nascente de Pombal). 

Para N, a bacia terciária estende-se até à zona de Figueira da Foz. 

 

 

4.3.3 Geomorfologia 
 

A descrição apresentada centra-se no desenvolvimento apresentado pelo Estudo Geológico 

e Geotécnico do Projecto, considerando a correspondência existente entre as grandes 

unidades estruturais ocorrentes ao longo da área em estudo, apresentadas anteriormente, e 

as grandes unidades geomorfológicas. 

 

 

4.3.3.1 Bordo oeste da bacia terciária do Tejo 

 

Esta zona é caracterizada pela presença de relevos arredondados característicos do 

ambiente geológico e litológico existente, verificando-se que a alternância das camadas 

arenosas e argilosas sub-horizontais permitiu a formação de relevos arredondados com 

instalação de rede hidrográfica de vales simétricos ou com pequena assimetria. 

 

A drenagem faz-se geralmente no sentido NW-SE ou W-E, em direcção à planície aluvial do 

Tejo. 

 

Verifica-se, de sul para norte dos traçados, e à medida que se aproxima do bordo da bacia 

terciária, junto ao contacto com o maciço calcário, que as cotas do topo dos relevos vão 

aumentando progressivamente, pelo que, no conjunto, formam uma série de relevos 

arredondados que se desenvolvem entre os 30 m, no inicio dos eixos 1.1 e 1.2, até cerca de 

180 m, junto ao bordo da bacia (zona de Bairradas). 

 

No início dos eixos em estudo verifica-se o atravessamento da baixa aluvionar da ribeira da 

Ota constituída por formações aluvionares argilosas compressíveis. Trata-se de zona muito 

plana, de cotas baixas (5 a 10 m). 
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4.3.3.2 Maciço calcário estremenho 
 

Devido à sua constituição de natureza predominantemente rochosa calcária, e a 

condicionamentos tectónicos, corresponde à zona de relevo mais acentuada da região 

estudada, onde ocorrem formas características do modelado cársico. 

 

Dada a composição essencialmente carbonatada destas formações e o facto das camadas 

terem sido atingidas por esforços de natureza tectónica, de que resultou o dobramento e, 

em especial, a fracturação das mesmas, criaram-se condições propícias à infiltração de 

águas superficiais, com a consequente dissolução das rochas carbonatadas, conduzindo ao 

aparecimento de formas geomorfológicas características do modelado cársico. 

 

Como resultado dessa dissolução acumularam-se argilas residuais, conhecidas por “terra 

rossa”, as quais cobrem irregularmente os afloramentos rochosos, que constituem a 

plataforma de cotas mais ou menos regulares, entre os 150 e os 170 m. 

 

No maciço calcário é possível verificar que a rede hidrográfica é pobre, ocorrendo por vezes 

pequenas bacias endorreicas, levemente deprimidas, mais ou menos arredondadas, típicas 

do modelado cársico, conhecidas por ovalas e dolinas, as quais se encontram 

irregularmente cobertas por “terra rossa”. Estas bacias endorreicas constituem assim zonas 

preferenciais à infiltração das águas de escorrência superficial que vão alimentar a 

circulação subterrânea. Esta circulação em profundidade, ao longo da rede de fracturas, 

poderá levar à dissolução das formações carbonatadas e ao aparecimento de cavidades 

subterrâneas mais ou menos desenvolvidas (algares). 

 

Na área em estudo, as formas cársicas são particularmente evidentes na Depressão de 

Ataíja e no Campo de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei (descritos com maior detalhe 

no ponto 4.3.7.2.6). 

 

No extremo sul da serra dos Candeeiros, entre o km 28+500 e 29+500 do eixo 1.1 e cerca 

do km 26+250 do eixo 1.2, o maciço calcário é atravessado por linhas de água muito 

encaixadas pertencentes à bacia hidrográfica do rio Maior, as quais resultaram da 

dissolução e erosão intensa das formações calcárias, o que originou vales estreitos e 

escarpados. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.35 

Também na zona do Carvalhal de Aljubarrota, junto ao km 6+500 do eixo 2.1, verifica-se o 

encaixe acentuado do rio Mogo, provocado pela dissolução e erosão intensa das formações 

do bordo W do maciço calcário, originando um vale estreito e escarpado (este vale é 

descrito com maior detalhe no ponto 4.3.7.2.6). 

 

Ao longo do vale tifónico Batalha – Porto de Mós ocorrem, junto ao km 17+000 do eixo 2.2, 

formações brandas, argilo-margosas, salíferas, do Hetangiano, as quais estão marginadas 

por falhas longitudinais N-S. A sua fácil erosão permitiu o desenvolvimento, ao longo das 

mesmas, do Rio Lena, que corre no sentido S-N, apresentando-se aquela baixa preenchida 

por depósitos aluvionares e níveis de terraços quaternários. 

 

Na parte norte do maciço calcário estremenho, entre Arergões e Pé da Serra, do km 20+000 

a  27+000 do eixo 2.3, a tectónica de fractura determina as condições geomorfológicas 

locais. 

 

Nesta área, a existência de falhas importantes com direcção NNW-SSE, traduzem-se na 

ocorrência de escarpas de falha, que nalguns casos constituem acidentes topográficos de 

grande relevo, como sucede junto ao Pé da Serra, pondo em contacto formações do J4-5 

com formações do J3a-b da serra de Fátima. Trata-se de falhas inversas com grandes 

rejeitos verticais. 

 

Entre Arergões e Alcaidaria as falhas têm sobretudo rejeitos horizontais, onde por vezes se 

injectam rochas doleríticas, pelo que a sua importância na morfologia é menor. 

 

 

4.3.3.3 Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro 

 

Na área onde ocorre este sinclinal a relação entre a morfologia, a estrutura e suas variações 

litológicas é particularmente evidente. 

 

Trata-se de uma estrutura oval, assimétrica, na qual o núcleo é constituído por formações 

detríticas e mais erodíveis do Miocénico e do Pliocénico. 

 

O flanco sul, mais desenvolvido, é constituído principalmente por formações mais 

resistentes, como os conglomerados da base de Cretácico inferior e os calcários e margas 
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do Cretácico superior, os quais inclinam, em conjunto, cerca de 15° para NNW. Nesta área, 

ocorre, entre Juncal e Alqueidão, uma série de relevos alongados no sentido WSW-ENE, de 

cotas entre os 100 e os 150 m, que corresponde a uma “costeira”, em que se observa a 

vertente norte com declives suaves no mesmo sentido das camadas, enquanto a vertente 

sul apresenta declives mais acentuados no sentido contrário ao das camadas. Este relevo 

ergue-se no trecho de atravessamento do eixo 2-2, entre os km 12+300 e 13+000. 

 

Tal dispositivo permitiu o estabelecimento de uma rede hidrográfica com as linhas de água 

principais (rio Alpedriz e rio Cós) a desenvolverem-se concordantemente à direcção das 

camadas, ou seja, segundo o alinhamento WSW-ENE, enquanto as linhas de água 

secundárias se desenvolvem preferencialmente segundo os alinhamentos NNW-SSE. 

 

 

4.3.3.4 Anticlinal diapírico de Maceira  

 

Trata-se de uma área dominantemente calcária, constituindo relevo suavemente 

arredondado, de cotas mais elevadas que a envolvente, da ordem dos 180 m, junto a A-de-

Barbas, cerca do km  20+500 do eixo 2.1, e que atinge cotas da ordem dos 150 m nos seus 

bordos. 

 

 

4.3.3.5 Sinclinal de Pousos 

 

Nesta estrutura oval, assimétrica, com as camadas mais recentes, pertencentes ao 

Cenozóico (Pliocénico, Miocénico e Paleogénico), a zona central corresponde a uma 

plataforma alongada no sentido E-W, de composição areno-conglomerática do Pliocénico, 

de cotas de cerca de 150 m. 

 

As linhas de água que divergem desta plataforma correm para N, em direcção à ribeira da 

Caranguejeira, e para sul, em direcção ao ribeiro das Chitas. Ambas as ribeiras correm de E 

para W, em direcção ao rio Lis. 

 

A erosão provocada nos bordos da plataforma pliocénica pela rede hidrográfica 

estabelecida, permitiu o afloramento das formações miocénicas e paleogénicas detríticas. 
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As formações cretácicas, de natureza calcária e margosa, mais resistentes, que se 

desenvolvem a S do ribeiro das Chitas, no flanco S do sinclinal, formam um alinhamento de 

relevos mais elevados, cujas cotas podem ultrapassar os 200 m. 

 

 

4.3.3.6 Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal-Leiria-Pataias 

 

Este complexo detrítico é fundamentalmente constituído na base por formações areno-

argilosas do Miocénico, cobertas por depósitos arenosos com seixos do Pliocénico, 

formando uma zona planáltica constituída por uma série de plataformas alongadas no 

sentido N-S, recortadas pelos principais vales da região, de constituição miocénica. 

 

O topo corresponde geralmente aos depósitos de Pliocénico e que se dispõem a cotas entre 

os 100 e os 150 m, descendo suavemente de E para W. Na parte intermédia, a zona 

planáltica é atravessada no sentido SSE-NNW pela baixa aluvionar do rio Lis, o qual é 

atravessado pelo eixo 2.1 entre Barreiros e Regueira de Pontes (km 35+000 a 36+000). 

 

Ocorrem depósitos de terraços quaternários em ambas as margens, correspondendo a 

baixa do rio Lis (a cotas muito baixas, entre 10 a 15 m) a um preenchimento de depósitos 

aluvionares compressíveis. 

 

O preenchimento aluvionar de outras linhas de água secundárias é bem mais reduzido. 

 

 

4.3.4 Tectónica e sismicidade 

 

4.3.4.1 Enquadramento tectónico 

 

Em termos tectónicos, a região foi atingida predominantemente por esforços compressíveis, 

de orientação NW-SE a W-E, que originaram vários acidentes tectónicos de orientações 

variáveis entre NW-SE e NNE-SSW. 

 

Na bacia terciária do Tejo - caracterizada, do ponto de vista estrutural, pela sub-

horizontalidade das camadas miocénicas - verifica-se que a inclinação das camadas é 

interrompida pela existência de algumas falhas. 
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A norte da zona de Bairradas, os eixos estudados interessam formações jurássicas de 

natureza predominantemente calcária (que se estendem até à zona de Aljubarrota, no caso 

dos eixos que se desenvolvem por poente, e até Cortes, no caso dos eixos que se 

desenvolvem por nascente). 

 

Nestas áreas os terrenos foram atingidos por esforços de natureza tectónica de que resultou 

o dobramento e, em especial, a fracturação das camadas. Em associação com as falhas, é 

vulgar ocorrer uma fracturação local e um diaclasamento mais intensos, os quais criam 

condições propícias à infiltração das águas de escorrência superficial. 

 

Assim verifica-se que as zonas cársicas topograficamente depressionadas, correspondentes 

a pequenas bacias endorreicas, se relacionam, em geral, com zonas de maior fracturação, 

segundo alinhamentos mais ou menos definidos. 

 

Por outro lado, conforme referido anteriormente, a existência de falhas importantes, traduz-

se, ainda, na zona do maciço calcário, pela ocorrência de escarpas de falha que podem 

constituir acidentes topográficos de grande relevo. 

 

É exemplo a importante escarpa de falha de grande rejeito vertical que limita a W o planalto 

da Serra de Fátima, a qual apresenta direcção geral sensivelmente NNW-SSE e intersecta o 

eixo 2.2 junto ao km 26+750, prolongando-se desde Pé da Serra (junto a Cortes) para sul, 

passando por Reguengo do Fetal. Ao longo desta falha, que constitui um cavalgamento, 

verifica-se a compressão de formações do J3 sobre formações do J4 na zona de Pé da 

Serra. 

 

Na zona do vale tifónico Batalha - Porto de Mós, junto ao km 17+000 do eixo 2.2, 

encontram-se as margas salíferas hetangianas, que se encontram marginadas por duas 

falhas longitudinais com direcção N-S a NNE-SSW. Estas falhas estão relacionadas com 

tectónica diapírica. 

 

Por outro lado, na área do anticlinal diapírico da Maceira, com orientação geral NE-SW, 

ocorrem importantes falhas longitudinais com a mesma orientação e outras de menor 

importância, com orientação NW-SE. 
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Ao longo destas descontinuidades estabeleceu-se o contacto por falha entre formações do 

Jurássico inferior com o Jurássico superior, verificando-se que as camadas no flanco norte 

apresentam inclinações da ordem dos 40° a 50° N, enquanto que no flanco sul as 

inclinações são maiores e dão-se para sul. 

 

No geral, a tectónica de dobramento apresenta um papel menos relevante que a tectónica 

de fractura, uma vez que as camadas apresentam dobramentos suaves ao longo dos eixos 

em estudo, acompanhando a orientação geral das grandes unidades. 

 

As camadas apresentam-se, de uma maneira geral, levemente onduladas, com inclinações 

geralmente entre 10° a 30°, pelo que as variações bruscas observadas com valores 

elevados da inclinação se devem à ocorrência de falhas que fazem mudar rápida e 

localmente a sua atitude. 

 

 

4.3.4.2 Neotectónica 

 

A abordagem que se apresenta baseia-se na Carta Neotectónica de Portugal Continental à 

escala 1/1.000.000 (Cabral e Ribeiro, 1988). 

 

Segundo esta fonte, o alinhamento Pombal-Leiria (Milagres)-Pataias (Martingança), de 

orientação geral NE-SW, é uma falha activa provável e com tipo de movimentação 

desconhecido. Este alinhamento intersecta os eixos em estudo na zona de Maceira, cerca 

do km  21+500 do eixo 2.1, e cerca do km 10+000 do eixo 2.7, junto a A-dos-Pretos. Na 

zona a NE de Milagres, entre Alcaidaria e Casal da Quinta, considera-se que este 

alinhamento intersecta o eixo 2.2, cerca do km 39+000. 

 

O eixo 2.1 é intersectado, entre o km 34+000 e 37+000, por uma estrutura diapírica activa 

provável a certa, a qual corresponde à depressão de Gandara dos Olivais, onde se 

estabeleceu a baixa aluvionar do rio Lis. Esta depressão separa o diapiro de Monte Real, 

situado a N, do diapiro de Leiria-Parceiros, situado mais a S e em posição oblíqua em 

relação ao primeiro. A depressão está cortada, no limite ocidental, por uma falha de 

orientação sensivelmente N-S, que passa a W de Moinhos da Barosa, cerca de 1 km a sul 

do km 34+000 do eixo 2.1. 
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O vale tifónico Batalha-Porto de Mós corresponde a uma estrutura diapírica activa certa e 

que a falha de orientação sensivelmente N-S, que se estende para N daquela estrutura, 

corresponde a uma falha activa provável. Este acidente intersecta o eixo 2-2 cerca do 

km 17+000. 

 

Há ainda a considerar um alinhamento proveniente da estrutura anticlinal complexa das 

serras de Buarcos-Verride que se prolonga de NW para SE e inflecte para SSE ao longo da 

bacia do rio Carnide. Admite-se que este alinhamento possa intersectar na zona mais a 

norte, entre Carnide de Cima e Vale da Cruz, traçados em estudo (sub-eixos 2.5.1, 2.1.6 e 

2.2.4). Trata-se de falha activa provável a certa, com desligamento horizontal. 

 

Na Figura 4.3.2 apresenta-se, com base na Carta Neotectónica de Portugal, os acidentes 

neotectónicos na área de desenvolvimento dos traçados estudo. 

 

 

4.3.4.3 Sismicidade 

 

O território português tem como principais pólos de actividade sísmica a falha Açores-

Gibraltar (sismicidade inter-placa) e a falha inferior do Tejo (sismicidade intra-placa). 

 

De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados do ex-Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica na carta de isossistas de intensidades máximas (ver 

Figura 4.3.3), as intensidades sísmicas máximas terão atingido o valor IX (escala de Mercalli 

modificada) sensivelmente na metade sul da área em estudo e, na restante área, o valor 

VIII. 

 

Para efeitos da quantificação da acção dos sismos considera-se o país dividido em quatro 

zonas, que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D, de 

acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP) de 1983 (ver Figura 4.3.3). 
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Figura 4.3.2 - Acidentes neotectónicos na área de desenvolvimento dos traçados estudo
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Figura 4.3.3 - Zonamento sísmico de Portugal continental (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio) e 

carta de isossístas de intensidade máxima (INMG, 1986) 

 

De acordo com este zonamento, a área em estudo que se integra no território dos concelhos 

de Alenquer e Azambuja encontra-se incluída na zona sísmica A, de maior risco sísmico, à 

qual corresponde o valor de 1,0 para o coeficiente de sismicidade. 

 

A restante área inclui-se na zona sísmica B de médio/elevado risco sísmico, na qual o 

coeficiente de sismicidade assume o valor de 0,7. 

 

 

4.3.5 Caracterização litoestratigráfica 

 

A caracterização litoestratigráfica da área de desenvolvimento dos eixos em estudo, 

efectuada com base em consulta bibliográfica e em dados de prospecções efectuadas no 

âmbito do projecto, é apresentada em detalhe no Anexo 4.3.1, que transcreve a 

caracterização constante do Estudo Geológico e Geotécnico. 
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A representação cartográfica das litologias presentes na área em estudo apresenta-se nos 

Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B. 

 

 

4.3.6 Recursos geológicos de interesse económico 

 

Conforme referido anteriormente, o levantamento das situações relevantes relativas a 

recursos geológicos com interesse económico efectuou-se com base no contacto das 

entidades competentes neste domínio: INETI, DGGE, Direcção Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo do Ministério da Economia e a sua congénere do Centro e Câmaras Municipais. 

 

As ocorrências identificadas incluem pedreiras e areeiros licenciadas em exploração e 

outras áreas relativas a recursos geológicos com valor económico: áreas de reserva, cativas 

e potenciais, áreas pedidas para concessão, áreas para prospecção e pesquisa e servidão 

administrativa. 

 

Os aspectos relacionados com águas minerais e de nascente (concessões, perímetros de 

protecção, contratos de prospecção e pesquisa) não são aqui desenvolvidos, remetendo-se 

a sua análise para o capítulo 4.4 (Recursos Hídricos Subterrâneos). 

 

 

4.3.6.1 Pedreiras/areeiros 

 

A informação relativa às pedreiras e areeiros licenciados na área em estudo foi facultada 

pela Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e pela Direcção 

Regional do Centro do Ministério da Economia. 

 

A totalidade das pedreiras e areeiros licenciados referenciados por estas entidades no 

território dos concelhos atravessados pelos eixos em estudo é listada no Anexo 4.3.2, num 

quadro onde se refere o número de código de cada pedreira, a sua denominação, a 

entidade exploradora e a localização administrativa (concelho e freguesia). 

 

A representação cartográfica de todas as pedreiras e areeiros referenciados no referido 

anexo apresenta-se nos Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B. 
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Face à grande quantidade de pedreiras e areeiros existente apresenta-se no Quadro 4.3.1 

uma listagem das pedreiras licenciadas, ou com licenciamento em curso, que se encontram 

até 200 m do eixo mais próximo (considerando os limites exteriores da pedreira, de acordo 

com a informação disponível). Para estas pedreiras indica-se, além dos aspectos 

anteriormente referidos, a substância que é explorada e a sua localização em relação ao 

eixo mais próximo. 

 

 

4.3.6.2 Áreas cativas e de reserva 

 

As áreas cativas são áreas que podem ser sujeitas a esta classificação por parte do 

Governo, através de portaria, quando a exploração de determinadas massas minerais aí 

existentes se considera de relevante interesse para a economia nacional, impondo 

condições especiais para a sua exploração. 

 

As áreas de reserva são áreas definidas pelo Governo, mediante decreto regulamentar, para 

o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

 

Na área em estudo são atravessadas áreas cativas e de reserva nas áreas de Maceira-

Leiria e de Barracão-Pombal. A localização destas áreas cativas e de reserva, face aos 

eixos em estudo, apresenta-se nos Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B a 

LC1_EP_170_029_B. 

 

Surge ainda representada na cartografia a área cativa de Pelariga-Redinha. No entanto esta 

área não é atravessada por qualquer dos traçados em estudo, encontrando-se a cerca de 

3 km a nascente do final do Sub-eixo 2.2.7. 
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Quadro 4.3.1 - Listagem das pedreiras e dos areeiros existentes até uma distância de 200 m do eixo em estudo mais próximo 

Identificação da pedreira Localização 

Nº Denominação 
Entidade exploradora Substância explorada 

Concelho Freguesia Localização face ao eixo mais próximo 

9 (*) 
Martigança - 

Maceira  

CMP-Cimentos Maceira e 

Pataias, S.A. 
Calcários e margas Leiria Maceira km 8+300 a 9+000 do eixo 2.7 

4199 Achadas 
CMP-Cimentos Maceira e 

Pataias, S.A. 
Calcários Leiria Maceira 20 m a oeste do km 8+500 do eixo 2.7 

4652 Vale da Pedreira 
Tecnovia – Soc. de 

Empreitadas, S.A. 

Calcário para Cons. Civil e 

obras públicas 
Rio Maior Rio Maior km 29+460 a 30+200 do sub-eixo 1.1.3 

5300 

(**) 
Os Penedos 

António da Silva Ferreira 

Gonçalves 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

Prazeres de 

Aljubarrota 
50 m a este do km 2+300 do eixo 2.9 

5380 
Vale de Coimbra 

Nº 3 
Adelino Duarte da Mota, S.A. Argila comum Pombal Pombal 

km 4+500 a 5+200 do eixo 2.6 e km 

52+340 a 52+860 do sub-eixo 2.2.6 

5382 Maranho Nº 6 Adelino Duarte da Mota, S.A. Argila comum Pombal Pombal 
160 m a este do km 13+500 do sub-eixo 

2.5.2 

5398 Senhora da Luz 
Riobritas – Soc. Produtora de 

Britas do Centro, Lda. 

Calcário para Cons. Civil e 

obras públicas 
Rio Maior Rio Maior 

160 m a este do km 31+000 do sub-eixo 

1.1.3 

5764 Vale da Neta 

Sarbloco-Soc. De Areias e 

Blocos e Fabricados de 

cimento, Lda. 

Areias comuns 
Marinha 

Grande 
Marinha Grande 

200 m a sueste do km 28+600 do sub-

eixo 2.1.5 

6231 Ribeira do Grou 
Cerâmica F. Santiago & 

Filhos, Lda. 
Argila comum Alcobaça Cós km 11+100 a 11+400 do sub-eixo 2.1.3 

6501 Lagoeira 
Germano e Nogueira, 

Mármores, Lda. 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

Prazeres de 

Aljubarrota 
120 m a sueste do km 4+300 do eixo 2.10 
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Quadro 4.3.1 (cont.) - Listagem das pedreiras e dos areeiros existentes até uma distância de 200 m do eixo em estudo mais próximo 

Identificação da pedreira Localização 

Nº Denominação 
Entidade exploradora Substância explorada 

Concelho Freguesia Localização face ao eixo mais próximo 

20128 (***) 
Farpedra-exploração de 

Pedreiras, Lda. 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 

180 m a sueste do km 6+300 do sub-

eixo 2.3.2 

20178 

(****) 
Casais de Cima 

Mármores de Santa Teresa. 

Lda. 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 

150 m a sueste do km 7+400 do Sub-  

eixo 2.3.2 

40004 (*****) Sousa & Catarino, Lda. 
Aterro para rejeitos de 

calcário 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 
km 5+240 a 5+340 do sub-eixo 2.3.2 

(*)  a pedreira nº 9 (Martingança – Maceira) sobrepoem-se parcialmente à pedreira nº 4199 (Achadas). 

(**)  Pedreira abandonada sem baixa de exploração. 

(***)  Informação não disponível, (o processo de licenciamente não teve continuidade). Não tem cartografia diponível. 

(****) Sem licenciamento em vigor, (o processo de licenciamente não teve continuidade). Não tem cartografia diponível. 

(*****) Informação não disponível, licenciamento em curso. 
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4.3.6.2.1 Área de Maceira-Leiria 

 

Na área de Maceira-Leiria ocorrem jazidas de margas e calcários margosos que constituem 

matérias-primas indispensáveis à laboração da cimenteira ai instalada, com interesse 

económico relevante ao nível regional e nacional. Com o objectivo de proteger estes 

recursos foi declarada a Área Cativa para calcários e margas de Maceira-Leiria, pela 

Portaria nº 447/90, de 16 de Junho, com uma área de cerca de 2,5 km2 entre Maceira, 

Maceirinha, A-do-Barbas e Venda dos Pretos. Esta área inclui as pedreiras actuais e é 

atravessada pelo eixo 2.7, km 7+300 a 7+900 e 8+300 a 9+250. 

 

Posteriormente considerou-se necessário que a cativação desta área fosse complementada 

pela criação de Área de Reserva para calcários e margas, a qual foi definida pelo Decreto 

Regulamentar nº 15/93, de 13 de Maio (com a posterior Declaração de Rectificação 

nº 168/93, de 31 de Agosto). Os limites da área de reserva são praticamente idênticos aos 

da área cativa. Esta área é atravessada pelo eixo 2.7, km 7+300 a 7+740 e km 8+250 a 

9+300. 

A Área Cativa e a Área de Reserva localizam-se integralmente no concelho de Leiria, 

freguesia de Maceira. 

 

 

4.3.6.2.2 Área de Barracão-Pombal 

 

Na área de Barracão-Pombal ocorrem argilas cinzentas especiais usadas como matéria-

prima para a indústria de cerâmica branca, constituindo um recurso geológico de elevado 

interesse regional e nacional. Com o objectivo de preservar novas jazidas e ressalvar os 

direitos adquiridos, foi declarada a Área Cativa para Argilas especiais de Barracão-Pombal, 

pela Portaria nº 448/90, de 16 de Junho. Esta área é atravessada pelo sub-eixo 2.1.6, 

km 40+900 ao final; sub-eixo 2.1.7; sub-eixo 2.2.4, km 37+600 ao final; sub-eixo 2.2.5; sub-

eixo 2.2.6; sub-eixo 2.2.7, até km 57+100; sub-eixo 2.4.1; sub-eixo 2.4.2; sub-eixo 2.5.1, 

km 2+050 ao final; sub-eixo 2.5.2; sub-eixo 2.5.3 até km 18+300, eixo 2.6 e eixo 2.11. 

 

A Área Cativa Argilas especiais de Barracão-Pombal estende-se pelo concelho de Leiria 

(freguesias de Bidoeira de Cima, Boa Vista, Colmeias, Marrazes, Milagres, Ortigosa, 
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Regueira de Pontes e Souto da Carvalhosa) e pelo concelho de Pombal (freguesias de 

Carnide, Ilhas, Mata Mourisca, Meirinhas, Pombal e Vermoil). 

 

Posteriormente, atendendo ao facto das argilas especiais para a cerâmica serem cada vez 

mais raras, existindo poucas áreas de interesse e com reservas limitadas, foram declaradas 

cinco áreas de reserva para aproveitamento de argilas especiais (Blocos A, B, C, D e E). Os 

eixos em estudo atravessam o Bloco A (concelho de Pombal, freguesias de Pombal e 

Carnide), Bloco B (concelho de Leiria, freguesia de Colmeias e concelho de Pombal, 

freguesias de Carnide, Meirinhas e Vermoil) e Bloco C (concelho de Leiria, freguesia de 

Bidoeira de Cima): 

 

− Bloco A (sub-eixo 2.4.2, km 3+700 até ao final; sub-eixo 2.5.2, km 12+500 ao final; 

sub-eixo 2.5.3 até km 14+300; eixo 2.6, km 2+200 a 5+550; sub-eixo 2.2.6, 

km 51+200 a 53+450); 

− Bloco B (sub-eixo 2.2.6, km 48+100 a 49+200); 

− Bloco C (sub-eixo 2.5.1, km 7+400 a 7+600 e km 8+150 a 8+400; sub-eixo 2.1.6, 

km 46+600 a 46+900). 

 

 

4.3.6.3 Outras áreas 

 

Estão presentes ainda outras áreas com recursos geológicos com valor económico que se 

referem de seguida. 

 

São atravessadas as seguintes áreas potenciais: 

 

− Área potencial para argilas comuns de Alpedriz (sub-eixo 2.1.3, km 10+440 a 

12+340); 

− Área potencial para calcários ornamentais de Molianos (sub-eixo 2.2.2, km 5+500 até 

ao final; sub-eixo 2.2.3 até km 14+900; sub-eixo 2.3.2 km 4+600 a 4+900 e 

km 10+700 a 12+500; sub-eixo 2.10, km 4+500 até ao final); 

− Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barrosa (sub-eixo 2.1.5, 

km 31+800 a 35+100); 

− Área potencial para a extracção de inertes de Regueira de Pontes (sub-eixo 2.1.5, 

km 37+100 a 39+000). 
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A delimitação cartográfica destas áreas potenciais representa-se nos Desenhos n.º 

LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B. 

 

Conforme referido anteriormente, entre Leiria e Pombal encontram-se argilas especiais. 

Nesta zona, além das áreas de reserva e cativas para massas minerais anteriormente 

descritas, há a referir (ver Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B): 

 

− cinco áreas pedidas para a concessão (P.C.) para argilas especiais, concretamente 

caulino: 

 P.C. Pombal nº 1 Nº 2961 – concelho de Pombal, freguesias de Carnide, 

Vermoil e Meirinhas (sub-eixo 2.2.6, km 48+400 a 49+200);  

 P.C. Mato da Rainha nº 1 Nº 3264 – concelho de Pombal, freguesias de 

Carnide e Vermoil (200 m a sueste do km 50+500 do sub-eixo 2.2.6);  

 P.C. Crespos Nº 3253 – concelho e freguesia de Pombal (sub-eixos 2.5.3 A, 

B e C; km 14+450 a 15+540); 

 P.C. Roussa de Cima Nº 3142 – concelho e freguesia de Pombal (sub-eixo 

2.2.6 km 53+200 a 54+100 e eixo 2.6, km 5+250 a 6+200);  

 P.C. Roussa – concelho e freguesia de Pombal (sub-eixo 2.2.6 km 54+600 a 

56+100 e eixo 2.6, km 6+600 a 8+200). Esta área tem tido problemas no seu 

processo de licenciamento não tendo uma numeração atribuída. 

− uma área com pedido para prospecção e pesquisa (P.P.P.):  

 P.P.P Motamineral (caulino) – concelho de Pombal, freguesia de Almagreira e 

concelho de Soure, freguesia de Soure (sub-eixo 2.5.3A, km 25+790 a 

26+014, sub-eixo 2.5.3B, km 25+510 a 25+981 e sub-eixo 2.5.3C, km 25+540 

a 26+000). 

− duas áreas com contrato de prospecção e pesquisa (C.P.P):  

 C.P.P 1/2004, Adelino Duarte da Mota (caulino) – concelho de Pombal, 

freguesias de Carnide e Pombal (sub-eixo 2.2.6 km 51+900 a 53+200 e eixo 

2.6, km 4+150 a 5+250); 

 C.P.P 2/2004, Adelino Duarte da Mota (caulino) – concelho de Pombal, 

freguesias de Carnide, Meirinhas, Pombal e Vermoil (sub-eixo 2.1.7; sub-eixo 

2.2.4, km 45+900 a 46+461; sub-eixo 2.2.5; sub-eixo 2.2.6, km.47+796 a 

49+500; sub-eixo 2.4.1; sub-eixo 2.4.2, km 2+310 a 5+100; sub-eixo 2.5.1, 
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km 10+000 a 10+275; sub-eixo 2.5.2, km 10+000 a 13+900; eixo 2.6, km 

0+000 a 2+400 e sub-eixo 2.11). 

 

De acordo com informação fornecida pela Divisão para a Pesquisa e Exploração de Petróleo 

da DGGE a empresa Mohave Oil & Gas Corporation - que tem atribuídas licenças para a 

pesquisa de hidrocarbonetos desde 1993 – tem atribuídas três áreas de concessão: 

S. Pedro de Moel, Torres Vedras 2 e Aljubarrota 2.  

 

A área de Aljubarrota 2 é a única que é interferida pelos corredores em estudo, não se 

verificando qualquer interferência com as outras duas áreas. 

 

A área de concessão de Aljubarrota 2 abrange um vasto território, sobrepondo-se aos 

corredores em estudo desde a área de Benedita (concelho de Alcobaça) até à área de 

Milagres (concelho de Leiria), estendendo-se pelos territórios dos concelhos de Figueira da 

Foz, Pombal, Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Alcobaça, Nazaré, Caldas da 

Rainha e Rio Maior.  

 

A localização da concessão Aljubarrota 2 face aos traçados em estudo representa-se, de 

forma esquemática, na Figura 4.3.4. 

 

A empresa Mohave Oil & Gas Corporation tem a obrigação contratual de, durante o ano de 

2005, realizar, na concessão designada por Aljubarrota 2, duas sondagens de pesquisa. 

Uma destas sondagens, designada por Alj-4, com as coordenadas UTM – ED 50 

(X=507 285 m Y=4 379 528 m, localiza-se a norte do lugar de Cadoiço (concelho de 

Alcobaça, freguesia de São Vicente de Aljubarrota), e encontra relativamente próxima do 

traçado de um eixo, situando-se a cerca de 500 m a este do km 8+000 do sub-eixo 2-1-3 

(ver implantação à escala 1:25.000 nos Desenhos LC1_EP_170_021 a 029). A outra 

sondagem, designada por Lg-1, com as coordenadas UTM – ED 50 (X= 499 795  m e 

Y=4 373 075 m), encontra-se mais afastada, localizando-se 6 km a sul-sudoeste de 

Alcobaça (concelho de Alcobaça, freguesia de Évora de Alcobaça), a cerca de 4.700 m a 

oés-noroeste do início do eixo 2.9. (ver implantação à escala 1:25.000 nos Desenhos n.º 

LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B). 
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Figura 4.3.4 - Localização da concessão Aljubarrota 2 face aos traçados em estudo 
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Sem verdadeiro interesse económico na actualidade, mas constituindo uma ocorrência 

singular e pitoresca com interesse geológico, cultural e paisagístico, há a mencionar o 

complexo de exploração tradicional de sal-gema da Marinha de Rio Maior (ou de Fonte da 

Bica). O sal é obtido por evaporação em pequenas lagunas preenchidas com água salgada 

extraída de um pequeno poço de 6 m de profundidade aberto no “Complexo de Dagorda”. A 

Marinha de Rio Maior localiza-se a 2.800 m a nascente do km 31+500 do sub-eixo 1-1-3 (ver 

Desenhos LC1_EP_170_021 a 029). 

 

 

4.3.7 Recursos geológicos e geomorfológicos de interesse conservacionista 

 

Referem-se de seguida locais de interesse geológico/geomorfológico que se considera 

serem de interesse conservacionista, nos quais, além do interesse científico há a considerar 

valores como a sua singularidade, estado de conservação, valor paisagístico, histórico, 

cultural e simbólico. 

 

Uma representação cartográfica dos diversos locais que se referem apresenta-se nos 

Desenhos n.º LC1_EP_170_021_B a LC1_EP_170_029_B. 

 

 

4.3.7.1 Locais listados pelo grupo Pro GEO-Portugal 

 

O Grupo ProGEO-Portugal promoveu em 2001 uma primeira fase de inventariação do 

Património Geológico Português, apresentando uma lista de locais que congrega 

geomonumentos classificados como monumentos naturais, com outros que se encontram 

classificados sob outras designações ou que não se encontrem ainda classificados. 

 

Da análise dos locais presentes na referida lista, verifica-se que os eixos se encontram 

bastante afastados (a mais de 10 km) dos sítios de interesse geológico existentes nas 

regiões atravessadas, designadamente a Pedreira do Galinha (Monumento Natural); o 

Monte de São Bartolomeu (Sítio classificado); a Pincha de Minde (Geomonumento ao nível 

do afloramento – Outras ocorrências); a Concha de São Martinho do Porto (Geomonumento 

ao nível da paisagem) e o Polje de Mira-Minde (Geomonumento ao nível da paisagem). 
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O local de interesse geológico, ou geomonumento, mais próximo de um eixo em estudo, 

mas ainda assim a uma distância de alguns quilómetros, é a Mina da Guimarota, a sul da 

cidade de Leiria, correspondendo a uma antiga mina de lignito, rica em fósseis. Este local, 

situado a cerca de 4 km a oeste do km 32+500 do sub-eixo 2.2.4, surge classificado como 

Geomonumento ao nível do afloramento – Outras ocorrências. 

 

 

4.3.7.2 Outros locais de interesse geológico ou geomorfológico 
 

Referem-se, de sul para norte, outros locais que se considera terem interesse particular em 

termos geológicos/geomorfológicos. 

 

 

4.3.7.2.1 Monte Redondo 

 

Este monte isolado (212 m), redondo como o nome indica, evidencia-se na paisagem em 

redor. Corresponde a um prolongamento para NE de um maciço calcário, constituindo assim 

um afloramento calcário do Jurássico isolado no meio de formações sedimentares terciárias, 

cortado por importantes fracturas. No seu flanco nordeste observam-se numerosos bivalves 

e pequenos gastrópodes. Situa-se a 2 km a oeste do km 2+500 do sub-eixo 1.2.1. 

 

4.3.7.2.2 Relevo tabular de Alcoentre 

 

A poente de Alcoentre, um afloramento do Complexo de vertebrados do Archino com 

intercalações calcárias, deu origem a um curioso relevo residual com superfície tabular, 

constituindo um exemplar típico de uma forma de relevo denominada “mesa”. Situa-se a 

1 km a oeste do km 10+500 do sub-eixo 1.2.2. A norte situam-se outros relevos deste tipo 

mais pequenos, não sendo também interferidos por qualquer eixo. 

 

 

4.3.7.2.3 Serra de Todo o Mundo 

 

Esta serra (259 m) é o principal relevo entre a serra de Candeeiros (a norte) e a serra de 

Montejunto (a sul) e apresenta a originalidade de apresentar a forma de uma ferradura 

exibindo, para sul, onde apresenta maior desnível, um amplo anfiteatro que enquadra a 

localidade de Alguber. A serra corresponde a um vasto afloramento dolerítico, numa região 
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onde este tipo de rocha é de ocorrência rara. Ergue-se a cerca de 2 km a poente do 

km 21+000 do sub-eixo 1.2.2. 

 

 

4.3.7.2.4 Grutas da Senhora da Luz, Bocas e Turquel (Carvalhal) 

 

A cerca de 3 km a oeste de Freiria de Rio Maior, em afloramentos dos Calcários de 

Montejunto, encontram-se duas grutas conhecidas pela designação de grutas de Nossa 

Senhora da Luz. As grutas são de reduzidas dimensões, sendo o seu interesse sobretudo 

derivado do facto de constituírem estação arqueológica pré-histórica. Por esta razão, uma 

das grutas é monumento nacional. As grutas encontram-se 290 m a oeste do km 26+400 do 

sub-eixo 1.2.2. 

 

A cerca de 1,5 km a este, no vale encaixado do rio Maior, em calcários do 

coloviano/Batoniano/Bajociano, encontram-se as grutas das Bocas, onde também houve 

achados pré-históricos. Nesta área, situada a cerca de 2 km a este do km 29+500 do sub-

eixo 1.1.3 encontram-se olhos de água que alimentam o rio Maior, conhecidos por Bocas do 

Rio Maior. 

 

Bem mais a norte, nas encostas de um pequeno barranco afluente do rio Seco, a sueste do 

lugar de Carvalhal, freguesia de Turquel (Alcobaça) existem as grutas do Carvalhal (tendo 

ocorrido também achados pré-históricos). Estas grutas, nos calcários de Montejunto, 

encontram-se a 250 m a sueste do km 43+250 do sub-eixo 1.1.4. 

 

 

4.3.7.2.5 Serra de Candeeiros 

 

A serra de Candeeiros (487 m) é uma das principais unidades geomorfológicas do Maciço 

Calcário Estremenho encontrando-se totalmente dentro dos limites do Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros. Esta serra, que se ergue de forma alongada e contínua numa 

extensão de cerca de 30 km entre a Aldeia do Alto da Serra (junto a Rio Maior, a sul) e a 

Aldeia da Corredoura (junto a Porto de Mós, a norte), corresponde a uma dobra anticlinal de 

orientação NNE-SSW, cortada no seu flanco oriental. A vertente oeste desta serra é a que 

apresenta maior desnível, encontrando-se particularmente bem conservada. Os eixos em 

estudo não interferem com a serra propriamente dita, mas sim com o seu sopé ocidental. A 
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maior aproximação à serra propriamente dita verifica-se no traçado do sub-eixo 1.3.1 ente 

os km 4+000 e 6+500 (cerca de 500 m). 

 

 

4.3.7.2.6 Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de Ataíja e Campo de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

 

O Vale da Ribeira do Mogo e a área adjacente (onde se inclui grande parte da Depressão de 

Ataíja e do Campo de Dolinas de Lagoa do Cão/Casal do Rei) constitui uma área proposta 

pela ADEPA (Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de 

Alcobaça) e pela Câmara Municipal de Alcobaça, para classificação como Paisagem 

Protegida, nos termos do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro. 

 

No interior da área proposta para classificação desenvolvem-se os sub-eixos, 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 e, parcialmente, os sub-eixos 2.1.3 (até ao km 8+100), 2.2.3 (até ao km 

10+600), 2.3.2 (até ao km 8+000), 2.8.2 (a partir do km 4+000) e eixos 2.9 (a partir do 

km 1+500) e 2.10 (a partir do km 1+900). 

 

Entre os valores presentes na área, que justificam a referida proposta de classificação, 

contam-se valores de âmbito geológico e geomorfológico. 

 

É de salientar, em termos geomorfológicos, a forma do vale da ribeira do Mogo. O vale é 

paralelo à estrutura, desenvolvendo-se numa depressão ortoclinal preenchida por elementos 

detríticos. O traçado sinuoso do vale pode explicar-se pelo reduzido declive e pelo efeito 

barreira provocado pelo atravessamento da costeira na área de Chiqueda. O encaixe da 

linha de água e afluentes levou à remoção de sedimentos e exposição de uma faixa de 

carso nú, desde Pedreiras a Chiqueda, com mais de 1 km de largura. 

 

No troço mais encaixado do vale, entre o Carvalhal e a Chiqueda, (atravessado na zona 

mais a norte pelo sub-eixo 2.1.3, ao km 6+500), a morfologia é caracterizada por escarpas 

altas nas curvas côncavas dos meandros e escadarias de cornija em estrato nas vertentes 

convexas. Estas escadarias são em rampa moderada quando coincide com a inclinação das 

camadas e escarpada quando está do lado contrário. 
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O fundo do vale é, no geral, estreito mas aplanado, com terrenos de cultivo obtidos pela 

regularização de depósitos de vertente, aproveitamento dos exíguos depósitos aluvionares e 

recurso a muros de suporte. Por vezes o terreno é rochoso, correspondendo ao afloramento 

de um estrato liberto de sedimentos. 

 

No vale da ribeira do Mogo estão também presentes grutas (algumas são estações 

arqueológicas), distribuídas em dois núcleos, a norte e a sul da estrada entre Carvalhal e 

Ataíja de Baixo. A norte desta estrada encontram-se as grutas de Ministra Alta e Baixa, 

Pena da Velha, Mosqueiros Alta e Baixa e Ervideira. Estas grutas encontram-se na área 

onde se verifica o atravessamento do sub-eixo 2.1.3 (km 6+400 a 6+700). A sul encontram-

se as grutas de Calatras Alta, Baixa e Média e Casa da Génia. Este grupo de grutas está a 

cerca de 400 m a oeste do km 6+000 do sub-eixo 2.1.3. 

 

Além destas grutas conhecidas é possível que possam vir a ser descobertas outras, no 

decurso de estudos espeleológicos minuciosos, designadamente prospecções e cartografia 

sistemática de todas as cavidades penetráveis e desobstrução de outras que podendo estar 

bloqueadas ou ocultas a partir da superfície, podem constituir galerias subterrâneas 

visitáveis que podem ser cartografadas. Estudos complementares de traçagem de águas 

permitem confirmar determinadas ligações físicas e inferir da presença de cavidades e suas 

comunicações. 

 

Em torno de Chiqueda existem algumas nascentes, sendo as nascentes de Poço Suão e de 

Olhos Fróis penetráveis em curta extensão. 

 

Está comprovado que as nascentes da Chiqueda (localizadas a cerca de 2,2 km a oeste do 

km 5+000 do sub-eixo 2.1.-3) recebem água infiltrada no Algar do Covão, situado no lugar 

de Covão, no leito da ribeira do Mogo, à cota de 145 m, cerca de 1 km a sudoeste da 

localidade de Pedreiras. Este facto relaciona-se com a existência de galerias subterrâneas 

bem hierarquizadas entre o algar e as referidas nascentes. Estas galerias, de grande 

importância em termos geológicos e hidrogeológicos, deverão localizar-se aproximadamente 

sob o traçado do sub-eixo 2.3.2 ao longo de cerca de 4 km, aproximadamente entre o 

km 4+500 e 8+500. 

 

A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.57 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial. 

 

Esta suave depressão encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, 

alongada paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras elevações entre Casal 

do Rei e Casais de Santa Teresa. Nesta depressão verificam-se influências fluvio-cársicas, 

existindo diversas linhas de água incipientes de regime torrencial que terminam em algares 

ou sumidouros. 

 

Entre Lagoa do Chão e Casal do Rei, encontra-se um campo de dolinas de formas e 

dimensões variadas, não excedendo os 100 m de diâmetro e só excepcionalmente 

ultrapassando 10 m de profundidade. Algumas dolinas distribuem-se em alinhamentos que 

sugerem um anterior funcionamento como sumidouros de uma rede de drenagem superficial 

desorganizada e capturada por processos cársicos subterrâneos. 

 

O conjunto constitui um dos campos de dolinas sobre o Jurássico superior mais 

interessantes do país. 

 

É nesta área que se desenvolve o principal intrincado de eixos de traçado que permite 

diversas articulações dos eixos que se desenvolvem mais a nascente (Subtroço 1) com os 

eixos que se desenvolvem mais a poente (Subtroço 2). O campo de dolinas é atravessado 

em diversas direcções pelos traçados dos sub-eixos 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1, 2.8.2, 

e eixos 2.9 e 2.10, pelo que todas as alternativas de traçado por aqui passam. 

 

Em muitos locais, particularmente no vale da ribeira do Mogo, a erosão cársica levou à 

constituição de lapiás em blocos ou em mesas que, por vezes, quando distribuídos em 

grupos isolados, apresentam um aspecto ruiniforme. Os lapiás encontram-se envoltos por 

densos e altos matos. 

 

De um modo geral, a geomorfologia da área permanece em grande parte bem conservada, 

não obstante a presença de algumas pedreiras, sendo a eventual expansão destas a maior 

ameaça actual em termos geomorfológicos.  
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4.3.7.2.7 Nascente do rio Lis 

 

A nascente do rio que atravessa a cidade de Leiria constitui, antes de mais, um lugar com 

alguma importância simbólica. A principal nascente, junto da localidade de Fontes, 

corresponde a um conjunto de exsurgências ou olhos de água na cabeceira de um vale em 

forma de anfiteatro. Corresponde aproximadamente ao extremo noroeste do Maciço 

Calcário Estremenho, encontrando-se o referido “anfiteatro”, no alinhamento de uma 

importante falha que se desenvolve para sueste. Este lugar encontra-se a cerca de 400 m a 

noroeste do km 26+200 do sub-eixo 2.2.4. 

 

Próximo, ao km 26+750, verifica-se a transposição de uma importante escarpa, bem 

conservada, associada a uma outra falha, de grande rejeição vertical que limita a W o 

planalto da serra de Fátima, a qual apresenta direcção geral sensivelmente NNW-SSE 

prolongando-se desde Pé da Serra (junto a Cortes) para sul, passando por Reguengo do 

Fetal. 

 

 

4.3.7.2.8 Colina do Castelo de Leiria 

 

A “colina” onde se implanta o Castelo de Leiria (Monumento Nacional) constitui um relevo de 

dureza particularmente proeminente correspondente a um afloramento dolerítico envolto em 

materiais margosos brandos. É um relevo isolado, de forma oval, de vertentes escarpadas 

que atinge 110 m de altitude. Constitui um marco de grande importância histórica e 

simbólica. Situa-se no centro da cidade de Leiria, a 4,5 km a oeste do km 33+500 do sub-

eixo 2.2.4. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.59 

 

4.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

4.4.1 Metodologia 

 

4.4.1.1 Hidrogeologia 

 

O objectivo deste sub-capítulo é efectuar a caracterização do estado actual do ambiente 

susceptível de ser afectado pelo projecto no que se refere à componente hidrogeologia. 

 

A caracterização é realizada às escalas micro e macro e deve permitir a análise dos 

impactes do projecto e das suas alternativas. Os dados e as análises obtidos são 

proporcionais à importância dos potenciais impactes sendo explicitado o grau de incerteza 

global associado à caracterização do ambiente afectado. 

 

Pretende-se, assim, identificar e caracterizar as formações aquíferas dominantes e a sua 

vulnerabilidade à contaminação. Essa análise passa pela caracterização dos aquíferos 

existentes, localização das zonas de máxima infiltração necessárias à recarga dos aquíferos 

e localização e caracterização dos pontos de água (captações e respectivos perímetros, 

poços, minas, áreas concessionadas) que poderão ser afectados pelo projecto. 

 

Dada a sensibilidade da zona em termos hidrogeológicos será dada especial atenção aos 

aquíferos e sua caracterização e vulnerabilidade, propondo-se em termos metodológicos 

uma avaliação baseada na selecção dos parâmetros ponderadores (Vulnerabilidade, 

Produtividade e Importância Regional), classificação e ponderação dos sistemas aquíferos 

intersectados pelos eixos. 

 

A caracterização hidrogeológica é assim efectuada a uma escala regional, tendo em 

consideração as características genéricas dos sistemas aquíferos atravessados por cada 

eixo ou sub-eixo. 

 

São também consideradas, a uma escala mais local (faixa de 400 m de largura associada a 

cada eixo), informações várias referentes a pontos de captação de água, furos, fontes e 

minas que possam, de algum modo, vir a ser afectadas pelos traçados em estudo. 
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4.4.1.2 Qualidade da água subterrânea 
 

A metodologia adoptada na caracterização da qualidade das águas subterrâneas 

compreendeu os seguintes passos: 

 

− Identificação dos usos actuais e potenciais das águas subterrâneas, através de 

recolha bibliográfica, nomeadamente nos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio 

Tejo, das Ribeiras do Oeste, do Rio Lis e do Rio Mondego, no Inventário Nacional de 

Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais (INSAAR), de informação 

recolhida junto das Câmaras Municipais dos concelhos atravessados e de 

levantamentos de campo; 

− Identificação, localização e caracterização dos pontos de água licenciados, que 

poderão ser afectados pelo projecto do ponto de vista da qualidade, junto das 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale 

do Tejo e do Centro e do INSAAR; 

− Recolha de dados de qualidade da água subterrânea disponíveis no Sistema 

Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e avaliação da sua 

aptidão para os principais usos identificados, com base na legislação em vigor. 

 

Uma vez que as águas superficiais são o meio receptor dos efluentes das principais fontes 

de poluição, a identificação e caracterização das potenciais fontes de poluição hídrica 

(tópica e difusa) existentes na zona de influência do projecto consta no sub-capítulo 4.6.5.2 

(Recursos Hídricos Superficiais – Fontes de Poluentes).  

 

 

4.4.2 Hidrogeologia 
 

4.4.2.1 Identificação e caracterização dos sistemas aquíferos interceptados 
 

A área em estudo é constituída por diversos sistemas aquíferos pertencentes às duas 

grandes unidades hidrogeológicas que caracterizam a região atravessada:  

 

− A Orla Ocidental, que pode ser dividida em duas subunidades: Carbonatada e 

Detrítica; 

− A Bacia Terciária do Tejo e Sado, nomeadamente na designada “Margem Direita”. 
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Cada uma destas grandes unidades hidrogeológicas e respectivas subunidades apresentam 

sistemas aquíferos individualizados, que se encontram classificados no Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (www.snirh.inag.pt), alguns deles intersectados pelos 

traçados em estudo os quais se enumeram seguidamente, mantendo a referência numérica 

de origem: 

 

− Orla Ocidental Carbonatada: 

 O18 – Maceira 

 O20 – Maciço Calcário Estremenho 

− Orla Ocidental Detrítica: 

 O12 – Vieira de Leiria – Marinha Grande 

 O14 – Pousos – Caranguejeira 

 O19 – Alpedriz 

 O29 – Louriçal 

− Bacia Terciária do Tejo e Sado: 

 T1 – Bacia do Tejo e Sado – Margem Direita 

 

Seguidamente é possível visualizar nas Figuras 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 a localização destes 

sistemas aquíferos face aos eixos ferroviários em estudo, apresentando-se no Quadro 4.4.1 

a sistematização dos eixos e sub-eixos que se desenvolvem em cada um desses sistemas 

aquíferos. 

 

A descrição das principais características de cada sistema aquífero, com base na fonte de 

informação supra mencionada, é apresentada em sete quadros (Quadros 4.4.2 a 4.4.8) 

onde se identificam: 

 

− Localização e área; 

− Formações aquíferas dominantes; 

− Litologias dominantes; 

− Características gerais; 

− Produtividade; 

− Parâmetros e funcionamento hidráulico; 

− Piezometria e direcção de fluxos; 

− Balanço hídrico; 
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− Fácies química. 

 

Como se pode verificar, a quase totalidade dos traçados em estudo encontra-se sobre 

sistemas aquíferos e, portanto, sobre zonas vulneráveis do ponto de vista hidrogeológico. 

 

A Orla Ocidental apresenta uma grande variedade de tipos litológicos com larga 

representação de rochas carbonatadas, carsificadas, que permitiram a instalação de 

importantes aquíferos. Na Bacia do Tejo existe um conjunto de aquíferos nas formações 

miocénicas e quaternárias relacionados entre si que, do ponto de vista da circulação 

hidráulica, pode ser considerado como um único. 

 

Os sistemas aquíferos presentes são do tipo cársico ou poroso, destacando-se neste 

conjunto o Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho pertencente à Orla Ocidental, 

que é o mais importante sistema aquífero cársico de Portugal e que é suportado pelas 

formações calcárias do Jurássico Médio e do Jurássico Superior e está enquadrado por 

formações impermeáveis do Jurássico Inferior e Superior e do Cretácico e Cenozóico. Trata-

se de um aquífero com uma grande área de distribuição e que é interceptado marginalmente 

pela parte central da área em estudo. 

 

Todos estes aquíferos têm, em geral, um nível de recarga elevado (das mais altas em 

termos nacionais) e uma vulnerabilidade à poluição muito grande a grande, por se situarem 

em zonas de permeabilidade alta a média. 

 

Os aquíferos da Orla Ocidental possuem, de um modo geral, reservas hídricas subterrâneas 

abundantes e produtivas, em especial os aquíferos porosos dos depósitos litorais dunares e 

os cársicos. No entanto, os primeiros são muito vulneráveis à poluição por intrusão marinha 

e os segundos de difícil exploração e têm, em geral, pequena capacidade de reserva da 

água infiltrada na estação húmida até à estação seca. 

 

Estes aquíferos têm, de um modo geral, uma taxa de exploração considerável, através da 

realização de captações destinadas principalmente para consumo público (doméstico e não 

doméstico) e agrícola, como o atesta o grande número de captações existentes em toda a 

região. 
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As características das regiões cársicas propiciam também a ocorrência de algumas 

nascentes, cuja exploração se destina nalguns casos a abastecimento público. 

 

As nascentes de Chiqueda são constituídas por um grupo de nascentes cársicas situadas 

em Chiqueda de Cima, a cerca de 1,5 km a poente dos traçados dos sub-eixos 2.1.2 e 2.8.2, 

em ambas as margens do vale da ribeira do Mogo. Na margem direita, a nascente mais a 

montante é designada Poço Suão e as mais a jusante são os Olhos de Água 

(individualizam-se três nascentes), as únicas permanentes e que são utilizadas para 

abastecimento público. Na margem esquerda há duas nascentes designadas Olhos Fróis. A 

água destas nascentes apresenta mineralização total mediana, são moderadamente duras a 

muito duras e têm fácies bicarbonatada cálcica. 

 

A nascente Bocas do Rio Maior situada a cerca de 1 km a nascente do sub-eixo 1.1.3, tem 

carácter temporário e um período de actividade curto. 

 

O sector Planalto de S. Mamede e Serra de Aire é atravessado pelos sub-eixos 2.2.3, 2.2.4 

e 2.3.2. Este extenso planalto é drenado, na área de estudo, pelas nascentes do rio Lis. 

 

As nascentes do Lis distribuem-se em dois grupos. O primeiro grupo, na Reixida, inclui três 

nascentes: Fonte Velha, Fonte Nova e Pego, das quais apenas o Pego possui carácter 

permanente. Este grupo situa-se a 40 m do sub-eixo 2.2.4. 

 

O segundo grupo localizado na povoação de Fontes é constituído por oito pontos de água 

sendo a Grota o mais caudaloso. Situa-se montante das restantes e tem carácter 

temporário. Na margem direita do rio Lis situam-se a Fonte da Capela, o Olho da Ti Maria 

Cachopinha e Covão I e III, sendo apenas a primeira permanente. Na margem esquerda 

conhece-se uma exsurgência, Covão II. Na margem direita localiza-se o furo de captação da 

Câmara Municipal de Leiria. Este grupo situa-se na envolvente do sub-eixo 2.2.4. 

 

É de referir que nesta região o maciço calcário encontra-se muito carsificado, surgindo 

alguns fenómenos cársicos como lapiás, dolinas e grutas, podendo-se constatar pelas redes 

hidrográficas desorganizadas, culminando por vezes em sumidouros. 

 

Do facto do maciço se encontrar muito carsificado podem surgir inúmeras ressurgências que 

poderão apenas funcionar no período mais pluvioso e recuar nos Verões. Esta situação 
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determina um nível piezométrico muito variável em função da precipitação e da drenagem 

interna do maciço. 

 

 

Figura 4.4.1 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Carbonatada 
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Figura 4.4.2 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Detrítica 
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Figura 4.4.3 - Sistemas Aquíferos da Bacia Terciária do Tejo e Sado 
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Quadro 4.4.1 - Intercepção dos Sistemas Aquíferos pelos diferentes eixos e sub-eixos 

Unidade Hidrogeológica Sistemas Aquíferos Eixos Sub-eixos 

2.1 2.1.4 
018 - Maceira 

2.7 - 

1.1.3 
1.1 

1.1.4 

1.2 1.2.2 

1.3.1 
1.3 

1.3.2 

1.5 - 

2.1.1 

2.1.2 2.1 

2.1.3 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 
2.2 

2.2.4 

2.3.1 
2.3 

2.3.2 

2.8.1 
2.8 

2.8.2 

2.9 - 

Orla Ocidental 

Carbonatada 
020  Maciço Calcário Estremenho 

2.10 - 

2.1.4 
2.1 

2.1.5 
012 - Vieira de Leiria - Marinha 

Grande 
2.7 - 

014 - Pousos - Caranguejeira 2.2 2.2.4 

2.1.3 
2.1 

2.1.4 019 - Alpedriz 

2.7 - 

2.1.5 

2.1.6 2.1 

2.1.7 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 
2.2 

2.2.7 

2.4.1 

Orla Ocidental Detrítica 

029 - Louriçal 

2.4 
2.4.2 
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Unidade Hidrogeológica Sistemas Aquíferos Eixos Sub-eixos 

2.5.1 

2.5.2 2.5 

2.5.3 A 

2.6 - 

Orla Ocidental Detrítica 029 - Louriçal 

2.11 - 

0.1.1 
0.1 

0.1.2 

0.1FO - 

0.2 - 

1.1.1 

1.1.2 1.1 

1.1.3 

1.2.1 

Bacia Terciária do Tejo e 

Sado 

T1 - Bacia do Tejo e Sado - 

Margem Direita 

1.2 
1.2.2 

 

 

Quadro 4.4.2 - Sistema aquífero Vieira de Leiria – Marinha Grande (O12) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis, Ribeiras do Oeste e da Costa 

Concelhos Alcobaça, Leiria, Marinha Grande, Nazaré 

Área 320 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 

Areias de duna (Recente), Depósitos plio-plistocénicos indiferenciados, Depósitos 

miocénicos, Arenitos do Cretácico inferior 

Litologias 

Dominantes 

Areias de duna: areias de granulometria fina; Depósitos plio-plistocénicos: areias finas a 

médias, com intercalações conglomeráticas e níveis argilosos, com espessura a variar 

entre 15 e 150 m; Depósitos miocénicos: arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros, 

níveis conglomeráticos, argilas, etc., conhecendo-se espessuras de pelo menos 130 m 

Características 

Gerais 
Sistema aquífero poroso, multicamada 

Produtividade (l/s) Mediana=15 

Parâmetros 

Hidráulicos 
Mediana da transmissividade (m²/dia)=80 

Funcionamento 

Hidráulico 

A recarga das camadas mais profundas ocorre por infiltração directa, onde estas 

afloram, a leste, provavelmente por drenância, embora deva ser pouco importante e ao 

longo de cursos de água influentes 
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Hidrogeologia 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 

Apenas existe um piezómetro implantado no Cretácico que mostra pequenas oscilações 

dos níveis e que estes têm recuperado desde 1995 (ano de seca) 

Balanço Hídrico Recarga=90 hm³/ano; saídas conhecidas (abastecimento público)=1,5 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica, bicarbonatada cálcica 

 

 

Quadro 4.4.3 - Sistema Aquífero Pousos - Caranguejeira (O14) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis 

Concelhos Leiria, Ourém 

Área 102 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 
Arenitos (Cretácico inferior), Complexo Carbonatado (Cenomaniano-Turoniano) 

Litologias 

Dominantes 

Arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros, com passagens conglomeráticas e 

lentículas argilosas, com 200 m de espessura; Complexo Carbonatado: margas, 

calcários margosos, calcários compactos, com espessura da ordem dos 50 m 

Características 

Gerais 
Sistema aquífero multicamada, poroso 

Produtividade (l/s) Mediana=5,1 

Parâmetros 

Hidráulicos 
Mediana da transmissividade=18 m²/dia 

Funcionamento 

Hidráulico 
Ocorre recarga directa, em especial a sul e sudeste 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 

Verifica-se que os níveis piezométricos das diferentes camadas apresentam grandes 

diferenças 

Balanço Hídrico Recarga=3 hm³/ano; saídas conhecidas (abastecimento público)=1 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica (a maioria) 

 

 

Quadro 4.4.4 - Sistema Aquífero Maceira (O18) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Ribeiras do Oeste, Lis 

Concelhos Leiria 

Área 5 km² 

Região (CCDR) Centro 
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Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 
Calcários (Lias e Dogger) 

Litologias 

Dominantes 

Calcários compactos, calcários margosos, margas e calcários cristalinos, com uma 

espessura da ordem dos 500 m 

Características 

Gerais 
Sistema cársico 

Produtividade (l/s) Três valores: 2,2; 14,5; 17,8 

Parâmetros 

Hidráulicos 
Transmissividade (m²/dia) a variar entre 150 e 350 

Funcionamento 

Hidráulico 
O sistema recebe recarga directamente a partir da área de afloramento dos calcários 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 

Conhecem-se apenas dois valores de 123 e 124 m, que dizem respeito ao nível 

piezométrico medido aquando da construção de dois furos 

Balanço Hídrico Entradas=1,5 hm³/ano; saídas conhecidas=1 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica 

 

 

Quadro 4.4.5 - Sistema Aquífero Alpedriz (O19) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis e Ribeiras do Oeste 

Concelhos Alcobaça, Batalha, Leiria, Porto de Mós 

Área 92,5 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 

Complexo Gresoso de Cós-Juncal (Cretácico inf.) e Formações carbonatadas (Cretácico 

sup.) 

Litologias 

Dominantes 

Complexo Gresoso de Cós-Juncal: arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com 

lentículas argilosas, com espessura da ordem dos 250 m; Formações carbonatadas: 

margas, arenitos, calcários detríticos, calcários margosos e calcários compactos, com 

uma espessura da ordem dos 50 m 

Características 

Gerais 

Sistema multicamada, confinado na sua maior extensão. Para além das formações 

aquíferas também são captados os depósitos do Eocénico-Oligocénico e do Miocénico 

Produtividade (l/s) Mediana=2,2 

Parâmetros 

Hidráulicos 
Mediana da transmissividade=23 m²/dia (só para complexo arenítico cretácico) 

Funcionamento 

Hidráulico 

A área de recarga directa situa-se sobretudo a sudeste e leste, onde se verificam os 

maiores afloramentos das formações aquíferas e a distribuição espacial dos caudais de 

exploração apresenta-se irregular 
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Hidrogeologia 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 

Apenas existe um piezómetro (297/25) a monitorizar o Cretácico detrítico e as 

oscilações do nível não ultrapassam os 2 m. Poderão ocorrer descargas naturais a sul 

de Leiria, para o vale do rio Lis e a leste, para a ribeira de Caranguejeira 

Balanço Hídrico Recarga=2 hm³/ano; saídas conhecidas=2,2 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica 

 

 

Quadro 4.4.6 - Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho (O20) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Tejo, Lis, Ribeiras do Oeste 

Concelhos 
Alcanena, Alcobaça, Batalha, Leiria, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior, Santarém, Tomar, 

Torres Novas 

Área 767,6 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 
Formações do Dogger e do Malm 

Litologias 

Dominantes 

Formações do Dogger: calcários margosos, calcários argilosos, calcários cristalinos, 

calcários dolomíticos, calcários detríticos, etc.; Formações do Malm: argilas, margas, 

calcários, calcários cristalinos. A espessura das formações é muito variável, podendo 

atingir algumas centenas de metros 

Características 

Gerais 

Sistema aquífero cársico, muito complexo, que é constituído por vários subsistemas, 

cada um deles relacionado com uma nascente cársica perene. Apresenta uma 

dificuldade em se captar água através de furos, característica comum dos maciços 

cársicos, estando as captações com mais sucesso, localizadas perto das principais 

áreas de descarga 

Produtividade (l/s) Mediana=0,8, com mínimo=0 e máximo=20 

Parâmetros 

Hidráulicos 
Transmissividade entre 1 e 4800 m²/dia 

Funcionamento 

Hidráulico 

Podem considerar-se quatro sectores, em que cada um deles apresenta uma drenagem 

feita através de diferentes nascentes. As nascentes mais importantes são: Olhos de 

Água do Alviela, Almonda e Alcobertas (bordo S e E); Chiqueda e Lis (bordo W) 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 

Cada um dos sectores apresenta uma ou mais direcções de fluxo. De um modo geral, 

as flutuações interanuais são de grande amplitude podendo, nalgumas regiões, 

ultrapassar os 80 m 

Balanço Hídrico Entradas entre 300 a 350 hm³/ano; saídas da ordem dos 275 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica 
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Quadro 4.4.7 - Sistema Aquífero Louriçal (O29) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Mondego, Lis, Ribeiras da Costa 

Concelhos Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Leiria, Pombal, Soure 

Área 588 km² 

Região (CCDR) Centro 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 

Arenitos do Carrascal, Calcários Apinhoados da Costa de Arnes, Arenitos Finos de 

Lousões (Cretácico sup.); Formações do Miocénico e Paleogénico indiferenciados; 

Depósitos Plio-quaternários 

Litologias 

Dominantes 

Arenitos do Carrascal: arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros; Calcários 

Apinhoados da Costa de Arnes: calcários, calcários margosos e margas; Arenitos Finos 

de Lousões: arenitos finos muito micáceos que passam a grosseiros a muito grosseiros; 

as formações cretácicas atingem espessuras superiores a 200 m; Formações do 

Miocénico e Paleogénico indiferenciados: arenitos mais ou menos argilosos e argilas, 

com uma espessura da ordem de quatro centenas de metros; Depósitos 

Plioquaternários: areias argilosas e cascalheiras que na parte superior apresentam 

intercalações argilosas 

Características 

Gerais 

Sistema multiaquífero constituído por três subsistemas: Cretácico, Miocénico e Plio-

Quaternário. Subsistema Cretácico: essencialmente poroso, de produtividade média, 

multicamada, livre a confinado; Subsistema Miocénico: poroso, de produtividade baixa a 

média, semiconfinado a confinado; Subsistema Plio-Quaternário: contem duas unidades 

aquíferas: (1) superficial, freática, com espessura que raramente ultrapassa 12 m; (2) 

inferior, semiconfinada, com espessuras que podem atingir 50 m 

Produtividade (l/s) Subsistema Cretácico: entre 27,5 e 40; Subsistema Miocénico: mediana=1,7  

Parâmetros 

Hidráulicos 

Subsistema Cretácico: Transmissividade entre 86 e 1007 m²/dia; Subsistema Miocénico: 

Média da transmissividade entre 100 e 200 m²/dia, coeficiente de armazenamento=10-5 

Funcionamento 

Hidráulico 

Sistema aquífero bastante complexo, mas que existirá alguma drenância entre as 

unidades adjacentes. O Subsistema Plio-Quaternário apresenta uma taxa de drenância 

de 100 mm para o Subsistema Miocénico 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 
Subsistema Cretácico: escoamento longo, profundo e lento, em direcção ao mar 

Balanço Hídrico 
Subsistema Cretácico: entradas=7 hm³/ano, saídas=7 hm³/ano; Subsistema Miocénico: 

entradas=30 a 40 hm³/ano; Subsistema Plio-Quaternário: entradas=25 hm³/ano 

Fácies Química 
Subsistema Cretácico: bicarbonatada sódica; Subsistema Miocénico: bicarbonatada e 

sódicas  
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Quadro 4.4.8 - Sistema Aquífero Bacia do Tejo Sado / Margem Direita (T1) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Tejo 

Concelhos 
Alcanena, Alenquer, Almeirim, Azambuja, Cadaval, Cartaxo, Entroncamento, Golegã, 

Rio Maior, Santarém, Tomar, Torres Novas, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha 

Área 1629 km² 

Região (CCDR) Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 

Dominantes 
Arenitos de Ota, Calcários de Almoster (Miocénico) 

Litologias 

Dominantes 

Arenitos de Ota: arenitos de origem continental, argilas e, por vezes, pequenas 

lentículas de calhaus, com espessura entre 200 e 500 m; Calcários de Almoster: 

calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e margas, com espessura 

muito variável 

Características 

Gerais 

Sistema constituído por um aquífero carbonatado, ausente nalgumas regiões, e por um 

aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas, ambos predominantemente 

confinados ou semiconfinados 

Produtividade (l/s) Calcários de Almoster: mediana=6; Arenitos de Ota: mediana=11,1 

Parâmetros 

Hidráulicos 

Calcários de Almoster: valores mais frequentes de transmissividade entre 10 e 130 

m²/dia; Arenitos de Ota: valores mais frequentes de transmissividade entre 20 e 160 

m²/dia 

Funcionamento 

Hidráulico 

A recarga faz-se por infiltração directa da precipitação e por drenância a partir de cursos 

de água superficiais. Os calcários apresentam-se, localmente, carsificados, mas em 

geral, a carsificação não é muito desenvolvida 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo 
Existe um escoamento subterrâneo dirigido para o rio Tejo 

Balanço Hídrico Entradas=150 a 200 hm³/ano; saídas conhecidas=92 hm³/ano 

Fácies Química 
Calcários de Almoster: bicarbonatada cálcica; Arenitos de Ota: cloretadas calco-

magnesianas e bicarbonatadas calco-magnesianas 

 

 

4.4.2.2 Identificação de outros elementos com interesse hidrogeológico 

 

Neste ponto é efectuada uma análise mais detalhada por eixos e sub-eixos em termos da 

intercepção de captações de água, que ocorrem em grande número e têm sobretudo como 

fim o uso agrícola e industrial e, em menor grau, o abastecimento doméstico. 

 

Para tal recorreu-se aos elementos das captações cedidos pela CCDR de Lisboa e Vale do 

Tejo, CCDR Centro, INAG e uma publicação do Centro de Geologia da Universidade de 
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Lisboa elaborada para a Câmara Municipal de Alcobaça, designada por “Parecer sobre a 

Susceptibilidade Hidrogeológica e Geomorfológica do Vale da Ribeira de Mogo”. 

 

As captações encontram-se representadas graficamente nos Desenhos 

LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_066_B sendo também feita a sua identificação e 

localização no quadro apresentado no Anexo 4.4.1, considerando o corredor de 400 m de 

largura associado a cada eixo e sub-eixo. 

 

Da sua análise verifica-se que para os eixos 01FO, 0.1 e 0.2, com desenvolvimento na 

Bacia Terciária do Tejo e Sado, mais propriamente no sistema aquífero Margem Direita, 

ocorrem duas captações no corredor do eixo 0.1 e uma captação no corredor do eixo 0.1FO 

e outra no corredor do eixo 0.2. 

 

Os eixos 1.1 e 1.2 desenvolvem-se, em quase toda a sua extensão, no sistema aquífero 

referido anteriormente até cerca do km 27 e 24, respectivamente. O restante traçado 

intercepta o aquífero da Orla Ocidental Carbonatada, designado por Maciço Calcário 

Estremenho. No corredor do eixo 1.1 ocorrem quatro captações, três presentes no sub-eixo 

1.1.3 e uma no sub-eixo 1.1.4. No corredor afecto ao eixo 1.2 identificam-se 4 captações, 

uma presente no sub-eixo 1.2.1 e três no sub-eixo 1.2.2. 

 

Os eixos 1.3 e 1.5 desenvolvem-se integralmente na área do aquífero pertencente ao 

Maciço Calcário Estremenho. Foi apenas identificada uma captação no corredor do sub-eixo 

1.3.2. 

 

O eixo 2.1 desenvolve-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental com início em 

materiais carbonados até cerca do km 8+000 (Maciço Calcário Estremenho) e entre o km 

20+000 e 21+000 (aquífero da Maceira) e o restante traçado no sistema aquífero constituído 

por formações detríticas, correspondendo às subunidades Alpedriz (entre o km 10+000 e 

20+000), Vieira de Leiria (entre os km 22+000 e 36+000) e Louriçal (entre os km 36+000 até 

final do traçado). 

 

Foram identificadas vinte e três captações, ao longo dos vários sub-eixos que integram o 

eixo 2.1, com excepção dos sub-eixos 2.1.1. e 2.1.7. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.75 

O eixo 2.2 desenvolve-se até cerca do km 28+500 no sistema aquífero do Maciço Calcário 

Estremenho. O restante traçado desenvolve-se na Orla Ocidental Detrítrica pertencente aos 

sistemas aquíferos de Pousos-Caranguejeira (entre os km 28+500 e 40+000) e do Louriçal 

(até final do traçado). 

 

Neste eixo estão presentes um total de 43 captações de água, distribuídas ao longo dos 

vários sub-eixos que integram este eixo, excepto nos sub-eixos 2.2.1 e 2.2.5. 

 

Os eixos 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 desenvolvem-se integralmente na Orla Ocidental 

Carbonatada pertencente ao sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho. Nestes eixos 

identificou-se a presença de várias captações de água, sendo nove no corredor associado 

ao eixo 2.3 (uma no sub-eixo 2.3.1 e oito no sub-eixo 2.3.2), onze no Eixo 2.7, três no 

eixo 2.8 (uma no sub-eixo 2.8.1 e duas no sub-eixo 2.8.2), duas captações no eixo 2.9 e 

duas no eixo 2.10. 

 

Os eixos 2.4, 2.5 e 2.6 desenvolvem-se integralmente na Orla Ocidental Detrítica 

pertencente ao sistema aquífero do Louriçal. Para o eixo 2.4 não se identificou nenhuma 

captação no corredor que lhe está associado, no eixo 2.5 verifica-se a presença de dezoito 

captações (seis no sub-eixo 2.5.1 e doze no sub-eixo 2.5.3.A) e no corredor do eixo 2.6 

identificaram-se três captações. 

 

De referir ainda que, relativamente a duas destas captações, localizadas na zona de Pombal 

existem áreas de protecção definidas por se tratarem de captações públicas para consumo 

doméstico. A sua intercepção é feita pelos corredores associados aos seguintes eixos / sub-

eixos: 

 

− Sub-eixo 2.2.6 (aproximadamente km 50+650): Zona de Protecção Imediata, Zona 

de Protecção Intermédia e Zona de Protecção Alargada; 

− Eixo 2.4 (aproximadamente km 5+000): Zona de Protecção Alargada; 

− Eixo 2.6 (aproximadamente km 3+250): Zona de Protecção Intermédia e Zona de 

Protecção Alargada; 

− Sub-eixo 2.5.2 (aproximadamente km 13+750): Zona de Protecção Alargada; 

− Sub-eixo 2.5.3 (aproximadamente 14+000): Zona de Protecção Alargada. 
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4.4.3 Qualidade das águas subterrâneas 

 

4.4.3.1 Usos das águas subterrâneas 

 

Com base na informação fornecida pelas CCDR do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo e no 

Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSAAR), foram identificadas diversas captações de água subterrânea licenciadas na área 

de estudo e envolvente próxima. 

 

No Anexo 4.4.1 apresentam-se as características gerais das captações identificadas nos 

corredores até 400 m. Nos Desenhos LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_66_B 

apresenta-se a sua localização, face aos corredores em estudo, assim como os seus 

perímetros de protecção, caso existam. 

 

A água subterrânea captada apresenta como principais utilizações o abastecimento público 

(doméstico e não doméstico) e o abastecimento agrícola e agropecuário. 

 

 

4.4.3.1.1 Abastecimento público 

 

O abastecimento público é responsável pelo fornecimento de água a dois tipos distintos de 

utilizações: domésticas e não domésticas. Nas utilizações domésticas incluem-se todas as 

que estão associadas às utilizações de interior (tais como confecção de alimentos, higiene 

pessoal, lavagens de loiça e roupa, autoclismos) e de exterior (tais como rega de jardins, 

quintais e hortas, lavagem de viaturas e pátios, alimentação de piscinas no exterior das 

habitações). As não domésticas correspondem às que estão associadas aos 

estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos do sector da saúde, à hotelaria, à 

restauração, à industria transformadora, ao comércio, à construção civil e aos serviços. 

 

Na área de estudo, a satisfação das necessidades de água associadas aos sistemas de 

abastecimento público é garantida, essencialmente, pelo recurso a captações subterrâneas. 
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Os dados mais recentes relativos aos índices de atendimento de população servida por 

sistema público de abastecimento de água, por concelho, são os recolhidos no INSAAR e 

relativos ao ano de 2002.  

 

No Quadro 4.4.9 apresentam-se os índices de atendimento de população servida por 

sistema público de abastecimento de água nos concelhos atravessados pelos corredores 

em estudo.  

 

Quadro 4.4.9 - Índices de atendimento por sistema público de abastecimento de água 

Concelhos 
Índice de Atendimento de população servida por sistema público de 

abastecimento de água (%) 

Azambuja >90 

Alenquer >90 

Cadaval >90 

Rio Maior 81-90 

Caldas da Rainha >90 

Alcobaça >90 

Batalha >90 

Porto de Mós 71-80 

Marinha Grande >90 

Leiria >90 

Pombal >90 

 

Dos dados apresentados pode-se constatar que a maioria da população da área de estudo 

se encontra servida com sistema de abastecimento de água, em muitos casos com 

atendimentos acima dos 90%. 

 

A informação relativa aos consumos domésticos e não domésticos associados aos sistemas 

públicos de abastecimento de água foram recolhidos a partir da informação existente nos 

PBH da área de estudo.  

 

Na medida em que os dados existentes são relativos à água superficial e subterrânea, e a 

maioria da água consumida é de origem subterrânea, optou-se por apresentar, no 

Quadro 4.4.10, os volumes totais anuais agrupados nas principais bacias hidrográficas para 

a avaliação do Projecto. 
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As principais bacias hidrográficas para a análise da área de estudo encontram-se 

representadas no Desenho LC1_EP_170_030_B, a uma escala 1:150.000. 

 

Quadro 4.4.10 - Consumos públicos nas principais bacias hidrográficas da área de estudo 

Bacia Concelho 
Consumos domésticos 

(hm3/ano) 

Consumos não domésticos 

(hm3/ano) 

Totais 

(hm3/ano) 

Alenquer 1,3 0,5 1,8 

Azambuja 1,1 0,7 1,8 
Rio Alenquer 

/ Rio da Ota 
Total 2,4 1,2 3,6 

Rio Maior 0,9 0,2 1,1 

Cadaval1 <0,1 <0,1 <0,1 Rio Maior 

Total 0,9 0,2 1,1 

Rio Alcobaça Alcobaça2 6,8 6,8 

Batalha 0,4 0,2 0,6 

Leiria 3,1 1,4 4,5 Rio Lis 

Marinha Grande 1,4 0,04 1,5 

Porto de Mós 0,7 0,3 1,0 
Rio Lis 

Total 5,6 1,9 7,5 

1 - Apenas parte do concelho pertencente à bacia hidrográfica do Rio Maior. 

2 - No PBH das Ribeiras do Oeste a informação é relativa as consumos públicos totais e à bacia hidrográfica do 

Rio Alcobaça, incluindo o concelho da Nazaré. 

No Quadro 4.4.10, não constam os concelhos de Caldas da Rainha (Rio Arnóia) e Pombal (Rio Mondego). 

 

De salientar que na apresentação da informação relativa aos consumos de água 

subterrânea não foi possível calcular os volumes da água extraídos em cada um dos 

sistemas aquíferos identificados anteriormente.  

 

Existem ainda inúmeras indústrias transformadoras onde o abastecimento é, muitas vezes, 

complementado ou mesmo substituído pelo recurso a captações privadas, desconhecendo-

se, na maioria dos casos, os volumes captados.  

 

Os únicos dados actualizados disponíveis sobre esta matéria dizem respeito aos volumes de 

água extraída das captações subterrâneas (furos) nas Cimenteiras de Maceira-Lis e Cibra-

Pataias, os quais, segundo os relatórios ambientais destas fábricas, são, respectivamente, 

de 274.360 m3/ano e 592.471 m3/ano. Ambas as cimenteiras localizam-se na bacia 

hidrográfica do Rio Lis. 
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Nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Rio Maior, o PBH do Tejo apresenta valores das 

necessidades associadas às indústrias transformadoras satisfeitas por captações privadas. 

 

Pela comparação destes valores, apresentados no Quadro 4.4.11, com os valores das 

necessidades associadas aos sistemas de abastecimento público (ver Quadro 4.4.10), 

verifica-se que a satisfação das necessidades de água nas instalações industriais depende 

significativamente do abastecimento efectuado a partir de captações privadas. 

 

Quadro 4.4.11 - Necessidades de água associadas às industrias e satisfeitas por captações 

subterrâneas privadas 

Bacia hidrográfica Concelho Necessidades (hm3/ano) 

Alenquer 1,6 
Rio Alenquer / Rio da Ota 

Azambuja 3,3 

Rio Maior Rio Maior 1,0 

 

Em síntese, os maiores consumos de água realizam-se, geograficamente, na parte inicial da 

área de estudo, bacia hidrográfica do Rio Alenquer / Ota, na zona da serra de Candeeiros, 

bacia do rio Alcobaça, e na zona de Leiria, bacia do rio Lis. 

 

 

4.4.3.1.2 Abastecimento agrícola e agropecuário 

 

Relativamente ao abastecimento agrícola, a maioria da água consumida na área de estudo 

é de origem subterrânea, nomeadamente nos regadios tradicionais e nas explorações 

agrícolas. 

 

As captações subterrâneas com uso agrícola encontram-se listadas e caracterizadas no 

Anexo 4.4.1 e a sua representação cartográfica apresentada nos Desenhos 

LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_66_B. 

 

No Quadro 4.4.12 apresentam-se os consumos agrícolas e agropecuários nas bacias 

hidrográficas mais importantes. 
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Quadro 4.4.12 - Consumos agrícolas e agropecuários nas principais bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica Agrícola (hm3/ano) Agropecuário (hm3/ano) Total (hm3/ano) 

Rio Alenquer / Rio da Ota 9,0 0,1 9,1 

Rio Maior 72,0 0,7 72,7 

Rio Alcobaça 30,7 0,4 31,1 

Rio Lis 21,0 1,4 22,4 

 

Em síntese, na área de estudo, a extracção de água dos aquíferos é, na sua maioria, 

destinada para as explorações agrícolas, regadios tradicionais ou individuais, sendo a 

fracção ligada às explorações agropecuárias muito inferior.  

 

Embora seja na bacia do Rio Lis que se localizem as grandes explorações agrícolas da área 

de estudo, nomeadamente o Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis, a água utilizada é, 

essencialmente de origem superficial.  

 

Por último, é de realçar o consumo relativamente elevado da actividade agropecuária na 

bacia do Rio Lis. Este facto deve-se à presença de um elevado número de suiniculturas, 

designadamente na zona de Leiria. 

 

 

4.4.3.2 Qualidade da água 

 

A caracterização da qualidade da água subterrânea assentou na avaliação da sua aptidão 

para o uso identificado mais sensível, produção de água para consumo humano, tendo por 

base os dados sintetizados existentes no SNIRH.  

 

O único critério utilizado na avaliação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos foi a 

avaliação da sua aptidão enquanto origem de água para consumo humano. Este critério 

teve por base o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, de acordo com as condições 

estipuladas no artigo 16º (verificação de conformidade), atribuindo-se uma categoria global 

da água, segundo os valores normativos de qualidade fixados no Anexo I desse diploma. 

 

Das categorias de qualidade da água existentes, A1, A2 ou A3, apenas as águas que 

apresentem qualidade superior ou igual à categoria A1 são consideradas como aptas para 
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poderem ser utilizadas como origem de água para consumo humano, correspondendo-lhes 

um esquema de tratamento indicado no Anexo II do diploma.  

 

As águas com qualidade inferior a A1 terão de ser sujeitas a um tratamento específico, de 

acordo com a sua classificação. Assim, consoante a sua categoria, as águas subterrâneas 

destinadas à produção de água para consumo humano terão de ser sujeitas aos seguintes 

esquemas tipo de tratamento: 

 

− Classe A1 - Tratamento físico e desinfecção; 

− Classe A2 - Tratamento físico, químico e desinfecção; 

− Classe A3 - Tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 

 

As estações de amostragem seleccionadas pertencem a duas redes vigilância distintas e 

são da responsabilidade da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro. No Quadro 4.4.13 

apresenta-se o resumo de cada rede de qualidade. 

 

Quadro 4.4.13 - Redes de vigilância da qualidade das águas subterrâneas 

Parâmetros não monitorizados 
Rede 

Início de 

actividade 

Unidades 

Hidrogeológicas G1* G2* G3* 

CCDR de 

Lisboa e Vale 

do Tejo 

2000 

Bacia do Tejo e Sado – 

Margem Direita 

Orla ocidental carbonatada 

Orla ocidental detrítica 

Cor, SST, 

cheiro, CQO 

e CBO5 

Zinco, fenóis, 

azoto kjeldahl 

e substâncias 

tensioactivas 

Todos 

excepto 

cádmio, 

mercúrio 

CCDR do 

Centro 
2001 

Orla ocidental carbonatada 

Orla ocidental detrítica 
Cor e cheiro 

Fenóis e 

substâncias 

tensioactivas 

Todos 

excepto 

cádmio, 

mercúrio, 

crómio, 

fluoretos, 

arsénio e 

chumbo 

* - Grupos de parâmetros (G1, G2 e G3) classificados segundo a frequência de amostragem e de análise. 

Na selecção das estações de amostragem a analisar foi tida em consideração a 

representatividade de todos os sistemas aquíferos atravessados e a proximidade aos 

corredores em estudo. 
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No Quadro 4.4.14 constam as principais características das estações de amostragem 

seleccionadas e no Desenho LC1_EP_170_030_B a sua localização face aos traçados, à 

escala 1:150.000. 

 

Embora existam resultados analíticos das estações de amostragem desde 2000, optou-se 

por considerar como referência da qualidade da água dos aquíferos atravessados o ano 

2005, por este ser o ano disponível mais recente. 

 

Uma vez que se optou por considerar como válidas as análises aos dados base realizadas 

pelo próprio INAG (ver na página do SNIRH, Dados Sintetizados, águas subterrâneas), não 

se considerou necessária a apresentação dos resultados analíticos de cada estação de 

amostragem. 

 

 

4.4.3.2.1 Sistema Aquífero da Bacia Terciária do Tejo e Sado – Margem Direita (T1) 
 

Nas estações de amostragem 363/3 e 339/45 a qualidade da água enquadra-se na 

categoria A2 para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo 

os parâmetros responsáveis pela classificação o bário e o oxigénio dissolvido. As 

concentrações mais elevadas de bário têm, provavelmente, origem nas características do 

substrato geológico. 

 

Na estação de amostragem 351/72, a qualidade da água enquadra-se na classe A3, sendo 

o parâmetro condicionador os hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados. Este parâmetro 

indicia contaminação por águas de escorrência de vias rodoviárias. Esta estação de 

amostragem corresponde à captação de abastecimento público PS1 em Asseiceira, cuja 

entidade gestora é a Câmara Municipal de Rio Maior, tendo apenas associado um posto de 

cloragem. 

 

Este sistema aquífero apresenta, na sua globalidade, aptidão enquanto origem de água 

destinada à produção de água para consumo humano. Existem, todavia, pontos com 

contaminação de origem difusa, nomeadamente águas de escorrência de vias rodoviárias. 
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Quadro 4.4.14 - Estações de amostragem seleccionadas 

Unidade 

hidrogeológica 
Sistemas aquíferos Eixos / sub-eixos 

Nº de 

inventário 
Designação Concelho /freguesia/localidade 

363/3 AC1 Azambuja/Alcoentre/Alcoentre 

351/72 PS1 Rio Maior/Asseiceira/Asseiceira 
Bacia Terciária do 

Tejo e Sado 

T1 – Bacia Terciária do Tejo e 

Sado – Margem Direita 

0.1 FO, 0.1.1, 0.1.2, 0.2, 1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2 e 1.1.3 

339/45 JK5 Rio Maior/Rio Maior/Bairradas 

327/81 * Alcobaça/Benedita/Moita do Poço 

317/235 * 
Alcobaça/Aljubarrota 

(Prazeres)/Lagoa do Cão 

O20 – Maciço Calcário 

Estremenho 

1.1.3, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.1.4, 1.5, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.3.1, 2.3.2, 2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10 

317/225 * 
Alcobaça/Évora de 

Alcobaça/Cabeceira 

Orla Ocidental 

Carbonatada 

O18 – Maceira 2.1.4 e 2.7 296/3 JK1 Leiria/Maceira/Maceira 

307/134 RA2PZ Alcobaça/Cós/Castanheira 
Orla Ocidental 

Detrítica 
O19 – Alpedriz 2.1.3, 2.1.4 e 2.7 

307/135 RA3PZ Alcobaça/Alpedriz/Alpedriz 
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Unidade 

hidrogeológica 
Sistemas aquíferos Eixos / sub-eixos 

Nº de 

inventário 
Designação Concelho /freguesia/localidade 

296/41 * Leiria/Maceira/Picassinos 
O12 – Vieira de Leiria / Marinha 

Grande 
2.1.4, 2.7 e 2.1.5 

297/96 * Leiria/Barosa/Barosa 

O14 – Pousos/Caranguejeira 2.2.4 285/105 SL4 Leiria/Boa Vista/Boa Vista 

274/80 MF3 Pombal/Pombal/Charneca 

Orla Ocidental 

Detrítica 

O29 – Louriçal 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3A, 

2.5.3B, 2.5.3C, 2.6 e 2.11 273/39 SL1 Pombal/Carnide/Carnide 

* - Sem informação de designação 
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4.4.3.2.2 Maciço Calcário Estremenho (O20) 

 

Na estação de amostragem 327/81 a água apresenta qualidade A1, necessitando apenas de 

tratamento físico e desinfecção para que possa ser classificada com apta para consumo 

humano. 

 

A estação 317/235 apresenta qualidade A3, sendo o cobre e os hidrocarbonetos dissolvidos 

e emulsionados os parâmetros condicionantes. Esta contaminação pode ter origem em 

poluição difusa, nomeadamente nas águas de escorrência de vias rodoviárias. 

 

A estação 317/225 apresenta qualidade inferior a A3 por causa do baixo teor em oxigénio 

dissolvido. Esta classificação não deve ser, no entanto, condicionadora da sua utilização 

para a produção de água para consumo humano, uma vez que baixos valores de oxigénio 

dissolvido nas águas subterrâneas são normais e não indiciam per si uma afectação da 

qualidade do recurso subterrâneo. 

 

Na área de estudo, este aquífero, apresenta, em determinados pontos, contaminação de 

origem difusa, não sendo, no entanto, condicionante à sua utilização para a produção de 

água para consumo humano. 

 

 

4.4.3.2.3 Maceira (O18) 

 

A qualidade da água da estação de amostragem 296/3 enquadrava-se na categoria inferior 

a A3 para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo o 

parâmetro responsável pela classificação a condutividade.  

 

Também neste caso a razão do elevado valor deste parâmetro tem origem nas 

características do substrato geológico (elevada mineralização), possivelmente não 

condicionante à produção de água para consumo humano. 

 

Esta estação de amostragem corresponde à captação de abastecimento público JK1 em 

Maceira, cuja entidade gestora são os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria. Associada a esta captação existe apenas um posto de cloragem. 
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4.4.3.2.4 Alpedriz (O19) 

 

As águas das estações de amostragem 307/134 e 307/135 enquadravam-se em 2005 na 

categoria de qualidade A2, para uma água destinada à produção de água para consumo 

humano, sendo os parâmetros responsáveis por essa classificação o pH e o oxigénio 

dissolvido. 

 

 

4.4.3.2.5 Vieira de Leiria / Marinha Grande (O12) 

 

Nas estações de amostragem 296/41 e 297/96 a qualidade da água enquadrava-se na 

categoria A2, para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo 

o parâmetro comum responsável pela classificação, o bário. 

 

No caso da estação 296/41 regista-se em 2005 uma concentração relativamente elevada de 

azoto amoniacal e baixos valores de pH, provavelmente devido a contaminação de origem 

difusa, resultante da aplicação de fertilizantes durante as actividades agrícolas. 

 

 

4.4.3.2.6 Pousos / Caranguejeira (O14) 

 

Na estação de amostragem 285/105 a qualidade da água enquadrava-se na categoria A2, 

sendo os parâmetros responsáveis pela classificação, o pH e o azoto amoniacal o que 

indicia, como no aquífero anterior, uma provável contaminação difusa de origem agrícola. 

 

 

4.4.3.2.7 Louriçal (O29) 

 

Nas estações de amostragem 274/80 e 273/39 a qualidade da água enquadrava-se, em 

2005, na categoria A2. 

 

No caso da estação 274/80, em que o azoto amoniacal é mais uma vez um dos parâmetros 

condicionantes da classificação, a contaminação é, provavelmente, de origem agrícola, 

resultante da aplicação de fertilizantes. 
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No caso da estação 273/39, a contaminação é de origem microbiológica, resultante de 

contaminação de origem agropecuária, proveniente de descargas de águas residuais de 

suiniculturas, ou de origem doméstica, resultante de descargas de águas residuais 

domésticas sem tratamento adequado.  

 

 

4.4.3.2.8 Síntese 

 

Como é possível verificar pela avaliação da aptidão das águas subterrâneas, enquanto 

origem de água destinada à produção de água para consumo humano, e sintetizada no 

Quadro 4.4.15, no ano 2005, a sua maioria enquadrava-se na categoria de qualidade A2, 

necessitando de um tratamento adequado (para classe A2, de acordo com o Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 236/98, tratamento físico, químico e desinfecção). 

 

A excepção observa-se nas estações de amostragem, 351/72, pertencente ao sistema 

aquífero Bacia terciária do Tejo e Sado – Margem Direita, e 317/235, pertencente ao 

sistema aquífero Maciço Calcário Estremenho, onde a contaminação por hidrocarbonetos 

diminui a qualidade da água para a categoria A3.  

 

Nestes dois casos, para que a água seja classificada com apta para consumo humano 

necessita de um tratamento superior, isto é, tratamento físico, químico de afinação e 

desinfecção. 

 

Nos casos onde a categoria de qualidade é superior a A3 a causa dessa classificação tem 

origem no substrato geológico ou é resultante de baixos valores de oxigénio dissolvido 

(situação normal e não indicia per si uma afectação da qualidade) 

 

Para além da contaminação por águas de escorrência de vias rodoviárias, os principais 

parâmetros condicionadores indiciam contaminação de origem agrícola, nos sistemas 

aquíferos de Vieira Leiria / /Marinha Grande, Pousos / Caranguejeira e Louriçal, 

possivelmente com origem em práticas agrícolas menos adequadas na bacia hidrográfica do 

rio Lis, em particular no Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis. 
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Outro parâmetro condicionador é os coliformes fecais, no aquífero do Louriçal, que indicia 

contaminação microbiológica de origem doméstica ou agropecuária, nomeadamente a 

presença de suiniculturas na zona norte de Leiria. 

 

Para melhor compreensão das potenciais causas da qualidade da água subterrânea foi 

desenvolvido neste estudo um capítulo sobre as fontes poluentes das águas superficiais 

(sub-capítulo 4.6.5.2), onde se conclui da existência de poluição de origem doméstica, 

industrial, agropecuária e agrícola, sendo a actividade agropecuária (em particular as 

suiniculturas) a principal responsável pela poluição dos recursos hídricos superficiais. 

 

 

Quadro 4.4.15 - Síntese da avaliação da qualidade das águas subterrâneas 

Sistemas aquíferos Nº de inventário Classificação Parâmetros condicionadores 

363/3 A2 Bário 

351/72 A3 
Hidrocarbonetos dissolvidos e 

emulsionados 

T1 – Bacia Terciária do Tejo e 

Sado – Margem Direita 

339/45 A2 Bário, oxigénio dissolvido 

327/81 A1 - 

317/235 A3 
Cobre e hidrocarbonetos 

dissolvidos e emulsionados 
O20 – Maciço Calcário Estremenho 

317/225 >A3 Oxigénio dissolvido 

O18 – Maceira 296/3 >A3 Condutividade 

307/134 A2 Oxigénio dissolvido e pH 
O19 – Alpedriz 

307/135 A2 Oxigénio dissolvido 

296/41 A2 Bário, pH e azoto amoniacal O12 – Vieira de Leiria / Marinha 

Grande 297/96 A2 Bário 

O14 – Pousos/Caranguejeira 285/105 A2 pH, azoto amoniacal 

274/80 A2 Azoto amoniacal e ferro 
O29 – Louriçal 

273/39 A2 Bário, pH e coliformes fecais 
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4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

 

4.5.1 Solos 

 

4.5.1.1 Metodologia 

 

Apresenta-se neste ponto a caracterização dos solos ocorrentes na área de influência 

directa das várias alternativas do projecto tendo em conta o seu valor e aptidão, risco 

potencial de erosão e sensibilidade à contaminação. A área analisada corresponde ao 

corredor de 400 m de largura associado a cada eixo.  

 

Esta caracterização teve como base de trabalho as Cartas dos Solos de Portugal – Cartas 

Complementares do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa), à escala 

1:25.000 e, de forma a complementar esta informação, as Plantas de Condicionantes dos 

Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados e a fotografia aérea. O 

cruzamento desta informação permitiu esboçar uma carta de solos actualizada para a área 

envolvente dos traçados correspondente aos Desenhos LC1_EP_170_031_B a 

LC1_EP_170_039_B (Solos), à escala de 1:25.000. 

 

Em termos de classificação taxonómica seguiu-se a do ex-CNROA – Centro Nacional de 

Reconhecimento e Ordenamento Agrário considerando-se a Ordem, e, apenas para os 

locais identificados de maior sensibilidade, a Subordem e o Grupo. 

 

Na área em estudo e conforme se verifica da análise da referida cartografia foram 

identificadas as seguintes categorias taxonómicas superiores: 

 

− solos incipientes; 

− solos litólicos; 

− solos calcários; 

− solos argiluviados pouco insaturados; 

− solos mólicos; 

− solos podzolizados; e 

− solos hidromórficos. 
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Seguidamente, e num primeiro ponto (4.5.1.2), procede-se à caracterização destes solos 

tendo em conta as suas características principais, valor e aptidão, risco potencial de erosão 

e sensibilidade à contaminação. 

 

Num segundo ponto (4.5.1.3) realiza-se a análise da sua distribuição e representatividade 

na área de influência do projecto para cada um dos eixos em estudo, considerando uma 

faixa de 400 m de largura. Nessas quantificações estão também identificadas as áreas 

impermeabilizadas por ocupação urbana, industrial e a afecta a espaços canais. 

 

 

4.5.1.2 Caracterização dos solos ocorrentes 

 

A classificação taxonómica utilizada para a caracterização dos solos ocorrentes corresponde 

à classificação do ex-CNROA considerando-se a Ordem, e apenas para os locais 

identificados de maior sensibilidade e para os solos de maior aptidão, a Subordem. É o caso 

dos solos incipientes onde se considerou a subdivisão em aluviossolos, coluviossolos e 

litossolos. 

 

As ordens são constituídas por grandes agrupamentos de solos definidos com base em 

horizontes, cujas características indicam o desenvolvimento ou diferenciação do perfil e a 

natureza dos processos dominantes de formação do solo. 

 

As subordens constituem subdivisões estabelecidas com base em características dos solos 

que se consideram mais importantes do ponto de vista genético. 

 

 

4.5.1.2.1 Solos Incipientes 

 

São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, reduzidos em 

termos gerais ao material originário devido, essencialmente, à escassez de tempo para o 

seu desenvolvimento. 

 

Na área em estudo esta ordem é constituída por litossolos, aluviossolos e coluviossolos de 

origens variadas. 
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Os litossolos derivam de rochas consolidadas tendo uma espessura normalmente inferior a 

10 cm. A textura é ligeira a mediana com elementos grosseiros, pH neutro a ligeiramente 

ácido, teor em matéria orgânica e capacidade de troca catiónica variável. Têm em geral uma 

aptidão agrícola reduzida, um risco potencial de erosão elevado e uma sensibilidade à 

contaminação elevada, já que a capacidade de retenção e eliminação de poluentes 

orgânicos e inorgânicos é baixa. 

 

Os aluviossolos são solos incipientes de acumulação sendo formados por depósitos 

estratificados de aluviões que, consoante o regime hídrico, vão sendo sucessivamente 

adicionados. Apresentam uma textura ligeira a mediana, teores médios de matéria orgânica, 

pH médio e capacidade de troca catiónica elevada. Têm uma aptidão agrícola elevada, um 

risco potencial de erosão médio e uma sensibilidade à contaminação reduzida, já que a 

capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos é, em geral, 

significativa. 

 

Os solos de baixas ou coluviossolos têm características idênticas aos anteriores mas são de 

menor espessura e localizam-se em pequenos vales, depressões morfológicas e base de 

encostas. São assim solos de acumulação de materiais detríticos, com pH e capacidade de 

troca catiónica variável e com teores médios de matéria orgânica. 

 

 

4.5.1.2.2 Solos Litólicos 

 

São solos de alteração com uma ligeira diferenciação de horizontes, formados a partir de 

rochas não calcárias. São constituídos em geral por materiais arenosos pouco consolidados. 

Esta ordem é constituída pelas subordens de solos litólicos húmicos e solos litólicos não 

húmicos, estes últimos com maior representação na área em estudo. 

 

Os solos litólicos húmicos apresentam um horizonte A húmico, em geral com elevada 

percentagem de matéria orgânica. São constituídos em termos globais por materiais pouco 

consolidados, tendo uma textura mediana. 

 

Os solos litólicos não húmicos apresentam características semelhantes, com excepção do 

horizonte A que não é humífero, e tendo textura dominante arenosa a franco-arenosa. 
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São solos de fraco potencial agrícola já que têm baixo poder de retenção da água e baixa 

capacidade de troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas 

adequadas. Têm permeabilidade reduzida a média e elevada susceptibilidade aos 

processos erosivos e à contaminação. 

 

 

4.5.1.2.3 Solos Calcários 

 

São solos pouco evoluídos, em geral de perfil AC, formados a partir de rochas calcárias, 

com percentagem variável de carbonatos ao longo de todo o perfil. As subordens afectas a 

esta tipologia são os solos calcários pardos e os solos calcários vermelhos. Porém, na área 

em estudo esta última subordem tem pouca expressão. 

 

A formação dos solos calcários pardos está associada a calcários e, ou, margas podendo 

originar uma inter-estratificação e apresentar uma cor pardacenta. A textura varia em função 

do substrato e dos materiais depositados podendo ser franca a franco-argilosa. 

 

Os solos calcários vermelhos apresentam uma coloração avermelhada. Na área em estudo 

estes solos são de materiais coluvionados de solos calcários e estabelecem a transição para 

os barros, apresentando na sua composição uma fracção argilosa. 

 

São solos com pouca matéria orgânica, pH médio a elevado, elevada capacidade de troca 

catiónica e elevada capacidade de retenção de água. São solos geralmente com bom 

potencial agrícola mas com baixa permeabilidade e muito susceptíveis à erosão. Têm uma 

média capacidade de prevenção de situações de poluição. 

 

 

4.5.1.2.4 Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

 

São solos evoluídos de perfil ABC, com um horizonte B eluvial em que o grau de saturação 

é superior a 35% e que aumenta, ou pelo menos não diminui com a profundidade. O 

horizonte B é argílico. Neste tipo de solo foram identificadas duas subordens: solos 

mediterrâneos pardos e solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos. 
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Os solos mediterrâneos pardos na área em estudo são maioritariamente constituídos a partir 

de materiais não calcários de arenitos finos, argilas ou argilosos. 

 

Os solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos têm maior expressão em relação aos 

anteriores. São solos argiluviados pouco insaturados de cores avermelhadas ou amareladas 

nos horizontes A e B. Os solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos são formados a partir 

de rochas calcárias e encontram-se associados à terra rossa. 

 

São solos com uma drenagem difícil, boa reserva mineral e baixos teores de matéria 

orgânica. A sua capacidade de troca catiónica é muito variável e o pH é médio a elevado. 

São solos de fertilidade variável e de susceptibilidade média a elevada à erosão. Têm média 

a baixa capacidade de prevenção de situações de poluição. 

 

 

4.5.1.2.5 Solos Mólicos 

 

São solos evoluídos de perfil ABaC, desenvolvidos em climas de regime xérico. Neste caso 

em particular são castanozenes, argiluviados de materiais calcários compactos ou dolomias 

com o horizonte A mólico escuro e o horizonte B argílico de cor avermelhada ou amarelada. 

 

São solos com elevado teor de matéria orgânica no horizonte superficial e um grau de 

saturação em bases superior a 50%. Têm boa capacidade de troca catiónica e bom poder 

tampão, pH médio a elevada e baixa permeabilidade. Têm uma média susceptibilidade aos 

processos erosivos e uma capacidade de prevenção de situações de poluição média a 

elevada. Têm um potencial agrícola médio a elevado. 

 

 

4.5.1.2.6 Solos Podzolizados 

 

São solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B apresenta como principais 

características gerais películas amorfas de húmus, alofana e sesquióxidos livres revestindo 

partículas de areia ou limo e ausência de películas de argila. 
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Na área em estudo estes solos são maioritariamente não hidromórficos, em geral 

constituídos por materiais arenáceos pouco consolidados, podendo surgir surraipa dura ou 

branda que poderá ser contínua ou descontínua. 

 

Os solos podzolizados hidromórficos identificam-se também na área em estudo, mas com 

muito pouca expressão. Estes solos apresentam características semelhantes distinguindo-

se pelo facto dos horizontes superiores se encontrarem frequentemente atingidos pelo nível 

freático. 

 

São solos de pH ácido, reserva mineral praticamente inexistente, capacidade de troca 

catiónica muito baixa e fraco poder de retenção para a água. São, por todas as razões, 

solos com uma fertilidade muito reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média 

susceptibilidade aos processos erosivos. No entanto, têm elevada susceptibilidade à 

contaminação por poluentes, já que a sua capacidade de retenção e eliminação dos 

poluentes é reduzida. 

 

 

4.5.1.2.7 Solos Hidromórficos 

 

Este tipo de solos está sujeito a encharcamento temporário ou permanente, provocando 

intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do seu perfil. 

 

Na área em estudo este tipo de solos enquadra-se na subordem de solos hidromórficos sem 

horizonte eluvial não se observando um evidente horizonte A2. No caso em particular trata-

se de solos desenvolvidos em formações aluvionares ou coluvionares de textura mediana a 

ligeira. 

 

São solos com reduzido teor de matéria orgânica, pH médio a reduzido e elevada 

capacidade de troca catiónica. São solos com elevado potencial agrícola se adequadamente 

drenados, já que têm condicionalismos devido ao excesso de água. Têm reduzida 

permeabilidade e erodibilidade e uma média sensibilidade à contaminação, já que a 

capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos é mediana. 
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4.5.1.2.8 Depósitos de pedras 

 

Os depósitos de pedras são identificados num único local, correspondendo a acumulações 

de pedras ou blocos rochosos. 

 

 

4.5.1.3 Caracterização dos solos nos corredores 

 

Procede-se seguidamente à caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, 

considerando-se em termos quantificados a área presente no corredor de 400 m de largura 

associado a cada eixo e respectivos sub-eixos. 

 

 

4.5.1.3.1 Eixos 0.1 e 0.1.FO 

 

O eixo 0.1, com uma extensão de 18,7 km, é composto pelos sub-eixos 0.1.1 e 0.1.2. O eixo 

0.1.FO tem uma extensão de 3,6 km e é constituído por um fly-over cujo objectivo é evitar o 

cruzamento das composições que se deslocam de norte para sul no eixo 0.1 com as que se 

desloquem de sul para norte na Linha do Norte. Pelo facto de terem desenvolvimentos 

praticamente coincidentes, optou-se por fazer de forma conjunta a sua análise, sendo 

portanto o mesmo corredor de 400 m de largura associado. 

 

Os eixos 0.1 e 0.1.FO iniciam-se numa vasta mancha de Aluviossolos formados pela várzea 

agricultada (regadios) nas margens do Tejo e do rio Alenquer, que se estende até cerca do 

km 4+000 do eixo 0.1. Note-se que, no início do traçado, parte destes solos se encontram 

destruídos e impermeabilizados pela área industrial aí existente, onde se inclui a Central 

Termoeléctrica do Ribatejo. 

 

Do km 4+000 do Eixo 0.1 em diante e até ao fim do eixo encontramos uma zona 

relativamente homogénea onde dominam os Solos Argiluviados Pouco Insaturados nas 

zonas declivosas, interrompidos por Aluviossolos, Coluviossolos ou Solos Hidromórficos na 

envolvente das linhas de água e por Solos Podzolizados nas zonas aplanadas. Surgem 

ainda, pontualmente, algumas manchas de Solos Litólicos, mas com pequena expressão 

neste eixo. 
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As áreas impermeabilizadas por áreas urbanas, industriais e afectas a espaços-canais 

correspondem a 7,2% do corredor de 400 m do sub-eixo 0.1.1 e eixo 0.1.FO. No sub-eixo 

0.1.2 não se regista a ocorrência de áreas impermeabilizadas. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação destes eixos (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.1. 

 

Quadro 4.5.1 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m nos Eixos 0.1 e 0.1.FO 

Sub-eixo 0.1.1 e Eixo 

0.1.FO 

Sub-eixo 0.1.2 

Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 159,0  0,0  

Coluviossolos 46,0  9,4  

Litossolos 0,0  20,6  

Solos 

Incipientes 

Total 205,0 36,9 30,0 15,2 

Solos Litólicos 23,1 4,2 26,0 13,2 

Solos Calcários 2,1 0,4 0,2 0,1 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 202,6 36,4 90,8 46,1 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 66,5 12,0 47,8 24,3 

Solos Hidromórficos 16,8 3,0 2,1 1,1 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 40,1 7,2 0,0 0,0 

Total 556,1 100 196,9 100 

 

 

4.5.1.3.2 Eixo 0.2 

 

Este eixo, com uma extensão de 6,4 km, desenvolve-se numa zona em tudo semelhante à 

anterior, em que alternam manchas de Solos Argiluviados e de Solos Podzolizados, 

interrompidas por Aluviossolos ou Coluviossolos nas várzeas das linhas de água. À 

semelhança do verificado no eixo anterior, regista-se a ocorrência de algumas manchas de 

Solos Litólicos, especialmente da mancha perto do fim do eixo 0.2, na Ameixoeira, cuja 

dimensão é significativa. Não ocorrem áreas impermeabilizadas. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.2. 
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Quadro 4.5.2 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 0.2 

Eixo 0.2 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 7,6  

Coluviossolos 37,4  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 45,0 17,6 

Solos Litólicos 52,8 20,7 

Solos Calcários 0,5 0,2 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 68,5 26,9 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 88,4 34,6 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 0,0 0,0 

Total 255,2 100 

 

 

4.5.1.3.3 Eixo 1.1 

 

Este eixo, com 46,6 km de extensão, é composto pelos sub-eixos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. 

Inicia-se numa zona em que a rede hidrográfica é muito densa e a tipologia dos solos 

reflecte essa realidade. Assim, nesta zona os solos são formados por um rendilhado de 

pequena manchas em que coexistem Aluviossolos, Coluviossolos e Solos Hidromórficos 

associados às linhas de água, Solos Litólicos e Solos Argiluviados nas margens mais 

declivosas e Solos Podzolizados nas regiões aplanadas mas distanciadas das linhas de 

água. Esta tipologia dos solos mantém-se até cerca do km 5+000. 

 

A zona que se segue é a continuidade desta zona, sendo os solos ocorrentes os 

mencionados atrás. No entanto, devido às características da rede hidrográfica que é menos 

densa que anteriormente, os solos ocorrem em manchas mais homogéneas e de maior 

dimensão. Nesta região, que se estende até cerca do km 14+000, há um predomínio dos 

Solos Podzolizados, que se vai acentuando para norte. 

 

Assim, a partir do km 14+000 e até ao km 26+500, o eixo atravessa uma zona constituída 

praticamente apenas por Podzóis (ou Solos Podzolizados), interrompidos apenas nas linhas 

de água onde se podem encontrar Coluviossolos e, mais raramente, Aluviossolos e Solos 
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Hidromórficos. Esporadicamente, ainda na envolvente das ribeiras, e quando existem 

margens mais declivosas, ocorrem também manchas de Solos Litólicos ou de Solos 

Argiluviados. 

 

Entre os km 26+500 e 27+000 ocorre uma mancha de Solos Litólicos após a qual se inicia 

uma extensa área de Solos Argiluviados Pouco Insaturados, que se prolonga até ao fim do 

traçado do presente eixo.  

 

Esta zona é interrompida por uma mancha significativa de Aluviossolos e, principalmente, 

Coluviossolos associados ao rio Maior e aos seus afluentes, entre os km 29+500 e 31+500. 

Para além desta, os Solos Argiluviados apenas são interrompidos cerca do km 35+200 

(pequena zona de Coluviossolos também no rio Maior), ao km 43+500 (uma mancha de 

Solos Mólicos) e ao km 45+750 (Litossolos). 

 

As áreas impermeabilizadas têm grande significado nos sub-eixos 1.1.4 e 1.1.3, sendo 

bastante reduzidas nos sub-eixos 1.1.1 e 1.1.2, conforme se verifica na análise do Quadro 

4.5.3. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.3. 
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Quadro 4.5.3 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.1 

Sub-eixo 

1.1.1 

Sub-eixo 

1.1.2 

Sub-eixo 

1.1.3 

Sub-eixo 

1.1.4 Tipos de Solos 

ha % ha % ha % ha % 

Aluviossolos 24,6  2,7  36,1  0,0  

Coluviossolos 0,0  11,0  111,7  9,3  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  7,6  

Solos 

Incipiente 

Total 24,6 25,7 13,7 5,1 147,8 15,2 16,9 3,2 

Solos Litólicos 27,9 29,1 15,4 5,7 76,1 7,9 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 7,4 7,7 45,6 17,0 223,5 23,1 446,5 83,5 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 1,3 

Solos Podzolizados 20,6 21,6 160,1 59,7 461,6 47,8 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 13,4 14,0 32,5 12,1 20,1 2,1 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 1,9 2,0 1,1 0,4 37,2 3,9 64,2 12,0 

Total 95,8 100 268,4 100 966,3 100 534,4 100 

 

 

4.5.1.3.4 Eixo 1.2 

 

O eixo 1.2, com 30,7 km, é composto pelos sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2. Atravessa uma área 

semelhante à descrita atrás para o Eixo 1.1. Inicia-se numa zona em que a rede hidrográfica 

é densa e condiciona a existência de um complexo mosaico de solos em que os 

Aluviossolos, os Coluviossolos e os Solos Hidromórficos se desenvolvem nos leitos e 

margens das linhas de água, os Solos Argiluviados e os Solos Litólicos nas zonas 

declivosas e os Solos Podzolizados nas zonas aplanadas. À medida que o eixo se 

desenvolve para norte a dimensão das manchas vai aumentando devido à menor densidade 

da rede hidrográfica, e o predomínio dos Solos Pdzolizados vai aumentando. 

 

Entre os km 22+500 e 26+500 o traçado atravessa uma zona de Solos Litólicos e Solos 

Argiluviados, após a qual se desenvolve a mancha de Aluviossolos e Coluviossolos 

referenciada no eixo anterior e associada ao rio Maior e seus afluentes. Do km 29+000 até 

ao fim do traçado os solos são constituídos por Solos Argiluviados Pouco Insaturados. 

 

As áreas impermeabilizadas têm grande representatividade no sub-eixo 1.2.2, sendo 

praticamente inexistentes no sub-eixo 1.2.1. 
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A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.4. 

 

Quadro 4.5.4 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.2 

Sub-eixo 1.2.1 Sub-eixo 1.2.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 1,7  50,4  

Coluviossolos 25,8  96,3  

Litossolos 0,0  0,0  

Solos 

Incipientes 

Total 27,5 8,8 146,7 16,1 

Solos Litólicos 53,8 17,1 146,0 16,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 1,9 0,2 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 58,1 18,5 175,4 19,2 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 148,4 47,2 364,2 39,6 

Solos Hidromórficos 25,8 8,2 36,2 4,5 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 0,6 0,2 41,2 4,5 

Total 314,2 100 912,2 100 

 

 

4.5.1.3.5 Eixo 1.3 

 

O eixo 1.3, com uma extensão de 13 km, é composto pelos sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2 

constituindo uma alternativa ao eixo 1.1 entre o km 34+000 e o fim do traçado. Assim, o eixo 

1.3 desenvolve-se numa zona semelhante à atravessada pelo eixo 1.1 naquele troço e que, 

essencialmente, é constituída por uma vasta mancha de Solos Argiluviados pouco 

Insaturados. 

 

Os Solos Argiluviados são interrompidos ao km 1+500 por uma zona de Coluviossolos 

associados ao rio Maior e aos km 4+000 e 5+000 por pequenas áreas de Solos Litólicos.  

 

Ocorre ainda uma mancha significativa de Solos Mólicos que é intersectada pelo presente 

eixo entre os km 6+000 e 8+000 e entre os km 8+500 e 9+000. Por fim, os Solos 

Argiluviados são ainda interrompidos por uma mancha de Litossolos ao km 12+200. 
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As áreas impermeabilizadas têm alguma representatividade nestes sub-eixos, conforme se 

verifica da análise do Quadro 4.5.5. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.5. 

 

Quadro 4.5.5 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.3 

Sub-eixo 1.3.1 Sub-eixo 1.3.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 10,6  0,0  

Litossolos 0,0  6,6  

Solos 

Incipientes 

Total 10,6 4,0 6,6 2,6 

Solos Litólicos 12,7 4,7 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 203,9 76,1 166,3 65,4 

Solos Mólicos 3,9 1,5 37,4 14,7 

Solos Podzolizados 8,1 3,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 28,7 10,7 44,1 17,3 

Total 267,9 100 254,4 100 

 

 

4.5.1.3.6 Eixo 1.5 

 

O eixo 1.5 é um eixo de pequena extensão que faz a ligação entre o eixo 1.3 e o eixo 2.8. 

Este eixo desenvolve-se integralmente em Solos Mólicos e em Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados. Inicia-se na mancha de Solos Mólicos descrita atrás onde se desenvolve até 

cerca do km 1+200. Aflora marginalmente outra mancha destes solos aos km 1+900 e 

2+300 e, por fim, atravessa Solos Mólicos entre os km 3+500 e 3+800. Em todo o restante 

traçado os solos são Solos Argiluviados pouco Insaturados. As áreas impermeabilizadas 

representam cerca de 20 ha do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.6. 
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Quadro 4.5.6 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.5 

Eixo 1.5 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 114,3 63,7 

Solos Mólicos 45,1 25,1 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 20,1 11,2 

Total 179,5 100 

 

 

4.5.1.3.7 Eixo 2.1 

 

O eixo 2.1 tem uma extensão de 49,4 km e é composto pelos sub-eixos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4 e 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7. Situa-se, desde o seu início até cerca do km 8+400, numa zona 

cujos solos são muito homogéneos e constituídos por Solos Argiluviados Pouco Insaturados.  

 

À semelhança do que se verificava nos eixos anteriores, os Solos Argiluviados apenas são 

interrompidos pontualmente ao km 3+000 por uma mancha de Solos Mólicos, ao km 7+000 

por uma zona de Coluviossolos e ao km 8+000 por Aluviossolos. 

 

Ao km 8+400 inicia-se uma zona de Solos Calcários que se prolonga até ao km 9+000 e que 

é interrompida por uma faixa de Aluviossolos. Após esta zona o traçado desenvolve-se em 

Solos Litólicos até ao km 12+000, com uma pequena mancha de Aluviossolos ao 

km 11+000 e outra ao km 12+000, correspondentes às aluviões de duas linhas de água 

afluentes do rio de Cós. 

 

Cerca do km 12+200 inicia-se uma nova faixa de Solos Calcários que se estende até ao rio 

de Cós e após ele, até ao km 14+000. Ao longo do rio de Cós os solos são constituídos por 

Aluviossolos (situados ao km 13+500). 
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Entre os km 14+000 e 16+000 há uma mancha de Solos Argiluviados numa região de 

declives muito acentuados, na margem sul do rio de Alpendriz, seguida imediatamente de 

uma estreita faixa de Aluviossolos na zona da linha de água. 

 

A partir do km 16+000 e até cerca do km 48+000 o traçado atravessa uma vasta área de 

Solos Podzolizados que correspondem, grosso modo, ao Pinhal de Leiria.  

 

Estes solos são interrompidos pontualmente por Aluviossolos ou Solos Hidromórficos na 

envolvente de linhas de água e por Solos Argiluviados ou Solos Litólicos nas zonas 

declivosas associadas, nas mais das vezes, às margens abruptas das linhas de água. 

Podemos encontrar uma destas zonas mistas intercalares dos Podzóis em Mélvoa, na 

envolvente da ribeira dos Pisões e seus afluentes (entre os km 19+000 e 21+500). Ainda 

nesta zona de Mélvoa há a registar afloramentos de Solos Calcários, que se manifestam 

como estreitas faixas perpendiculares ou oblíquas ao eixo em estudo. 

 

Os Podzóis são cortados por Aluviossolos junto à ribeira da Pedrulheira, ao km 25+750, e à 

ribeira do Fagundo entre os km 29+000 e 29+500. 

 

Entre os km 31+500 e 33+000 existe uma zona de declives acentuados em que os solos são 

Solos Litólicos, com uma diminuta mancha de Aluviossolos no seu final. 

 

Sensivelmente entre os km 35+000 e 37+500 o eixo 2.1 faz o atravessamento do rio Lis e da 

respectiva várzea. Também esta zona tem características pedológicas diferentes da região 

envolvente, já que é constituída por uma larga faixa de Aluviossolos e, na margem direita do 

rio Lis, por Solos Litólicos. 

 

Após a travessia do rio Lis o traçado continua a evoluir por solos Podzolizados registando-

se, no entanto, um progressivo aumento do número e dimensão dos afloramentos de Solos 

Litólicos, marcando a transição para a zona seguinte (a partir do km 48+000 e até ao fim do 

traçado). 

 

Para além das manchas de Solos Litólicos existem duas faixas de Solos Hidromórficos aos 

km 45+000 e 45+500, uma de Aluviossolos ao km 46+500 e uma de Coluviossolos ao km 

48+000, todas associadas a linhas de água. 
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Conforme se disse atrás, entre o km 48+000 e o fim do traçado o extracto pedológico é 

constituído por Solos Litólicos. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.1.5, 2.1.4 e 2.1.6, 

sendo praticamente insignificantes nos restantes sub-eixos. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.7. 

 

 

4.5.1.3.8 Eixo 2.2 

 

O eixo 2.2 é alternativo ao eixo 2.1 e desenvolve-se a nascente deste. Tem uma extensão 

de 63,9 km e é composto pelos sub-eixos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7. 

Inicia-se, como o eixo anterior, numa zona de Solos Argiluviados Pouco Insaturados que se 

estende até cerca do km 17+000. 

 

Esta área é interrompida apenas pontualmente ao km 3+000 por uma mancha de Solos 

Mólicos e aos km 5+700 e 7+500 por Solos Litólicos. Entre os km 11+000 e 15+000 a Rede 

Hidrográfica é relativamente densa, pelo que ocorrem várias faixas de Coluviossolos na 

envolvente das linhas de água e, com menor frequência, algumas manchas de Solos 

Litólicos. 

 

Depois seguem-se Solos Calcários, interrompidos pontualmente por Coluviossolos ou 

Aluviossolos (todos eles de características calcárias). Ao km 25+500 ocorre uma área de 

Solos Argiluviados numa zona de declives muito acentuados (Sra. do Monte), também estes 

de materiais calcários, que se tornam em Solos Calcários nas zonas em que o declive é 

mais suave. 
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Quadro 4.5.7 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.1 

Sub-eixo 2.1.1 Sub-eixo 2.1.2 
Sub-eixo 

2.1.3 
Sub-eixo 2.1.4 Sub-eixo 2.1.5 Sub-eixo 2.1.6 Sub-eixo 2.1.7 

Tipos de Solos 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  33,3  32,7  79,6  2,2  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  4,5  0,0  0,0  4,1  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,6  

Solos 

Incipientes 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 15,0 32,7 5,4 79,6 18,9 6,3 1,8 0,6 1,1 

Solos Litólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 28,4 0,0 0,0 69,5 16,5 36,8 10,3 44,8 77,2 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 20,6 21,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
88,3 96,6 88,1 82,4 115,0 34,7 135,5 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 12,2 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,4 64,3 244,7 58,0 293,1 82,1 8,1 14,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,9 0,0 0,0 5,8 1,6 1,8 3,1 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 3,1 3,4 6,6 6,2 16,3 4,9 21,7 3,6 28,1 6,7 15,0 4,2 2,7 4,6 

Total 91,4 100 106,9 100 331,2 100 608,2 100 421,9 100 357,0 100 58,0 100 
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Entre os km 25+500 e 31+000 ocorre uma região com uma grande variedade de solos já 

que é uma zona de transição entre a região dos Solos Calcários e a região dos Podzóis, 

descrita para o eixo 2.1. Nesta zona alternam-se Solos Calcários e Solos Litólicos, surgem 

já algumas manchas de Solos Podzolizados nas áreas mais aplanadas e surgem Solos 

Argiluviados nas encostas declivosas. Nas linhas de água aparecem Coluviossolos. 

 

Segue-se uma área de Solos Litólicos que se prolonga até à ribeira de Frades, onde surgem 

zonas significativas de Aluviossolos e de Solos Argiluviados e pequenas manchas de Solos 

Calcários e Solos Podzolizados. Os Solos Litólicos continuam após a travessia desta área 

até ao km 37+250, onde existe uma estrita faixa de Aluviossolos e se inicia a região de 

Podzóis. 

 

Os Solos Podzolizados são predominantes entre o km 37+250 e 46+000. Tal como se 

verificava para o eixo anterior, esta zona de Podzóis é apenas cortada na envolvente das 

linhas de água por estreitas faixas de Aluviossolos, Coluviossolos ou Solos Hidromórficos e, 

mais esporadicamente, por pequenas áreas de Solos Litólicos nas margens mais 

acentuadas das linhas de água. 

 

Entre o km 46+000 e 54+000 o Eixo 2.2 atravessa uma zona de relevos acentuados situada 

entre os vales da ribeira de Carnide e do rio Arunca, em que os solos são constituídos 

quase exclusivamente por Solos Litólicos. Estes solos interrompem-se dando lugar a uma 

estreita faixa de Solos Hidromóficos rodeados de Podzóis (ribeiro da Roussa, afluente do rio 

Arunca), seguindo-se uma nova zona de Solos Litólicos em tudo semelhantes aos que se 

descreveram e que se prolonga até ao km 58+500. 

 

Após esta zona há uma extensa área muito homogénea constituída por Solos Podzolizados 

(entre os km 58+500 e 61+000) a que se seguem Solos Litólicos até ao fim do traçado (km 

63+945), apenas cortados por uma faixa de Solos Hidromórficos ao km 63+000 (afluente do 

rio Arunca). 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.2.4, 2.2.3 e 2.2.7, 

sendo bastante reduzidas nos restantes sub-eixos. A representatividade dos solos 

ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 400 m de largura) figura no 

Quadro 4.5.8. 
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Quadro 4.5.8 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.2 

Sub-eixo 2.2.1 Sub-eixo 2.2.2 Sub-eixo 2.2.3 Sub-eixo 2.2.4 Sub-eixo 2.2.5 Sub-eixo 2.2.6 Sub-eixo 2.2.7 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  0,0  140,8  0,0  0,0  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  29,0  41,8  0,0  0,0  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Solos 

Incipientes 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 8,5 182,6 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 10,0 5,8 49,2 14,4 233,1 18,8 41,9 78,5 283,5 83,7 178,3 58,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
101,3 97,0 141,1 82,0 220,6 64,6 206,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 11,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,6 22,7 7,0 13,1 24,9 7,3 102,8 33,4 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 1,5 2,0 2,0 25,1 7,4 5,9 1,9 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 3,1 3,0 9,1 5,3 43,8 12,8 89,8 7,2 2,5 4,8 5,1 1,5 20,4 6,7 

Total 104,4 100 172,1 100 342,6 100 1239,3 100 53,4 100 338,6 100 307,4 100 
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4.5.1.3.9 Eixo 2.3 

 

O eixo 2.3 é um eixo de pequena extensão e é composto pelo sub-eixos 2.3.1 e 2.3.2, que 

constituem uma alternativa ao eixo 2.2 entre os km 2+500 e 15+500. 

 

À semelhança do que se disse para os dois eixos anteriores, este eixo inicia-se numa zona 

de Solos Argiluviados Pouco Insaturados que se estende até ao fim do traçado. 

 

Esta é uma zona cuja rede hidrográfica é relativamente densa, pelo que ocorrem várias 

faixas de Coluviossolos na envolvente das linhas de água e, com menor frequência, 

algumas manchas de Solos Litólicos. O traçado desenvolve-se paralelamente à ribeira do 

Mogo e aos respectivos Coluviossolos, transpondo-os entre os km 8+000 e 9+000. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade no sub-eixo 2.3.2 face ao 

sub-eixo 2.3.1. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.9. 

 

Quadro 4.5.9 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.3 

Sub-eixo 2.3.1 Sub-eixo 2.3.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,0  71,9  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 71,9 16,7 

Solos Litólicos 0,0 0,0 42,2 9,8 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 74,0 79,8 282,7 65,6 

Solos Mólicos 10,7 11,5 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 8,1 8,8 34,0 7,9 

Total 92,8 100 430,8 100 
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4.5.1.3.10 Eixo 2.4 

 

Este eixo, que integra os sub-eixos 2.4.1 e 2.4.2, é também um eixo de pequena extensão 

que faz a ligação do eixo 2.2 ao eixo 2.5. 

 

Inicia-se ao km 46+500 do Eixo 2.2 numa zona em que predominam os Solos Litólicos.  

Trata-se de uma zona de relevos acentuados situada entre os vales da ribeira de Carnide e 

do rio Arunca.  

 

Os Solos Litólicos dão lugar a manchas de Solos Podzolizados logo no início do sub-eixo 

2.4.1 e entre o fim deste sub-eixo e o início do 2.4.2. Para além das duas manchas de 

Podzóis mencionadas, a única outra zona em que os solos diferem dos Solos Litólicos diz 

respeito a uma estreita faixa de Solos Hidromóficos ao km 1+000 do sub-eixo 2.4.1. 

 

As áreas impermeabilizadas têm uma reduzida representatividade nestes sub-eixos. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.10: 

 

Quadro 4.5.10 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.4 

Sub-eixo 2.4.1 Sub-eixo 2.4.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,3  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,3 0,3 0,0 0,0 

Solos Litólicos 77,7 81,0 100,8 89,9 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 13,3 13,8 11,0 9,8 

Solos Hidromórficos 2,1 2,2 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 2,6 2,7 0,4 0,3 

Total 96,0 100 112,2 100 
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4.5.1.3.11 Eixo 2.5 

 

Este eixo com 26 km de extensão subdivide-se nos sub-eixos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, tendo por 

sua vez este último sub-eixo associada três hipóteses de traçado muito semelhantes entre si 

(2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C), mas onde apenas se optou por considerar como base de análise o 

sub-eixo 2.5.3A, dado que as outras alternativas são praticamente coincidentes. 

 

Os eixos 2.5.3B e 2.5.3C são alternativos ao eixo 2.5.3A na sua ligação a norte ao troço 

seguinte da Ligação de Alta velocidade (km 13+926 até ao final do eixo). Iniciam-se ao km 

13+926 do sub-eixo 2.5.3A, inserindo-se no mesmo corredor do Eixo 2.5.3A, onde 

predominam os Solos Litólicos. Dada a semelhança dos solos afectados e respectiva área 

considerou-se, portanto, apenas para análise o sub-eixo 2.5.3A. 

 

O eixo 2.5 desenvolve-se essencialmente em duas regiões distintas: até cerca do km 

10+000 predominam os Solos Podzolizados; do km 10+000 em diante, até ao fim do 

traçado, os Solos Litólicos tornam-se maioritários. 

 

Na primeira zona mencionada, os Podzóis apenas são interrompidos nas proximidades das 

linhas de água, onde surgem Aluviossolos ou Coluviossolos e, pontualmente, Solos 

Litólicos. 

 

Na segunda zona os Solos Litólicos predominam, havendo, no entanto, algumas manchas 

de Solos Podzolizados. 

 

À semelhança do que já acontecia, os Solos Litólicos também cedem lugar a Aluviossolos 

ou Coluviossolos nas zonas das linhas de água. Existe ainda uma mancha de Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados situada entre os km 21+000 e 22+000. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.5.1 e 2.5.3 sendo 

praticamente inexistentes no sub-eixo 2.5.2. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.11. 
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Quadro 4.5.11 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.5 

Sub-eixo 2.5.1 Sub-eixo 2.5.2 Sub-eixo 2.5.3 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % 

Aluviossolos 19,2  0,0  7,8  

Coluviossolos 8,1  0,0  30,6  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 27,3 6,2 0,0 0,0 38,4 7,9 

Solos Litólicos 31,9 7,2 124,3 88,2 358,1 74,1 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 5,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 369,7 83,8 16,1 11,4 48,6 10,1 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 12,2 2,8 0,6 0,4 14,2 2,9 

Total 441,1 100 141,0 100 483,5 100 

 

 

4.5.1.3.12 Eixo 2.6 

 

O eixo 2.6 é mais um eixo de pequena extensão que permite a transição entre os eixos 2.5 e 

2.2. 

 

Inicia-se cerca do km 10+250 do eixo 2.5 e atravessa a zona onde predominam os Solos 

Litólicos, descrita naquele eixo. Para além dos Solos Litólicos, referenciam-se uma mancha 

de Solos Podzolizados cerca do km 1+000 e outra de Solos Hidromórficos marginada por 

Solos Podzolizados entre os km 5+250 e 6+750 (ribeira da Roussa). As áreas 

impermeabilizadas correspondem a cerca de 4 ha do corredor afecto a este eixo. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.12. 
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Quadro 4.5.12 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.6 

Eixo 2.6 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 1,7  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 1,7 0,5 

Solos Litólicos 271,6 78,2 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 48,4 13,9 

Solos Hidromórficos 21,6 6,2 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 4,1 1,2 

Total 347,4 100 

 

 

4.5.1.3.13 Eixo 2.7 

 

Este eixo é uma alternativa ao eixo 2.1 entre os km 13+250 e 28+500, passando a nascente 

daquele eixo. 

 

Inicia-se junto ao rio de Cós onde os solos são constituídos por Aluviossolos ladeados, em 

ambas as margens, por Solos Calcários. 

 

Entre os km 1+000 e 3+000 há uma mancha de Solos Argiluviados numa região de declives 

muito acentuados, na margem Sul do rio de Alpendriz, seguida imediatamente de uma 

estreita faixa de Aluviossolos na zona da linha de água. 

 

Entre esta linha de água e cerca do km 7+000 os solos alternam entre manchas de Solos 

Argiluviados e Solos Podzolizados. Deste ponto em diante a região é constituída 

predominantemente por Solos Podzolizados apenas interrompidos por Aluviossolos ao 

km 11+000, na ribeira da Pedrulheira. 

 

As áreas impermeabilizadas correspondem a cerca de 39 ha da área do corredor associado 

a este eixo. 
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A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.13. 

 

Quadro 4.5.13 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.7 

Eixo 2.7 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 38,6  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 38,6 6,5 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 18,5 3,1 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 153,7 26,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 340,4 57,6 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 1,8 0,3 

Área Impermeabilizada 38,5 6,5 

Total 591,5 100 

 

 

4.5.1.3.14 Eixo 2.8 
 

O eixo 2.8 faz a ligação do sub-troço anterior (eixo 1.5) ao eixo 2.1 e subdivide-se nos sub-

eixos 2.81. e 2.8.2. 

 

É um eixo muito curto e desenvolve-se integralmente em Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados à excepção de uma pequena mancha de Litossolos cerca do km 1+000. 

 

As áreas impermeabilizadas são idênticas para os dois sub-eixos correspondendo a cerca 

de 12 ha. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.14. 
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Quadro 4.5.14 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.8 

Sub-eixo 2.8.1 Sub-eixo 2.8.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  

Litossolos 14,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 14,0 13,4 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 78,4 75,0 153,7 90,7 

Solos Mólicos 0,0 0,0 3,4 2,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área impermeabilizada 12,1 11,6 12,3 7,3 

Total 104,5 100 169,4 100 

 

 

4.5.1.3.15 Eixo 2.9 

 

O eixo 2.9 faz a transição entre o eixo anterior e o eixo 2.3. É um eixo muito curto e 

desenvolve-se totalmente em Solos Argiluviados Pouco Insaturados. As áreas 

impermeabilizadas representam cerca de 15 ha da área do corredor afecto a este eixo. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.15. 
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Quadro 4.5.15 - Solos Ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.9 

Eixo 2.9 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 149,3 89,2 

Solos Mólicos 2,7 1,6 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 15,4 9,2 

Total 167,4 100 

 

 

4.5.1.3.16 Eixo 2.10 

 

O eixo 2.10 é semelhante ao anterior, permitindo a articulação entre o eixo 2.8 e o eixo 2.2. 

É também de pequena extensão e desenvolve-se em Solos Argiluviados Pouco Insaturados. 

Aflora uma mancha de Solos Litólicos entre os km 4+500 e 5+000. As áreas 

impermeabilizadas representam cerca de 16 ha da área do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.16. 
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Quadro 4.5.16 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.10 

Eixo 2.10 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,4  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,4 0,2 

Solos Litólicos 16,9 7,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 207,7 86,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 16,4 6,8 

Total 241,4 100 

 

 

4.5.1.3.17 Eixo 2.11 
 

O eixo 2.11 permite a articulação do eixo 2.4 com o eixo 2.5, tendo igualmente uma 

pequena extensão. Desenvolve-se em Solos Litólicos, Hidromórficos, Podzolizados e 

Coluviossolos, com predomínio significativo dos primeiros. As áreas impermeabilizadas são 

pouco significativas, representando cerca de 2 ha da área do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) está indicada no Quadro 4.5.17. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.117 

 

Quadro 4.5.17 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.11 

Eixo 2.11 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 2,4  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 2,4 2,5 

Solos Litólicos 71,6 74,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 18,4 19,0 

Solos Hidromórficos 1,9 2,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 2,4 2,5 

Total 96,7 100 

 

 

4.5.1.3.18 Estação de Leiria 

 

A estação de Leiria Nascente com os respectivos acessos e estacionamentos está 

localizada em Solos Litólicos, Calcários, Podzolizados, Argiluviados Pouco Insaturados e, 

ainda, numa pequena mancha de Aluviossolos. 

 

A estação de Leiria Poente está localizada em Solos Litólicos e Podzolizados. 

 

As áreas impermeabilizadas são praticamente inexistentes (Leiria Nascente) ou não têm 

mesmo ocorrência (Leiria Poente). 

 

A tipologia de solos e respectivas áreas que irão ser ocupadas pela pelas duas soluções 

alternativas para a estação de Leiria, acessos e estacionamentos são apresentadas no 

Quadro 4.5.18. 
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Quadro 4.5.18 - Solos ocorrentes na área de implantação das duas Alternativas para a na Estação de 

Leiria 

Estação Leiria Nascente Estação Leiria Poente 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 1,3  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 1,3 12,2 0,0 0,0 

Solos Litólicos 4,8 43,6 2,6 24,5 

Solos Calcários 2,4 21,9 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,6 5,8 0,6 5,7 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 1,0 9,5 7,5 69,8 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 0,8 7,2 0,0 0,0 

Total 11,0 100 10,8 100 

 

 

4.5.2 Uso actual do solo 

 

4.5.2.1 Metodologia 

 

Neste ponto efectua-se a caracterização e quantificação dos principais usos ocorrentes na 

área de implementação do projecto tendo em conta os diferentes traçados propostos. 

 

Para esta caracterização foi elaborada uma carta de uso do solo, baseada na cartografia de 

ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de Informação Geográfica e na interpretação 

de fotografia aérea recente, já que a evolução da zona revela uma alteração permanente, 

estando a cartografia de base do CNIG em geral bastante desactualizada. Foram ainda 

consideradas outras bases cartográficas, nomeadamente dos PDM dos concelhos 

atravessados. 

 

Esta primeira base cartográfica foi de seguida validada e/ou corrigida com base em 

levantamentos de campo. Os levantamentos contribuíram também para a identificação de 

aspectos de ocupação do solo, importantes para a caracterização dos corredores e sua 

futura comparação e que não são representáveis em termos da cartografia de base. 
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A Carta de Uso do Solo, à escala 1:25.000 (Desenhos LC1_EP_170_040_B a 

LC1_EP_170_048_B) permite visualizar a distribuição dos usos ocorrentes segundo as 

classes e subclasses definidas. Na cartografia apresentada figuram apenas as classes e/ou 

subclasses existentes na faixa de 400 metros centrada nos eixos e respectivos sub-eixos 

que apresentam expressão cartográfica à escala 1:25.000. 

 

As classes e subclasses de uso do solo consideradas na cartografia baseiam-se na 

nomenclatura definida pela RAVE. No Quadro 4.5.19 apresentam-se as Classes e 

respectivas subclasses ocorrentes na área de estudo. 

 

Quadro 4.5.19 - Classes e subclasses de uso do solo 

Classe Subclasse 

Uso urbano 
Área Social Mista (residencial, comercial, serviços, industrial 

urbano) e Equipamentos 

Uso Industrial - 

Indústrias extractivas Pedreiras; Areeiros 

Espaços canal  
Infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias de âmbito regional ou 

nacional 

Uso agrícola 
Culturas anuais de regadio; Culturas anuais de sequeiro; Culturas 

permanentes e Agro-industria 

Uso Agro-florestal Domínios em regime silvo-pastoril; Montado de sobro e azinho 

Uso florestal 
Florestas de protecção e outros ecossistemas silvestres de 

elevada sensibilidade; Florestas de produção; Matos 

Usos sob protecção especial Parques Naturais; Sítios da Rede Natura 2000 

 

 

De seguida procede-se à caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área do 

projecto tendo em conta os diferentes traçados. De forma a indicar a representatividade 

desses usos, apresenta-se também em quadros a quantificação das áreas presentes no 

corredor de 400 m afecto a cada eixo e respectivos sub-eixos. 

 

Nesses quadros, as áreas sujeitas a Usos sob Protecção Especial, visto que são já 

classificadas segundo os critérios aplicáveis a todas as restantes áreas, isto, segundo o uso 

actual que nelas se verifica, apresentam-se deste modo em separado das restantes classes 

de usos do solo, de forma a que não haja duplicação do seu valor.  
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Por fim, há que salvaguardar o facto de, neste descritor, se fazer a identificação dos usos 

actuais do solo que podem coincidir, ou não, com a informação expressa em outros 

descritores. Exemplos disso são a eventual não coincidência entre o Uso Actual do Solo e 

as intenções de ordenamento expressas na Carta de Ordenamento e resultantes da 

compilação da informação constante nos Planos de Ordenamento em vigor; e a não 

coincidência existente entre a área efectivamente explorada para extracção de inertes  e 

constante na Carta de Uso do Solo (e que pode inclusivamente resultar de uma actividade 

ilegal e, portanto, não concessionada) e  as Áreas Concessionadas para Indústrias 

Extractivas (que podem ainda não estar em exploração efectiva) que figuram na Carta de 

Geologia e Geomorfologia. 

 

 

4.5.2.2 Caracterização dos usos ocorrentes 

 

A área de desenvolvimento do projecto denota uma grande variedade de usos coexistindo 

áreas de ocupação humana com áreas de carácter natural praticamente ao longo de toda a 

zona de desenvolvimento das várias alternativas em estudo. 

 

É, no entanto, notório como uso do solo predominante o de carácter florestal.  

As áreas agrícolas, embora muito menos significativas, têm também alguma 

representatividade, verificando-se na parte sul uma maior ocorrência de áreas de regadio 

face ao que ocorre na parte norte. Também em termos de padrão de distribuição de usos 

verifica-se que a ocorrência de montado se faz apenas na parte mais a sul da área em 

estudo. 

 

De referir ainda a presença de áreas com usos sob protecção especial correspondentes às 

seguintes áreas protegidas e sítios da Rede Natura 2000: 

 

− Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; 

− Sítio Serras de Aire e Candeeiros; 

− Sítio Azabuxo/Leiria. 

 

Seguidamente, procede-se à caracterização dos usos ocorrentes em cada um dos eixos de 

traçado definidos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.121 

 

4.5.2.2.1 Eixos 0.1 e 0.1.FO  

 

O eixo 0.1 encontra-se subdividido em 2 sub-eixos, o sub-eixo 0.1.1 e o sub-eixo 0.1.2. Este 

eixo, com cerca de 18 km de extensão, permite a ligação da Linha de Alta Velocidade à 

Linha do Norte, fazendo-se a sua articulação junto à zona da Central Termoeléctrica do 

Ribatejo. O eixo 0.1.FO é um “fly-over” que permite separar o tráfego ascendente do 

descendente e tem uma extensão de 3,6 km, sendo praticamente coincidente com o sub-

eixo 0.1.1 do eixo 0.1. Deste modo a sua análise é considerada de forma conjunta com o 

sub-eixo 0.1.1. 

 

Desde o início do traçado até ao rio de Alenquer (km 3+500 do eixo 0.1, aproximadamente) 

predominam as culturas de regadio e após a travessia deste rio assiste-se a um mosaico 

constituído predominantemente por áreas florestais, matos e áreas agro-florestais 

(essencialmente montado) que se estende até cerca do km 13+000. 

 

Na restante área até cerca do km 15+000, verifica-se predominantemente um uso agrícola, 

alternando as culturas permanentes, constituídas essencialmente por vinha, com culturas de 

sequeiro. Nos últimos três quilómetros predominam já as áreas florestais. 

 

Destaca-se ainda no início do traçado uma área industrial a oeste, na qual se inclui a Central 

Termoeléctrica do Ribatejo (no Carregado) e uma área de ocupação urbana (Vala do 

Carregado) a sul. Cerca do km 3+000 (lado leste) destaca-se também a povoação de Vila 

Nova da Rainha como outra área de uso urbano que se encontra inserida na faixa dos 

400 m. 

 

Este eixo é paralelo à Auto-estrada do Norte (A1/IP1) entre os km 7+500 e 10+000. Cerca 

do km 12+000 o eixo 0.1 intercepta aquela infra-estrutura rodoviária, sendo a sua 

transposição feita em viaduto. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.20. 
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Quadro 4.5.20 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m nos Eixos 0.1 e 1.F0 

Sub-eixo 0.1.1 e Eixo 0.1.FO Sub-eixo 0.1.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 2,2 0,4 0,0 0,0 

Uso Industrial 22,8 4,1 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 15,0 2,7 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 159,6  24,5  

Culturas de Sequeiro 4,7  21,9  

Culturas Permanentes 8,1  37,7  

Agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 172,4 31,0 84,1 42,7 

Regime silvo-pastoril - - 

Montado 88,4 
 

24,3 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 88,4 15,9 24,3 12,3 

Protecção 2,3  3,5  

Matos 77,4  26,4  

Produção 175,5  58,6  

Uso 

Florestal 

Total 255,2 45,9 88,5 45,0 

Total 556,1 100 196,9 100 

 

 

4.5.2.2.2 Eixo 0.2 

 

Este eixo com cerca de 6,4 km de extensão que liga o eixo 0.1 ao eixo 1.2 desenvolve-se 

predominantemente em área de uso florestal (58,9%), constituído por pinheiros e eucaliptos. 

O uso agrícola, constituído por culturas permanentes de vinha e culturas anuais de sequeiro 

e regadio, tem também bastante representatividade (33,1%). 

 

De salientar que entre os km 2+500 e 6+500 a ocupação do solo é constituída por usos 

florestal e agro-florestal, onde ocorrem áreas de montado. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.21. 
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Quadro 4.5.21 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 0.2 

Eixo 0.2 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 0,0 0,0 

Uso Industrial 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 30,7  

Culturas de Sequeiro 19,2  

Culturas Permanentes 34,6  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 84,5 33,1 

Regime silvo-pastoril - 

Montado 20,4 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 20,4 8,0 

Protecção 0,2  

Matos 26,0  

Produção 124,1  
Uso Florestal 

Total 150,3 58,9 

Total 255,2 100 

 

 

4.5.2.2.3 Eixo 1.1 

 

Este eixo, com cerca de 46 km de extensão, encontra-se dividido em quatro sub-eixos 

(1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4) e permite a ligação da Linha de Alta Velocidade ao local do futuro 

Aeroporto da Ota, constituindo a partir do km 3+000 a alternativa de traçado que se 

posiciona mais a nascente. Desenvolve-se predominantemente em área florestal de 

produção, destacando-se ainda algumas áreas agrícolas como as áreas de regadio no vale 

do rio da Ota no início do traçado, na proximidade de Casais do Monte Godelo (km 5+500) e 

na ribeira de Judeu (km 11+500). 

 

Neste troço, além da sucessão de áreas sociais, são ainda intersectadas algumas áreas 

industriais, com particular destaque para a região da Benedita, tendo em conta a sua 

dimensão. 
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A partir do km 35+500 (Ninho de Águia) até final do eixo, a paisagem é constituída por um 

rendilhado de áreas sociais de cariz rural em torno das quais surgem áreas agrícolas com 

características de minifúndio, coexistindo as culturas de sequeiro, regadio e permanentes. 

 

Ao nível das infra-estruturas, próximo de Rio Maior ao km 24+500, este eixo intersecta um 

troço da Auto-Estrada A15. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.22. 

 

Quadro 4.5.22 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.1 

Sub-eixo 

1.1.1 

Sub-eixo 

1.1.2 

Sub-eixo 

1.1.3 

Sub-eixo 

1.1.4 Classes de Uso 

ha % ha % ha % ha % 

Uso Urbano 0,0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,0 45,6 8,5 

Uso Industrial 1,9 2,0 0,4 0,1 9,6 1,0 17,8 3,3 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 1,2 0,0 0,0, 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 2,9 0,8 0,3 

Culturas de Regadio 52,9  33,8  44,0  2,3  

Culturas de Sequeiro 7,7  2,3  14,5  156,6  

Culturas 

Permanentes 
2,9  9,2  10,1  30,0  

Culturas agro-

industriais 
0,0  0,0  0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 63,5 66,2 45,3 16,9 68,6 7,1 188,9 35,3 

Regime silvo-pastoril - - - - 

Montado 18,4 
 

59,9 
 

63,0 
 

0,0 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 18,4 19,2 59,9 22,3 63,0 6,5 0,0 0,0 

Protecção 4,1  2,6  14,1  73,2  

Matos 7,9  29,6  123,0  117,0  

Produção 0,1  129,9  649,0  91,1  

Uso 

Florestal 

Total 12,0 12,6 162,1 60,4 786,1 81,3 281,3 52,6 

Total 95,8 100 268,5 100 966,3 100 534,4 100 

 

Dada a extensão deste eixo apresenta-se seguidamente uma caracterização segundo os 

sub-eixos considerados. 
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No Sub-eixo 1.1.1, com cerca de 2,3 km de extensão e que se inicia na zona do futuro 

Aeroporto da Ota, ocorrem, no essencial, áreas de regadio associadas ao vale do rio da Ota. 

Têm também presença algumas áreas de montado adjacente às áreas agrícolas, assim 

como uma pequena área de matos e de agricultura de sequeiro. As áreas sociais estão 

representadas pelos aglomerados de Casais da Torre e Quinta do Buteco (km 1+250 – 

2+350). 

 

No sub-eixo 1.1.2, com 6,7 km de extensão, ocorre uma maior diversidade de usos. 

Destaca-se uma grande área de montado no início do corredor (km 2+400 – 3+600) e, por 

volta do km 8+000, culturas agrícolas de regadio nas zonas de vale entre os km 5 e 7, 

aproximadamente, e largas manchas de espaços florestais (floresta de produção). 

 

As áreas sociais correspondem a habitações em casas isoladas sem representação 

cartográfica, cerca dos km 2+600 – 3+000, km 5+800 e km 6+250 – 6+500. 

 

No Sub-eixo 1.1.3, com cerca de 24 km de extensão, marcam presença predominantemente 

as áreas florestais (floresta de produção) que ocorrem de um modo geral ao longo de todo o 

corredor. 

 

No início do traçado ocorre uma pequena mancha de floresta de protecção, surgindo 

também algumas pequenas áreas de montado até à ribeira do Rio Judeu (km 11+200). 

Destaca-se ainda neste troço a ocorrência de uma área industrial, cerca do km 9+500. 

Também entre os km 29+400 a 30+200 e km 31+100 a 31+200 verifica-se a existência de 

duas pedreiras dedicadas à exploração de calcário para a construção civil (respectivamente 

Pedreira de Vale da Pedreira e Senhora da Luz). 

 

Do km 12+000 até ao final do traçado surgem essencialmente áreas florestais intercaladas 

com matos e pequenas parcelas de regadio e culturas permanentes. 

 

As áreas sociais, de difícil representação à escala 1:25.000, correspondem a casas isoladas 

e anexos/armazéns agrícolas (km 12+100 – 12+500, km 13+500 – 14+300 e km 23+300 – 

25+300), assim como a um edifício industrial (km 29+000). 

 

No sub-eixo 1.1.4, com 13,3 km de extensão, surgem desde o início (km 33+264) até 

próximo do km 37+000 essencialmente áreas de matos com algumas manchas de floresta 
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de protecção (em geral carvalhos). Na envolvente da povoação de Casalinho (km 34+000) 

ocorrem áreas de agricultura de sequeiro e de regadio. 

 

A partir do km 37+000 surge uma grande diversidade de usos, essencialmente agrícolas 

(em especial culturas de sequeiro) e florestais (floresta de produção) em pequenas manchas 

em torno das áreas sociais. Entre os km 42+000 e 43+000 merece destaque a ocorrência de 

uma importante mancha de floresta de protecção. 

 

No que diz respeito à afectação de áreas sociais, o sub-eixo 1.1.4 atravessa uma zona 

densamente povoada interceptando um grande número de pequenas povoações. Ao km 

34+000 este sub-eixo passa junto à povoação do Casalinho e entre os km 35+500 e 39+500 

passa nos arredores da Benedita, interceptando as povoações de Ninho de Águia, Moita do 

Gavião, Taveiro, Candeeiros e Casal do Gregório, para além da área industrial da Benedita.  

 

Depois, ao km 41+000 o sub-eixo 1.1.4 intercepta a povoação de Pedra Redonda e ao km 

41+500 o Casal da Lagoa.  

 

Ao km 43+500 atravessa o Carvalhal e, por fim, ao km 45+500, perto do fim do traçado, o 

sub-eixo intercepta a povoação de Redondas. 

 

 

4.5.2.2.4 Eixo 1.2 

 

Este eixo, com cerca de 30 km de extensão, encontra-se dividido nos sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2 

e tem também início no local previsto para o novo Aeroporto da Ota, constituindo a partir do 

km 1+000 a alternativa de traçado que se posiciona mais a poente. Tal como o Eixo 1.1, 

desenvolve-se predominantemente em áreas de uso florestal (floresta de produção). A área 

de montado presente no corredor tem também alguma representatividade, estando 

localizada entre os km 0+000 e 1+000 e os km 15+500 e 19+000. 

 

De salientar ainda o desenvolvimento sobre um mosaico constituído por pequenas áreas 

sociais de cariz rural, cuja envolvente é preenchida por uso agrícola (culturas anuais e 

permanentes) e uso florestal. Ao km 24+000 este eixo atravessa a povoação de Bairradas. 
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Tal como no eixo 1.1 é intersectada a A15, cerca do km 24+300, sendo esta 

 infra-estrutura transposta em viaduto. Para além disso, é atravessado o Espaço Canal do 

IC2/N1 entre os km 9+000 e 15+000, junto a Alcoentre. 

 

O sub-eixo 1.2.2 passa, ao km 29+000, junto da uma área de Indústria Extractiva 

 onde se efectua a exploração de calcário para a construção civil (Pedreira da Senhora da 

Luz). 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.23. 

 

Quadro 4.5.23 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.2 

Sub-eixo 1.2.1 Sub-eixo 1.2.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,6 0,2 12,7 1,4 

Uso Industrial 0,0 0,0 2,4 0,3 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 1,0 0,1 

Espaço Canal 0,0 0,0 26,1 2,8 

Culturas de Regadio 28,0  68,6  

Culturas de Sequeiro 3,0  63,9  

Culturas Permanentes 10,1  65,7  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 41,1 13,1 198,2 21,7 

Regime silvo-pastoril - 23,3 

Montado 53,7 
 

97,9 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 53,7 17,1 121,2 13,3 

Protecção 3,6  29,8  

Matos 9,7  125,1  

Produção 205,5  395,7  

Uso 

Florestal 

Total 218,8 69,6 550,6 60,4 

Total 314,2 100 912,2 100 

 

Dada a extensão deste eixo apresenta-se seguidamente uma caracterização segundo os 

sub-eixos considerados. 

 

No Sub-eixo 1.2.1, com 7,8 km de extensão, ocorre uma importante mancha de montado 

entre os km 0+000 e 1+000, seguindo-se a ocorrência de floresta de produção com 
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pequenas manchas de agricultura de regadio e, muito pontualmente, de sequeiro e culturas 

permanentes. 

 

No Sub-eixo 1.2.2, com 22,8 km de extensão, ocorrem numa primeira parte, até cerca do km 

15+000, culturas permanentes e de regadio com pequenas manchas de sequeiro, matos e 

ainda montado. Destaca-se também uma mancha de floresta de protecção cerca do km 

12+000. 

 

Entre o km 16+000 e 19+000 surge uma importante mancha de montado com algumas 

áreas adjacentes de pastagens. 

 

Até ao final do traçado passa a haver um padrão mais regular de usos com predomínio das 

áreas de floresta de produção. Identifica-se ainda, cerca do km 29+000, uma área de 

indústria extractiva relativa à exploração do calcário para construção civil e que corresponde 

à Pedreira da Senhora da Luz, já identificada no Sub-eixo 1.1.3. 

 

 

4.5.2.2.5 Eixo 1.3 

 

Este eixo, com cerca de 13 km de extensão, desenvolve-se em cerca de metade da sua 

extensão sobre área florestal, apresentando contudo ao longo do seu desenvolvimento 

características distintas na ocupação do solo. Assim, até cerca do km 6+500 a ocupação do 

solo é essencialmente florestal, agro-florestal e de matos. Entre os km 0+000 e 4+000 

surgem as áreas urbanas de Casalinho, Pinheiro, Ninho de Água e Monte do Gavião. 

 

A partir deste ponto, o restante traçado desenvolve-se numa zona cuja ocupação é 

constituída por um rendilhado de pequenas áreas sociais, áreas agrícolas de minifúndio e 

algumas manchas de matos. Identifica-se, porém, uma mancha de dimensão significativa de 

floresta de protecção, onde predominam os carvalhais, entre os km 10+000 e 11+000. 

 

As áreas urbanas ocorrentes são Quinta da Serra, Cabecinha, Casal do Carvalho, Lagoa de 

Frei João, Redondas e Casal da Charneca com edifícios de habitação, agro-pecuária e 

alguns industriais.  
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Ocorrem pequenas áreas industriais aos km 3+000, 4+000 e 8+000. Próximo do km 9+000, 

ao longo do IC2, identifica-se uma área de uso industrial de dimensão significativa, sendo 

esta transposta em viaduto. 

 

Ocorre também a interferência numa área de uso sob protecção especial correspondente ao 

Parque Natural e Sítio Rede Natura – Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.24. 

 

Quadro 4.5.24 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.3 

Sub-eixo 1.3.1 Sub-eixo 1.3.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 11,8 4,4 22,6 9,0 

Uso Industrial 9,1 3,4 21,5 8,4 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 7,7 3,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 2,2  0,0  

Culturas de Sequeiro 48,9  59,2  

Culturas Permanentes 9,2  40,6  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 60,4 22,5 99,8 39,2 

Regime silvo-pastoril - - 

Montado - 
 

0,1 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 0,0 0,0 0,1 0,0 

Protecção 20,1  13,7  

Matos 55,5  64,4  

Produção 103,2  32,3  

Uso 

Florestal 

Total 178,8 66,7 110,4 43,4 

Total 267,9 100 254,4 100 

 

Uso Sob Protecção Especial (ha) 56,7  34,7  

 

 

4.5.2.2.6 Eixo 1.5 

 

Este eixo, com cerca de 4,5 km de extensão, desenvolve-se também em grande parte sobre 

áreas de uso florestal. Tem início na zona agrícola envolvente da povoação de Casal do 
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Carvalho, atravessando uma área cuja ocupação é constituída por um mosaico de áreas 

agrícolas de policultura, áreas florestais e matos.  

 

Logo no início do eixo é atravessada a área urbana de Lagoa de Frei João. Cerca do km 

3+000 este eixo atravessa ainda uma pequena área industrial pertencente à Zona Industrial 

existente ao longo do IC2. 

 

A área de uso com protecção especial identificada para este eixo corresponde ao Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros e ao Sítio Serras de Aire e Candeeiros que é 

também intersectada pelo eixo 1.3. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.25. 

 

Quadro 4.5.25 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 1.5 

Eixo 1.5 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 7,4 4,1 

Uso Industrial 8,4 4,7 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 4,3 2,4 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 26,6  

Culturas Permanentes 29,1  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 55,7 31,1 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 3,4  

Matos 57,1  

Produção 43,1  
Uso Florestal 

Total 103,6 57,7 

Total 179,5 100 

 

Uso Sob Protecção Especial (ha) 73,7  
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4.5.2.2.7 Eixo 2.1 

 

O eixo 2.1, com cerca de 49 km de extensão e compreendendo os Sub-eixos 2.1.1 a 2.1.7, 

desenvolve-se maioritariamente em áreas de uso florestal, correspondente a floresta de 

produção, essencialmente de pinheiro bravo e eucalipto, à excepção do início do traçado 

onde predominam os matos. Destaca-se também uma área de uso florestal de protecção, de 

dimensão apreciável, constituída por carvalhos, entre os km 3+500 e 5+500 e interrompida 

pontualmente por matos. 

 

Surgem ainda algumas áreas de uso agrícola, nomeadamente: 

 

− No início do eixo, junto à povoação de Casais da Charneca, onde predominam as 

culturas anuais de sequeiro e o olival; 

− Cerca do km 8+000 na zona envolvente das povoações de Lagoa de Cão e Casal do 

Rei; 

− Próximo de Castanheira e Juncal, entre os km 12+000 e 14+000, constituídas por 

policulturas anuais e permanentes; 

− Em Mélvoa, cerca do km 19+000, com predomínio de sequeiro com algumas 

parcelas de pomar e olival e uma área de estufas; 

− A sul de Albergaria, entre os km 28+500 e 30+000, com predomínio de culturas de 

regadio; 

− Ao longo do rio Lis, entre as povoações de Barreiros e Regueira de Pontes, 

constituída por regadio; 

− Junto às povoações de Colónia Agrícola (entre os km 42+000 e 43+000), Texugueira 

(km 44+000) e Outeiro Alto (km 45+000) com predomínio de culturas anuais de 

sequeiro; 

− Na Bidoeira, uma vasta área de culturas anuais e pousio associada à área social 

entre os km 45+500 e 46+500. Neste local é também afectada uma estufa de 

produtos hortícolas de grande dimensão; 

− Entre os km 47+500 e 48+500, junto à povoação de Cova do Valeira, onde as 

culturas principais são as culturas anuais de sequeiro e algumas pequenas áreas de 

olival. 
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Neste traçado identificam-se, ainda, algumas áreas de uso urbano e industrial, com 

destaque para as seguintes: 

 

− Em Casais da Charneca, ao km 0+100, constituída por povoamento de cariz rural; 

− Na Lagoa de Cão constituída por um povoamento disperso, na proximidade de 

Aljubarrota ao longo dos eixos rodoviários Aljubarrota / Cadoiço (km 8+000) e 

Aljubarrota / Cumeira de Baixo (km 8+500), sendo no primeiro caso formado por um 

povoamento disperso e no segundo caso formado por um povoamento misto 

composto por áreas urbanas e industriais; 

− Na povoação de A-do-Barbas, interceptada cerca do km 20+000, onde ocorre uma 

área mista de habitação e equipamentos desportivos; 

− Na povoação de Cerca verifica-se também a ocorrência de um contínuo urbano ao 

longo da ER356, cerca do km 22+300; 

− Na periferia da cidade da Marinha Grande, onde ocorre uma zona de uso industrial 

ao km 26+000; 

− Na Albergaria, cerca do km 29+500 constituindo um povoamento consolidado onde o 

traçado passa no limite sudeste da área social; 

− Nos Barreiros, cerca do km 35+200, o traçado intersecta a área social, sendo a 

transposição feita em viaduto, permitindo simultaneamente a passagem do rio Lis; 

− Entre os km 39+500 e 40+000, o traçado atravessa uma zona com algumas 

indústrias junto ao Outeiro Grande; 

− Na Regueira de Pontes, na margem direita do rio Lis, é intersectada uma área 

industrial, entre os km 41+500 e 44+000. Porém, o traçado contorna as povoações 

de Charneca do Souto, Colónia Agrícola e Texugueira; 

− Na Bidoeira, cerca do km 46+000, o traçado divide a povoação, mas este passa em 

túnel; 

− Na povoação da Cova da Valeira, cerca do km 47+500, o traçado intercepta esta 

povoação de características rurais, sendo a passagem feita em viaduto. 

 

Em termos de áreas afectas à indústria extractiva identifica-se a presença das seguintes 

explorações de argilas: 

 

− km 11+200 e 11+800 (Coz – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.3; 

− km 16+400 (Alpedriz – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.4; 

− km 37+000 – 37+200 (Regueira de Pontes – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.5. 
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Este traçado intersecta ainda o Espaço Canal da Auto-estrada A8 ao km 23+000 e entre os 

km 25+000 e 26+000. Também intercepta infra-estruturas ferroviárias em três locais: ao km 

22+500, entre os km 27+000 e 27+500 e cerca do km 36+500. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.26. 

 

 

4.5.2.2.8 Eixo 2.2 

 

Este eixo é comum ao eixo 2.1 até cerca do km 2+500, tendo no total cerca de 64 km de 

extensão. 

 

Este eixo continua a apresentar um desenvolvimento, em mais de metade da sua extensão, 

sobre zonas florestais. No entanto, as áreas agrícolas compostas por culturas temporárias e 

permanentes têm também bastante representatividade, encontrando-se associadas a 

algumas áreas sociais. 

 

As áreas agrícolas de maior relevância identificadas ao longo do corredor ocorrem assim: 

 

− No início do eixo, junto à povoação de Casais da Charneca, onde predominam as 

culturas anuais de sequeiro e o olival; 

− Entre os km 3+500 e 4+500, junto à povoação de Lagoa de Cão, onde predominam 

as culturas anuais de sequeiro, o olival e a vinha; 

− Entre os km 5+200 e 10+000, associadas às povoações de Casal do Rei, Ataija de 

Baixo, Ataija de Cima e Casal de Sta. Teresa, onde coexistem culturas anuais de 

sequeiro e culturas permanentes num padrão de minifúndio; 

− Entre os km 11+000 e 27+500, associadas às povoações de Outeiro, de Pedreiras, 

de Porto Mós, de Asergões, de Torrinhas e de Fontes. Estas parcelas são 

constituídas por culturas permanentes e temporárias, porém diferentes do ponto 

anterior pelo facto de formarem um mosaico com áreas de matos e algumas parcelas 

de floresta de produção; 
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Quadro 4.5.26 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.1 

Sub-eixo 2.1.1 Sub-eixo 2.1.2 Sub-eixo 2.1.3 Sub-eixo 2.1.4 Sub-eixo 2.1.5 Sub-eixo 2.1.6 Sub-eixo 2.1.7 
 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Uso Urbano 2,8 3,1 6,6 6,2 14,2 4,3 8,3 1,4 17,1 4,0 9,9 2,8 2,7 4,6 

Uso Industrial 0,3 0,3 0,0 0,0 2,0 0,6 4,8 0,8 11,0 2,6 5,0 1,4 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 2,9 2,9 0,5 11,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 0,0 0,0 0,0  0,0  20,6  42,6  2,7  6,1  

Culturas de Sequeiro 16,6  8,3  41,0  35,1  18,6  46,9  5,2  

Culturas 

Permanentes 
12,4  3,0  62,9 

 
41,5  2,4  5,1  2,2  

Culturas agro-

industriais 
0,0  0,0  0,0 

 
0,8  0,0  0,4  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 28,9 31,7 11,3 10,5 103,9 31,3 98,0 16,1 63,6 15,1 55,1 16,6 13,5 23,4 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,8  28,0  6,1  1,2  10,8  1,1  0,0  

Matos 13,8  36,3  73,4  84,8  28,7  12,4  6,8  

Produção 44,7  24,8  122,0  399,5  279,7  273,5  35,0  

Uso 

Florestal 

Total 59,3 64,9 89,1 83,3 201,4 60,8 485,5 79,8 319,2 75,7 287,0 79,2 41,8 72,0 

Total 91,4 100 106,9 100 331,2 100 608,2 100 421,9 100 357,0 100 58,0 100 
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− Entre os km 28+000 e 29+000, associada à povoação de Morões, constituída 

essencialmente por parcelas de culturas permanentes; 

− Entre os km 30+500 e 31+700, associada à Ramalharia, parte das culturas 

permanentes identificadas são constituídas por vinha; 

− Entre os km 33+800 e 35+800, associada às povoações de Azabuxo e Santa 

Eufémia, trata-se maioritariamente de uma área de regadio suportada em parte pelo 

ribeiro dos Frades; 

− Entre os km 39+300 e 40+700, associada à povoação da Mata identifica-se uma 

área essencialmente de regadio, junto à ribeira de Agudim; 

− Entre os km 42+000 e 45+000, na região da Bidoeira de Cima, uma área 

essencialmente de culturas anuais. 

 

A partir do km 55+000 as áreas agrícolas diminuem, assumindo uma maior importância as 

áreas florestais com predomínio do pinheiro bravo, tal como ocorre entre os km 37+000 e 

39+000, entre outras de menor significado devido à sua pequena dimensão. Outras áreas 

florestais de interesse identificam-se entre os km 23+000 e 23+500, correspondentes a 

floresta de protecção. 

 

Neste eixo identificam-se algumas áreas de uso urbano, que se associam a parcelas 

agrícolas, algumas de importância significativa, nomeadamente Casais da Charneca (início 

do traçado), Lagoa de Cão (km 4+000), Ataíja de Cima (km 7+500), Casais de Sta Teresa 

(km 9+500), Outeiro (km 12+000), Tremoceira (km 13+000 a 14+000), Castanheiro e Fonte 

do Oleiro (km 17+000 e 18+000), Avergões (km 20+500), Garruchas (km 22+500), 

Alcaidaria (km 23+500), Torrinhas (km 24+500), Morrões (km 28+500), Touria (km 31+500), 

Azabucho (km 34+000), Sta Eufémia e Outeiro da Eira (km 37+000), Mata (km 40+500), 

Bidoeira de Baixo  (km 42+000) e Bidoeira de Cima (km 44+500), Vale da Cruz (km 

46+500), Ladeira (km 59+000), Charneca dos Reis e Reis de Cima (km 61+000 a 62+000), 

Almagreira (km 63+000) e Lagares (63+500). Algumas destas áreas sociais assumem um 

carácter misto com desenvolvimento de áreas de uso industrial entre as quais Ataíja de 

Cima, Casais de Sta. Teresa, Tremoceira, localizada marginalmente à EN1 / IC2 com 

acesso ao IC9, e Parque Industrial Manuel da Mota (km 57+500), localizado no cruzamento 

da A1 com o IC9. 
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Verifica-se também a presença de uma área de exploração de inertes não licenciada cerca 

do km 33+000 (sub-eixo 2.2.4) e de duas áreas de exploração de areias cerca do km 

53+000 (sub-eixo 2.2.6). 

 

Este corredor intersecta ainda algumas infra-estruturas rodoviárias nomeadamente: IC9 (km 

8+300); A17 (km 32+400); A1 / IP1 (km 51+500 e 59+250) e o IC9 (km 57+100). As áreas 

de uso sob protecção especial correspondem ao Parque Natural e Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros e ao Sítio Azabuxo/Leiria que são marginalmente intersectados. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.27. 

 

 

4.5.2.2.9 Eixo 2.3 

 

Este eixo tem um traçado coincidente com o eixo 2.2 até cerca do km 2+500, sendo a sua 

extensão total de cerca de 13 km. 

 

Em termos gerais apresenta um desenvolvimento maioritariamente em área florestal. Das 

áreas florestais identificadas, destaca-se entre os km 1+000 e 3+000 uma área de carvalhal 

interrompida por áreas de usos sociais, agrícolas e floresta de produção. 

 

A partir do km 9+000 até ao final do traçado as áreas agrícolas intensificam-se, superando 

as áreas com outros usos de ocupação do solo. 

 

Este traçado intersecta ainda algumas áreas urbanas, nomeadamente Lagoa de Cão (km 

1+000 a 2+000), Casal do Rei e Ataíja de Baixo (km 3+000), Ataíja de Cima (km 5+000), 

Casais de Sta Teresa (km 6+500), Azoio e Outeiro (km 9+500) e Tremoceira (km 11+000 a 

11+500). 

 

As áreas de uso industrial intersectadas pelo eixo identificam-se ao km 10+500 em 

Pedreiras e ao km 11+500 na Tremoceira (já referido no Eixo 2.2). 
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Quadro 4.5.27 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.2 

Sub-eixo 2.2.1 Sub-eixo 2.2.2 Sub-eixo 2.2.3 Sub-eixo 2.2.4 Sub-eixo 2.2.5 Sub-eixo 2.2.6 Sub-eixo 2.2.7 
Classes de Uso 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Uso Urbano 2,8 2,6 9,1 5,3 27,6 8,1 65,7 5,3 2,5 4,7 1,8 0,5 7,9 2,6 

Uso Industrial 0,3 0,3 0,0 0,0 14,0 4,1 19,9 1,6 0,0 0,0 0,7 0,2 4,9 1,5 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,4 0,0 0,0 9,7 2,9 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 4,2 0,3 0,0 0,0 2,7 0,8 7,7 2,5 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  0,0  65,5  7,2  16,5  0,3  

Culturas de Sequeiro 16,9  43,6  101,8  186,6  5,2  28,4  20,1  

Culturas Permanentes 14,3  32,5  72,1  259,2  0,4  10,8  8,4  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  1,3  0,0  0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 31,2 29,9 76,0 44,2 173,9 50,8 512,6 41,4 12,8 24,0 55,7 16,4 28,8 9,3 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 1,1  17,5  0,0  34,0  0,0  8,3  1,0  

Matos 14,9  33,0  48,6  90,6  7,5  17,3  22,5  

Produção 54,1  36,5  76,3  506,6  30,6  242,4  234,5  

Uso 

Florestal 

Total 70,0 67,2 87,0 50,5 124,9 36,4 631,2 51,0 38,1 71,3 268,0 79,2 258,1 84,1 

Total 104,4 100 172,1 100 342,6 100 1239,3 100 53,4 100 338,6 100 307,4 100 

 

Uso Sob protecção Especial (ha)     1,1  1,0        
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Este eixo intercepta ainda uma Indústria Extractiva cerca do km 5+250, constituída por um 

aterro para rejeitos de calcários e duas zonas de extracção de inertes não licenciadas cerca 

dos km 4+000 e 7+500. 

 

As infra-estruturas rodoviárias intersectadas por este eixo localizam-se na área industrial da 

Tremoceira, mais propriamente no cruzamento da A1 / IP1 com o IC8. 

 

Marginalmente é intersectada a área de uso sob protecção especial correspondente ao 

Parque Natural e Sítio Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.28. 

 

Quadro 4.5.28 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.3 

Sub-eixo 2.3.1 Sub-eixo 2.3.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 8,1 8,8 20,5 4,8 

Uso Industrial 0,0 0,0 11,8 2,7 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 6,7 1,5 

Espaço Canal 0,0 0,0 1,7 0,4 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  

Culturas de Sequeiro 7,6  82,9  

Culturas Permanentes 2,6  58,3  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 10,2 11,0 141,2 32,8 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 26,7  6,2  

Matos 28,0  34,9  

Produção 19,8  207,8  

Uso 

Florestal 

Total 74,5 80,2 248,9 57,8 

Total 92,8 100 430,8 100 

 

Uso Sob Protecção Especial (ha)   0,8  
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4.5.2.2.10 Eixo 2.4 

 

Este eixo, constituído pelos Sub-eixos 2.4.1 e 2.4.2, é muito curto (5,2 km), fazendo a 

articulação do Eixo 2.2 com o Sub-eixo 2.5.3 e desenvolvendo-se maioritariamente em área 

de uso florestal (90%). 

 

Existem algumas áreas agrícolas com culturas de regadio e sequeiro, correspondentes a 

cerca de 9% da área de implantação do corredor. As áreas urbanas são praticamente 

inexistentes, dizendo respeito apenas a Vale da Cruz (início do traçado) e A-dos-Mendes, ao 

km 4+000. 

 

O corredor deste eixo intercepta uma Pedreira de exploração de argila cerca do km 5+000. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.29. 

 

Quadro 4.5.29 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.4 

Sub-eixo 2.4.1 Sub-eixo 2.4.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 2,3 2,4 0,4 0,3 

Uso Industrial 0,3 0,2 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,3 0,3 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 9,2  4,6  

Culturas de Sequeiro 5,3  4,8  

Culturas Permanentes 0,9  2,2  

Uso 

Agrícola 

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

 Total 15,4 16,0 11,6 10,3 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,0  0,3  

Matos 8,5  7,2  

Produção 69,5  92,4  

Uso 

Florestal 

Total 78,0 81,4 99,9 89,1 

Total 96,0 100 112,2 100 
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4.5.2.2.11 Eixo 2.5 

 

O eixo 2.5, com cerca de 26 km de extensão, desenvolve-se em grande parte em uso 

florestal (cerca de 80%), identificando-se pontualmente outros usos, tais como áreas 

agrícolas, na sua grande parte compostas por culturas temporárias e áreas sociais de cariz 

rural. 

 

As principais áreas agrícolas encontram-se associadas a povoações rurais que se 

identificam seguidamente: 

 

− Entre os km 5+200 e 7+000, povoação da Bidoeira de Cima. Esta área encontra-se 

muito fragmentada, circunscrita praticamente às linhas de água e em torno das 

casas; 

− Entre os km 9+000 e 10+500. Associada às povoações de Carnide de Cima e de 

Outeirada esta área é principalmente de regadio, mantida pela ribeira de Carnide; 

− Entre os km 11+200 e 12+000 e associada à povoação de Cavada; 

− Cerca do km 15+000, na povoação de Crespos;  

− Entre os km 16+250 e 17+250, associada à povoação de Cavadinha, identifica-se 

uma área agrícola composta por culturas temporárias e pontualmente parcelas de 

pomar; 

− Ao km 17+750 encontra-se uma pequena área de sequeiro associada à povoação de 

Barroco; 

− Entre os km 18+500 e 21+500 identificam-se algumas parcelas com culturas 

permanentes (olival e vinha) e culturas temporárias, associadas às povoações de 

Reguengo, de Assanha da Paz e de Barros da Paz. 

 

As áreas de uso urbano intersectadas por este eixo são a Bidoeira de Cima (km 6+000), 

Vale da Cruz e Casais da Bidoeira (km 8+500), Carnide de Cima e Outeirada (km 9+000 a 

10+500), A-do-Mendes (km 13+000), Crespos (Km15+000), Cavadinha (km 17+000), 

Barroco (km 8+000), Sazes (km 18+500), Assanha da Paz (km 20+000), Barros da Paz (km 

21+000) e Almagreira (km 25+000). Junto à povoação da Almagreira situa-se também uma 

Zona de Equipamentos constituída por um campo desportivo. 
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Há ainda a mencionar a intercepção de algumas pequenas áreas de uso industrial, 

nomeadamente logo no início do eixo 2.5 e ao km 4+500 perto do Outeiro da Preguiça. 

Outras pequenas instalações industriais situam - se na faixa de 400 m centrada no eixo. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a constante no Quadro 4.5.30. Relativamente ao sub-eixo 

2.5.3 onde existem três alternativas entre si a partir do km 13+926 (2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C), 

a base de análise será a relativa ao sub-eixo 2.5.3A, uma vez que a implantação dos 

traçados é muito semelhante. 

 

Quadro 4.5.30 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.5 

Sub-eixo 2.5.1 Sub-eixo 2.5.2 Sub-eixo 2.5.3A 
Classes de Uso 

ha % ha % ha % 

Uso Urbano 7,5 1,8 0,6 0,4 13,2 1,6 

Uso Industrial 4,7 1,2 0,0 0,0 0,9 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Culturas de Regadio 28,5  9,9  14,4  

Culturas de Sequeiro 31,7  4,0  65,2  

Culturas Permanentes 3,3  2,8  37,2  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 60,0 14,3 16,7 11,8 116,8 25,7 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 1,7  4,6  1,5  

Matos 12,1  4,5  17,0  

Produção 351,5  114,4  334,0  

Uso 

Florestal 

Total 365,3 82,7 123,5 87,6 352,5 72,7 

Total 441,0 100 141,0 100 483,5 100 

 

 

4.5.2.2.12 Eixo 2.6 

 

Este eixo é também pouco extenso (8 349 m) e permite a articulação entre o sub-eixo 2.5.3A 

e o eixo 2.2 na região a oeste de Pombal. 

 

Este eixo desenvolve-se maioritariamente em área florestal de produção (74%), constituída 

essencialmente por pinheiros bravos. Ocorrem também algumas parcelas agrícolas (17,5%) 

nas margens de pequenos cursos de água. 
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As áreas urbanas situadas no corredor do eixo 2.6 são a Outeirada (km 0+000), A-dos-

Mendes (km 3+000) e Roussa (km 6+500). 

 

O Eixo 2.6 intersecta uma área de extracção de argilas entre os km 4+400 e 5+100. Entre os 

km 5+500 e 6+200 situam-se no corredor deste eixo mais duas áreas de extracção de 

argilas. 

 

Em termos de infra-estruturas, verifica-se a intersecção da Auto-Estrada A1/IP1 cerca do km 

4+100. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.31. 

 

Quadro 4.5.31 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.6 

Eixo 2.6 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 2,3 0,7 

Uso Industrial 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 24,6 7,1 

Espaço Canal 1,9 0,5 

Culturas de Regadio 27,2  

Culturas de Sequeiro 21,2  

Culturas Permanentes 6,5  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 54,9 15,8 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 10,6  

Matos 13,2  

Produção 239,9  
Uso Florestal 

Total 263,7 76,2 

Total 347,4  

 

 

4.5.2.2.13 Eixo 2.7 

 

Este eixo, com 14,7 km de extensão, é alternativo ao Eixo 2.1 com passagem entre A-do-

Barbas e Maceirinha. 
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Em termos de uso do solo este eixo desenvolve-se em grande parte em área de uso 

florestal (75%).  

 

O traçado inicia-se numa vasta área agrícola de policultura nas imediações da povoação de 

Juncal, destacando-se para além desta, algumas outras áreas agrícolas de culturas 

permanentes e temporárias, associadas a povoações de cariz rururbano de dimensão 

relevante para a região onde se inserem. 

 

As áreas sociais identificadas ao longo do traçado ocorrem: 

 

− Entre os km 7+900 e 8+300, na povoação de Campos. Esta área apresenta 

características mistas rurubanas, identificando-se algumas indústrias; 

− Entre os km 11+500 e 12+000, corresponde à povoação de Telheiro, onde coexistem 

algumas indústrias, no extremo norte da povoação. 

 

Estas áreas sociais encontram-se circunscritas por parcelas agrícolas. No primeiro caso, na 

povoação de Campos, coexiste um sistema de policulturas. Na povoação de Telheiro 

predominam as culturas temporárias, com particular destaque para o regadio. 

 

Este eixo intersecta ainda uma infra-estrutura rodoviária (Auto-Estrada A8/IC1) cerca do km 

12+500, sendo esta transposta em viaduto. Intersecta ainda infra-estruturas ferroviárias em 

dois locais: ao km 9+200 e ao km 13+500. 

 

De menção é ainda o facto de este eixo passar contíguo a uma vasta área de indústria 

extractiva de exploração de Calcários e Margas entre os km 8+500 e 9+200. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.32. 
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Quadro 4.5.32 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.7 

Eixo 2.7 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 24,3 4,1 

Uso Industrial 7,1 1,3 

Indústrias Extractivas 7,8 1,3 

Espaço Canal 7,1 1,2 

Culturas de Regadio 19,9  

Culturas de Sequeiro 64,1  

Culturas Permanentes 46,7  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 130,7 22,0 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 0,9  

Matos 59,9  

Produção 353,7  
Uso Florestal 

Total 414,5 70,1 

Total 591,5  

 

 

4.5.2.2.14 Eixo 2.8 

 

O Eixo 2.8 é de curta extensão (6 846 m) e articula os eixos 1.5 e 2.1. Este eixo desenvolve-

se numa zona cuja ocupação do solo é constituída maioritariamente por manchas florestais 

e de matos que intercalam com áreas agrícolas de policultura, onde coexistem culturas 

anuais de sequeiro e culturas permanentes (essencialmente olival). 

 

No que respeita às áreas florestais, há a mencionar que este eixo intersecta uma mancha 

significativa de floresta de protecção (carvalhais), interrompida por matos. Os carvalhais 

situam-se ao km 4+500 e do km 5+500 ao fim do traçado. 

 

As áreas urbanas ocorrentes são Redondas (km 1+000), associada à qual existe uma Zona 

de Uso Industrial significativa disposta ao longo da EN1/IC2, Casais de Charneca (km 

2+000), Molianos (km 4+000), Lagoa de Cão (km 6+000 a 6+500) e Casal do Rei (km 6+500 

até ao fim do eixo). 
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Este eixo desenvolve-se paralelo à EN1/IC2, dando-se a sua intercepção ao km 4+000. 

Desde o início do eixo até cerca do km 4+000 o corredor desenvolve-se na área do Parque 

Natural e Sítio Rede Natura das Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.33. 

 

Quadro 4.5.33 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.8 

Sub-eixo 2.8.1 Sub-eixo 2.8.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,3 0,3 8,2 4,8 

Uso Industrial 7,1 6,8 0,8 0,5 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 4,7 4,5 3,3 1,9 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  

Culturas de Sequeiro 18,3  26,4  

Culturas Permanentes 12,0  8,5  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 30,3 29,0 34,9 21,6 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,0  34,9  

Matos 14,6  49,2  

Produção 47,5  38,1  

Uso 

Florestal 

Total 62,1 59,4 122,2 72,2 

Total 104,5 100 169,4 100 

 

Uso Sob protecção Especial (ha) 42,5  21,9  

 

 

4.5.2.2.15 Eixo 2.9 

 

Este eixo, com cerca de 4,2 km de extensão, inicia-se cerca do km 2+500 do eixo anterior 

(Eixo 2.8) e liga este ao Eixo 2.3. Desenvolve-se numa área em tudo semelhante à descrita 

no eixo anterior. Este eixo intersecta a mancha de floresta de protecção (carvalhal) entre o 

km 3+000 e o fim do traçado. 
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As áreas urbanas interceptadas são Molianos (km 1+500), Lagoa de Cão (km 3+000 a 

3+500) e Casal do Rei (km 3+500 até ao fim do eixo). As zonas industriais têm reduzida 

presença. Ocorre ainda a intersecção da EN1/IC2 ao km 1+500. 

 

Desde o início do traçado até ao km 1+400, este eixo desenvolve-se na área do Parque 

Natural e Sítio Rede Natura das Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada Quadro 4.5.34. 

 

Quadro 4.5.34 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.9 

Eixo 2.9 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 11,1 6,6 

Uso Industrial 0,8 0,5 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 3,5 2,1 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 26,0  

Culturas Permanentes 9,6  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 35,6 21,3 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 29,5  

Matos 47,8  

Produção 39,1  
Uso Florestal 

Total 116,4 69,5 

Total 167,4 100 

 

Uso Sob Protecção Especial (ha) 22,7  

 

 

4.5.2.2.16 Eixo 2.10 

 

O eixo 2.10, com cerca de 6 km de extensão, inicia-se no mesmo ponto que o eixo 2.9 e faz 

a ligação entre o eixo 2.8 e o eixo 2.2. A área atravessada por este eixo é similar à descrita 

para os dois eixos anteriores. No entanto, e comparativamente com os eixos 2.8 e 2.9, este 
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eixo inflecte para leste na zona de Casal do Rei, não interferindo assim com a mancha de 

carvalhal mencionada anteriormente. 

 

Em contrapartida, do km 4+500 até ao término do traçado, o eixo 2.10 desenvolve-se na 

área agrícola de Ataíja de Baixo e Ataíja de Cima, onde coexistem culturas anuais de 

sequeiro e culturas permanentes (vinha, olival e pomar). O uso agrícola está assim presente 

em cerca de metade da extensão total do corredor (48,4%). 

 

O uso florestal corresponde ao outro uso com idêntica representatividade (48,3%), composto 

por floresta de produção (essencialmente pinheiro) e matos. 

 

As áreas urbanas interceptadas são Molianos (km 1+500), Lagoa de Cão (km 3+000 a 

3+500) e Casal do Rei (km 3+500 até ao fim do eixo). A faixa dos 400 m abrange ainda 

marginalmente a povoação de Ataíja de Baixo.   

 

As áreas industriais têm alguma presença no corredor dos 400 m, situam-se marginalmente 

no corredor.  

 

Este eixo intersecta ainda a EN1/IC2 ao km 2+000. 

 

Desde o início do traçado até cerca do km 1+750, este eixo desenvolve-se na área do 

Parque Natural e Sítio Rede Natura das Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.35. 
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Quadro 4.5.35 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.10 

Eixo 2.10 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 6,4 2,7 

Uso Industrial 5,0 2,1 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 5,0 2,0 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 67,1  

Culturas Permanentes 49,9  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 117,0 48,5 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 1,9  

Matos 43,0  

Produção 63,1  
Uso Florestal 

Total 108,0 44,7 

Total 241,4 100 

 

Uso Sob Protecção Especial (ha) 29,2  

 

 

4.5.2.2.17 Eixo 2.11 

 

O eixo 2.11, com cerca de 2 4 km de extensão, liga o sub-eixo 2.1.6 ao sub-eixo 2.4.2. Este 

eixo desenvolve-se maioritariamente em área de uso florestal. Ocorrem também algumas 

áreas agrícolas essencialmente com culturas de regadio e sequeiro. 

 

As áreas de Uso Urbano interferidas por este eixo são as povoações de Vale da Cruz, logo 

no início do eixo, e Carnide de Cima/Vale do Feto cerca do km 1+500. 

 

A representatividade dos usos dos solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m) é a indicada Quadro 4.5.36. 
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Quadro 4.5.36 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no Eixo 2.11 

Eixo 2.11 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 2,2 2,3 

Uso Industrial 0,2 0,2 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 10,6  

Culturas de Sequeiro 7,1  

Culturas Permanentes 2,5  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 20,2 20,9 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 0,0  

Matos 7,7  

Produção 66,4  
Uso Florestal 

Total 74,1 76,6 

Total 96,7 100 

 

 

4.5.2.2.18 Estação de Leiria 

 

A Estação de Leiria Nascente, com os respectivos acessos e estacionamentos, está 

localizada maioritariamente em áreas com uso agrícola (4,7 ha) e de uso florestal (5,5 ha). 

Os acessos intersectam uma área sob protecção especial: Sitio Rede Natura Azabuxo-

Leiria. 

 

A Estação de Leiria Poente desenvolve-se exclusivamente em área de uso florestal (floresta 

de produção). 

 

As classes de uso presentes nas áreas afectas às duas alternativas de estação apresentam-

se no Quadro 4.5.37. 
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Quadro 4.5.37 - Usos do solo ocorrentes na Estação de Leiria 

Estação Leiria Nascente Estação Leiria Poente 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,6 5,4 0,0 0,0 

Uso Industrial 0,1 0,9 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,2 1,8 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 1,1  0,0  

Culturas de Sequeiro 1,3  0,0  

Culturas Permanentes 2,3  0,0  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 4,7 42,3 0,0 0,0 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 3,0  0,0  

Matos 0,8  0,1  

Produção 1,7  10,7  

Uso 

Florestal 

Total 5,5 49,6 10,8 100,0 

Total 11,1 100 10,8 100 

 

Uso Sob protecção Especial (ha) 1,0  0,0  
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

4.6.1 Metodologia 

 

4.6.1.1 Hidrografia, hidrologia e infra-estruturas hidráulicas 

 

A caracterização dos recursos hídricos de superfície, em termos quantitativos, compreende 

a descrição de aspectos da hidrografia, hidrologia e estruturas de aproveitamento destes 

recursos. 

 

Esta análise constitui a base para a análise dos impactes do empreendimento relativamente 

a estes aspectos e apoia também a análise dos impactes na qualidade das águas 

superficiais. 

 

As fontes de informação utilizadas no presente capítulo compreendem o Índice Hidrográfico 

e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal Continental (DGRAH, 1981), 

cartas topográficas 1:25 000, 1:50 000 e 1:100 000, cartografia do projecto, fotografia aérea, 

Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) (Rio Tejo, Rio Mondego, Ribeiras do Oeste e Rio Lis), 

site do Instituto da Água (INAG) e pesquisa bibliográfica. Utilizaram-se ainda elementos 

fornecidos por diversas entidades públicas, designadamente o Instituto de Desenvolvimento 

Rural e Hidráulica (IDRHa) e a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral. 

 

 

4.6.1.1.1 Hidrografia 

 

A caracterização da hidrografia compreende os seguintes aspectos: 

 

− Identificação e caracterização das linhas de águas atravessadas pelos traçados em 

estudo e das respectivas bacias hidrográficas; 

− Identificação de áreas com diferentes padrões e densidade de drenagem; 

− Caracterização de aspectos relevantes de geomorfologia fluvial e identificação de 

zonas húmidas. 
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4.6.1.1.2 Hidrologia 

 

A abordagem efectuada compreende os seguintes aspectos: 

 

− Simulação do escoamento anual e do caudal médio nos semestre seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos traçados, com base na extrapolação de dados 

de estações hidrométricas próximas; 

− Caracterização dos regimes hidrológicos com base em dados de síntese de estações 

hidrométricas existentes na região; 

− Estimativas de caudais de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos, 

com recurso à utilização da fórmula regional; 

− Descrição e representação cartográfica à escala 1:25 000 das áreas de leito de cheia 

atravessadas pelos traçados em estudo, identificadas com base em elementos 

disponíveis nos planos de bacia hidrográfica e cartas discriminadas da Reserva 

Ecológica Nacional. 

 

 

4.6.1.1.3 Estruturas para a utilização dos recursos hídricos superficiais, drenagem e 

prevenção de cheias 

 

Esta análise compreende: 

 

− Identificação de barragens e respectivas albufeiras, lagoas e outros espelhos de 

água e sua relação com a rede hidrográfica; 

− Identificação de obras hidráulicas associadas de regularização de leitos fluviais e de 

drenagem e irrigação de baixas aluvionares. 

 

 

4.6.1.2 Qualidade da água 

 

A metodologia adoptada para a caracterização da qualidade das águas superficiais, 

compreende os seguintes passos: 
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− Identificação dos usos actuais e potenciais das águas superficiais, através de recolha 

bibliográfica, nomeadamente nos PBH do rio Tejo, das ribeiras do Oeste, do rio Lis e 

do rio Mondego, no Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Águas Residuais (INSAAR), através de informação recolhida junto das Câmaras 

Municipais dos concelhos atravessados e através de levantamentos de campo; 

− Identificação das potenciais fontes de poluição hídrica (tópica e difusa) existentes na 

zona de influência do projecto, consideradas responsáveis pelo actual estado de 

qualidade das águas de superfície e das águas subterrâneas, com base na 

informação recolhida nos PBH acima referidos, junto das Câmaras Municipais dos 

concelhos atravessados e pela realização de trabalho de campo; 

− Recolha de dados de qualidade da água superficial no Sistema Nacional de 

Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e avaliação da qualidade da água com 

base num quadro normativo definido com base na legislação em vigor e em critérios 

de avaliação estabelecidos pelo INAG. 

 

 

4.6.2 Hidrografia 
 

De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 

Portugal Continental, os traçados em estudo do Lanço Ota-Pombal desenvolvem-se, em 

duas regiões hidrográficas: a Região nº 3 - Tejo e a Região nº 7 - Mondego e Vouga. 

 

Na Região hidrográfica n.º 3 os traçados desenvolvem-se nas seguintes bacias hidrográficas 

principais:  

 

− Rio Tejo; 

− Rio Arnóia; 

− Rio Alcobaça; 

− Rio Lis. 

 

Na Região hidrográfica nº 7 os traçados desenvolvem-se sempre na bacia hidrográfica do 

Rio Mondego. 

 

Apesar da extensão dos traçados em estudo e da diversidade de bacias hidrográficas 

atravessadas, não ocorre o atravessamento de nenhum grande rio à escala nacional. 
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A principal linha de água atravessada é o rio Lis, que atravessa a cidade de Leiria. 

 

Na Figura 4.6.1 apresenta-se a hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos 

traçados em estudo que constam do Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos 

de Água de Portugal (incluem-se também valas de drenagem). 

 

No Anexo 4.6.1 apresenta-se a localização das linhas de água referidas no Índice 

hidrográfico face aos eixos em estudo e a dimensão das respectivas bacias hidrográficas a 

montante dos atravessamentos previstos (não se incluem as valas de drenagem). 

 

A rede de drenagem apresenta, ao longo da área em estudo, diferentes densidades e 

padrões de drenagem que são, sobretudo, função da natureza litológica dos terrenos que 

atravessam. 

 

De um modo geral, domina um padrão de drenagem de tipo dendrítico - característico de 

terrenos sedimentares detríticos – por vezes com algumas variantes, designadamente em 

situações onde o traçado de algumas linhas de água sugere controlo estrutural. 

 

Relativamente à densidade de drenagem verificam-se variações, mas dominam densidades 

medianas a elevadas. 

 

Além deste contexto geral, podem identificar-se dois tipos de áreas hidrograficamente bem 

diferenciadas: 

 

− Margem do rio Tejo e as baixas aluvionares do rio da Ota, rio Alenquer e rio Lis; 

− A depressão de Ataíja e área envolvente. 
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 Rio Grande da Pipa (301 38)    

     

 Vala da Regateira (301 32)    

   
Ribeira do vale dos Negros (301 36 01 

01) 
 

 Rio Alenquer (301 34) 
Vala Nova ou Rio Barradinha (301 34 

02) 
  

   
Ribº do Vale das Fontainhas (301 36 01 

02) 
 

 Rio da Ota (301 36) Vala do Archino (301 36 01)   

   Ribº do Vale do Forno (301 36 01 04)  

     

Rio Tejo (301)   Ribª da Ameixoeira (301 36 01 06)  

     

   Ribª de Maçussa (301 40 16 06)  

  Ribeira de Almoster ou Judeu (301 40 16)   

   Ribª do Vale do Coito (301 40 16 07)  

     

  Ribª do Juncal (301 40 18) Ribª da Amieira (301 40 18 01) 
Ribª do Vale das Lebres (301 40 18 01 

01) 

 Rio Maior (301 40)    

  
Ribª das Abuchanas ou Abuxanas (301 40 

20) 
Ribª do Vale do Rodelo (301 40 20 01)  

     

  Rio Jaleca (301 40 22)   

     

  Ribª do Vale Galega (301 40 24)   

     

Rio Arnóia (327) Rio da Sanguinheira (327 10)    

     

  Rio dos Pisões (229 04 06)   

 Rio da Areia ou Alpedriz (329 04)  Rio do Juncal (329 04 01 05)  

  Rio de Cós (329 04 01)   

Rio Alcobaça (329)   Ribº dos Lagos (329 04 01 03) 
Ribª da Portela do Pereira (329 08 03 

02) 

 Rio do Meio (329 06) Rio de São Vicente (329 06 01)   

    Ribª do Vale de Ventos (329 08 03 06) 

 Rio Alcoa ou Ribeira do Mogo (329 08) Ribª da Fonte Santa (329 08 01) Rio de Turquel ou Rio Seco (329 08 03)  

    Ribº da Pia (329 08 03 06) 

     

    Ribº dos Freires (329 08 03 08) 

Nota: A classificação decimal das linhas de água encontra-se entre parênteses. Os sublinhados identificam as linhas de água que efectivamente são atravessadas por um ou mais dos traçados em estudo. 

Figura 4.6.1 - Hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo 
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 Vala dos Barreiros(332 07) Ribº do Fagundo (332 07 05) Ribº de Albergaria (332 07 05 02)  

     

  Ribª de Alcanadas (332 11 04)   

 Rio Lena (332 11)    

  Ribª do Freixo (332 11 06)   

     

 Ribª do Rio Seco ou de Cortes (332 13) Ribª do Vale da Pedreira (332 13 02)   

     

Rio Lis (332) Ribª do Casal Gamito (332 10)    

     

 Ribª dos Milagres (332 12)    

     

 
Ribª da Caranguejeira ou do Sirol (332 

16) 
Ribª dos Murtórios (332 16 02)   

     

 
Ribª do Freixial ou Ribª dos Chitas 

(332 18) 
   

   Ribª do Vale do Feto (701 01 03 16)  

 Ribª do Vale da Abadia (332 20)    

   Ribª do Vale Salgueiro (701 01 03 14)  

 Braço Sul (701 01) Rio Pranto ou Ribª de Carnide (701 01 03)  

Rio Mondego (701)   Ribª dos Crespos (701 01 03 12)  

  Ribª da Roussa (701 05 13 )  

 Rio Arunca (701 05)  Ribª da Cavadinha (701 01 03 10)  

  Ribª da Almagreira (701 05 07)  

Nota: A classificação decimal das linhas de água encontra-se entre parênteses. Os sublinhados identificam as linhas de água que efectivamente são atravessadas por um ou mais dos traçados em estudo. 

Figura 4.6.1 (cont.) - Hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo 
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O sub-eixo 0.1.1 ao longo dos seus dois primeiros quilómetros desenvolve-se junto da 

margem direita do rio Tejo a uma distância entre cerca de 700 a 1000 m, atravessando valas 

transversais, sendo a mais importante, a Vala da Regateira. Nesta área o rio Tejo tem entre 

cerca de 800 a 1000 m de largura. A Vala do Carregado, atravessada no início do sub-eixo 

0.1.1 (correspondendo à secção actual de atravessamento da Linha do Norte) constitui, na 

realidade, a regularização do trecho vestibular do rio Grande da Pipa. 

 

As baixas aluvionares dos rios Ota e Alenquer, constituem ramificações da grande baixa 

aluvionar do rio Tejo e, tal como a baixa aluvionar do rio Lis, correspondem a áreas que 

naturalmente apresentam drenagem deficiente e tendência para encharcamentos 

temporários, sendo actualmente áreas agrícolas onde o padrão de drenagem se encontra 

artificializado, encontrando a linha de água principal um traçado regularizado, marginado por 

motas (diques em terra). 

 

Em ambos os casos estão presentes valas de drenagem e irrigação paralelas às linhas de 

água principais, designadamente a Vala da Regateira e a Vala Nova (ou Rio Barradinha) 

junto do rio de Alenquer, a Vala do Meio (não atravessada por qualquer dos traçados) e a 

Vala do Archino junto do rio da Ota, e a Vala dos Barreiros paralelamente ao rio Lis. Junto 

da Central Termoeléctrica do Ribatejo no Carregado, existem três valas associadas ao 

sistema de tomada de água para a central e posterior rejeição no rio Tejo. 

 

A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial. 

 

Esta suave depressão encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, 

alongada paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras elevações entre Casal 

do Rei e Casais de Santa Teresa. Nesta depressão verificam-se influências fluvio-cársicas, 

existindo diversas linhas de água incipientes de regime torrencial que terminam em algares 

ou sumidouros. Na área mais a sul, entre Lagoa do Cão e Casal do Rei, existe um grande 

campo de dolinas, dos maiores do país. Algumas dolinas distribuem-se em alinhamentos 

que sugerem um anterior funcionamento como sumidouros de uma rede de drenagem 

superficial desorganizada e capturada por processos cársicos subterrâneos. 
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4.6.3 Hidrologia 

 

4.6.3.1 4.6.3.1 Enquadramento territorial da área em estudo nos Planos de Bacia 

hidrográfica 

 

A área em estudo inclui-se nos territórios de vigência de quatro Planos de Bacia Hidrográfica 

(PBH) aprovados: 

 

− PBH do Rio Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de 

Dezembro; 

− PBH das Ribeiras do Oeste, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 26/2002, de 5 

de Abril; 

− PBH do Rio Lis aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 23/2002, de 3 de Abril; 

− PBH do Rio Mondego. aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 9/2002, de 1 de 

Março. 

 

Na área em estudo os limites dos PBH têm correspondência com o limite físico das 

respectivas bacias hidrográficas, apresentando-se no Quadro 4.6.1 a distribuição dos 

diferentes eixos em estudo pelas áreas territoriais de cada PBH. 

 

De salientar que o PBH das Ribeiras do Oeste é o único dos quatro planos referidos cujo 

âmbito territorial não se centra no território de uma bacia hidrográfica, correspondendo, 

como o nome indica, à junção das bacias hidrográficas de diversos rios ou ribeiras da região 

do Oeste que drenam directamente para o mar. Na área em estudo, o PBH das Ribeiras do 

Oeste corresponde à área de duas bacias hidrográficas de duas linhas de água que drenam 

directamente para o mar: rio Arnóia e rio Alcobaça. 
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Quadro 4.6.1 - Enquadramento dos eixos e sub-eixos em estudo nas áreas territoriais dos diferentes 

PBH 

Bacia Hidrográfica Eixos / sub-eixos (*) 

Rio Tejo 

sub-eixo 0.1.1, sub-eixo 0.1.2, eixo 0.2, sub-eixo 1.1.1, sub-eixo 1.1.2, 

sub-eixo 1.1.3, sub-eixo 1.1.4 (até ao km 36+500), sub-eixo 1.2.1, 

sub-eixo 1.2.2 (excepto entre km 22+600 a 24+000), sub-eixo 1.3.1 

(até km 3+500) 

Bacia do 

Rio 

Arnóia 

sub-eixo 1.2.2 (km 22+500 a 24+400) 

Ribeiras 

do 

Oeste 
Bacia do 

Rio 

Alcobaça 

sub-eixo 1.1.4 (a partir do km 36+500), sub-eixo 1.3.1 (a partir do km 

3+500), sub-eixo 1.3.2, eixo 1.5, sub-eixo 2.1.1, sub-eixo 2.1.2, sub-

eixo 2.1.3, sub-eixo 2.1.4 (até ao km 22+500), sub-eixo 2.2.1, sub-eixo 

2.2.2, sub-eixo 2.2.3, sub-eixo 2.2.4 (até ao km 16+500), sub-eixo 

2.3.1, sub-eixo 2.3.2, eixo 2.7 (até ao km 9+500), sub-eixo 2.8.1, sub-

eixo 2.8.2, eixo 2.9, eixo 2.10 

Rio Lis 

sub-eixo 1.1.4 (a partir do km 22+500), sub-eixo 2.1.5, sub-eixo 2.1.6 

(até ao km 47+100), sub-eixo 2.2.4 (km 16+500 a 45+200), sub-eixo 

2.5.1 (até ao km 8+500), eixo 2.7 (a partir do km 9+500) 

Rio Mondego 

sub-eixo 2.1.6 (a partir do km 47+100), sub-eixo 2.1.7, sub-eixo 2.2.4 

(a partir do km 45+200), sub-eixo 2.2.6, sub-eixo 2.2.7, sub-eixo 2.4.1, 

sub-eixo 2.4.2, sub-eixo 2.5.1 (a partir do km 8+500), sub-eixo 2.5.2, 

eixo 2.6, sub-eixo 2.5.3A, sub-eixo 2.5.3B, sub-eixo 2.5.3C, eixo 2.11 

(*) a quilometragem onde determinado eixo ou sub-eixo muda de bacia hidrográfica deve ser considerado um 
valor aproximado. 

 

4.6.3.1.1 Escoamentos médios 

 

Pretende-se, ao nível da caracterização hidrológica da área em estudo, apresentar 

estimativas dos escoamentos e caudais médios no semestre seco e semestre húmido, para 

as secções de atravessamento dos traçados em estudo, que definam bacias a montante 

com uma expressão mínima significativa, considerando-se o limiar de uma área de bacia 

drenante superior a 5 km2. 

 

Não se considerou a secção de atravessamento do rio Grande da Pipa, no início do sub-eixo 

0.1.1 (km 0+132), dado que, na realidade não é aqui criado um atravessamento novo, 

verificando-se neste trecho o encaixe do traçado em estudo na actual Linha do Norte. 
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Optou-se por proceder à avaliação expedita dos escoamentos e caudais médios no 

semestre seco (Abril a Setembro) e no semestre húmido (Outubro a Março), nas secções 

em estudo, com base na extrapolação de dados relativos às estações hidrométricas mais 

próximas: 

 

− Ponte de Ota (rio da Ota) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio 

da Ota; 

− Rio Maior (rio Maior) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio Maior; 

− Ponte de Óbidos (rio Arnóia) – extrapolação para secções em bacias hidrográficas 

de ribeiras do Oeste (rio Arnóia e rio Alcobaça); 

− Monte Real (rio Lis) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio Lis; 

− Ponte Casal Rola (ribª do Pranto) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica 

da ribeira do Pranto e do rio Arunca. 

 

As principais características das estações hidrométricas utilizadas apresentam-se no 

Quadro 4.6.2. 

 

Quadro 4.6.2 - Principais características das estações hidrométricas utilizadas 

Coordenadas 

militares (Datum 

Lisboa) 
Estação 

hidrométrica 
Bacia Rio 

Área 

(km2) 

X (m) Y (m) 

Cota do 

Zero da 

escala (m) 

Período de 

observações 

disponível 

Pt. da Ota Tejo Ota 57 126518 238693 20,1 Out 79/Set 90 

Rio Maior Tejo Maior 34 129139 263522 72,0 Out. 78/Set 89 

Pt. Óbidos Arnóia Arnóia 107 111816 267720 10,0 Out 82/Set 90 

Monte Real Lis Lis 652 138526 320288 6,4 Out 38/Set 52 

Pt. Casal Rola Mondego Pranto 142 149590 339293 4,4 Dez 72/Mar 90 

Fonte: www.inag.pt 

 

A localização das referidas estações hidrométricas encontra-se no Anexo 4.6.2. 

 

Apenas as estações hidrométricas de Ponte de Ota, Monte Real e Ponte Casal Rola se 

localizam em linhas de água efectivamente atravessadas pelos traçados em estudo. 

 

As duas primeiras estações, localizam-se relativamente próximo de secções onde se verifica 

atravessamento de traçados em estudo e correspondem às duas linhas de água que 

apresentam maior expressão na área em estudo (rio da Ota e rio Lis). A estação 
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hidrométrica de Ponte Casal Rola localiza-se no trecho de jusante da ribeira do Pranto, linha 

de água que apenas é atravessada em secções muito a montante, próximas da cabeceira. 

 

Com base nas séries de registos disponíveis destas estações (www.inag.pt) obtêm-se os  

respectivos valores médios de escoamento total e caudal para o semestre seco e húmido, 

que se apresentam no Quadro 4.6.3. 

 

Quadro 4.6.3 - Valores médios de escoamento total e caudal nos semestres seco e húmido, nas 

estações hidrométricas de Pt. Ota, Rio Maior, Pt. Óbidos, Monte Real e Pt. Casal Rola 

Semestre seco Semestre húmido 

Estação hidrométrica Escoamento total 

(dam3) 
Caudal (m3/s) 

Escoamento total 

(hm3) 
Caudal (m3/s) 

Pt. da Ota 1 033,6 0,07 6 789,4 0,43 

Rio Maior 8 682,7 0,55 15 093,0 0,96 

Pt. Óbidos 12 264,5 0,78 14 559,2 0,93 

Monte Real 34 612,4 2,19 165 031,1 10,49 

Pt. Casal Rola 20 158,3 1,27 26 611,8 1,69 

Fonte: www.inag.pt 

A extrapolação efectuada baseou-se na ponderação dos valores médios de caudais e 

escoamentos nas estações hidrométricas, com base numa relação entre a área e a 

precipitação distribuída (nos semestres húmido e seco) das bacias correspondentes às 

estações hidrométricas utilizadas e as correspondentes áreas e precipitação distribuídas 

(nos semestres seco e húmido - PH e Ps) correspondentes às principais secções 

intersectadas, alvo do presente estudo. 

 

Os valores da precipitação distribuída, para as áreas correspondentes às secções das 

bacias hidrométricas e para as áreas correspondentes às secções em estudo, foram 

determinados com base em polígonos de Thiessen, definidos a partir das estações 

udométricas com influência, utilizando os correspondentes valores de precipitação nos 

semestres húmido e seco (normal climatológica 1951-1980). 

 

Os valores de precipitação distribuída obtidos para as estações hidrométricas utilizadas 

apresentam-se no Quadro 4.6.4. 
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Quadro 4.6.4 - Valores de precipitação distribuída nos semestres seco e húmido relativos às áreas 

correspondentes às estações hidrométricas analisadas 

Precipitação distribuída na bacia hidrográfica 

correspondente (mm) Estação hidrométrica 

Semestre seco Semestre húmido 

Pt. da Ota 134,4 452,9 

Rio Maior 182,0 673,6 

Pt. Óbidos 213,0 752,0 

Monte Real 234,2 732,6 

Pt. Casal Rola 238,6 765,8 

 

No Quadro 4.6.5 apresentam-se para os semestres seco e húmido, os valores de 

precipitação distribuída (PH e Ps) escoamento (Rs e Rh) e caudal médio (Qs e Qh), nas 

principais secções intersectadas pelos traçados em estudo, correspondentes a bacias com 

área superior a 5 km2. 

 

Quadro 4.6.5 - Estimativa do escoamento e caudal médio nos semestres seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos eixos ou sub-eixos em estudo 

Linha de água 
Eixo / sub-eixo 

(km) 

Área a 

montante 

(km2) 

Ps 

(mm) 

Ph 

(mm) 

Rs 

(103 

dam3) 

Rh 

103 dam3) 

Qs 

(m3/s)

Qh 

(m3/s)

Rio Alenquer 0.1.1 (3+940) 129,4 134,4 452,9 2 341,0 15 377,4 0,15 0,98 

Rio da Ota 
0.1.1 (4+160) 

1.1.1 (1+048) 

155,5 

65,7 

134,4 

134,4 

452,9 

452,9 

2 812,5 

1 182,3 

18 474,3 

7 766,1 

0,18 

0,07 

1,17 

0,50 

Vala do Archino 
0.1.2 (16+311) 

0.2 (2+078) 

18,2 

19,0 

134,4 

134,4 

452,9 

452,9 

330,0 

344,5 

2 167,8 

2 263 

0,02 

0,02 

0,14 

0,14 

Ribª Ameixoeira 

0.1.2 (17+097) 

0.2 (3+531) 

1.1.2 (7+557) 

1.2.1 (5+351) 

13,6 

11,3 

11,5 

11,0 

134,4 

134,4 

134,4 

134,4 

452,9 

452,9 

452,9 

452,9 

246,6 

204,9 

208,5 

201,3 

1 619,9 

1 346,0 

1 369,8 

1 322,1 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,10 

0,09 

0,09 

0,08 

Ribª de Almoster ou 

Judeu 

1.1.3 (11+275) 

1.2.2 (10+559) 

37,4 

33,7 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

9 448,8 

8 555,0 

16 424,7 

14 871,0 

0,60 

0,54 

1,04 

0,95 

Ribª de Maçussa 
1.1.3 (10+875) 

1.2.2 (8+475) 

7,6 

6,3 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

1 940,8 

1 608,9 

3 373,7 

2 796,6 

0,12 

0,10 

0,21 

0,18 

Ribª da Amieira 
1.1.3 (20+030) 

1.2.2 (16+608) 

11,5 

6,9 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

2 936,8 

1 762,1 

5 105,0 

3 063,0 

0,19 

0,11 

0,32 

0,19 
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Quadro 4.6.5 (cont.) - Estimativa do escoamento e caudal médio nos semestres seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos eixos ou sub-eixos em estudo 

Linha de água 
Eixo / sub-eixo 

(km) 

Área a 

montante 

(km2) 

Ps 

(mm) 

Ph 

(mm) 

Rs 

(103 

dam3) 

Rh 

103 dam3) 

Qs 

(m3/s)

Qh 

(m3/s)

Ribª de Vale Lebres 1.1.3 (16+872) 7,5 182,0 673,6 1 915,3 3 329,3 0,12 0,21 

Ribª de Vale Galega 
1.1.3 (29+444) 

1.2.2 (26+505) 

8,0 

7,3 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

2 043,0 

1 838,7 

3 551,3 

3 196,2 

0,13 

0,12 

0,23 

0,20 

Rio da Areia 
2.1.4 (15+894) 

2.7 (3+120) 

17,8 

14,3 

222,9 

222,9 

753,8 

753,8 

2 147,1 

1 715,3 

2 441,4 

1 950,4 

0,14 

0,11 

0,16 

0,12 

Rio de Cós 
2.1.4 (13+476) 

2.7 (0+240) 

7,3 

7,3 

222,9 

222,9 

753,8 

753,8 

875,6 

875,6 

995,7 

995,7 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

Rio Alcoa 

2.1.3 (6+445) 

2.2.3 (11+216) 

2.2.3 (14+087) 

2.3.2 (8+053) 

33,1 

20,4 

5,9 

24,4 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

4 073,6 

2 510,6 

726,1 

2 990,6 

4 288,8 

2 643,3 

764,5 

3 148,6 

0,26 

0,16 

0,05 

0,19 

0,27 

0,17 

0,05 

0,20 

Ribª da Fonte Santa 

2.1.2 (3+061) 

2.2.2 (3+077) 

2.3.1 (0+462) 

2.8.2 (4+896) 

2.9 (2+280) 

2.10 (2+089) 

8,0 

10,3 

10,3 

6,8 

6,6 

6,6 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

996,9 

1 267,6 

1 267,6 

713,8 

812,3 

812,3 

1 049,5 

1 334,6 

1 334,6 

751,5 

855,2 

855,2 

0,06 

0,08 

0,08 

0,05 

0,05 

0,05 

0,07 

0,08 

0,08 

0,05 

0,05 

0,05 

Rio de Turquel 1.1.4 (43+104) 26,7 230,7 752,6 3 314,7 3 634,0 0,21 0,23 

Ribª Vale de Ventos 
1.1.4 (45+104) 

1.3.2 (11+545) 

6,5 

6,2 

230,7 

230,7 

752,6 

752,6 

819,4 

757,3 

898,3 

830,2 

0,05 

0,05 

0,06 

0,05 

Rio Lis 2.1.5 (35+984) 471,8 234,2 732,6 25 046,2 119 419,7 1,58 7,59 

Ribª de Albergaria 2.1.5 (28+708) 6,6 234,2 732,6 333,4 1 597,0 0,02 0,10 

Ribª de Rio Seco 2.2.4 (23+569) 30,1 234,2 732,6 1520,8 7 839,2 0,10 0,50 

Ribª dos Milagres 2.2.4 (40+104) 24,2 234,2 732,6 1 159,1 5 948,1 0,07 0,38 

Ribª Caranguejeira 2.2.4 (34+607) 90,1 234,2 732,6 4 315,4 22 145,7 0,27 1,41 

Ribª dos Murtórios 2.2.4 (35+016) 16,5 234,2 732,6 790,3 4 055,5 0,05 0,26 

Ribª do Freixial 2.2.4 (30+530) 23,9 234,2 732,6 1 144,7 5874,4 0,07 0,37 

Ribª Vale da Abadia 2.2.4 28+133) 12,9 234,2 732,6 617,9 3 170,7 0,04 0,20 

Rio Lena 2.2.4 (17+153) 54,3 234,2 732,6 2 743,5 14 141,9 0,17 0,90 

Ribª do Freixo 2.2.4 (17+407) 13,4 234,2 732,6 677,0 3 489,9 0,04 0,22 

Ribª de Carnide 
2.1.6 (47+877) 

2.5.1 (9+976) 

5,7 

12,0 

234,2 

238,6 

732,6 

765,8 

809,2 

1 703,5 

1 068,2 

2 248,9 

0,05 

0,11 

0,07 

0,14 

Ribª da Almagreira 2.2.7 (62+886) 6,1 238,6 765,8 866,0 1 143,2 0,05 0,07 
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As estimativas efectuadas comprovam a realidade observada: nas linhas de água de menor 

dimensão, que constituem a maioria das linhas de água intersectadas o escoamento é 

incipiente, tendendo a ser nulo durante o período mais seco do ano. 

 

Registe-se que apenas na secção de atravessamento do Rio Lis se estima ocorrerem 

caudais médios superiores a 1 m3/s no semestre seco e superiores a 7,5 m3/s no semestre 

húmido. 

 

Em relação à distribuição sazonal do escoamento, nas secções em estudo, é importante 

notar que a metodologia utilizada supõe que a distribuição verificada em cada uma das 

estações hidrométricas é extrapolável para as secções em estudo que se encontram na 

mesma bacia hidrográfica ou bacias vizinhas. O mesmo sucede em relação aos coeficientes 

de escoamento. 

 

Contudo, tal não corresponde efectivamente à realidade dado que um factor, cuja influência 

é difícil de determinar e quantificar, apresenta um papel fundamental: o diferente peso 

relativo que, em cada bacia hidrográfica, pode assumir a contribuição do escoamento 

subterrâneo. 

 

Este factor é relevante na área em estudo, por duas ordens de razões: 

 

− Por um lado verifica-se a existência de áreas de elevada permeabilidade (quer em 

meio poroso, como em meio cársico), com diferentes representatividades espaciais 

nas diversas bacias hidrográficas, o que contribui para que entre diferentes bacias 

hidrográficas os valores do coeficiente de escoamento sejam muito variáveis; 

− Por outro lado, a existência de importantes exsurgências junto a leitos fluviais, como 

é o caso das nascentes das Bocas do Rio Maior, Olhos de Água do Rio da Ota, 

Nascentes da Chiqueda (rio Alcoa), nascentes do rio Lis e nascentes do rio Lena, 

contribui para a introdução pontual em determinadas linhas de água de caudais por 

vezes elevados face à dimensão espacial da respectiva bacia hidrográfica, além de 

contribuir para introduzir no regime hidrológico características próprias, distintas das 

verificadas a montante e em bacias hidrográficas não afectadas por estas 

exsurgências. 
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Refira-se que nas linhas de água cuja bacia de desenvolve totalmente, ou em boa parte, em 

terrenos carbonatados do Jurássico, o escoamento de origem subterrânea é uma 

componente determinante da drenagem superficial. 

 

No atravessamento dos maciços calcários, as linhas de água apresentam efectivamente 

escoamentos inferiores aos esperados, devido à ocorrência de percolações importantes, 

sobretudo na presença de algares, alguns dos quais de dimensões apreciáveis. É este o 

caso do Algar do Covão, no leito da ribeira das Pedreiras (curso superior do rio Alcoa). 

 

Inversamente, quando as condições topográficas e lito-estruturais são favoráveis, verificam-

se exsurgências ou “olhos de água” que dão origem a cursos de água ou engrossam 

consideravelmente os caudais de linhas de água, até então pouco relevantes. É este o caso 

das exsurgências referidas anteriormente. 

 

Um aspecto a ter também em consideração na presente análise é o facto dos períodos de 

observação disponíveis para as diferentes estações hidrométricas serem distintos, o que 

não aconselha a que se estabeleçam comparações directas. 

 

Com as salvaguardas apresentadas, para uma aproximação ao estudo dos regimes 

hidrológicos, referem-se as percentagens do escoamento acumulado no semestre húmido, 

face ao escoamento total anual, nas estações hidrométricas analisadas e que se enquadram 

nos seguintes intervalos: 

 

− Entre 50% e 65% - Estações hidrométricas de Rio Maior (rio Maior), Ponte de Óbidos 

(rio Arnóia) e Ponte Casal Rola (rio Pranto); 

− Entre 80% e 90% - Estações hidrométricas de Ponte da Ota (rio da Ota) e Monte 

Real (rio Real). 

 

Conforme referido anteriormente, o início do sub-eixo 0.1.1 desenvolve-se próximo da 

margem esquerda do rio Tejo. Nesta área, o rio Tejo encontra-se já no seu troço final, 

estuarino, na área de influência das marés, as quais fazem sentir o seu efeito bem mais 

para montante, até Muge. 

 

O estuário, no seu conjunto, constitui uma grande massa de água que, no seu nível médio, 

apresenta uma superfície de cerca de 320 km2 e um volume total médio da ordem de 
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1 890 hm3. Verifica-se constantemente a afluência de água doce proveniente de montante, 

sendo os caudais médios da ordem de 300 a 400 m3/s. Os caudais de estiagem são da 

ordem de 50 m3 (LNEC,1992). 

 

 

4.6.3.1.2 Cheias 

 

No âmbito hidrológico o problema das cheias pode considerar-se como um dos aspectos 

mais relevantes a considerar em projectos de infra-estruturas viárias, nomeadamente na 

localização e dimensionamento de viadutos e passagens hidráulicas. 

 

As cheias são acontecimentos que originam, por vezes, graves danos materiais e humanos, 

devido à presença da água em locais normalmente enxutos e à elevada velocidade do 

escoamento, que provoca o arrastamento de diversos materiais, podendo provocar 

destruições nas margens e nas pontes. 

 

 

4.6.3.1.2.1 Registos de situações extremas de cheia 

 

No Quadro 4.6.6 apresentam-se os caudais e as alturas máximas instantâneas registadas 

nas estações hidrométricas de Ponte da Ota, Rio Maior, Ponte de Óbidos, Monte Real e 

Ponte Casal Rola. 

 

Quadro 4.6.6 - Caudais e alturas máximas instantâneas atingidas nas estações hidrométricas 

Estação 

Hidrométrica 

Série 

temporal 

de dados 

Caudal instantâneo 

máximo registado 

(m
3
/s) 

Nível instantâneo 

máximo atingido 

(m) 

Cota 

correspondente do 

nível da água (m) 

Data 

Pt. da Ota 1979/89 352,22 3,56 23,66 19/11/83 

Rio Maior 1979/89 84,00 * * 13/04/81 

Pt. Óbidos 1982/89 34,61 * * 21/02/86 

Monte Real 1939/52 156,00 * * 21/01/41 

Pt. Casal Rola 1974/89 79,71 * * 12/11/76 

* Sem dados 

Fonte: www.inag.pt 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.167 

Registam-se caudais instantâneos expressivos, superiores a 150 m3/s, nas estações 

hidrométricas de Ponte da Ota (rio da Ota) e Monte Real (rio Lis), representando situações 

extremas de caudais de cheia nas principais linhas de água que apresentam maior 

expressão na área em estudo. 

 

As baixas aluvionares destes dois rios, ambas atravessadas pelos traçados em estudo, bem 

como a margem do rio Tejo, junto ao início do sub-eixo 0.1.1, constituem as principais áreas 

inundáveis interferidas pelo projecto. 

 

Refira-se que, relativamente ao rio Tejo, nesta área estuarina, atingem-se caudais de cheia 

da ordem de 10 000 m3 (LNEC, 1992). 

 

 

4.6.3.1.2.2 Estimativa expedita de caudais de máxima cheia nas principais secções 

atravessadas 

 

Com o objectivo de efectuar uma caracterização de caudais de máxima cheia nas principais 

secções interceptadas pelos traçados em estudo (área superior a 5 km2), foram efectuadas 

estimativas para períodos de retorno de 100 anos, recorrendo-se às metodologias utilizadas 

nos Estudos Hidrológicos do projecto. 

 

De acordo com este estudo utilizam-se duas metodologias distintas: uma para bacias 

hidrográficas de pequena e média dimensão e outra para bacias de grande dimensão, 

sendo o critério de diferenciação a duração do tempo de concentração. 

 

Consideram-se pequenas e médias as bacias com tempo de concentração igual ou inferior a 

2,5 h e grandes as restantes bacias. 

 

O tempo de concentração considerado foi determinado por recurso à fórmula empírica de 

Temez: 

 

76,0

25,0
3,0 







=
J

L
Tc  
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Sendo Tc o tempo de concentração em horas; L o comprimento do talvegue (km); e J o 

declive médio da linha de água principal (m/m). 

 

Para as bacias de pequena e média dimensão utilizou-se a fórmula racional: 

 

6,3

CIA
Q =  

 

onde é: 

 

Q – caudal de ponta da cheia centenária (m3/s); 

C – coeficiente adimensional, que foi considerado igual a 0,80 para todas as bacias, tendo 

em conta a sua dimensão relativamente pequena e o elevado período de retorno em causa; 

I – intensidade da precipitação centenária com duração igual ao tempo de concentração 

(mm/h); 

A – área da bacia hidrográfica (km2). 

 

Para calcular os valores da intensidade de precipitação centenária, utilizou-se a seguinte 

curva de possibilidade udométrica, aferida pelo LNEC para a zona geográfica em análise e 

para precipitações com durações curtas (até pouco mais de 2 h): 

 

508,0
62,365

−= tI  

 

onde é: 

 

I – intensidade de precipitação com duração t (mm/h); 

t – duração da precipitação, considerada igual ao tempo de concentração (min). 

 

Para as bacias de grande dimensão os caudais de ponta de cheia foram determinados por 

convolução de um hietograma de precipitação centenária com 24 h de duração com o 

hidrograma unitário do Soil Conservation Service dos EUA. 

 

Entre as bacias de grande dimensão, utilizou-se, no caso das secções relativas ao rio Lis 

(jusante) e à ribeira do Judeu, outra metodologia distinta, já validada em outros estudos.  
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Assim no caso do rio Lis os caudais de ponta centenária foram determinados pela seguinte 

fórmula simples de extrapolação: 

 

7,0

228
398 






=
A

Q  

 

Sendo Q (m3/s) o caudal da cheia centenária da bacia com área A (km2). 

 

No caso da ribeira do Judeu, os caudais de ponta centenária foram determinados pela 

seguinte fórmula simples de extrapolação: 

 

7,0

38,30
195 








=

A
Q  

 

Sendo Q (m3/s) o caudal da cheia centenária da bacia com área A (km2). 

 

A descrição das metodologias utilizadas, conforme o Estudo Hidrológico do Projecto, é 

apresentada no Anexo 4.6.3. 

 

No Quadro 4.6.7 apresentam-se os valores correspondentes aos caudais de máxima cheia, 

para um período de retorno (T), de 100 anos, nas secções anteriormente consideradas. 

 

É importante atender a que os resultados obtidos apresentam as salvaguardas relativas aos 

pressupostos assumidos. 
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Quadro 4.6.7 - Caudais de máxima cheia, para um período de retorno de 100 anos (Fórmula racional) 

Linha de água Eixo/sub-eixo (km) Área a montante (km
2
) 

Caudal de máx. cheia 

(m3/s) 

Rio Alenquer 0.1.1 (3+940/4+160) 

0.1.1 (3+940) 
284,9(*) 855,54 

Rio da Ota 
1.1.1 (1+048) 65,7 301,83 

Vala do Archino 
0.1.2 (16+311) 

0.2 (2+078) 

18,2 

19,0 

113,81 

111,89 

Ribª Ameixoeira 

0.1.2 (17+097) 

0.2 (3+531) 

1.1.2 (7+557) 

1.2.1 (5+351) 

13,6 

11,3 

11,5 

11,0 

90,42 

78,94 

77,87 

71,24 

Ribª de Almoster ou Judeu 
1.1.3 (11+275) 

1.2.2 (10+599) 

37,4 

33,7 

225,50 

210,00 

Ribª de Maçussa 
1.1.3 (10+875) 

1.2.2 (8+475) 

7,6 

6,3 

48,61 

46,28 

Ribª da Amieira 
1.1.3 (20+030) 

1.2.2 (16+608) 

11,5 

6,9 

80,72 

50,73 

Ribª de Vale Lebres 1.1.3 (16+872) 7,5 53,10 

Ribª de Vale Galega 
1.1.3 (29+444) 

1.2.2 (26+505) 

8,0 

7,3 

57,42 

56,87 

Rio da Areia 
2.1.4 (15+894) 

2.7 (3+120) 

17,8 

14,3 

112,15 

94,15 

Rio de Cós 
2.1.4 (13+476) 

2.7 (0+240) 

7,3 

7,3 

51,95 

51,95 

Rio Alcoa 

2.1.3 (6+445) 

2.2.3 (11+216) 

2.2.3 (14+087) 

2.3.2 (8+053) 

33,1 

20,4 

5,9 

24,4 

131,70 

120,40 

44,51 

129,04 

Ribª da Fonte Santa 

2.1.2 (3+061) 

2.2.2 (3+077) 

2.3.1 (0+462) 

2.8.2 (4+896) 

2.9 (2+280) 

2.10 (2+089) 

8,0 

10,3 

10,3 

6,8 

6,6 

6,6 

66,71 

85,84 

85,84 

57,97 

56,57 

58,31 

Rio de Turquel 1.1.4 (43+104) 26,7 155,85 

Ribª Vale Ventos 
1.1.4 (45+104) 

1.3.2 (11+545) 

6,5 

6,2 

50,45 

48,69 

Rio Lis 2.1.5 (35+984) 471,8 662,00 

Ribª de Albergaria 2.1.5 (28+708) 6,6 43,97 
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Quadro 4.6.7 (cont.) - Caudais de máxima cheia, para um período de retorno de 100 anos (Fórmula 

racional) 

Linha de água Eixo/sub-eixo (km) Área a montante (km
2
) 

Caudal de máx. cheia 

(m3/s) 

Ribª de Rio Seco 2.2.4 (23+569) 30,1 177,80 

Ribª dos Milagres 2.2.4 (40+104) 24,2 128,21 

Ribª da Caranguejeira 2.2.4 (34+607) 90,1 334,69 

Ribª dos Murtórios 2.2.4 (35+016) 16,5 91,47 

Ribª do Freixial 2.2.4 (30+530) 23,9 125,39 

Ribª Vale da Abadia 2.2.4 (28+133) 12,9 85,29 

Rio Lena 2.2.4 (17+153) 54,3 267,16 

Ribª do Freixo 2.2.4 (17+407) 13,4 27,80 

2.1.6 (47+877) 5,7 41,42 
Ribª de Carnide 

2.5.1 (9+976) 12,0 76,74 

Ribª da Almagreira 2.2.7 (62+886) 6,1 48,11 

(*) Considera-se o caudal de cheia conjunto dos rios Alenquer e Ota, dado que em situação de cheia, estas 

linhas de água partilham um leito de cheia comum, nas secções em causa. 

 

 

4.6.3.1.2.3 Leitos de cheia 

 

Referem-se de seguida os principais locais situados nos corredores em estudo onde se 

verificam riscos de inundação, os quais se encontram representados nos 

Desenhos LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_066_B. 

 

Leito de cheia na margem do rio Tejo e na baixa aluvionar do rio Ota e Alenquer 

 

Devido à grande largura do rio Tejo no local, as inundações na margem direita na zona onde 

se inicia o sub-eixo 0.1.1 são pouco expressivas, verificando-se que o pequeno dique que 

acompanha a margem do rio protege as margens das cheias menores. 

 

A linha férrea do Norte (que constitui o ponto inicial do subeixo 0.1.1 e eixo 0.1 Fo) é 

referenciada como sendo alvo de inundações em episódios de grandes cheias do rio Tejo, 

em diversos trechos, mas os problemas começam a verificar-se a norte de Azambuja. 

Assim, não é referida a submersão da linha do norte na zona do arranque do sub-eixo 0.1.1 

e do eixo 0.1 Fo, que constitui a zona onde o projecto se desenvolve a cotas mais baixas 

(mínimo de 5,2 m) e a maior proximidade do rio Tejo. 
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Os rios Alenquer e Ota partilham, a jusante, uma mesma baixa aluvionar inundável que, 

além de sujeita às cheias destes rios é, também, sujeita a ser invadida pela entrada de 

águas do rio Tejo, em situações de cheia deste rio. 

 

O INAG dispõe de uma cartografia do leito de cheia do rio Tejo, baseada na cheia de 1979 

que se considera ter um período de retorno próximo de 100 anos. 

 

De acordo com esta cartografia, admite-se que entre Castanheira do Ribatejo e Vila Nova da 

Rainha o leito de cheia do rio Tejo penetre para além da linha férrea do Norte. Este facto 

não contraria, contudo, o referido no estudo do LNEC de que os problemas de submersão 

da linha férrea se iniciem a norte de Azambuja, dado que a plataforma da ferrovia se 

desenvolve em aterro, a cota mais elevada que os terrenos envolventes. 

 

A norte da EN 3, entre a Quinta da Alegria e Vila Nova da Rainha, verifica-se a penetração 

do leito de cheia pela baixa compartilhada dos rios Alenquer e Ota, constituindo-se um único 

leito de cheia. Para noroeste da Auto-estrada A1, a área inundável prolonga-se sobretudo 

para norte, ao longo da baixa aluvionar do rio da Ota. O regolfo montante da área de leito de 

cheia assinala-se a jusante do início do sub-eixo 1.1.1 que não chega a colidir com áreas 

inundáveis. 

 

Assim, apenas o sub-eixo 0.1.1 (até ao km 4+500) e o eixo 0.1 F0 se desenvolvem em área 

de leito de cheia. Refira-se porém que, até ao km 1+950 do sub-eixo 0.1.1 e até ao 

km 1+550 do eixo 0.1 F0, a plataforma onde se implantam os novos traçados ferroviários 

constitui uma extensão contígua à plataforma, em aterro da actual linha férrea, encontrando-

se a salvo de problemas de submersão. A partir do km 1+950 do sub-eixo 0.1.1 e do 

km 1+550 do eixo 0.1 F0, o desenvolvimento dos traçados efectua-se em viaduto. 

 

Leito de cheia na baixa aluvionar do rio Lis 

 

Até aos anos 50 ocorriam inundações praticamente em todos os anos na baixa aluvionar do 

rio Lis a jusante de Leiria, verificando-se em situações extremas tendência para alteração do 

curso do rio. 
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Na referida década decorrem grandes obras de regularização do Rio Lis, com componente 

hidroagrícola, criando-se os diques em terra que actualmente existem, que permitiram fixar o 

leito do rio. Os diques foram concebidos de modo a criar uma secção dimensionada para 

caudais com um período de retorno de 100 anos. 

 

No entanto, tem-se verificado pontualmente, com ciclos da ordem de 10 anos roturas 

parciais e localizadas dos diques, situações em que se verifica inundação dos terrenos na 

margem adjacente que se situam a cotas mais baixas. 

 

No limite pode considerar-se que toda a área da baixa aluvionar que se encontra a cotas 

inferiores às dos coroamentos dos diques apresenta algum risco potencial de cheia, ainda 

que, efectivamente, grande parte da baixa aluvionar nunca mais tornou a ser inundada 

desde as obras realizadas nos anos 50. 

 

De acordo com a representação cartográfica da Carta discriminada da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do concelho de Leiria, na área onde se verifica o atravessamento do sub-

eixo 2.1.5, o leito de cheia (potencial) é interceptado entre o km 35+380 e 36+240. 

 

Outras áreas de leito de cheia 

 

Com base nos elementos disponíveis de cartas discriminadas da REN de concelhos 

atravessados, referenciam-se, de modo aproximado, os trechos de eixos em estudo que 

atravessam áreas de leito de cheia nas margens dos rios Cós, Lena e Ribeira de Carnide: 

 

Leito de cheia do rio Cós, sub-eixo 2.1.4 (km 13+360 a 13+640) e eixo 2.7 (km 0+120 a 

0+400); 

Leito de cheia do rio Lena, sub-eixo 2.2.4 (km 17+120 a 17+320); 

Leito de cheia da ribeira de Carnide, sub-eixo 2.1.6 (km 47+650 a 47+920), sub-eixo 2.1.7 

(km 47+920 a 48+150), sub-eixo 2.2.4/2.2.5 (km 45+720 a 46+280 e km 46+440 a 46+560), 

sub-eixo 2.4.1 (km 0+000 a 0+100), sub-eixo 2.5.1 (km 9+800 a 10+040), sub-eixo 2.11 (km 

0+000 a 0+160). 

 

Além das áreas mencionadas anteriormente, é importante referir que em diversas outras 

zonas de baixas na envolvente das principais linhas de água, podem também ocorrer, em 

períodos de intensa e persistente pluviosidade, alagamentos pontuais de margens fluviais. 
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4.6.4 Estruturas para a utilização dos recursos hídricos superficiais, drenagem e 

prevenção de cheias 

 

As formas de aproveitamento dos recursos hídricos superficiais na área em estudo 

compreendem, no essencial, alguns aproveitamentos hidroagrícolas. 

 

As principais situações actuais de utilização de águas superficiais que se identificam na 

proximidade dos eixos em análise consistem no aproveitamento hidroagrícola do rio Lis e a 

dois regadios tradicionais junto do rio Lena (ver Desenhos LC1_EP_170_058_C a 

LC1_EP_170_066_B) 

 

O aproveitamento hidroagrícola do rio Lis, inaugurado em 1957, cuja área se estende pelos 

concelhos de Marinha Grande e Leiria, corresponde à área de solos de utilização agrícola 

mais intensa com maior importância na região de Leiria, o que se deve, por um lado à 

qualidade dos solos (aluviões profundas) e, por outro, à disponibilidade de água para rega. 

 

A área total do aproveitamento é de 2 145 ha divididos por sete blocos de rega, cujas 

designações e áreas se enunciam: Bloco I, Vieira de Leiria e Carvide, 290 ha; Bloco I s, 

Monte Real, 112,7 ha; Bloco II, Coimbrão, Carreira e Monte Redondo, 501,8 ha; Bloco II s, 

Ortigosa, M. Real e Souto Carpalhosa, 66 ha; Bloco III, Marrazes, Ortigosa e Regueira de 

Pontes, 285,9 ha; Bloco IV, Barosa e Amor, 171,4 ha e Bloco V, Amor e Monte Real, 

368,2 ha. 

 

Este aproveitamento é atravessado na área do concelho de Leiria pelo traçado do sub-eixo 

2.1.5, entre os km 35+200 a 36+300. 

 

A água utilizada é de origem superficial, sendo a principal alimentação os Açudes do 

Arrabalde e de Salgadas. O Açude do Arrabalde é o mais importante, fornecendo em 

contínuo 250 L/s de caudal para o canal I na margem direita e 400 l/s para o canal II, na 

margem esquerda. 

 

A derivação de águas para rega é feita por derivação através de açude nos rios e ribeiras, 

derivação dos canais afluentes aos colectores de encosta existentes e bombagem de águas 

de drenagem para os canais de rega. 
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O empreendimento tem 135 km de valas de diversas categorias. 

 

A rede primária é constituída por canais a céu aberto que partem dos açudes, das estações 

de bombagem ou de aberturas nos colectores de encosta. Possui oito canas revestidos a 

betão simples e um canal em aterro, sendo a extensão total de 44 600 m. Alguns colectores 

de encosta apesar de não se integrarem na rede primária desempenham as mesmas 

funções que os canais primários, dado que as regadeiras secundárias derivam directamente 

destes. 

 

A rede secundária é constituída por condutas enterradas e canais rectangulares apoiados 

em pilares, variando o diâmetro das condutas entre 150 e 500 mm. A extensão total é de 

183 km, sendo dimensionados para caudais entre 10 e 40 l/s. 

 

A eficiência de transporte é bastante baixa, ainda que as perdas em canais de montante 

sejam aproveitadas, através de bombagem, para regar a jusante. Estima-se que a eficiência 

da rega nas parcelas seja, em média, da ordem de 70%. 

 

Nas margens do rio Lena, no concelho de Porto de Mós, o traçado do sub-eixo 2.2.4 

aproxima-se de dois regadios tradicionais, sem colidir com qualquer deles. 

 

O maior destes regadios tem a designação de Vale do Lena, estendendo-se junto a este rio 

entre a área de Ribeira de Cima, a montante (sul) e Anaia, a jusante (norte). O km 17+500 

do sub-eixo 2.2.4 passa a cerca de 1 100 m a norte do limite do regadio.  

 

O outro regadio, localizado a jusante do anterior (norte), tem a designação de Fradicainal, 

localizando-se junto do limite norte do concelho de Porto de Mós, na área de Ribeira de 

Baixo. O km 17+500 do sub-eixo 2.2.4 passa a cerca de 950 m a sul do limite deste regadio. 

 

Os traçados em estudo não colidem com qualquer um dos blocos hidráulicos do 

aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego, terminando a cerca de 5 km a nascente do 

extremo sul do bloco do Vale do Pranto (montante). 
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Com expressão localizada, estão presentes, na proximidade dos traçados em estudo 

algumas charcas ou pequenas albufeiras (açudes), de dimensões geralmente reduzidas, 

destinadas fundamentalmente a usos agro-pecuários. 

 

Referem-se, de seguida, as principais situações deste tipo que se identificam na envolvente 

dos corredores em estudo: 

 

− Açude localizado a 250 m a sul do km 0+000 do sub-eixo 1.1.1 (afl. Ribª do 

Alvarinho, afl. do Rio da Ota); 

− Açude localizado a 500 m a este do km 0+000 do sub-eixo 1.1.1 (afl. da Vala do 

Meio); 

− Açude localizado a 900 m a sueste do km 0+000 do sub-eixo 1.1.1 (afl. da Vala do 

Meio); 

− Açude localizado a 1 100 m a este do km 57+600 do sub-eixo 2.2.7 (afl. da Ribª da 

Roussa); 

− Açude localizado a 500 m a este do km 58+200 do sub-eixo 2.2.7 (afl. do Rio 

Arunca). 

 

Encontram-se também diversas charcas que preenchem depressões criadas por áreas de 

extracção de inertes (pedreiras/areeiros) que se encontram disseminadas pela área em 

estudo e que são utilizadas em processos de lavagem associados a estas actividades, 

constituindo, portanto, recursos hídricos de superfície aos quais se associa um uso 

específico. A maior parte destas charcas associa-se a explorações pequenas e apresenta 

uma área exígua, encontrando-se secas durante parte do ano. 

 

Referem-se de seguida as charcas ou lagoas deste tipo que têm dimensão digna de nota e 

se encontram a menos de 200 m do eixo mais próximo: 

 

− Charca ao km 9+950 do sub-eixo 1.2.2 (junto a Alcoentre); 

− Pequenas charcas associadas a áreas de extracção de inertes em torno do 

km 11+200 do sub-eixo 2.1.3; 

− Lagoa localizada a 70 m, a poente do km 16+500 do sub-eixo 2.1.4 (entre Alpedriz e 

Porto Carro); 

− Duas charcas ao km 10+000 do sub-eixo 2.5.1, imediatamente a este (junto à ribª da 

Carnide); 
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− Lagoa localizada a 200 m a oeste do km 9+200 do eixo 2.7 (é a lagoa mais próxima 

da área de extracção de inertes de Maceira). 

 

As águas do rio Tejo são utilizadas na exploração da Central Termoeléctrica do Ribatejo, no 

Carregado, existindo, para o efeito uma tomada de água numa vala transversal ao rio. A 

rejeição da água após utilização (com temperatura mais elevada) é efectuada por uma outra 

vala. Uma das valas bifurca-se na zona de atravessamento do sub-eixo 0.1.1, pelo que este 

eixo atravessa efectivamente três valas associadas à Central Termoeléctrica do Ribatejo 

(aos km 0+371, 0+828 e 0+893). 

 

As estruturas para a drenagem e prevenção de cheias compreendem valas de drenagem e 

de enxugo de campos (que podem ter também uso como valas de irrigação) e os diques ou 

motas de protecção contra cheias. 

 

Nos corredores em estudo as áreas onde se encontram as principais estruturas deste tipo 

correspondem às baixas aluvionares do rio da Ota e rio Alenquer e do rio Lis. 

 

Trata-se de áreas que naturalmente seriam alvo de alagamentos frequentes, tanto por cheia 

das linhas de água, como por subida do nível freático, em que este problema foi minimizado 

com maior ou menor eficácia pela criação de uma rede de valas de drenagem que captam 

as águas em excesso ao nível do solo e pela criação de diques em terra (motas) que 

geralmente encaixam cheias pequenas e médias, permitindo o escoamento das águas 

fluviais a cotas superiores às das margens adjacentes. 

 

Os principais diques transpostos pelos eixos em estudo que marginam, regularizam e 

protegem de cheias, linhas de água propriamente ditas são os que se encontram em ambas 

as margens do rio Alenquer, rio da Ota e rio Lis. 

 

As principais valas transpostas pelos eixos em estudo são: a Vala da Regateira (transversal 

ao rio Tejo, margem direita), a Vala Nova ou Rio Barradinha (paralela ao rio Alenquer), a 

Vala do Archino (paralela ao rio da Ota, a jusante, mas constituindo uma linha de água 

independente, a montante), a Vala do Meio, paralela ao rio da Ota, na margem direita e as 

valas dos Barreiros e do Seixal, sucessivamente paralelas ao rio Lis, na margem esquerda. 

Refira-se ainda a presença de uma pequena vala na margem esquerda do rio Judeu ou de 

Almoster, na baixa aluvionar desta linha de água, bem como outra na margem direita da 
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ribeira de Maçussa. À semelhança das linhas de água principais, regularizadas, as valas são 

frequentemente marginadas por pequenas motas. 

 

Refira-se que a zona de baixa onde o padrão de disposição das valas e linha de água 

principal é mais complexo, ramificado e se estende por maior extensão em área, 

corresponde à baixa do rio da Ota entre o local do atravessamento da Auto-Estrada A1 (a 

jusante) e a área do Casal do Bunhal, a montante. Trata-se de uma área que não é 

interferida por qualquer dos eixos em análise. 

 

 

4.6.5 Qualidade das águas superficiais 

 

4.6.5.1 Usos das águas superficiais 

 

Os recursos hídricos superficiais têm como principais utilizações a produção de água para 

abastecimento público (urbano e industrial) e agrícola. 

 

 

4.6.5.1.1 Abastecimento público 

 

O abastecimento público é responsável pelo fornecimento de água a dois tipos distintos de 

utilizações: domésticas e não domésticas. Nas utilizações domésticas incluem-se todas as 

que estão associadas à confecção de alimentos, higiene pessoal, lavagens de loiça e roupa, 

autoclismos, rega de jardins, quintais e hortas, lavagem de viaturas e pátios e alimentação 

de piscinas. As utilizações não domésticas correspondem aos estabelecimentos de ensino, 

aos estabelecimentos no sector da saúde, à hotelaria, à restauração, à industria 

transformadora, ao comércio, à construção civil e aos serviços. 

 

Os índices de atendimento de população servida por sistemas de abastecimento de água, 

referentes ao ano de 2002 e publicados pelo INSAAR foram apresentados no subcapítulo 

4.4.4.1 (Quadro 4.4.9). 

 

Nos concelhos em análise a satisfação das necessidades de água associadas aos sistemas 

públicos de abastecimento de água é garantida, essencialmente, pelo recurso a captações 

subterrâneas.  
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Captações de água superficial para abastecimento público existem apenas nos sistemas 

públicos de abastecimento dos concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Leiria e Pombal. 

Relativamente à sua localização face ao projecto, nenhuma das captações superficiais se 

encontra dentro dos corredores em estudo, pelo que não serão consideradas na avaliação 

de impactes do projecto. 

 

No que respeita aos consumos de água, e uma vez que não existe informação desagregada 

sobre as origens da água para consumo e respectivas fracções (subterrânea e superficial), a 

informação existente ao nível do consumo de água para abastecimento público foi 

apresentada no subcapítulo 4.4.3.1 (Usos das águas subterrâneas), Quadro 4.4.10. 

 

Em síntese, as águas superficiais com utilização para consumo humano, face à sua 

localização relativamente ao projecto, na avaliação de impactes, não serão alvo de análise 

sobre possíveis alterações na sua qualidade. 

 

 

4.6.5.1.2 Abastecimento agrícola 

 

Relativamente ao abastecimento agrícola, a maioria da água consumida na área de estudo 

é de origem subterrânea, nomeadamente, nos regadios tradicionais de Fradicainal e do Vale 

do Lena e nas explorações agrícolas particulares. 

 

A excepção observa-se no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), situado nas 

margens do rio Lis e do seu efluente, o rio Lena.  

 

De acordo com o PBH do Rio Lis, o AHVL apresenta um consumo anual de 7.084.840 m3, 

representando a maior fatia de consumo de água superficial com uso agrícola em toda a 

área de estudo. 

 

A água para rega do AHVL provém de 26 açudes, todos localizados fora da área de estudo. 

É, no entanto, de realçar a relativa proximidade ao eixo 2.1 de dois dos açudes pertencentes 

a este regadio, nomeadamente, o açude da ribeira da Barosa (2.400 metros a sudeste do 

km 33+000) e o açude do Vale da Marinha (4.500 metros a norte do km 35+000). 
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4.6.5.2 Fontes de poluentes 

 

As principais fontes de poluição identificadas na área de estudo são, para a poluição tópica, 

a poluição de origem doméstica, industrial e agropecuária e, para a poluição difusa, a 

poluição de origem agrícola.  

 

 

4.6.5.2.1 Poluição de origem doméstica 

 

A poluição de origem doméstica é causada pela descarga das águas residuais domésticas 

nos meios receptores sem tratamento prévio ou sujeitas a níveis de tratamento pouco 

eficientes.  

 

O diagnóstico realizado assenta na caracterização dos sistemas de drenagem e tratamento 

de águas residuais domésticas, no tipo de tratamento aplicado e na localização dos pontos 

de rejeição das águas residuais domésticas, tratadas ou não tratadas, no meio receptor. 

 

No Quadro 4.6.8 apresentam-se os índices de atendimento de população servida por 

sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais nos concelhos atravessados 

pelos traçados. 

 

Os concelhos atravessados pelo projecto, segundo os resultados de 2002 do INSAAR, 

apresentam uma percentagem significativa de população servida com sistemas públicos de 

drenagem e tratamento de águas residuais (51 a 90 %). A excepção observa-se nos 

concelhos de Alenquer, do Cadaval, das Caldas da Rainha e da Marinha Grande, que 

apresentam índices de atendimento relativamente baixos (21 a 50%). 
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Quadro 4.6.8 - Índices de atendimento de população servida por sistema público de drenagem e 

tratamento de águas residuais - Resultados de 2002 

Índice de Atendimento 

Concelhos População servida por sistema público 

de drenagem de águas residuais (%) 

População servida por sistema público 

de tratamento de águas residuais (%) 

Azambuja 51-70 51-70 

Alenquer 21-50 71-90 

Cadaval 21-50 71-90 

Rio Maior 51-70 51-70 

Caldas da Rainha 21-50 21-50 

Alcobaça 51-70 51-70 

Batalha 51-70 51-70 

Porto de Mós 71-90 71-90 

Marinha Grande 21-50 21-50 

Leiria 71-90 71-90 

Pombal 71-90 71-90 

Fonte: (INSAAR, 2006) 

 

Deste modo, na área de influência dos corredores a poluição doméstica tem origem, na sua 

maioria, nas descargas em linhas de água dos efluentes domésticos tratados nas ETAR 

localizadas na envolvente da área de estudo. Apenas uma pequena parte dessas descargas 

não têm qualquer tipo de tratamento, como são os casos das águas residuais de Manique 

do Intendente (concelho da Azumbuja), Alcoentre (concelho da Azambuja), Casal Pinheiro 

(concelho de Alenquer, freguesia do Carregado) e Obras Novas (concelho de Alenquer, 

freguesia do Carregado). 

 

No Quadro 4.6.9 apresenta-se um resumo das características das principais fontes de 

poluição doméstica das linhas de água existentes na área de estudo. 
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Quadro 4.6.9 - Caracterização das principais fontes de poluição doméstica 

Local de descarga 

Coordenadas militares 

(Datum Lisboa) 
Fonte de poluição doméstica 

X Y 

População 

servida 
Tipo de tratamento Meio receptor 

Bacia 

Hidrográfica 

Volume anual do 

efluente (ano 2002) 

ETAR do Carregado 128299 229070 9.180 Terciário Vala da Regateira 352.949 

Obras Novas 128224 230345 180 Descarga directa Rio Alenquer 6.935 

Casal Pinheiro 128975 229923 193 Descarga directa Rio Alenquer 8.427 

ETAR Vila Nova da Rainha 130143 231172 684 ND Rio da Ota 31.098 

ETAR de Alenquer 126011 232045 7.502 Terciário Rio Alenquer 270.633 

ETAR da Ota 127945 238134 1.104 Secundário Rio da Ota 

Rio Alenquer / 

Rio da Ota 

39.387 

Alcoentre 128924 249570 737 Descarga directa Ribeira do Judeu 113.661 

Manique do Intendente 134564 250078 1.005 Descarga directa Ribeira do Judeu 60.970 

FSC do Cercal 125577 252164 270 Secundário Ribeira do Judeu 9.162 

ETAR de Rio Maior 131939 260586 7.510 Secundário Rio Maior 331.128 

ETAR de Vale de Óbidos 130375 261343 305 Secundário Rio da Jaleca 

Rio Maior 

13.432 

ETAR de Landal 124612 260225 523 Secundário Rio da Sanguinheira Rio Arnóia 19.806 

ETAR da Benedita 128583 274970 5.703 Secundário Rio Seco 174.388 

ETAR de Alcobaça 124458 289980 15.557 Secundário Rio Alcoa 482.889 

ETAR de Pataias 128892 295716 5.681 Secundário Rio Areia 107.047 

ETAR de Juncal 133470 293615 1.214 ND Rio de Cós 

Rio Alcobaça 

95.425 

ETAR de Porto de Mós 140703 293479 5.498 ND Rio Lena 367.139 

ETAR de Calvaria 137694 298167 1.255 ND Ribeira da Calvaria 40.744 

ETAR da Batalha 141150 298703 5.100 ND Rio Lena 

Rio Lis 

220.496 
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Quadro 4.6.9 (cont.) - Caracterização das principais fontes de poluição doméstica 

Local de descarga 

Coordenadas militares 

(Datum Lisboa) 
Fonte de poluição doméstica 

X Y 

População 

servida 
Tipo de tratamento Meio receptor 

Bacia 

Hidrográfica 

Volume anual do 

efluente (ano 2002) 

ETAR de Alcaidaria 144648 299245 1.500 Secundário Ribeira da Várzea 108.965 

ETAR de Almagra 140699 301290 2.070 Secundário Rio Lena 38.315 

ETAR de Cova do Picoto 140389 301848 596 ND Rio Lena 10.449 

ETAR de Casal de Mil Homens 140726 302682 595 ND Rio Lena 23.905 

ETAR de Olhavas 143323 307879 4.424 ND Rio Lis 759.940 

ETAR de Fonte das Mestras 

(Leiria) 
140196 309263 36.884 ND Rio Lis 

Rio Lis 

3.401.509 

ETAR de Pombal 157357 328983 11.297 ND Rio Arunca Rio Arunca 175.200 

ND - Não disponível 
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Nos Desenhos LC1_EP_170_058_C a LC1_EP_170_066_B localizam-se, face às soluções 

de traçado, as principais fontes de poluição doméstica e os seus locais de descarga no meio 

receptor. No Desenho LC1_EP_170_030_B estão identificadas as principais bacias 

hidrográficas e os tipos de poluição tópica e difusa que as afectam. 

 

As bacias hidrográficas mais afectadas por descargas de efluentes domésticos, tratados e 

não tratados, são: 

 

− As bacias hidrográficas dos rios Alenquer e Ota, com descargas de quatro ETAR, 

uma com tratamento secundário (Ota) e duas com tratamento terciário (Carregado e 

Alenquer), e duas descargas directas sem tratamento (Obras Novas e Casal 

Pinheiro), que correspondem no seu conjunto a 18.843 habitantes; 

− A bacia hidrográfica do rio Maior, com descargas de duas ETAR com tratamento 

secundário (Rio Maior e Vale de Óbidos) e duas descargas directas sem tratamento 

(Alcoentre e Manique do Intendente), que correspondem no seu conjunto a 9.827 

habitantes; 

− A bacia hidrográfica do rio Alcobaça, com descargas de quatro ETAR, três com 

tratamento secundário (Benedita, Alcobaça e Pataias), correspondendo a um total de 

28.155 habitantes; 

− A bacia hidrográfica do rio Lis, com descargas de nove ETAR, duas com tratamento 

secundário (Alcaidaria e Almagra) e sete com tratamento desconhecido (Porto de 

Mós, Calvaria, Batalha, Cova do Picoto, Casal de Mil Homens, Olhavas e Fonte das 

Mestras), perfazendo um total de 57.922 habitantes. 

 

No Quadro 4.6.10 apresentam-se as cargas poluentes de origem doméstica introduzidas 

nas principais bacias hidrográficas da área de estudo, tendo em conta apenas a população 

servida nas freguesias atravessadas pelo projecto. 

 

Quadro 4.6.10 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem doméstica afluentes das 

principais bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica CBO5 (kg/dia) CQO (kg/dia) SST (kg/dia) 

Rio Alenquer / Rio da Ota 1.131 2.544 1.696 

Rio Maior 590 1.327 884 

Rio Alcobaça 1.689 3.801 2.534 

Rio Lis 3.475 7.819 5.213 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho, nenhuma das bacias 

hidrográficas principais está identificada como zona sensível à descarga de águas residuais 

urbanas. 

 

Na área de estudo, apenas a bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos, na qual se inclui o rio 

Arnóia, está identificada como uma zona sensível. No entanto, uma vez que a bacia 

hidrográfica deste rio é atravessada em apenas 1.900 metros pelo sub-eixo1.2.2 (entre o km 

22+500 e 24+400), não se considerou relevante nesta análise. 

 

 

4.6.5.2.2 Poluição de origem industrial e agropecuária 

 

Na poluição de origem industrial destacam-se como as maiores fontes de poluição as 

indústrias transformadoras. Das fontes de poluição de origem agropecuária, as unidades 

que mais contribuem para o aumento da carga poluente afluente às principais bacias 

hidrográficas da área de estudo são as suiniculturas (abrangidas pela Directiva 96/61/CE do 

Conselho, de 24 de Setembro, relativa ao controlo e prevenção integrados de poluição 

(IPPC), transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto). 

 

Nas bacias hidrográficas dos rios Alenquer e Ota não foi possível obter informação 

desagregada sobre a carga poluente de origem industrial e agropecuária. De acordo com o 

PBH do Rio Tejo, as actividades mais importantes neste contexto são a fabricação de papel 

da Ota (42% de CBO5), a indústria alimentar (35% de CBO5) e a produção de vinho (20% 

de CBO5). 

 

Na bacia hidrográfica do rio Maior a poluição agropecuária é muito significativa, devido à 

existência de 31 suiniculturas, representando cerca de 73% do CBO5 total. As unidades 

industriais geradores de poluição tópica são a produção de vinho e a indústria alimentar. 

 

Na bacia do rio Alcobaça, embora existam indústrias de produtos alimentares, de cerâmica e 

de metalurgia, é a poluição agropecuária, nomeadamente a originada pelas suiniculturas, a 

que representa a maior parte da carga de poluentes. 

 

Na bacia hidrográfica do rio Lis existem diversas actividades industriais concentradas em 

determinados concelhos e/ou freguesias:  
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− Nas sub-bacias do rio Lena e ribeira das Cortes localizam-se indústrias de bebidas; 

− Nas sub-bacias da ribeira da Várzea, rio Lena, ribeira das Cortes e ribeira dos 

Milagres existem indústrias de produção de óleos e gorduras animais e vegetais; 

− Na sub-bacia da Vala dos Barreiros encontra-se uma fábrica de papel e cartão. 

 

No entanto, são as explorações suínas que representam a maior contribuição de carga 

poluente para a bacia do rio Lis. Estas localizam-se, na sua maioria, nas sub-bacias do rio 

Lena e da ribeira dos Milagres.  

 

No Quadro 4.6.11 apresentam-se as cargas poluentes totais de origem industrial e 

agropecuária nas principais bacias hidrográficas. No caso do rio Lis a informação encontra-

se desagregada por forma a realçar a importância das suiniculturas como a fonte de 

poluição mais relevante para a qualidade da água dos recursos hídricos locais. 

 

Quadro 4.6.11 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem industrial e agropecuária 

afluentes das principais bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica CBO5 (kg/dia) CQO (kg/dia) SST (kg/dia) 

Rio Alenquer / Rio da Ota 4.490 10.405 7.860 

Rio Maior 1.567 4.797 2.310 

Rio Alcobaça 748 2.671 4.562 

Industrial 3.060 7.833 3.600 

Agropecuária 22.812 30.416 34.219 Rio Lis 

Total 25.872 38.250 37.819 

 

No Desenho LC1_EP_170_030_B estão identificadas as principais bacias hidrográficas e os 

tipos de poluição tópica e difusa que as afectam. 

 

 

4.6.5.2.3 Poluição difusa 

 

A poluição difusa consiste na contaminação dos recursos hídricos originada pelas seguintes 

fontes: 

 

− De origem urbana, nomeadamente, as vias de comunicação rodoviária (onde os 

poluentes emitidos pelos veículos sofrem deposição e posterior lavagem, sendo 
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arrastados para o ambiente natural pelas águas de escorrência) e as águas pluviais 

dos aglomerados urbanos (tal como as águas de escorrência das estradas são 

transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados); 

− De origem agropecuária (instalações não abrangidas pela Directiva IPPC, transposta 

para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto), este tipo de 

poluição está associado ao tratamento por espalhamento ou armazenamento em 

pequenas lagoas dos seus efluentes que, durante os períodos de precipitação mais 

intensa, são arrastados; 

− De origem agrícola, resultantes de práticas fitossanitárias e de adubação de culturas 

de regadio e sequeiro. 

 

A poluição de origem urbana não foi quantificada devido à sua complexidade. Uma vez que 

a carga poluente torna-se mais significativa em aglomerados mais densos, é de prever que 

nas bacias hidrográficas em que se observe uma maior densidade populacional a carga 

poluente seja mais elevada. 

 

A quantificação das cargas poluentes resultantes de poluição difusa de origem agropecuária 

e agrícola foi calculada conjuntamente para as linhas de água mais afectadas. 

 

No Quadro 4.6.12 apresentam-se as cargas de poluição difusa nas principais bacias 

hidrográficas na área de estudo. 

 

Quadro 4.6.12 - Cargas poluentes de fontes difusas (agropecuária e agrícola) 

Bacia hidrográfica N (kg/dia) P (kg/dia) 

Rio Alenquer / Ota 510 2.427 

Rio Maior 337 811 

Rio Alcobaça 1.874 1.471 

 

Para a bacia hidrográfica do rio Lis não foi possível obter-se a carga poluente de azoto e 

fósforo. Nesta bacia hidrográfica é de prever quantidades de azoto e fósforo muito elevadas 

(devendo mesmo ser a bacia da área de estudo sujeita a uma maior pressão dos recursos 

hídricos como consequência deste tipo de poluição) devido à presença de extensas áreas 

de regadio, nomeadamente o regadio tradicional do Vale do Lena e, principalmente, o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis.  
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Em síntese, nas bacias hidrográficas dos rios Alenquer e Ota a poluição é, essencialmente, 

de origem industrial, doméstica e agrícola. Na bacia do rio Maior a poluição de origem 

agropecuária e a de origem doméstica são as que mais contribuem para a degradação da 

qualidade das linhas de água. Na bacia do rio Alcobaça a poluição de origem doméstica 

representa uma grande fatia das cargas poluentes afluentes às linhas de água, sendo 

igualmente relevante a contribuição das suiniculturas. A bacia hidrográfica que apresenta 

maiores cargas poluentes é a bacia do rio Lis, com cargas muito superiores às das restantes 

bacias para todos os tipos de poluição, doméstica, industrial e agropecuária, no caso da 

poluição tópica, e agrícola, no caso da poluição difusa. 

 

As suiniculturas são as principais responsáveis pela actual situação da qualidade dos 

recursos hídricos da área de estudo, apresentando elevadas cargas poluentes, 

principalmente na zona de Leiria. 

 

No Desenho LC1_EP_170_030_B estão identificadas as principais bacias hidrográficas e os 

tipos de poluição tópica e difusa que as afectam. 

 

 

4.6.5.3 Avaliação da qualidade 

 

A avaliação da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais assentou nos dados 

base existentes no Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos (SNIRH).  

 

O SNIRH apresenta para a área de estudo diversas estações de amostragem. Na selecção 

das estações de amostragem procurou-se garantir a representatividade dos resultados da 

qualidade da água obtidos para as linhas de água mais relevantes da área de estudo. 

 

No Quadro 4.6.13 constam as principais características das estações de amostragem 

seleccionadas e no Desenho LC1_EP_170_030_B a sua localização face aos traçados, à 

escala 1:150.000. 
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Quadro 4.6.13 - Principais características das estações de amostragem de qualidade das águas superficiais 

Coordenadas (Militares 

Datum Lisboa) Código RQA Designação Bacia Hidrográfica Curso de Água 
Área Drenada 

(km2) 

Distância à 

foz (km) 

Anos hidrológicos 

analisados 
X(m) Y(m) 

19C/03 Ponte de Alenquer Tejo Rio de Alenquer 128,8 9,8 2000 a 2004 124660 231840 

19D/04 Ponte da Ota Tejo Rio da Ota 53,6 14,7 2000 a 2004 126140 238170 

18E/01 Ponte de Freiria Tejo Rio Maior 191,4 * 2000 a 2004 141580 255680 

16D/03 Chiqueda Ribeiras do Oeste Rio Alcoa (Ribª do Mogo) 54,7 * 2000 a 2004 130240 285600 

16E/01 Porto de Mós Lis Rio Lena 98 21,4 2000 a 2004 140907 292637 

15D/01 Amor Lis Rio Lis 37 20 2000 a 2004 138640 315623 

15E/06 Fontes Lis Rio Lis (nascente) 58 37 2000 a 2004 145368 301885 

15E/08 Milagres Lis Ribª dos Milagres 43 0,9 2000 a 2004 140722 313126 

* - Sem informação 
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A avaliação da qualidade da água superficial assentou na análise da aptidão das massas de 

água para determinados usos tendo em consideração os seguintes critérios: 

 

− Critério 1 - Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as 

suas características de qualidade para usos múltiplos. 

De acordo com este critério, desenvolvido e proposto pelo INAG, a avaliação é 

realizada considerando 27 parâmetros (Quadro 4.6.14), sendo a classificação feita 

parâmetro a parâmetro, baseando-se a inclusão do parâmetro numa determinada 

classe (segundo valor mais desfavorável).  

Na classificação global atribuída é igualmente considerado o segundo parâmetro 

mais desfavorável.  

 

Quadro 4.6.14 - Grelha de classificação das classes de usos 

Classe 

Parâmetro A (sem 

poluição) 

B (fracamente 

poluído) 
C (poluído) 

D (muito 

poluído) 

E 

(extremamente 

poluído) 

pH 6,5-8,5 5,5-9 5-10 4,5-11 - 

Condutividade (µS/cm) ≤750 751-1000 1001-1500 1501-3000 >3000 

SST (mg/L) ≤25,0 25,1-30,0 30,1-40,0 40,1-80,0 >80,0 

Oxigénio dissolvido (% sat) ≥90 89-70 69-50 49-30 <30 

CBO5 (mg O2 /L) ≤3 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-20 >20,0 

CQO (mg O2 /L) ≤10 10,1-20 20,1-40 40,1-80 ≥80 

Azoto amoniacal (mg NH4/L) ≤0,5 0,51-1,5 1,51-2,5 2,51-4,00 >4,00 

Nitratos (mg NO3 /L) ≤5,0 5,0-25,0 25,1-50,0 50,1-80,0 >80,0 

Azoto Kjeidahl (mg N/L) ≤0,5 0,51-1,0 1,01-2,0 2,01-3,00 >3,00 

Fosfatos (mg P2O5 /L) ≤0,40 0,41-0,54 0,55-0,94 0,95-1,00 >1,00 

Fósforo (mg P /L) ≤0,2 0,21-0,25 0,26-0,40 0,41-0,50 >0,50 

Coliformes totais (nº/100 ml) ≤50 51-5000 5001-50000 >50000 - 

Coliformes Fecais (nº/100 ml) ≤20 21-2000 2001-20000 >20000 - 

Estreptococos Fecais (nº/100 

ml) 
≤20 21-2000 2001-20000 >20000 - 

Ferro (mg/L) ≤0,50 0,51-1,00 1,10-1,50 1,50-2,00 >2,00 

Manganês (mg/L) ≤0,10 0,11-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 >1,00 

Zinco (mg/L) ≤0,30 0,31-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 >5,00 

Cobre (mg/L) ≤0,050 0,051-0,2 0,201-0,5 0,501-1,000 >1,00 

Crómio (mg/L) ≤0,05 - 0,051-0,080 - >0,08 
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Quadro 4.6.14 (cont.) - Grelha de classificação das classes de usos 

Classe 

Parâmetro A (sem 

poluição) 

B (fracamente 

poluído) 
C (poluído) 

D (muito 

poluído) 

E 

(extremamente 

poluído) 

Selénio (mg/L) ≤0,01 - 0,011-0,050 - >0,050 

Cádmio (mg/L) ≤0,0010 0,0011-0,0050 - >0,0050 - 

Chumbo (mg/L) ≤0,050 - 0,051-0,100 - >0,100 

Mercúrio (mg/L) ≤0,00050 - 0,00051-0,001 - >0,001 

Arsénio (mg/L) ≤0,010 0,011-0,050 - 0,051-0,100 >0,100 

Cianetos (mg/L) ≤0,050 - 0,051-0,080 - >0,080 

Fenóis (mg/L) ≤0,0010 0,0011-0,0050 0,0051-0,010 0,011-0,100 >0,100 

Agentes Tensioactivos (mg/L) ≤0,2 - 0,21-0,50 - >0,50 

 

No Quadro 4.6.15 apresentam-se os usos permitidos para cada classe de qualidade. 

 

Quadro 4.6.15 - Usos permitidos por classe de qualidade da água 

Classe Nível de Qualidade 

A – Sem poluição 
Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B – Fracamente poluído 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações 

C – Poluído 

Águas com qualidade “aceitável” suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para 

recreio sem contacto directo 

D – Muito poluído 
Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória 

E – Extremamente poluído 

Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais parâmetros. São 

consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma 

ameaça para a saúde pública e ambiental 

 

− Critério 2 - Qualidade das águas destinadas à rega 

Este critério baseia-se na classificação dos parâmetros analisados, de acordo com 

as condições estipuladas no artigo 61º (verificação de conformidade) do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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Segundo o artigo 61º, as águas de rega consideram-se em conformidade se, para a 

totalidade das amostras, os valores dos parâmetros determinados respeitarem os 

valores fixados no Anexo XVI, que define os valores máximos recomendáveis (VMR) 

e os valores máximos admissíveis (VMA). 

 

− Critério 3 - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

Este critério assenta na comparação dos valores médios das séries analisadas com 

os objectivos de qualidade mínima a que uma água superficial deve obedecer (Anexo 

XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto), considerando-se a conformidade se 

todos os parâmetros respeitarem os valores máximos admissíveis fixados na norma. 

 

Os parâmetros considerados em cada estação de amostragem na análise da aptidão dos 

recursos hídricos superficiais segundo os três critérios de avaliação utilizados são 

identificados no Anexo 4.6.4. 

 

 

4.6.5.3.1 Critério 1 – Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as 

suas características de qualidade para usos múltiplos (INAG) 

 

No Quadro 4.6.16 sintetiza-se a classificação da qualidade das águas superficiais segundo 

este critério. 

 

Como se pode concluir dos resultados apresentados no quadro anterior, todos os cursos de 

água, à excepção do rio Alcoa (ribª do Mogo) e rio Lena (nascente), enquadravam-se na 

classe E - Extremamente poluído, a que correspondem águas consideradas como 

inadequadas para a maioria dos usos e que podem constituir uma ameaça para a saúde 

pública e ambiental. 

 

Na estação de amostragem de Chiqueda (16D/03), localizada a jusante das emergências 

existentes nas margens do vale da ribeira do Mogo, Poço Suão, Olhos de Água e Olhos 

Fróis, a qualidade enquadrava-se na classe D – Muito poluído, correspondente a águas com 

qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação (rega). 
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Na estação de amostragem de Porto de Mós (16E/01), a qualidade enquadrava-se na classe 

C – Poluído, correspondente a águas com qualidade “aceitável” suficiente para irrigação 

(rega) e usos industriais.  

 

Quadro 4.6.16 - Classificação da qualidade das águas superficiais para usos múltiplos 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte de Alenquer (19C/03) Ribª de Alenquer E SST 

Ponte da Ota (19D/04) Rio da Ota E 
Fosfatos, SST, coliformes totais e 

coliformes fecais, CBO5 e fósforo total

Ponte de Freiria (18E/01) Rio Maior E 

Azoto amoniacal, oxigénio dissolvido, 

fosfatos, SST, fósforo total, coliformes 

fecais e coliformes totais  

Chiqueda (16D/03) 
Rio Alcoa (Ribª do 

Mogo) 
D Oxigénio dissolvido 

Porto de Mós (16E/01) Rio Lena (nascente) C 
CQO, coliformes totais, coliformes 

fecais e condutividade 

Amor (15D/01) Rio Lis E Azoto amoniacal, fosfatos e SST 

Fontes (15E/06) Rio Lis (nascente) E CQO e fosfatos 

Milagres (15E/08) Ribª dos Milagres E 
CQO, CBO5, azoto amoniacal, fosfatos 

e SST 

 

Em síntese, as águas superficiais das áreas de estudo encontram-se globalmente numa 

situação de utilização muito restrita, restando apenas alguns locais onde apresentam 

qualidade para uso agrícola. 

 

Os principais parâmetros responsáveis pela classificação são indicadores de contaminação 

orgânica e microbiológica, resultantes das actividades poluentes anteriormente identificadas 

como importantes fontes de poluição, nomeadamente suiniculturas, descarga de águas 

residuais domésticas e indústria transformadora. 

 

 

4.6.5.3.2 Critério 2 – Qualidade das águas destinadas à rega 

 

Como é possível observar pela análise do Quadro 4.6.17, nenhum dos cursos de água 

monitorizados, quando classificados com qualidade para rega, se apresenta apto para esse 

uso, contrariando a critério anterior. 
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Quadro 4.6.17 - Classificação da qualidade das águas superficiais, de acordo com o seu uso 

potencial para rega 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte de Alenquer (19C/03) rio de Alenquer Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Ponte da Ota (19D/04) rio da Ota Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Ponte de Freiria (18E/01) rio Maior Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; SST; 

manganês 

Chiqueda (16D/03) 
rio Alcoa (ribª do 

Mogo) 
Não Conforme Coliformes fecais 

Porto de Mós (16E/01) rio Lena Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Amor (15D/01) rio Lis Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; nitratos, 

SST 

Fontes (15E/06) rio Lis (nascente) Não Conforme Cloretos; Coliformes fecais; SST 

Milagres (15E/08) ribª dos Milagres Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; nitratos, 

SST 

 

Conforme foi referido anteriormente, na bacia do rio Lis e do seu afluente rio Lena, localiza-

se o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis que utiliza água de diversos açudes para 

rega, estando dois deles localizados nas proximidades do eixo 2.1. Qualquer um destes 

cursos de água apresenta uma acentuada contaminação microbiológica, principal 

condicionante para a rega de culturas hortícolas. 

 

 

4.6.5.3.3 Critério 3 – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

 

No Quadro 4.6.18 sintetiza-se a classificação da qualidade das águas superficiais de acordo 

com este critério. 
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Quadro 4.6.18 - Classificação das águas superficiais segundo os objectivos de qualidade mínima 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte de Alenquer (19C/03) ribª de Alenquer Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido 

Ponte da Ota (19D/04) rio da Ota Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido (%) 

Ponte de Freiria (18E/01) rio Maior Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido 

Chiqueda (16D/03) 
rio Alcoa (ribª do 

Mogo) 
Não Cumpre CBO5; oxigénio dissolvido 

Porto de Mós (16E/01) rio Lena Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; cloretos; 

fósforo total 

Amor (15D/01) rio Lis Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; cloretos; 

fósforo total; oxigénio dissolvido 

Fontes (15E/06) rio Lis (nascente) Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

cobre total 

Milagres (15E/08) ribª dos Milagres Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido 

 

Pela análise do quadro anterior, em nenhum dos cursos de água monitorizados estão 

assegurados os objectivos ambientais de qualidade mínima.  

 

Tal como sucede nos dois critérios anteriores, os parâmetros condicionantes da 

classificação final, para além de serem muito semelhantes em todas as linhas de água 

analisadas, são indicadores de contaminação orgânica. 

 

Os parâmetros condicionantes, quando se apresentam em concentrações médias elevadas 

nos recursos hídricos revelam os seguintes indícios: 

 

− Azoto amoniacal. Só é detectável em águas ricas em matérias em decomposição, 

quando o teor em oxigénio é insuficiente para assegurar a sua transformação. 

Imediatamente a jusante de focos de poluição encontram-se frequentemente, 

concentrações de ião amónio de 0,5 a 3 mg/L, enquanto que os teores em nitritos e 

nitratos são relativamente baixos; 
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− Fosfatos. A sua presença em concentrações superiores a 0,1 ou 0,2 mg/L é indício 

de uma poluição por águas residuais, contendo fosfatos orgânicos e detergentes 

sintéticos, bem como por águas de escoamento superficial; 

− SST. O teor em sólidos em suspensão em águas correntes é quase sempre inferior a 

25 mg/L, podendo ocorrer valores superiores, em situações de eventos de 

precipitação significativa, que induzem o arrastamento do material depositado no 

leito do curso de água, ou em períodos de seca acentuada. Teores superiores a 

80 mg/L em sólidos em suspensão em águas correntes são característicos de cursos 

de água poluídos; 

− Cloretos. O teor em cloretos das águas correntes isentas de poluição não 

ultrapassa, geralmente, os 20 mg/L, teores excessivos deste parâmetro (superiores a 

250 mg/L) são indicadores de episódios de poluição industrial; 

− Oxigénio dissolvido (%). As condições biológicas normais requerem um mínimo de 

saturação de 75% podendo encontrar-se percentagens superiores a 110% em águas 

correntes. Valores de saturação de oxigénio dissolvido inferiores a 50% são críticos 

para a vida aquática; 

− CBO5. Em cursos de água não poluídos, o CBO5 é geralmente inferior a 3 mg/L. Nas 

zonas inferiores dos grandes cursos de água os valores encontrados estão 

geralmente compreendidos entre 3 e 5 mg/L, tendo tendência a aproximar-se dos 

valores críticos (superiores a 6 mg/L) nos períodos de seca. A partir deste patamar 

os valores são indicadores de contaminação orgânica. 
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4.7 ECOLOGIA 

 

4.7.1 Metodologia 

 

4.7.1.1 Flora, Vegetação e Habitats 

 

A caracterização dos factores ecológicos, flora, vegetação e habitats foi efectuada, no 

essencial, em duas fases. 

 

Numa primeira fase procedeu-se à caracterização ecológica da região onde se insere o 

projecto. 

 

Numa segunda fase foi efectuada a caracterização da flora, vegetação e habitats tendo 

como objectivos fundamentais os seguintes:  

 

− A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras áreas 

de particular interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afectadas pelo 

projecto; 

− A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas ao 

nível nacional e internacional; 

− A avaliação das principais relações ecológicas presentes e da importância das 

estruturas biofísicas nos contextos local, regional e nacional. 

 

O estudo desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação disponível e do 

estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas da área em analise, tendo 

em conta a identificação e localização de habitats classificados e de outras áreas de 

particular interesse ecológico. 

 

Nesse sentido foi realizado o aprofundamento da análise dos habitats da área, através dos 

reconhecimentos de campo que possibilitaram a confirmação e/ou correcção da informação 

obtida na bibliografia disponível, para os corredores associados a cada eixo (corredor com 

400 m de largura). 
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Em termos gerais, o faseamento metodológico seguiu as directrizes seguintes: 

 

− Reconhecimento da região onde se insere o projecto, através de recolha 

bibliográfica. Foi efectuada uma recolha bibliográfica de Planos de Ordenamento, 

PDM’s, estudos e análises no âmbito da flora e vegetação, que se integrem total ou 

parcialmente na área em estudo, incluindo a identificação estatutária, elenco das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis em caso de identificação das áreas 

naturais protegidas ou classificadas (Áreas incluídas no sistema nacional de Áreas 

Protegidas, Sítios e Zonas de Protecção Especial classificados no âmbito do Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, áreas de Interesse concelhio), existentes ou 

propostas, com recurso aos elementos legislativos e bibliográficos disponíveis; 

− Caracterização Corológica ou Biogeográfica da zona com objectivo de definir os 

macro-sistemas ecológicos em presença e o enquadramento da flora em termos fito-

geográficos; 

− Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos englobados na 

região em estudo; 

− Actualização dos dados cartográficos existentes (escalas 1: 25 000 e 1: 100 000); 

− Levantamento cartográfico de detalhe nas zonas dos corredores em avaliação com 

estabelecimento de zonas homogéneas, correspondentes aos habitats classificados 

de acordo com o seu valor fitocenótico, florístico e valor regional. Esta cartografia 

elaborada para o corredor de 400 m de largura associado a cada eixo, permitirá 

quantificar objectivamente as áreas interceptadas e respectivo valor; 

− Confirmação das interpretações através de reconhecimentos de campo, com 

particular incidência das unidades com vegetação de provável interesse florístico 

e/ou fitocenótico, em particular no vale da Ribeira do Mogo e Sítios Serras de Aire e 

Candeeiros e Azabuxo/Leiria; 

− Análise florística e fitocenótica com o objectivo de avaliar os respectivos valor 

regional relativo e o valor nacional, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril (transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 92/43/CEE relativa à 

preservação dos habitats), considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 

n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. 
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Elaborou-se nesta sequência uma Carta de Habitats à escala 1:25.000 (Desenhos 

LC1_EP_170_067_B a 075_B) e um conjunto de figuras, a escalas mais pequenas, que 

enquadram graficamente a situação existente. 

 

 

4.7.1.2 Fauna 

 

A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos afectados pelo Lote C1 da 

RAVE privilegiou, além das espécies presentes, a análise da interferência sobre as áreas 

naturais com maior interesse conservacionista, assim como os principais corredores 

ecológicos afectados pelas várias alternativas do traçado. 

 

A caracterização da situação actual foi efectuada recorrendo às seguintes fontes de 

informação: 

 

− Consulta de bibliografia especializada; 

− Recurso a Cartografia e Fotografia Aérea; 

− Consulta a especialistas e entidades diversas; 

− Trabalho de campo para identificação dos biótopos existentes, identificação das 

espécies ocorrentes na área (por observação directa e/ou audição e/ou através de 

vestígios); as saídas de campo foram efectuadas em Outubro de 2004, bem como 

em Março, Abril e Maio de 2005; os trabalhos de campo, direccionados para o grupo 

dos quirópteros decorreram em Janeiro e Março de 2005. 

− Inquéritos às populações locais. 

 

Esta caracterização envolveu os seguintes passos: 

 

− Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

− Identificação de biótopos, detecção de espécies e realização de inquéritos às 

populações; 

− Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies prioritárias 

(de acordo com a sua sensibilidade biológica e relevância das respectivas 

populações); 

− Caracterização da comunidade faunística; 

− Caracterização, em termos faunísticos, dos biótopos existentes na área; 
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− Determinação da importância relativa dos biótopos, para cada grupo faunístico; 

− Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

− Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica, como por exemplo 

situações de forte efeito de barreira ou fragmentação das comunidades faunísticas e 

corredores ecológicos. 

− Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 

ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias 

espécies prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam 

comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo faunístico); 

− A área de estudo definida para esta análise considera não só o corredor de 400 m de 

implantação de cada eixo alternativo, mas também a área envolvente a este corredor 

que, aquando da proximidade de áreas de interesse natural ou de corredores 

ecológicos, se estenderá até vários quilómetros dos eixos em estudo. 

 

 

4.7.2 Enquadramento ecológico 

 

Segundo Pina Manique e Albuquerque a área em estudo encontra-se inserida na Região 

Natural da Estremadura, (desde o início da traçado até ligeiramente a norte de Alcobaça) e 

na Região Natural da Beira Litoral (restante traçado). 

 

Na Região Natural da Estremadura o traçado desenvolve-se numa zona de transição entre a 

Região da Estremadura Oeste e os Calcários Estremenhos. 

 

No que respeita à região dos Cálcarios Estremenhos, morfologicamente e em termos gerais, 

caracteriza-se pela presença de relevos calcários imponentes, que se distinguem 

claramente das paisagens envolventes, muito particularmente das que se lhe seguem até ao 

mar, mais baixas e muito menos acidentadas. 

 

Esta área caracteriza-se genericamente por um clima marítimo, claramente atlântico na 

vertente ocidental destes relevos calcários, de transição para o clima continental nas suas 

vertentes orientais e com relativa diferenciação nas zonas mais elevadas. 
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Em termos litológicos, verifica-se que às unidades de relevo mais vigoroso correspondem 

rochas predominantemente calcárias e, entre essas unidades principais, ocorrem rochas 

predominantemente detríticas. 

 

Dominam os solos mediterrâneos vermelhos de materiais calcários, frequentemente 

associados a afloramentos rochosos e a solos calcários normais. 

 

Nesta região verifica-se uma predominância natural do Quercus faginea (carvalho 

cerquinho). A vegetação presente é, na sua generalidade, tipicamente mediterrânica, 

incluindo espécies como o carrasco, lentisco, zambujeiro e carvalho português. 

 

A parte inicial do traçado inicia-se na zona das Colinas de Rio Maior Ota, localizadas na 

região dos Calcários Estremenhos, onde ocorrem paisagens caracterizadas essencialmente 

por um relevo ondulado e por um uso florestal dominante (eucaliptal e alguns pinheiros 

bravos). Surgem pontualmente vinhas, olivais e pinhais mansos, não sendo suficientes para 

conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar a sensação de monotonia dada 

pela extensão de floresta. 

 

Tendo em conta a tipologia de uso do solo ocorrente nesta área, prevê-se que a riqueza 

biológica seja reduzida, não se encontrando referenciadas espécies raras e de elevado valor 

para a conservação. 

 

A partir do limite norte da Zona das Colinas de Rio Maior Ota, o traçado desenvolve-se na 

zona limítrofe das serras de Aire, integrada nos Calcários Estremenhos e da Estremadura 

Oeste.  

 

As serras de Aire e Candeeiros salientam-se perfeitamente pelo relevo, que se eleva cerca 

de 200m relativamente às unidades envolventes, e pela sua constituição geológica de 

domínio calcário. 

 

A natureza geomorfológica desta região e as suas particularidades climáticas conferem-lhe 

uma riqueza biológica elevada. Parte da sua superfície encontra-se integrada no Parque 

Natural e Sítio Rede Natura 2000 - Serras de Aire e Candeeiros. 
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As áreas mais altas, devido à reduzida disponibilidade hídrica, não apresentam ocupação 

permanente, sendo utilizadas de forma muito extensiva ou estando mesmo abandonadas. 

Nas zonas mais baixas e onde ocorre maior disponibilidade hídrica ocorrem planícies férteis 

de “terra rossa”, onde se cultiva milho, batata, vinha e uma série de outras culturas e hortas, 

registando-se, no entanto, actualmente o abandono das situações agrícolas mais difíceis, 

nomeadamente de olivais e pastagens. 

 

Na Região da Estremadura Oeste sente-se, directa ou indirectamente, a presença ou 

influência do mar, a qual se apresenta mais forte junto ao litoral diminuindo à medida que se 

caminha para o interior. 

 

A morfologia desta região apresenta-se suave, iniciando-se a nascente das serras de 

Candeeiros e de Montejunto e desce até ao mar através de um sistema de colinas, sulcadas 

por alguns vales mais aprofundados. 

 

Pedologicamente esta região está incluída na Orla Ocidental, dominando os solos litólicos 

não húmicos, encontrando-se ainda bem representados os solos calcários pardos e 

vermelhos, bem como os mediterrâneos pardos. 

 

A tipologia dos relevos associados a uma diversificada policultura, onde domina a pequena 

propriedade e o povoamento disperso, é muito significativa do carácter da paisagem desta 

região. 

 

O mosaico agrícola é constituído essencialmente por pomares, sobretudo de pereiras, 

macieiras e vinhas. 

 

A parte final do traçado desenvolve-se na Região da Beira Litoral, apresentando uma 

paisagem de transição entre o Norte e o Sul (Beira Litoral já com fortes influências da 

Estremadura) entre os maciços calcários a nascente e o litoral a poente. 

 

Esta região apresenta uma morfologia suave e um clima marítimo. Geologicamente inclui-se 

na orla mesocenozoica, constituída por formações sedimentares, dominando os solos 

litólicos e podzóis. 
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A “riqueza biológica” pode considerar-se média, associada aos padrões rurais que se 

desenvolvem no geral da região em estudo, e que pressupõem uma boa capacidade de 

suporte para a diversidade de espécies vegetais e animais. Contudo, nesta região são já 

conhecidos sérios problemas relacionados com ecossistemas fundamentais para a 

biodiversidade, designadamente a poluição e a degradação dos leitos e margens das linhas 

de água. 

 

Não se encontram referências à presença de espécies raras e com valor para a 

conservação, com excepção do Sítio da Rede Natura 2000 – Azabuxo / Leiria, o qual 

contém vários habitats naturais de interesse e espécies raras em Portugal, destacando-se a 

presença de Leuzea longifolia, Scirpus fluitans, Euphorbia uliginosa, Cheirolophus uliginosus 

e a comunidade de Hyperico elodis-scirpetum fluitantis. (ver ficha de caracterização do sítio 

no Anexo 4.7.1). 

 

Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque a área em estudo 

enquadra-se no andar basal (com altitudes inferiores a 400m) nas zonas Fito-climáticas 

Mediterrâneo-atlântica x Atlante-Mediterrânea (MA.AM), Atlante-Mediterrânea (AM ) e  

Atlante-Mediterrânea x Submediterrânea (AM.SM) e na zonas Edafo-Climáticas Calco-

Atlante-mediterrânea (cAM), Aluvio-Atlante-Mediterânea (aAM) e Aluvio-Atlante-Mediterânea 

(aMA), as quais se encontram indicadas na Figura 4.7.1. 

 

A zona fitoclimática Mediterrâneo-atlântica x Atlante-Mediterrânea (MA.AM) é caracterizada 

pela presença de Castanea sativa (Castanheiro); Olea europaea ssp sylvestris (Zambujeiro), 

Pinus pinaster, atlântica (Pinheiro bravo); Pinus pinea (Pinheiro manso); Quercus faginea 

(Carvalho lusitano); Quercus robur (Carvalho roble) e pelo Quercus suber (Sobreiro). 

 

Na zona Atlante-Mediterrânea são características as espécies Castanea sativa; Olea 

europaea ssp sylvestris; Pinus pinaster; Pinus pinea; Quercus faginea; Quercus suber. 

 

São características da zona Atlante-Mediterrânea x Submediterrânea as espécies Castanea 

sativa; Olea europaea, sylvestris; Pinus pinaster, atlântica; Pinus pinea; Quercus faginea; 

Quercus suber. 

 

A região Calco-Atlante-mediterrânea é caracterizada pela Olea europaea ssp sylvestris; 

Quercus faginea e Quercus rotundifolia (Azinheira). 
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O traçado desenvolve-se, assim, ao longo de um gradiente de transição entre condições 

climáticas sub-mediterrâneas (a sul), a sub-atlânticas (a norte), atravessando 

transitoriamente áreas com substrato Cálcarios determinando condições ecológicas 

específicas de particular importância no coberto vegetal. 

 

Na Figura 4.7.1 apresenta-se a Carta Fito-Edafo-Climática que enquadra a zona em estudo. 

 

 

Figura 4.7.1 - Carta Fito-Edafo-Climática 

 

 

4.7.3 Flora, Vegetação e Habitats 

 

4.7.3.1 Áreas de conservação da natureza 

 

A área em estudo e sua envolvente próxima enquadra-se numa rede ecológica que inclui 

algumas áreas de conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho, e Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos 
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termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro. A Figura 4.7.2 ilustra o enquadramento regional dos traçados face a áreas 

de conservação da natureza. Como é possível verificar da sua análise, o Parque Natural e 

Sítio Serras de Aire e Candeeiros e o Sítio Azabuxo/Leiria são directamente atravessados 

pelos corredores (400 m de largura) associados aos diferentes eixos e sub-eixos, enquanto 

que a Serra de Montejunto encontra-se um pouco mais distante. O Sítio Sicó – Alvaiázere e 

a Reserva Natural e Sítio Paul de Arzila encontram-se já bastante afastados da área de 

intervenção do projecto. 

 

Sítios Rede Natura 2000 

 

− Serras de Aire e Candeeiros: 

Esta área localiza-se na proximidade do traçado em estudo e é atravessada 

pontualmente pelos corredores dos sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3, 2.3.2, 2.8.1, 

2.8.2, 2.9 e 2.10. 

− Azabuxo – Leiria: 

O Sítio Azabuxo-Leiria desenvolve-se na proximidade do sub-eixo 2.2.4, sendo 

marginalmente atravessado pelo mesmo e pelos acessos da Estação de Leiria 

Nascente. 

 

Áreas Protegidas 

 

− Parque Natural da Serras de Aire e Candeeiros: 

Esta área inclui-se nos limites do Sítio Serras de Aire e Candeeiros verificando-se a 

sua intercepção pelos mesmos sub-eixos referidos para o Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros. 
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Figura 4.7.2 - Áreas de Conservação da Natureza na Região Envolvente aos Traçados. 
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O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros com cerca de 39.900 ha e o Sítio com o 

mesmo nome (com cerca de 44.227 ha), integram-se no maciço calcário estremenho, sendo 

um sítio de vital importância para a conservação de vários taxa em território nacional, raros 

e/ou ameaçados, constituindo um sítio representativo da flora e vegetação calcícola do 

Centro – Oeste de Portugal com numerosos endemismos lusitânicos. Salientam-se as 

formações rupícolas e as comunidades de orquídeas. 

 

Estão presentes catorze habitats naturais, dos quais cinco são prioritários. É um local de 

ocorrência de várias grutas muito importantes para os morcegos. Destaca-se ainda a 

ocorrência de uma população importante e muito característica de gralha de bico vermelho. 

 

O Sítio Azabuxo – Leiria com desenvolvimento junto ao Sub-eixo 2.2.4, apresenta cerca de 

136 ha, sendo limitado por linhas de água com galerias bem conservadas de amieiros, 

salgueiros e amieiro-negro, que bordejam campos cultivados, na sua maioria abandonados 

e ocupados por prados de herbáceas vivazes. O local encontra-se predominantemente 

ocupado por pinhal desenvolvido em solos quase turfosos sobre materiais arenosos. 

 

Apresenta vários habitats naturais, nomeadamente charnecas húmidas atlânticas 

meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix, florestas termomediterrâneas e pré-estépicas de 

todos os tipos, pradarias húmidas mediterrâneas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 

florestas aluviais residuais de Alnion glutinoso-incanae e cursos de água mediterrânicos 

intermitentes e algumas espécies de flora e fauna que constam da directiva Habitats. 

 

Na região em estudo, e embora não constituindo uma área com estatuto legal de 

conservação, é também de realçar a presença do Vale da Ribeira do Mogo, onde se situam 

as nascentes do Rio Alcoa, que constitui um corredor de vegetação tipicamente 

mediterrânica que liga a cidade de Alcobaça à Serra dos Candeeiros e que é intersectado 

pelos corredores dos sub-eixos 2.1.2, 2.2.3 e 2.3.2. 

 

No Anexo 4.7.1 apresentam-se as fichas de caracterização dos Sítios de Rede Natura 2000 

referidos. 
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4.7.3.2 Identificação e caracterização de corredores ecológicos 

 

Os corredores ecológicos (Estruturas de Activação Biológica-EAB) são entendidos como 

uma organização espacial de ecótopos que, interligados são susceptíveis de funcionar como 

ligações entre espaços de elevado interesse ecológico, reduzindo significativamente o seu 

isolamento. Essas estruturas representam na prática “corredores” onde a dispersão seminal 

se procede com maior facilidade relativamente a manchas de ecótopos similares mas 

isolados. 

 

Na Figura 4.7.3 representam-se os principais corredores ecológicos para a região 

envolvente ao projecto.  

 

Como é possível verificar, os traçados iniciam-se a sul numa zona de elevada sensibilidade 

ecológica correspondente às planícies aluvionares associadas às ribeiras de Alenquer e Ota 

drenantes para a lezíria do rio Tejo, principal EAB do centro do País. 

 

Os traçados prosseguem para norte entre dois relevos Cálcarios emergentes, Serras de 

Montejunto e Candeeiros, e bastante próximo deste último, em particular os corredores dos 

traçados mais a nascente que chegam a penetrar nos limites do Parque Natural e Sítio das 

Serras de Aire e Candeeiros (sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3 e 2.3.2). 

 

Entre a Batalha e Leiria, os traçados mais a oeste passam a distância significativa da EAB 

litoral associada aos sistemas dunares litorais, arribas e sistemas lagunares litorais 

atravessando posteriormente o vale do rio Lis (outra EAB significativa) através dos 

corredores associados aos sub-eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.7. 

 

Quanto aos traçados mais a nascente prosseguem bordejando ou intersectando mesmo 

pontualmente a área protegida associada à Serra dos Candeeiros (corredor dos sub-eixos 

2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10), assim como o sítio Azabuxo – Leiria (marginado pelo corredor do 

sub-eixo 2.2.4) e atravessando igualmente as EAB associadas ao vale do rio Lis, mas aqui 

subdivididas em três EAB diferenciadas, vales do rio Lena, rio Lis e da ribeira do Sirol. 
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Figura 4.7.3 - Principais corredores ecológicos 
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Para norte de Leiria, os traçados aproximam-se e mantêm-se na cumeeira entre as EAB 

associadas à ribeira de Carnide e ao rio Arunca, devendo ser este último atravessado no 

troço seguinte da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Porto. 

 

 

4.7.3.3 Flora 

 

4.7.3.3.1 Enquadramento corológico ou biogeográfico 

 

A noção de biogeografia está associada à forma como os seres vivos se distribuem na 

superfície terrestre. Segundo COSTA et al. (1999), é uma ciência que relaciona o meio físico 

com o biológico, utilizando para tal fim a informação recolhida da corologia vegetal, geologia, 

bioclimatologia e fitossociologia. 

 

A biogeografia estuda a distribuição espacial da vegetação recorrendo a uma hierarquização 

das diferentes unidades biogeográficas. Segundo RIVAS-MARTINEZ (1985), as hierarquias 

biogeográficas (reino, região, província e sector) são territórios de áreas contíguas, que 

incluem o relevo e o substrato geológico que possam existir no seu perímetro. 

 

Segundo COSTA et al. (1999) os traçados em avaliação incluem-se nas unidades a seguir 

indicadas e ilustradas na Figura 4.7.4: 

 

− Sub-Sector Beirense-Litoral do Sector Divisório Português; 

− Superdistrito Estremenho do Subsector Oeste-Estremenho do Sector Divisório 

Português; 

− Superdistrito Ribatagano do Sector Ribatagano-Sadense. 

 

Estas unidades incluem-se todas na província Gaditano-Onubo-Algarviense da 

Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-atlântica, Sub-região Mediterrânica Ocidental da Região 

Mediterrânica. 

 

No entanto, como as bases de dados existentes se encontram ainda referenciadas à 

caracterização fito-geográfica de J. Amaral Franco, será nessa que as analises florísticas se 

irão enquadrar (Figura 4.7.5). 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.211 

 

 

Figura 4.7.4 - Enquadramento fitogeográfico (Costa 1999) 

 

 

Figura 4.7.5 - Enquadramento fitogeográfico (segundo Franco) 
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4.7.3.3.2 Análise comparativa nacional e regional do valor florístico da zona em estudo 

 

Para a análise comparativa nacional e regional do valor florístico da zona em estudo foi 

utilizada uma base de dados própria (Souto Cruz) que inclui cerca de 1200 das espécies de 

maior interesse como património genético em Portugal continental (num número global de 

cerca de 5050 espécies referenciadas para Portugal). 

 

Na Figura 4.7.6 é indicado o número de espécies referenciadas para cada uma das zonas 

fito-geográficas definidas por Amaral Franco. 

 

 

 

Figura 4.7.6 - Número de taxa por zona fito-geográfica incluídos na base de dados utilizada 

 

Para a avaliação comparada entre as diferentes zonas fitogeográficas abrangidas pelos 

traçados foram utilizadas apenas as espécies protegidas do Anexo II do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril (transposição para o direito interno da Directiva n.º 92/43/CEE do 
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Conselho de 21 de Maio de 1992 relativa à conservação dos habitats naturais  e da fauna e 

da flora selvagens). 

 

 

4.7.3.3.3 Valores florísticos referenciados  

 

4.7.3.3.3.1 Zona Fitogeográfica do Centro-Oeste Calcáreo 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 10 espécies nas condições anteriormente referidas 

(ver Anexo 4.7.2). 

 

Dessas, apenas uma se encontra classificada como de protecção prioritária, a Ionopsidium 

acaule (Desf.) Reichenb, que ocorre essencialmente em habitats ruderais arenosos. 

 

Das restantes, a Narcissus calcicola Mendonça, Silene longicilia (Brot.) Otth.subsp. 

longicilia, Arabis sadina (G. Samp) Cout., Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa  

Franco & P. Silva e a  Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco subsp. cintrana 

(Coutinho) Franco & P. Silva ocorrem essencialmente em afloramentos rochosos Cálcarios 

e, ocasionalmente, em prados ruderalizados em substratos Cálcarios 

 

A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais. 

 

A Leuzea longifolia Hoffmanns & Link e a Juncus valvatus Link encontram-se referenciadas 

em habitats hidrofílicos. 

 

 

4.7.3.3.3.2 Zona Fitogeográfica do Centro-Oeste Arenoso 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 5 espécies incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei 

n.º 140/99, mas nenhuma é considerada como de protecção prioritária (ver Anexo 4.7.2). 

 

Das espécies referenciadas, a Myosotis lusitanica Schuster, a Leuzea longifolia Hoffmanns 

& Link e a Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. ocorrem essencialmente em habitats 

hidrofílicos  
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A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais. 

 

A Halimium verticillatum (Brot.) Sennen ocorre geralmente em matos xerofílicos abertos. 

 

 

4.7.3.3.3.3 Zona Fitogeográfica do Centro-Sul Miocénico 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 9 espécies incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei 

n.º 140/99, mas nenhuma é considerada como de protecção prioritária (ver Anexo 4.7.2). 

 

Das espécies referenciadas, a Myosotis lusitanica Schuster, a Leuzea longifolia Hoffmanns 

& Link, a Juncus valvatus Link, a Festuca duriotagana Franco & Rocha Afonso e a Salix 

salvifolia Brot. subsp. australis Franco ocorrem essencialmente em habitats hidrofílicos 

 

A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais 

 

A Halimium verticillatum (Brot.) Sennen ocorre geralmente em matos xerofílicos abertos. 

 

A Narcissus calcicola Mendonça e a Silene longicilia (Brot.) Otth. subsp. longicilia ocorrem 

essencialmente em afloramentos rochosos Cálcarios e ocasionalmente em prados 

ruderalizados em substratos Cálcarios. 

 

 

4.7.3.3.4 Conclusões relativas à flora 

 

Nesta fase, pode-se constatar que, das zonas atravessadas pelos traçados em estudo, a de 

maior sensibilidade sob a perspectiva florística corresponde à zona fitogeográfica do Centro-

Oeste Calcário em especial nos habitats ligados aos afloramentos rochosos, seguindo-se a 

zona fitogeográfica do Centro-Sul Miocénico e, com menos riscos, a zona fitogeográfica do 

Centro-Oeste Arenoso. Nestas duas últimas zonas os habitats mais relevantes 

correspondem aos habitats hidrofílicos, ou seja, zonas húmidas, linhas de água e outras 

situações onde o nível freático é geralmente superficial. 
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As principais áreas de ocorrência dos afloramentos rochosos calcários (onde ocorrem a 

Narcissus calcicola Mendonça, Silene longicilia (Brot.) Otth. subsp. longicilia, Arabis sadina 

(G. Samp) Cout., Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & P. Silva e a 

Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. 

Silva) encontram-se incluídas em Áreas Classificadas, concretamente no Sítio PTCON0015 

– Serras de Aire e Candeeiros e Sítio PTCON0048 – Serra de Montejunto. 

 

No sítio PTCON0046 Azabuxo-Leiria encontra-se uma das estações de ocorrência da 

Leuzea longifolia Hoffmanns & Link. 

 

 

4.7.3.4 Vegetação e Habitats 

 

4.7.3.4.1 Enquadramento ecológico regional 

 

Como forma de avaliar o interesse ecológico do território a nível regional procurou-se 

estabelecer uma caracterização da paisagem em termos estritamente ecológicos, com base 

nos conceitos de Forman (1995), elaborando um modelo Matriz-Corredor-Mancha (Figuras 

4.7.7 a 4.7.12). 

 

Para o estabelecimento desse conceito a nível regional, foi seleccionada como base para a 

matriz a cartografia publicada no âmbito do Corine Landcover, cujo grau de resolução 

corresponde à escala 1:100.000. Esta base foi actualizada através da Carta de Uso do Solo 

elaborada para o presente EIA e de levantamentos de campo realizados, com incidência nas 

zonas de provável maior interesse (Sítios Serras de Aire e Candeeiros e Azabuxo/Leiria, 

vale da ribª do Mogo, bem como os vales associados aos principais cursos de água nos 

locais em que são interceptados pelos corredores em estudo e, ainda, afloramentos a 

escarpas rochosas com extensão significativa). 

 

Foi, assim, estabelecida uma matriz de fundo com as seguintes unidades: 

 

− Tecido urbano; 

− Áreas de exploração de inertes; 

− Agricultura com habitação dispersa; 
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− Áreas agrícolas dominantes; 

− Zonas agro-florestais; 

− Floresta dominante; 

− Vegetação natural; 

− Linhas de água; 

− Áreas recentemente incendiadas. 

 

Sobre a matriz foram considerados os corredores associados a: 

 

− Estruturas lineares, associadas às linhas de água e sua classificação de acordo com 

o seguinte gradiente: 

 Classe 1 (presença de galeria ribeirinha bem desenvolvida nas duas 

margens); 

 Classe 2 (presença de galeria ribeirinha bem desenvolvida numa margem); 

 Classe 3 (presença de galeria ribeirinha arbórea nas duas margens); 

 Classe 4 (presença de galeria ribeirinha arbórea numa margem); 

 Classe 5 (ausência de galeria ribeirinha arbórea); 

− Estruturas associadas a vales alargados e suas margens declivosas; 

− Estruturas lineares associadas a afloramentos rochosos e escarpas em continuum; 

− Sistemas dunares. 

 

Igualmente sobre a matriz, foram identificadas as manchas mais significativas de vegetação 

de acordo com o seu valor fitocenótico, que decorrem da elaboração da Carta de Habitats 

(Desenhos LC1_EP_170_067_B a LC1_EP_170_075_B). 

 

Enquanto na matriz, os sistemas dunares e as estruturas associadas a vales alargados 

foram avaliadas numa área de enquadramento com o limite mínimo de 5 km, as estruturas 

lineares e as manchas foram avaliadas apenas nos corredores em estudo (com uma largura 

de 400 m). 

 

Da leitura das figuras verifica-se a ocorrência de áreas de valor fitocenótico mais 

significativos nos eixos: 0.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4. 

 

Mais concretamente, as áreas de maior valor e sensibilidade ecológica no sub-troço 1 

correspondem às planíncies aluviais dos rios de Alenquer e Ota e a habitats de elevado 
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valor regional (carvalhal e sobreiral) na envolvente do Parque Natural e Sítio Serras de Aire 

e Candeeiros. 

 

No sub-troço 2 ressalta-se o corredor ecológico de vegetação mediterrânica associado à ribª 

do Mogo, essencialmente constituído por matos calcícolas de maior interesse face ao seu 

valor florístico devido ao número elevado de espécies endémicas. Refere-se também a 

vegetação ripícola dos vales dos rios Lis, Lena, Arunca e das ribeiras dos Milagres, Sirol e 

Carnide, pela presença nomeadamente de salgueiros, juncais, silvados e canaviais. 

 

São, ainda, de elevado interesse regional os carvalhais e sobreirais que ocorrem na 

envolvente das Serras de Aire e Candeeiros e do Sítio Azabuxo-Leiria. De forma mais 

pontual, ocorrem também na zona em estudo carrascais e, pontualmente, urzais e 

zambujais, considerados habitats de elevado valor fitocenótico. 

 

No ponto 4.7.5.2.5 apresenta-se a caracterização dos sub-eixos fazendo-se uma análise 

detalhada das ocorrências com base nomeadamente na Figura Matriz-Corredor-Mancha. 
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Figura 4.7.7 - Matriz corredor-mancha (1/6) 
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Figura 4.7.8 - Matriz corredor-mancha (2/6) 
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Figura 4.7.9 - Matriz corredor-mancha (3/6) 
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Figura 4.7.10 - Matriz corredor-mancha (4/6) 
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Figura 4.7.11 - Matriz corredor-mancha (5/6) 
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Figura 4.7.12 - Matriz corredor-mancha (6/6) 
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4.7.3.4.2 Enquadramento fitocenótico e séries de vegetação 

 

A área em análise, na sua quase totalidade, apresenta como vegetação natural potencial em 

condições mesofílicas o carvalhal marcescente dominado por Quercus faginea. 

Pontualmente ocorrem condições ecológicas favoráveis (mesmo em condições mesofílicas) 

para domínio do carvalhal caducifólio dominado por Quercus pyrenaica. No entanto, as 

ocorrências actuais são muito escassas, sendo mesmo possível que esta última espécie 

nunca tenha conseguido competir com carvalhos cerquinhos já instalados. Na zona mais 

meridional da área em análise o potencial corresponderá muito provavelmente ao sobreiral 

(domínio de Querus suber). 

 

Nos habitats calcícolas xerofílicos o potencial corresponderá a comunidades de quercíneas 

perenifólias, concretamente o azinhal (domínio de Quercus rotundifolia) e/ou o carrascal 

(domínio de Quercus coccifera e Phillyrea latifolia). Podem ainda ocorrer condições para 

comunidades de Erica arborea e Arbutus unedo. 

 

Nos habitats hidrofílicos, dominam essencialmente os loureiros (domínio de Laurus nobilis, 

freixiais (domínio de Fraxinus angustifolia), de ulmais (domínio de Ulmus minor), salgueirais 

(domino de Salix spp.) e amiais (domínio de Alnus glutinosa). 

 

Nas linhas de água torrenciais em substratos Cálcarios as comunidades potenciais 

correspondem a formações caducifólias com Acer monspessulanum, Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna. 

 

 

4.7.3.4.3 Comunidades ocorrentes 

 

Na cartografia de Habitats elaborada à escala 1: 25.000 (Desenhos LC1_EP_170_067_B a 

075_B) foram identificadas as seguintes estruturas de ocupação do território: 

 

a) Estruturas naturais e seminaturais: 

− Carvalhal (Cv), comunidades de Quercus faginea, com frequente presença de 

Arbutus unedo, Viburnum tinus, Quercus suber, Quercus coccifera, Rhamnus 
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alaternus, Hedera helix subsp. canariensis, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, 

Vinca difformis. Estrutura integrável no Habitat 9240; 

− Sobreiral ou montado de sobro (Sb), comunidades diversificadas dominadas por 

Quercus suber e presença em subcoberto de matos silicícolas escleróticos 

predominantemente com domínio de Cistus salvifolius, Cistus crispus, Lavandula 

spp. As estruturas cartografadas incluem-se essencialmente no Habitat 6310 

(montado) quando em estruturas desprovidas de subcoberto lenhoso ou no Habitat 

9330 (sobreiral) em condições opostas; 

− Pinhal manso (Pm), comunidades de Pinus pinea, geralmente em estruturas de 

savana arborizadas (do tipo montado), estrutura que, face ao seu interesse ecológico 

e paisagístico, deverá ser integrada no Habitat 9540; 

− Amial, comunidades de Alnus glutinosa, estrutura integrável no Habitat 91E0 

(prioritário); 

− Zambujal (Zb), comunidades de Olea europaea var. sylvestris, estrutura integrável no 

Habitat 9320; 

− Salgueiral (Sx), comunidades de Salix atrocinerea, Salix alba e com presença 

frequente de Salix viminalis, Fraxinus angutifolia subsp. angustifolia, Ulmus minor, 

Laurus nobilis e Frangula alnus. Estrutura integrável no Habitat 92 A0; 

− Silvado, comunidades de Rubus ulmifolius e presença de Rosa spp. e Prunus 

spinosa subps. Insititoides, estrutura associada ao código Corine 31.84; 

− Canavial, comunidades de Arundo donax e raras vezes com Phragmites australis 

(caniçal), estrutura associada ao código Corine 53.1; 

− Carrascal, comunidades de Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Pistacia 

lentiscus, Erica scoparia, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, estrutura integrável 

no Habitat 5330; 

− Urzal com domínio de Erica arborea, estrutura integrável no Habitat 5330; 

− Mato silicícola atlântico, comunidades do tipo tojal ou urzal com domínio de Ulex 

minor, Ulex europaeus, Ulex parviflorus (conf. Ulex jussiaei), Erica scoparia, Calluna 

vulgaris, Erica umbellata, estrutura integrável no Habitat 4030; 

− Mato silicícola esclerofilo, comunidades do tipo tojal ou esteval com domínio de Ulex 

parviflorus (conf. Ulex airensis), Cistus ladanifer, Cistus crispus, Cistus salvifolius, 

estrutura integrável no Habitat 5330; 

− Mato calcícola, comunidades de Ulex parviflorus (conf. Ulex airensis), Rosmarinus 

officinalis, Genista tournefortii, estrutura integrável no Habitat 5330; 
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− Mato silicícola ruderal com comunidades de Daphne gnidium, estrutura associada ao 

código Corine 31.24; 

− Mato calcícola ruderal, com comunidades de Euphorbia characias, Cheirolophus 

sempervirens, Brachypodium phoenicoides, Eryngium dilatatum, Leucanthemum 

sylvaticum, Teucrium scorodonia, Origanum virens, estrutura associada ao código 

Corine 32.43; 

− Juncal, comunidades de Juncus maritimus estrutura integrável no Habitat 1410; 

− É de assinalar a possível ocorrência do habitat 4020 (prioritário) de forma muito 

pontual e não susceptível de ser cartografado à escala deste trabalho. De qualquer 

modo, não foi identificado durante os trabalhos de campo. 

 

b) estruturas silvícolas (floresta de produção). Estruturas não incluídas na listagens dos 

Habitats: 

− Pinhal bravo (Pb) estrutura associada ao código Corine 83.42, incluindo 

povoamentos de Pinus radiata, estrutura associada ao código Corine 83.43; 

− Eucaliptal (Ec), estrutura associada ao código Corine 83.31; 

− Acacial (Ac) de Acacia dealbata ou Acacia longifolia, estrutura associada ao código 

Corine 83.32; 

− Choupal (Ch) estrutura associada ao código Corine 83.39. 

 

c) outras estruturas de ocupação do território, igualmente não incluídas nos Habitats: 

− Área industrial, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

− Área social, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

− Central eléctrica, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

− Espaço verdes urbanos, estrutura associada ao código Corine 85.4; 

− Estufas, estrutura associada ao código Corine 82; 

− Indústrias extractivas e pedreiras, estrutura associada ao código Corine 87.4; 

− Infra-estruturas (incluindo as rodoviárias), estrutura associada ao código Corine 86.3; 

− Agricultura de regadio, estrutura associada ao código Corine 82; 

− Agricultura de sequeiro, estrutura associada ao código Corine 82; 

− Pomares, vinhas e outras culturas permanentes, estrutura associada ao código 

Corine 82; 

− Olivais, estrutura associada ao código Corine 83.10; 

− Albufeiras, estrutura associada ao código Corine 22.1; 

− Pastagens e prados, estrutura associada ao código Corine 38.2; 
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− Área degradada, estrutura associada ao código Corine 87; 

− Espaços verdes urbanos, estrutura associada ao código Corine 85.4. 

 

 

4.7.3.4.4 Avaliação das unidades cartografadas e conclusões relativas à vegetação e 

habitats 

 

Para a avaliação das unidades cartografadas foram utilizados os seguintes conceitos 

(Quadro 4.7.1): 

 

− de âmbito nacional e comunitário, a classificação dos respectivos habitats na 

Directiva; 

− de âmbito estritamente regional foram estabelecidos para cada habitat os 

respectivos: 

 Valor florístico que corresponde a uma integração dos dados obtidos na 

análise florística; 

 Valor fitocenótico que corresponde a uma avaliação do estado de equilíbrio 

dos respectivos habitats. 

 Valor Regional dos habitats que corresponde à média dos valores acima 

referidos no mesmo universo de 5 graus. 

 

De acordo com o Decreto-Lei. n.º 140/99, de 24 de Abril, apenas os amiais constituem 

Habitats considerados como prioritários no âmbito europeu. No entanto ocorrem, 

comunidades de elevado interesse pelo seu papel nas estruturas de activação biofísica 

(vulgarmente designadas por corredores ecológicos) como são o caso do habitat 92 A0 

(matas ribeirinhas de Salix spp.) e, ainda, os juncais, silvados e em, certa medida, os 

canaviais (embora correspondam a comunidades de uma exótica infestante, que substituiu o 

caniçal de Phragmites australis). 

 

São, ainda, de elevado interesse regional, pela sua proximidade ao clímax, os carvalhais e 

os sobreirais. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.228 

 

Quadro 4.7.1 - Valor regional dos habitats 

 
Directiva 

Habitats 
Valor florístico Valor fitocenótico Valor Regional(*) 

Carvalhal Incluído 4 5 5 

Sobreiral Incluído 3 5 4 

Montado de sobro Incluído 3 4 4 

Pinhal manso Incluído 3 4 4 

Amial prioritário 4 5 5 

Zambujal Incluído 5 5 5 

Salgueiral Incluído 4 5 5 

Silvado não incluído 3 3 3 

Canavial não incluído 2 2 2 

Carrascal Incluído 5 4 5 

Urzal Incluído 5 4 5 

Mato silicícola atlântico Incluído 4 3 4 

Mato silicícola esclerófilo Incluído 3 3 3 

Mato calcícola Incluído 5 3 4 

Mato silicícola ruderal não incluído 2 2 2 

Mato calcíola ruderal não incluído 3 2 3 

Mato indiferenciado Incluído 3 3 3 

Juncal Incluído 4 5 5 

Pinhal bravo não incluído 2 3 3 

Eucaliptal não incluído 2 2 2 

Acacial não incluído 1 1 1 

Choupal não incluído 2 2 2 

Áreas sociais e edificadas não incluído 1 1 1 

Áreas agrícolas não incluído 1 1 1 

Infra-estruturas viárias não incluído 1 1 1 

Olival não incluído 2 2 2 

Albufeiras não incluído 1 1 1 

Pastagens e prados não incluído 2 2 2 

Áreas degradadas não incluído 1 1 1 

Espaços verdes urbanos não incluído 1 2 2 

Pinus radiata não incluído 2 2 2 

(*) Média do Valor Florístico e Fitocenótico 

Relevantes pela sua raridade na zona em estudo são os urzais de Erica arborea (habitat 

5330) e os zambujais (Habitat 9320) que ocorrem pontualmente nos carrascais. 
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Também os matos calcícolas são de maior interesse face ao seu valor florístico derivado da 

presença de um número elevado de espécies endémicas. 

 

Da Figura 4.7.13 à Figura 4.7.18 encontra-se representado, em termos esquemáticos, o 

valor regional dos habitats ocorrentes na área em estudo. 

 

 

4.7.3.4.5 Caracterização dos corredores em estudo 

 

Feito o enquadramento e caracterização da área em estudo, apresenta-se seguidamente 

uma caracterização dos corredores associados a cada eixo e respectivos sub-eixos, 

efectuada com base na carta de habitats (Desenhos LC1_EP_170_067_B a 

LC1_EP_170_075_B), Figura Matriz-Corredor-Mancha (4.7.7 a 4.7.12) e Figura do Valor 

Regional dos Habitats (4.7.13 a 4.7.18) 

 

 

4.7.3.4.5.1 Eixo 0.1FO 

 

O eixo 0.1 FO representa o “fly over” à linha do Norte, inicia-se junto à vala do Carregado e 

termina no km 3+681. Desenvolve-se numa zona de vale que integra o vasto sistema de 

drenagem da lezíria do Tejo, nomeadamente a vala do Carregado e a vala da Regateira. 

Nesta zona predominam os campos agrícolas, essencialmente de regadio que constituem 

um habitat de reduzido valor ecológico, desprovido de espécies florísticas de interesse como 

foi possível verificar nos levantamentos de campo realizados. Este sub-eixo desenvolve-se 

em áreas que não apresentam estatuto de protecção à excepção de duas pequenas 

manchas de habitas incluídos no Decreto-Lei n.º 140/99 correspondentes, a áreas de 

carrascal, urzal e matos silicícolas atlânticos (aproximadamente no km 1+000) e a 

vegetação ribeirinha constituída por salgueiral (na parte final do eixo, km 3+500), 

respectivamente (como é possível visualizar na Carta de Habitats apresentada). 
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Figura 4.7.13 - Valor regional dos Habitats (1/6) 
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Figura 4.7.14 - Valor regional dos Habitats (2/6) 
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Figura 4.7.15 - Valor regional dos Habitats (3/6) 
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Figura 4.7.16 - Valor regional dos Habitats (4/6) 
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Figura 4.7.17 - Valor regional dos Habitats (5/6) 
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Figura 4.7.18 - Valor regional dos Habitats (6/6) 
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4.7.3.4.5.2 Eixo 0.1 

 

4.7.3.4.5.2.1 Sub-eixo 0.1.1 

 

Este sub-eixo inicia-se junto à vala do Carregado, numa área essencialmente agrícola sem 

grande valor ecológico e desenvolve-se ao largo da margem esquerda do rio Ota, evitando a 

afectação directa desta zona húmida de interesse que, enquanto estrutura linear funciona 

como um importante corredor ecológico. Esta zona integra a Rede Secundária da Rede 

Ecológica Metropolitana definida no PROTAML, e constitui a principal estrutura de activação 

biológica do país. 

 

Após a intersecção com a A10, o sub-eixo atravessa a vala da Regateira, linha de água de 

pequena dimensão que integra o vasto sistema de drenagem da lezíria do Tejo, numa zona 

caracterizada pela ausência de vegetação ribeirinha de interesse conservacionista.  

 

Entre o km 3+650 e o km 4+500 ocorre o atravessamento em viaduto do rio Alenquer, de um 

afluente da sua margem direita (o rio Barradinha), do rio Ota e da ribeira Vale dos Negros, 

numa área maioritariamente agrícola cujas galerias ripícolas, constituídas por salgueiros e 

canaviais, se apresentam pouco estruturadas e degradadas.  

 

Com base nos levantamentos de campo realizados confirma-se que é atravessada uma 

área significativa de montado, habitat incluído no Decreto-lei n.º 140/99 e classificado com 

valor regional 4, e pontualmente pinheiro manso e eucalipto (entre o km 4+650 e o km 

6+050).  

 

Posteriormente, o traçado desenvolve-se em áreas de eucalipto até atravessar uma área de 

maior sensibilidade e valor regional mais elevado, na parte final do sub-eixo (entre o km 

10+450 e o km 12+500), que corresponde a montado de sobro muito naturalizado em 

associação com pinhal (manso e bravo) e matos silicícolas atlânticos (essencialmente 

constituídos por estevais e tojais, de acordo com o trabalho de campo realizado).  
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4.7.3.4.5.2.2 Sub-eixo 0.1.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se essencialmente em áreas agrícolas (vinha e sequeiro) e em 

áreas florestais. 

 

Até ao vale de fundo largo e plano com aproveitamento agrícola, onde a vala do Archino 

conflui com a ribeira da Ameixoeira, ocorrem pequenos bosques constituídos 

essencialmente por matos silicícolas atlânticos e sobreiral, ocorrendo pontualmente pinheiro 

manso. Estes habitats, atravessados no final do traçado, apresentam elevado valor regional 

e fitocenótico, ressaltando-se, pelo seu elevado valor regional e estatuto de protecção, o 

montado de sobro. 

 

 

4.7.3.4.5.3 Eixo 0.2 

 

Este eixo desenvolve-se inicialmente em campos agrícolas, de sequeiro e vinha, e 

posteriormente em área florestal constituída essencialmente por pinheiros e eucaliptos, 

ocorrendo manchas pontuais de montado de sobro. As áreas agrícolas, habitats de baixo 

valor regional e sem estatuto de protecção, têm bastante representatividade em todo o eixo. 

As manchas de montado de sobro representam o habitat ecologicamente mais sensível, 

com valor regional 3 e 4. 

 

Nas áreas de vinha e nos campos de sequeiro a vegetação espontânea é praticamente 

inexistente, face às intensas práticas agrícolas a que estão submetidos, e não se prevê a 

ocorrência de espécies protegidas nestes locais, não tendo sido referenciada nenhuma nos 

trabalhos de campo. 

 

Este eixo atravessa em viaduto a vala do Archino e a ribeira da Ameixoeira numa área 

predominantemente agrícola, sem grande significado ecológico, sendo a vegetação 

ribeirinha ocorrente constituída por salgueiral e silvado disperso. 
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4.7.3.4.5.4 Eixo 1.1 
 

4.7.3.4.5.4.1 Sub-eixo 1.1.1 

 

Este sub-eixo inicia-se no futuro aeroporto da Ota, e atravessa o corredor ecológico 

constituído por salgueiral e canavial associado ao vale do rio Ota (intersectado 

aproximadamente no km 1+000). Esta representa uma zona de elevado valor regional 

constituída por vegetação de valor fitocenótico considerável. Após esta intercepção, o sub-

eixo desenvolve-se maioritariamente em áreas de montado, habitat de elevado valor 

regional (4) e protegido pelo Decreto-Lei n.º 140/99, que constitui um biótopo sensível do 

ponto de vista ecológico. 

 

Refere-se a presença do Paul do Archino com desenvolvimento adjacente ao traçado. 

Consiste numa zona húmida de elevado valor regional, que constitui um corredor ecológico 

importante, principalmente para a fauna. 

 

 

4.7.3.4.5.4.2 Sub-eixo 1.1.2 

 

De acordo com os levantamentos de campo realizados verifica-se que a parte inicial do sub-

eixo acompanha o corredor ecológico associado à vala do Archino, atravessando habitats de 

elevado valor regional constituídos por sobreiral, carrascal, urzal e matos silicícolas 

atlânticos e espécies vegetais de elevado valor ecológico (até aproximadamente ao km 

3+700). Entre o km 4+000 e o km 6+250, este sub-eixo desenvolve-se muito próximo da 

vala do Archino, ocorrendo pontualmente sobreiral na envolvente de linhas de água. 

 

Destaca-se uma grande área de montado, de valor regional 4, no início do sub-eixo (entre o 

km 2+400 e o km 3+900) e uma pequena área de montado, de valor regional 5, no final do 

traçado. O montado constitui um habitat sensível protegido pelo Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

O restante traçado desenvolve-se numa zona onde ocorre a combinação de vários habitats 

sem grande valor ecológico, desde áreas agrícolas a áreas de floresta de produção. 
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4.7.3.4.5.4.3 Sub-eixo 1.1.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se na zona de transição entre dois relevos Cálcarios emergentes, 

a serra de Montejunto e a serra de Candeeiros (cuja zona mais a noroeste constitui a 

designada Serra de Todo o Mundo). Este corredor encontra-se bastante artificializado 

devido nomeadamente à influência de algumas infra-estruturas (EN1, A15 e ligação 

A15/EN1). 

 

Apesar da forte presença de floresta de produção que se verifica, de um modo geral, ao 

longo de todo o traçado, ocorrem alguns habitats de maior valor ecológico, tais como a 

vegetação ripícola (que ocorre ao nível dos cursos de água intersectados) e a floresta de 

protecção (carrascal, urzal, montado de sobro, pinheiro manso, entre outros). 

 

No início do traçado, até se verificar a travessia da ribeira do Judeu, ocorre uma pequena 

mancha de montado, de valor regional 5, com estatuto de protecção e elevado valor 

fitocenótico. A ribeira do Judeu, principal afluente da margem direita do rio Maior, é 

atravessada em viaduto numa zona de vale que alberga uma galeria ribeirinha arbórea nas 

duas margens (Classe 3), constituindo um corredor ecológico. Esta ribeira tem como 

principais afluentes as ribeiras de Maçussa e do vale do Coito, ambas intersectadas pelo 

traçado. No entanto as galerias ribeirinhas associadas a estas linhas de água são pouco 

desenvolvidas (Classe 5) e não apresentam grande sensibilidade ecológica.  

 

Outras linhas de água atravessadas pelo traçado, como a ribeira do Juncal, a ribeira da 

Amieira (afluente da margem esquerda da ribeira do Juncal), e a ribeira Vale das Lebres, 

apresentam uma galeria ribeirinha pouco desenvolvida e em mau estado de conservação 

(Classe 5).  

 

Refere-se também o atravessamento de outros afluentes principais do rio Maior, 

nomeadamente o seu afluente com maior expressão, a ribeira do vale Rodelo que apresenta 

vegetação ripícola com algum interesse do ponto de vista ecológico (classe 3).  

 

Na envolvente da ribeira da Amieira (interceptada ao km 20+000) ocorrem algumas áreas 

sensíveis, de elevado valor fitocenótico, classificadas como floresta de protecção 

(essencialmente pinheiro manso). 
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Na parte final, o traçado desenvolve-se paralelamente e próximo do Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros numa zona onde ocorrem manchas de elevado valor regional (carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas), como foi possível verificar nos 

levantamentos de campo realizados. 

 

 

4.7.3.4.5.4.4 Sub-eixo 1.1.4 

 

Este sub-eixo atravessa uma área mista de campos agrícolas, matos e floresta (protecção e 

produção).  

 

De acordo com os trabalhos de campo realizados verifica-se que o traçado desenvolve-se 

nalgumas áreas sensíveis (referenciadas também na Carta de Habitats e na Figura 

Matriz-Corredor-Mancha), habitats com estatuto de protecção e elevado valor regional. As 

zonas de maior sensibilidade correspondem a pinheiro manso, carrascal, urzal, matos 

silicícolas esclerófilos e matos calcícolas (nomeadamente entre o km 34+500 e o km 

36+000) e a vegetação arbórea naturalizada de carvalho-cerquinho, carrascal, urzal, matos 

silicícolas esclerófilos e matos calcícolas (nomeadamente entre o km 40+000 e o km 

43+000). 

 

A vegetação ribeirinha associada ao rio Seco, afluente da ribeira de Fonte Santa 

(intersectado aproximadamente ao km 43+000), não apresenta grande sensibilidade 

ecológica (classe 5). 

 

No final do corredor denota-se uma grande diversidade de habitats, desde campos agrícolas 

e áreas florestais, em torno das áreas sociais.  

 

 

4.7.3.4.5.5 Eixo 1.2 

 

4.7.3.4.5.5.1 Sub-eixo 1.2.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se predominantemente em áreas agrícolas. No entanto na parte 

final do traçado atravessa áreas de floresta de produção.  
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Ao longo de toda a extensão de traçado (com maior significado na parte inicial e final) 

ocorrem pequenas manchas de habitats sensíveis de elevado valor regional, 

correspondentes a áreas de carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas, 

sobreiral e pinhal manso. Nos levantamentos de campo foi confirmada a presença destes 

habitats. 

 

A vegetação ribeirinha da ribeira da Ameixoeira, atravessada em viaduto na parte final do 

traçado, caracteriza-se pela presença de comunidades de eucalipto e apresenta valor 

ecológico pouco significativo (classe 5). No entanto, na envolvente podem ocorrer 

pontualmente sobreiros e pinheiro-manso (habitats com elevado valor regional). 

 

 

4.7.3.4.5.5.2 Sub-eixo 1.2.2 

 

Ao longo deste sub-eixo verifica-se o atravessamento de uma zona de transição entre dois 

relevos Cálcarios emergentes, a serra de Montejunto e as serras de Aire e Candeeiros. 

 

O traçado desenvolve-se ao longo de áreas florestais e campos agrícolas, até 

aproximadamente ao km 14+700. Como foi possível verificar nos levantamentos de campo 

efectuados, os habitats mais sensíveis e de maior valor regional que ocorrem ao longo do 

sub-eixo correspondem a áreas de carrascal, carvalhal, sobreiral, pinheiro manso 

(nomeadamente entre o km 11+500 e o km 12+500), urzal, matos silicícolas atlânticos, 

matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas. 

 

Na proximidade de Alcoentre aproximadamente ao km 10+500, ocorre o atravessamento em 

viaduto da ribeira do Judeu, num troço em que a ribeira corre num vale mais estreito com 

galeria ribeirinha nas duas margens (classe 3). Esta ribeira tem como principais afluentes as 

ribeiras de Maçussa e do vale do Coito, ambas intersectadas pelo traçado. No entanto, as 

galerias ribeirinhas associadas a estas linhas de água são pouco desenvolvidas (classe 5) e 

não apresentam grande sensibilidade ecológica. 

 

Aproximadamente ao km 16+500 é atravessado em viaduto o vale da Amieira numa zona 

em que a vegetação ribeirinha se apresenta um pouco degradada (Classe 5). Na envolvente 

do vale ocorrem comunidades vegetais com relevância para a conservação da 
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biodiversidade, como o pinheiro manso e o carrasco, e algumas áreas de menor valor 

ecológico (pinheiro bravo e eucaliptal). 

 

A partir do km 19+000, o traçado desenvolve-se em zonas de menor valor ecológico, com 

predominância de floresta de produção e ocorrência pontual de algumas áreas agrícolas. No 

entanto, refere-se a presença de pequenas manchas de carrascal, urzal, matos silicícolas 

esclerófilos e matos calcícolas na parte final do traçado, próximo do Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros.  

 

 

4.7.3.4.5.6 Eixo 1.3 

 

4.7.3.4.5.6.1 Sub-eixo 1.3.1 

 

Este sub-eixo no seu desenvolvimento, até aproximadamente ao km 3+200, atravessa 

alguns habitats de valor regional significativo como carrascal, urzal, sobreiral, carvalhal, 

pinhal manso e algumas áreas de matos silicícolas atlânticos. 

 

Aproximadamente ao km 3+195 o traçado inicia o seu desenvolvimento no Sítio e Parque 

Natural Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e termina ao km 8+950. Até ao km 5+500 é 

atravessada uma extensa área de eucaliptal, sem interesse do ponto de vista ecológico, e 

posteriormente desenvolve-se em áreas sem valor ecológico digno de referência até ao 

final. 

  

Relativamente à vegetação ribeirinha refere-se a que ocorre ao nível do atravessamento do 

rio Seco e da ribeira dos Freires. No entanto esta vegetação encontra-se descaracterizada e 

sem valor ecológico.  

 

 

4.7.3.4.5.6.2 Sub-eixo 1.3.2 

 

Este sub-eixo tem início dentro dos limites do Sítio e PNSAC (ao km 6+700) e desenvolve-

se ao longo desta área de conservação aproximadamente até ao km 8+950. A área 

atravessada pelo traçado encontra-se ambientalmente degradada (nomeadamente pela 
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presença de pedreiras, de depósitos de inertes e de pequenas indústrias, entre outras), 

reduzindo significativamente o seu valor ecológico. 

 

Os habitats de maior valor ecológico que ocorrem nesta alternativa do traçado são o olival, 

carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas e, pontualmente, pinheiro 

manso. 

 

Do km 7+600 ao km 8+950 o traçado desenvolve-se numa área de maior valor ecológico 

devido à sua naturalidade, composta por uma vasta diversidade de habitats (carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas e pontualmente sobreiral, carvalhal, olival e 

eucaliptal), de acordo com o referenciado nos levantamentos de campo realizados. 

Posteriormente o sub-eixo desenvolve-se predominantemente em áreas agrícolas e 

florestais de produção e, pontualmente, em áreas urbanas e de depósitos de inertes. 

 

Já na parte final do sub-eixo, fora dos limites do Sítio e PNSAC (ao km 8+950), o traçado 

desenvolve-se essencialmente em campos agrícolas. 

 

Este sub-eixo intercepta algumas ribeiras de pequena dimensão que nascem na serra dos 

Candeeiros e são afluentes do rio Seco, como a ribeira da Pia, a ribeira do Vale de Ventos e 

a ribeira da Portela do Pereira. A vegetação ribeirinha nestas zonas encontra-se degradada 

e sem valor ecológico de referência. 

 

 

4.7.3.4.5.7 Eixo 1.5 

 

Este eixo tem início na zona agrícola envolvente da povoação de Casal do Carvalho e 

desenvolve-se em toda a sua extensão no interior do Sítio e PNSAC. 

 

Apesar do seu desenvolvimento junto ao IC2, o traçado atravessa uma zona, entre o km 

0+900 e o km 2+600, de elevado valor regional composta por uma grande diversidade de 

habitats (carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas e pontualmente 

sobreiral, carvalhal, olival e eucaliptal). 

 

Posteriormente e até ao fim do seu desenvolvimento, este eixo atravessa um misto de áreas 

agrícolas e floresta de produção (pinhal bravo e eucaliptal), ocorrendo também algumas 
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áreas de olival. Com excepção do olival, estes habitats não apresentam valor ecológico 

significativo. 

 

Pequenas ribeiras são atravessadas por este eixo, como a ribeira da Pia e a ribeira do Vale 

de Ventos. No entanto, esta vegetação ribeirinha não se encontra estruturada nem em bom 

estado de conservação. 

 

 

4.7.3.4.5.8 Eixo 2.1 

 

4.7.3.4.5.8.1 Sub-eixo 2.1.1 

 

Na proximidade deste sub-eixo refere-se a presença do vale encaixado do rio Seco que 

integra o sistema ecológico da ribª do Mogo, caracterizado pela elevada biodiversidade da 

vegetação, essencialmente constituída por carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e 

matos calcícolas (habitats de elevado valor regional e fitocenótico). 

 

Apesar do seu desenvolvimento na proximidade do Sítio e PNSAC este traçado atravessa 

predominantemente habitats de menor valor ecológico. Na parte inicial do sub-eixo verifica-

se a afectação de campos agrícolas e, a partir do km 0+950, o traçado desenvolve-se em 

floresta de produção (pinheiro bravo e eucalipto). 

 

 

4.7.3.4.5.8.2 Sub-eixo 2.1.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se inicialmente em floresta de produção (pinheiro-bravo), habitat 

que apresenta baixa biodiversidade e consequente menor valor ecológico. 

 

Na proximidade do vale do rio da Fonte Santa, atravessado pelo traçado aproximadamente 

ao km 3+000, ocorrem áreas de carvalhal de elevado valor regional que intercalam com 

áreas de eucaliptal de reduzido valor ecológico. 

 

Posteriormente este sub-eixo desenvolve-se sobre zonas de elevada biodiversidade como 

carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal e matos calcícolas e silicícolas 
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esclerófilos. Ocorrem também algumas zonas de pinhal bravo, de valor ecológico pouco 

significativo. 

 

 

4.7.3.4.5.8.3 Sub-eixo 2.1.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se inicialmente na zona de vale encaixado (e escarpas 

declivosas) da ribª do Mogo que constitui um corredor de vegetação ripícola tipicamente 

mediterrânica apresentando elevada sensibilidade ecológica. 

 

A vegetação envolvente, constituída por uma grande diversidade de biótopos (carvalhal, 

carrascal, urzal, zambujal, matos silicícolas atlânticos), em conjunto com os elementos 

rupícolas existentes, constitui uma zona com elevado valor regional caracterizada pela sua 

riqueza florística e fitocenótica. 

 

Do km 7+650 até ao fim deste sub-eixo, o traçado atravessa uma área predominantemente 

florestal de pinhal bravo e eucalipto e, pontualmente, algumas áreas agrícolas. 

 

 

4.7.3.4.5.8.4 Sub-eixo 2.1.4 

 

Este sub-eixo atravessa pequenos campos agrícolas que intercalam com áreas de 

pinheiro-manso, olivais e algum eucaliptal. 

 

O vale do Rio de Cós é interceptado ao km 13+500 e constitui um corredor ecológico 

significativo pela largura e declive das suas margens. A vegetação ribeirinha arbórea que o 

caracteriza é dispersa e marca presença numa das margens, sendo constituída 

essencialmente por salgueiral (classe 3). 

 

É também atravessado em viaduto o vale do rio Alpedriz que, apesar da sua menor 

dimensão, apresenta algum valor ecológico. Este vale caracteriza-se pela presença de 

galeria ribeirinha arbórea nas duas margens, menos desenvolvida (Classe 3) que a do vale 

do Rio Cós e constituída essencialmente por salgueiros. 
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Após o atravessamento do rio Alpedriz e até aproximadamente ao km 22+920, este sub-eixo 

desenvolve-se fundamentalmente em área florestal densa de produção de eucalipto, 

ocorrendo também algum pinheiro-bravo. Pontualmente ao longo do traçado ocorrem matos 

silicícolas atlânticos com elevado valor regional. 

 

Até ao final deste sub-eixo é ainda intersectada marginalmente a Mata Nacional do Casal da 

Lebre, numa área de pinhal junto à A8. 

 

 

4.7.3.4.5.8.5 Sub-eixo 2.1.5 

 

Este sub-eixo atravessa em viaduto a Ribª do Fagundo, numa zona em que a vegetação 

ribeirinha se apresenta bem desenvolvida numa margem (Classe 2) e é predominantemente 

constituída por salgueiral. Esta zona e a sua envolvente encontram-se um pouco 

artificializadas devido à proximidade da zona urbana de Albergaria. 

 

Até se verificar o atravessamento do vale do rio Lis, o traçado desenvolve-se sobre floresta 

de produção essencialmente de pinheiro-bravo e eucalipto. Ocorrem também algumas áreas 

de acacial, olival e, pontualmente, matos silicícolas (habitat de maior sensibilidade). 

 

Aproximadamente ao km 36+000 ocorre o atravessamento num extenso viaduto do vale do 

rio Lis que constitui um verdadeiro corredor ecológico. Este corredor caracteriza-se pela 

presença de galeria ripícola desenvolvida nas duas margens (Classe 1) e pela sua 

biodiversidade, nomeadamente pela presença de salgueiral e canavial.  

 

 

4.7.3.4.5.8.6 Sub-eixo 2.1.6 

 

Este sub-eixo desenvolve-se ao longo de florestas de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) 

e áreas urbanas. Esta zona, devido ao seu grau de artificialização, não demonstra interesse 

do ponto de vista ecológico. 

 

Uma das áreas de pinheiro-bravo corresponde à Mata Nacional do Rabasco, que será 

afectada de um modo muito marginal. 
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A área de maior sensibilidade ecológica é atravessada na parte final do traçado, no vale da 

ribeira de Carnide que constitui um corredor ribeirinho bem desenvolvido nas duas margens 

(Classe 1), caracterizado pela presença de salgueiral. É importante referir que, devido à 

recente devastação, esta vegetação ribeirinha encontra-se um pouco descaracterizada e 

apresenta baixa biodiversidade. 

 

Na parte final do traçado ocorrem pontualmente choupais e matos silicícolas atlânticos, que 

representam habitats com interesse ecológico devido ao elevado valor fitocenótico. 

 

 

4.7.3.4.5.8.7 Sub-eixo 2.1.7 

 

Este pequeno sub-eixo tem início numa zona de floresta de produção constituída por 

eucalipto e também por pinheiro-bravo, na proximidade da ribeira de Carnide. 

 

O traçado desenvolve-se predominantemente em floresta de produção, no entanto ocorrem 

também pequenos campos agrícolas ao longo da ribeira do Vale Salgueiro (afluente da 

margem esquerda da ribª de Carnide). 

 

No desenvolvimento deste sub-eixo não ocorrem espécies florísticas de elevado valor 

ecológico. 

 

 

4.7.3.4.5.9 Eixo 2.2 

 

4.7.3.4.5.9.1 Sub-eixo 2.2.1 

 

À semelhança do sub-eixo 2.1.1 este desenvolve-se numa zona de valor ecológico reduzido, 

apesar da proximidade ao Sítio e PNSAC. Inicialmente o traçado desenvolve-se sobre 

campos agrícolas, e a partir do km 0+900, em áreas florestais de produção (pinheiro-bravo e 

eucalipto).  

 

Na proximidade deste sub-eixo refere-se a presença do vale do rio Seco, que integra o 

sistema da ribeira do Mogo. 
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4.7.3.4.5.9.2 Sub-eixo 2.2.2 

 

Este sub-eixo começa por atravessar em viaduto o vale do rio da Fonte Santa. A vegetação 

ribeirinha associada a esta linha de água não suscita preocupações ecológicas 

significativas, pois caracteriza-se por vegetação ribeirinha de menor valor ecológico (Classe 

5) numa área dominada por matos calcícolas ruderais. Refere-se, no entanto, a presença de 

uma área de carvalhal de elevado valor regional na proximidade deste rio. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de produção (pinhal bravo e 

eucalipto), em áreas agrícolas e, pontualmente, sobre alguns habitats de valor ecológico 

significativo, como áreas de carvalhal, carrascal, urzal e olival. 

 

 

4.7.3.4.5.9.3 Sub-eixo 2.2.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se paralelamente ao Sítio e PNSAC, atravessando-o 

marginalmente em viaduto entre o km 13+650 e o km 14+000. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais (pinheiro bravo e eucalipto) e 

áreas agrícolas (associadas às povoações de Casal do Rei, Ataija de Baixo, Ataija de Cima 

e Casal de Sta. Teresa), biótopos pobres do ponto de vista ecológico. As zonas 

atravessadas mais sensíveis e de maior valor ecológico são as áreas de carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e algumas áreas de olival.  

 

Aproximadamente entre o km 10+000 e o km 10+800 ocorre uma área mista de elevada 

biodiversidade (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) e, consequentemente, de 

elevado valor regional. 

 

Este sub-eixo atravessa também a ribeira do Mogo, numa área de menor  

valor ecológico caracterizada pela ausência de vegetação ribeirinha arbórea  

(Classe 5). Na envolvente refere-se a presença de uma área mista de carvalho (habitat de 

elevado valor regional) e eucalipto. 
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4.7.3.4.5.9.4 Sub-eixo 2.2.4 

 

Desde o início do seu desenvolvimento, até aproximadamente ao km 21+000, o traçado 

desenvolve-se em campos agrícolas que intercalam com pinhal (pinheiro bravo). 

 

O vale do rio Lena, atravessado em viaduto aproximadamente ao km 17+000, constitui 

potencialmente um corredor ecológico importante, caracterizado pela presença de galeria 

ripícola bem desenvolvida nas duas margens (Classe 1), constituída por amial, salgueiral e 

canavial. No entanto, a zona de vegetação ribeirinha atravessada encontra-se actualmente 

descaracterizada e desprovida de espécies com significado do ponto de vista ecológico. 

 

O traçado atravessa em viaduto o pequeno vale da ribª da Várzea (ao km 23+250) que 

apresenta vegetação ribeirinha arbórea numa margem (Classe 4), constituída 

essencialmente por matos silicícolas atlânticos de elevado valor fitocenótico.  

 

Posteriormente, este sub-eixo atravessa o vale do rio Lis (ao km 25+850) numa zona 

desprovida de espécies florísticas de interesse ecológico, devido à ocorrência de incêndios 

nos últimos anos. No entanto refere-se a presença pontual de áreas florestais mistas de 

carvalho (habitat de elevado valor regional) e pinheiro bravo. 

 

Após o desenvolvimento do traçado em túnel, e até ao km 27+950 (onde tem início um novo 

viaduto), este sub-eixo afecta uma área mista de carvalhal e pinhal bravo com valor regional 

significativo. Posteriormente, os habitats mais sensíveis e de maior valor regional 

atravessados são matos silicícolas atlânticos e áreas mistas de carrascal, urzal, matos e 

pinhal bravo.  

 

Seguidamente, o traçado desenvolve-se numa área designada Mata da Curvachia, entre o 

km 29+500 e o km 30+100, caracterizada por um conjunto interessante de habitats, 

nomeadamente carrascal (predomínio do medronheiro), urzal, matos silicícolas esclerófilos e 

manchas arbóreas como o carvalho-cerquinho, pinheiro-bravo, pinheiro-manso, oliveiras e 

também eucaliptos. 

 

Posteriormente, o traçado desenvolve-se sobre áreas artificializadas, de menor valor 

ecológico, até se verificar o atravessamento em viaduto da ribeira do Sirol aproximadamente 
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ao km 34+500. A vegetação ribeirinha associada a esta linha de água é caracterizada 

potencialmente pela presença de amial, salgueiral e canavial. No entanto, a zona 

atravessada encontra-se bastante degradada e apresenta valor ecológico reduzido. 

 

Aproximadamente entre o km 33+100 e o km 33+600, o corredor em estudo atravessa o 

Sítio Azabuxo-Leiria, numa zona de menor valor ecológico caracterizada pela ocorrência de 

pinhal-bravo bem desenvolvido. 

 

Embora esta área de conservação da natureza seja delimitada por linhas de água com 

galerias bem conservadas de amieiros e salgueiros a bordejar campos agrícolas, a 

vegetação ribeirinha na área de influência do traçado é dominada por espécies exóticas de 

reduzido valor ecológico, nomeadamente acácias. 

 

Neste Sub-eixo, a futura estação de Leiria irá ser implantada fora dos limites do Sítio 

Azabuxo-Leiria, embora alguns dos acessos a esta estação se localizem no interior do Sítio. 

 

O vale da ribª dos Milagres, atravessado em viaduto ao km 40+100, é caracterizado pela 

presença de galeria ripícola bem desenvolvida numa das suas margens (classe 2). A 

vegetação ripícola da zona de atravessamento encontra-se um pouco degradada. 

 

Posteriormente, e até ao final da sua extensão, o traçado desenvolve-se 

predominantemente em áreas florestais de pinheiro bravo e eucalipto, que apresentam valor 

ecológico reduzido. 

 

O vale da ribª de Carnide, atravessado ao km 46+000, caracteriza-se pela presença de 

galeria ribeirinha arbórea nas duas margens (Classe 3), constituída essencialmente por 

salgueiros e choupos e de pequenas áreas agrícolas. 

 

 

4.7.3.4.5.9.5 Sub-eixos 2.2.5 e 2.2.6 

 

O traçado correspondente a estes sub-eixos atravessa uma área significativa de floresta de 

produção (essencialmente pinheiro bravo) que apresenta reduzido valor ecológico. 
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Esta zona encontra-se um pouco artificializada devido à existência de infra-estruturas e 

áreas urbanas na sua envolvente próxima. 

 

É excepção o vale da ribª do Vale do Feto, interceptado pelo sub-eixo 2.2.5 ao km 47+600, 

que constitui uma área ecologicamente sensível pela presença de vegetação ripícola 

composta por salgueiros e choupos. 

 

Por sua vez, o sub-eixo 2.2.6 atravessa o vale da ribª do Vale Salgueiro (afluente da ribeira 

de Carnide) e, posteriormente, o vale da ribeira da Roussa (afluente do rio Arunca), 

caracterizados por vegetação ripícola constituída por matos silicícolas atlânticos e salgueiral. 

É importante referir que a zona onde se verifica o atravessamento pelo traçado se encontra 

degradada e apresenta reduzido valor ecológico. 

 

 

4.7.3.4.5.9.6 Sub-eixo 2.2.7 

 

Este sub-eixo inicia-se numa zona essencialmente agrícola e prossegue o seu 

desenvolvimento, até ao km 59+300, sobre áreas florestais de eucalipto e pinheiro-bravo. 

Posteriormente, e até ao final, o traçado continua a desenvolver-se em áreas florestais de 

produção, dominadas por pinheiro-bravo. 

  

Não ocorre afectação de habitats de valor regional significativo, nem de corredores 

ecológicos associados a linhas de água interceptadas, ao longo de toda a extensão do sub-

eixo.  

 

 

4.7.3.4.5.10 Eixo 2.3 

 

4.7.3.4.5.10.1 Sub-eixo 2.3.1 

 

Este sub-eixo atravessa o vale do rio da Fonte Santa em viaduto, aproximadamente ao km 

0+500, numa área com algum valor ecológico, constituída essencialmente por matos 

calcícolas ruderais.  
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Entre o km 4+500 e o km 8+500, o traçado desenvolve-se na proximidade da margem 

esquerda da ribeira do Mogo, e atravessa alguma diversidade de habitats de elevado valor 

regional e com interesse ecológico significativo (carvalhal, olival e algumas áreas mistas de 

carrascal, urzal e matos calcícolas e silicícolas esclerófilos). Ocorrem também algumas 

zonas florestais de pinheiro bravo, caracterizadas por baixa biodiversidade e reduzido valor 

ecológico. 

 

 

4.7.3.4.5.10.2 Sub-eixo 2.3.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se paralelamente à ribeira do Mogo, numa zona 

predominantemente florestal. Inicialmente atravessa áreas agrícolas e, pontualmente, 

algumas áreas urbanas desprovidas de valor ecológico. 

 

Após se verificar o atravessamento da ribª do Mogo (ao km 8+000) numa área de menor 

valor ecológico, o traçado desenvolve-se sobre uma zona de elevado valor fitocenótico até 

ao km 9+500, dominada por uma grande variedade de habitats (carvalhal, carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e pinhal bravo).  

 

Já na parte final do traçado, entre o km 11+350 e o km 11+700, este sub-eixo desenvolve-se 

paralelamente ao Sítio e PNSAC atravessando-o marginalmente em viaduto. 

 

No final do traçado as áreas agrícolas de reduzido valor ecológico intensificam-se. 

 

 

4.7.3.4.5.11 Eixo 2.4 

 

4.7.3.4.5.11.1 Sub-eixo 2.4.1 

 

Este sub-eixo de pequena dimensão inicia-se junto à ribeira de Carnide, numa zona de 

floresta de produção constituída por eucalipto e também por pinheiro-bravo.  

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de produção (pinheiro bravo) 

de valor ecológico reduzido, e sobre pequenos vales de ribeiros afluentes da ribª de 
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Carnide, cuja vegetação ribeirinha se apresenta pouco estruturada e sem significado do 

ponto de vista ecológico. 

 

Não se prevê a ocorrência de espécies florísticas de interesse conservacionista ao longo de 

toda a extensão deste sub-eixo. 

 

 

4.7.3.4.5.11.2 Sub-eixo 2.4.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se, à semelhança do sub-eixo 2.4.1 maioritariamente sobre 

floresta de produção, mas neste sub-eixo domina o pinheiro-bravo em detrimento do 

eucalipto. 

 

Globalmente, este sub-eixo desenvolve-se numa zona artificializada, de baixa 

biodiversidade, que não suscita interesse do ponto de vista da flora e vegetação. 

 

 

4.7.3.4.5.12 Eixo 2.5 

 

4.7.3.4.5.12.1 Sub-eixo 2.5.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se maioritariamente sobre floresta de produção (eucalipto e 

pinheiro-bravo), habitats que apresentam baixa biodiversidade e reduzido valor ecológico. 

Uma das áreas de pinheiro-bravo intersectadas corresponde ao Perímetro Florestal da 

Charneca do Nicho, que será afectado de um modo marginal. 

 

No desenvolvimento deste traçado prevê-se a afectação de alguns vales importantes do 

ponto de vista ecológico, como o vale do Rio Lis atravessado em viaduto ao km 8+000. Esta 

zona ribeirinha caracteriza-se pela presença potencial de salgueiral e canavial (Classe 1). 

No entanto a área atravessada apresenta-se um pouco degradada. 

 

O vale da ribeira de Carnide é atravessado pelo traçado numa zona que recentemente 

sofreu desbaste, pelo que actualmente apresenta baixa biodiversidade e consequente 

menor valor ecológico. 
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4.7.3.4.5.12.2 Sub-eixo 2.5.2 

 

À semelhança do sub-eixo 2.5.1, este desenvolve-se maioritariamente em área florestal de 

produção (pinheiro bravo), atravessando pontualmente campos agrícolas. Estes biótopos 

apresentam valor ecológico pouco significativo. 

 

No desenvolvimento deste sub-eixo verifica-se o atravessamento de pequenos vales de 

afluentes do rio de Carnide, como a ribeira da Várzea, constituída por vegetação ripícola 

dominada por salgueiral e canavial. 

 

 

4.7.3.4.5.12.3 Sub-eixo 2.5.3 

 

Os sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C desenvolvem-se sensivelmente sobre o mesmo tipo de 

habitats dada a proximidade dos traçados. 

 

Estes traçados iniciam o seu desenvolvimento sobre floresta de produção de eucalipto e, 

posteriormente, atravessam várias áreas urbanas, que intercalam com áreas agrícolas 

associadas às povoações rurais. No final, e até próximo do rio Arunca, estes sub-eixos 

desenvolvem-se novamente em floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo). 

 

Para estas alternativas de traçado verifica-se a intersecção de algumas ribeiras (Almagreira, 

Crespos e Cavadinha). No entanto, não se referem galerias ribeirinhas de interesse 

conservacionista. 

 

Toda a zona de influência dos traçados apresenta uma certa artificialidade que não é 

compatível com a existência de biodiversidade, pelo que esta área não apresenta interesse 

do ponto de vista da flora e vegetação. 

 

 

4.7.3.4.5.13 Eixo 2.6 

 

Este eixo desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de eucalipto e pinheiro-bravo 

atravessando pontualmente alguns campos agrícolas. 
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Aproximadamente ao km 1+000, o traçado atravessa em viaduto um pequeno vale de um 

afluente da ribeira de Carnide, constituído por vegetação ripícola que apresenta alguma 

sensibilidade ecológica. 

 

Entre o km 6+250 e o km 6+750 ocorre o atravessamento do vale da ribeira da Roussa 

numa zona com valor ecológico significativo dominada por salgueiros. 

 

 

4.7.3.4.5.14 Eixo 2.7 

 

Este eixo desenvolve-se, maioritariamente em áreas urbanas e industriais desprovidas de 

qualquer valor ecológico. 

 

Ao longo do seu desenvolvimento ocorrem pontualmente pequenas manchas de matos 

silicícolas atlânticos (de elevado valor regional) e matos silicícolas ruderais, que constituem 

os habitats de maior valor ecológico a este nível. 

 

Aproximadamente ao km 3+000, verifica-se o atravessamento do vale do rio Cós numa zona 

de baixa biodiversidade dominada por eucalipto. 

 

 

4.7.3.4.5.15 Eixo 2.8 

 

4.7.3.4.5.15.1 Sub-eixo 2.8.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se dentro do Sítio e PNSAC, em áreas florestais de produção de 

pinheiro bravo e nalgumas áreas agrícolas, habitats caracterizados pelo seu reduzido valor 

ecológico. 

 

Ao longo do desenvolvimento deste traçado prevê-se a afectação de algumas áreas mais 

sensíveis do ponto de vista ecológico, nomeadamente carrascal e urzal (habitats de elevado 

valor regional). 
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4.7.3.4.5.15.2 Sub-eixo 2.8.2 

 

Este sub-eixo tem início no interior do PNSAC, numa zona caracterizada por um misto de 

habitats (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) com elevada sensibilidade 

ecológica. 

 

Na proximidade do rio da Fonte Santa é atravessada uma área de carvalhal com elevado 

valor regional. Este rio é vencido por um extenso viaduto. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente ao longo de matos (e alguns campos agrícolas) e 

termina na intersecção com o sub-eixo 2.1.3 numa área de carvalhal de elevado valor 

regional.  

 

 

4.7.3.4.5.16 Eixo 2.9 

 

Este eixo desenvolve-se no interior do Sítio e PNSAC até à zona de ligação ao eixo 2.3. O 

traçado é semelhante ao do sub-eixo 2.8.2 (até aproximadamente ao km 2+000) e, na parte 

final (a partir do km 3+500), é praticamente coincidente com o sub-eixo 2.3.1. 

 

Este eixo atravessa pontualmente alguns habitats de elevado valor ecológico, 

nomeadamente carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal e matos 

calcícolas e silicícolas esclerófilos.  

 

 

4.7.3.4.5.17 Eixo 2.10 

 

Este eixo inicia-se no interior do Sítio e PNSAC e termina fora do mesmo. No seu 

desenvolvimento ocorrem maioritariamente áreas agrícolas e florestais de pinheiro bravo e 

eucalipto (floresta de produção).  

 

Constitui o eixo mais afastado do vale da ribª do Mogo. Contudo, o atravessamento do rio da 

Fonte Santa constitui uma área com elevada biodiversidade constituída por carvalhal, 

carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos. 
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4.7.3.4.5.18 Eixo 2.11 

 

Este eixo desenvolve-se na proximidade do Sítio e PNSAC inicialmente sobre campos 

agrícolas e, após o km 0+950, sobre áreas florestais (pinheiro-bravo e eucalipto). 

Pontualmente ocorrem áreas de matos silicícolas ruderais com algum valor ecológico. 

 

Neste sub-eixo os matos silicícolas atlânticos correspondem aos habitats de maior valor 

regional e são atravessados pontualmente no vale da ribeira do Vale Salgueiro (afluente da 

ribeira de Carnide). 

 

 

4.7.4 Fauna 

 

4.7.4.1 Identificação e caracterização das principais Áreas Naturais 

 

As principais áreas naturais identificadas neste ponto correspondem não só às que são 

directamente atravessadas pelos vários eixos alternativos, mas também a outras que se 

encontram na envolvente e que poderão ser afectadas pela intensificação do efeito barreira 

entre as várias áreas naturais e, consequentemente, pela alteração dos movimentos 

migratórios das populações faunísticas que ocorrem em cada uma delas. 

 

As principais áreas naturais identificadas são as seguintes: 

 

− Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) (e Sítio PTCON0015); 

− Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (APPSM) (âmbito regional) (e 

Sítio PTCON0048); 

− Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria; 

− Sítio PTCON0045 - Sicó/Alvaiázere; 

− Vale do Rio da Ota / Paul do Archino; 

− Sistema da Ribeira do Mogo; 

− Serra de Porto de Mós; 

− Pinhal de Leiria. 
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As áreas naturais com interesse faunístico encontram-se cartografadas no Desenho 

LC1_EP_170_146_0 (Áreas de Interesse para a Fauna). 

 

 

4.7.4.1.1 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Sítio PTCON0015 

 

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 

118/79, de 4 de Maio, enquanto que a Resolução do Concelho de Ministros n.º 76/2000, de 

5 de Julho, o classifica como Sítio PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros pertencente à 

Lista Nacional de Sítios (2ª Fase) propostos para integrar a Rede Natura 2000. O Parque 

Natural e Sítio apresentam áreas e delimitações diferentes. 

 

A importância desta área natural para a fauna assenta essencialmente no facto de possuir 

as grutas portuguesas que abrigam maior número de espécies de Quirópteros (morcegos). 

Estão inventariadas 18 espécies de quirópteros, das quais 9 estão protegidas pelo Decreto-

Lei n.º 140/99, e consideradas ameaçadas segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2006). 

 

Ao nível da herpetofauna, evidencia-se, no grupo dos anfíbios, a presença do sapo-corredor 

(Bufo calamita), do sapo-parteiro (Alytes obstetricans) e da rã-de-focinho-pontiagudo 

(Discoglossus galganoi) e, nos répteis, a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a cobra-

bordalesa (Coronella austriaca) e o cágado (Mauremys leprosa). 

 

Quanto às aves, salientam-se as que estão associadas a escarpas como a águia-de-Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus), o bufo-real (Bubo bubo), o melro-azul (Monticola solitarius) e a 

gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esta última possui aqui uma das 

principais populações a nível nacional. 

 

Destaque-se também a presença de lontra (Lutra lutra) e de gato-bravo (Felis silvestris). 

 

O Anexo 4.7.1 apresenta uma caracterização mais detalhada desta área natural classificada 

como Sítio e Área Protegida. 

 

Os eixos 1.3,1.5, 2.8, 2.9 e 2.10 atravessam esta área natural ao longo do seu limite poente. 
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4.7.4.1.2 Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria 

 

Este pequeno sítio integrou a Lista Nacional de Sítios (2ª Fase) propostos para integrar a 

Rede Natura 2000 fundamentalmente pelos seus valores botânicos e vegetacionais, sendo 

que, a nível faunístico, merece destaque apenas a presença do lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi). 

 

Esta área natural será marginalmente atravessada pelo sub-eixo 2.2.4, numa área de pinhal 

com alguns eucaliptos e acácias. A ribeira mais próxima do traçado apresenta uma 

vegetação ripícola descaracterizada pela presença de acácias. A área potencialmente 

afectada não apresenta particular interesse ao nível da capacidade de suporte faunístico. 

 

O Anexo 4.7.1 apresenta uma caracterização mais detalhada desta área natural classificada 

como Sítio. 

 

 

4.7.4.1.3 Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e Sítio PTCON0048  

 

Esta área natural constitui o refúgio de diversas espécies faunísticas, com principal 

destaque para os quirópteros (7 espécies protegidas). 

 

Em termos de herpetofauna, destaca-se a ocorrência do tritão-marmorado (Triturus 

marmoratus), da rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), do lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) e da cobra-rateira (Malpolon monspessulanus). 

 

Ao nível da avifauna salienta-se a presença da águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), da 

águia-cobreira (Circaetus gallicus) e do bufo-real (Bubo bubo). 

 

Quanto à mamofauna, merece destaque a ocorrência de várias espécies de morcegos com 

interesse conservacionista, e também do texugo (Meles meles), da geneta (Genetta genetta) 

e, eventualmente, do gato-bravo (Felis silvestris). 

 

Esta área natural situa-se entre cerca de 3 a 6 km do eixo alternativo mais próximo. 
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4.7.4.1.4 Sítio PTCON0045 - Sicó/Alvaiázere 

 

A sua classificação deve-se, em termos faunísticos, essencialmente à presença de várias 

espécies protegidas de quirópteros que dependem das grutas aí existentes, assim como da 

ocorrência da lontra (Lutra lutra), do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e do cágado 

(Mauremys leprosa). 

 

Entre as aves, salienta-se também a presença da águia-cobreira (Circaetus gallicus) e do 

bufo-real (Bubo bubo). 

 

Esta área natural não será atravessada por nenhum dos eixos alternativos em estudo, 

situando-se entre cerca de 5,5 e 7,5 km do eixo alternativo mais próximo, o eixo 2.2. 

 

 

4.7.4.1.5 Vale do Rio da Ota / Paul do Archino 

 

O Paul da Ota é reconhecido pelo Plano Regional do Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML) como uma área e corredor de clara importância 

ecológica ao nível metropolitano e local, no âmbito de um modelo territorial sustentável, 

tendo sido integrado na Rede Ecológica Metropolitana como Rede Secundária e localiza-se 

numa área compreendida entre o rio de Alenquer e a Vala do Archino, junto à Base Aérea 

da Ota. 

 

Esta zona húmida, apesar de alguma degradação ambiental, resultante da deposição 

frequente de resíduos sólidos e de uma intensa actividade industrial de extracção de inertes, 

apresenta interessantes elementos de suporte faunístico como pauis cobertos de caniço, 

pequenas lagoas, áreas agricultadas, pinhais de pinheiro-manso e uma presença 

significativa de sobreiros. O paul da Ota, numa óptica mais vasta, é composto por um 

conjunto de rios e ribeiras (rio da Ota, rio de Alenquer e ribª do Alvarinho) que apresentam 

áreas agricultadas, quer no vale quer nas encostas, assim como algumas áreas florestais e 

áreas de montado de sobro. 

 

O paul do Archino, localizado junto à confluência da Vala do Archino com o rio Ota, 

representa uma importante área natural com boas condições de suporte de fauna, sobretudo 
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aquática, ao nível do fornecimento de biótopos de abrigo, alimentação e reprodução de 

qualidade à comunidade faunística que o utiliza. 

 

Destaque-se como valores faunísticos existentes nesta área a presença de lontra (Lutra 

lutra), a nidificação da garça-vermelha (Ardea purpurea), da águia-calçada (Hieraaetus 

pennatus) e da águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

 

Esta área natural será atravessada numa zona mais a norte desta zona húmida, junto à 

Quinta da Torre, próximo da confluência do rio da Ota com a Vala do Archino, pelo sub-eixo 

1.1.1. 

 

O PROTAML considera ainda a área a norte do rio da Ota, constituída pela Vala do Archino, 

pela ribeira da Ameixoeira e pela área envolvente a Alcoentre, como Área Estruturante 

Secundária, no âmbito da Rede Ecológica Metropolitana, pelo interesse para a 

biodiversidade e a hidrologia. Esta última área será atravessada pelos eixos e sub-eixos 

0.1.2, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2 e 0.2. 

 

 

4.7.4.1.6 Sistema da Ribeira do Mogo 

 

A Câmara Municipal de Alcobaça (CMA) encontra-se a estudar uma proposta de 

classificação desta área como Paisagem Protegida do Vale da Ribeira do Mogo, nos termos 

do Decreto-Lei n.º19/93, de 23 de Janeiro, com vista ao reconhecimento do valor ecológico 

e paisagístico desta área natural. 

 

Um estudo de inventariação faunística no vale da ribeira do Mogo efectuado, em 2001, pelo 

Núcleo Regional do Ribatejo e Estremadura da Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, a pedido da CMA, evidenciou a ocorrência de espécies de 

interesse conservacionista nesta área, tais como: águia-cobreira (Circaetus gallicus); bufo-

real (Bubo bubo); morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum); morcego-de-

peluche (Miniopterus schreibersii); lontra (Lutra lutra) nas nascentes de Chiqueda; e 

vestígios não confirmados de gato-bravo (Felis silvestris). 

 

A ribeira do Mogo poderá ser integrada num sistema ecológico mais vasto, englobando 

também o rio Seco e o rio da Fonte Santa. Esta área natural apresenta interessantes vales 
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encaixados maioritariamente cobertos por vegetação mediterrânica que, conjuntamente com 

os elementos rupícolas existentes, proporcionam condições favoráveis de suporte para a 

fauna. 

 

Esta área natural é intersectada por dois eixos alternativos em estudo, o eixo 2.1 e o eixo 

2.3. 

 

 

4.7.4.1.7 Serra de Porto de Mós 

 

A serra de Porto de Mós constitui uma extensa área natural que se desenvolve a norte da 

localidade de Porto de Mós, constituída essencialmente por áreas florestais de produção, 

mas também por áreas de matos, por vezes de elevada naturalidade e cuja combinação 

proporciona boas condições de suporte para a fauna. Alguns pontos desta área natural 

encontram-se presentemente a recuperar de um incêndio ocorrido há dois anos, com 

campanhas de reflorestação em curso, como é o caso da Srª. do Monte. 

 

Esta área natural será atravessada pelo eixo 2.2 na sua porção mais a noroeste. 

 

 

4.7.4.1.8 Pinhal de Leiria 

 

Extensa faixa de plantação intensiva de resinosas, quase exclusivamente pinheiro-bravo, 

localizada no litoral a noroeste de Leiria. Esta mata nacional ocupa uma área de cerca de 

11.000 ha. Apesar da reduzida diversidade que apresenta ao nível dos biótopos para a 

fauna, quase exclusivamente pinhal, possui várias charcas e lagoas que contribuem para 

suportar diferentes espécies faunísticas. 

 

Este extenso pinhal é uma mancha arbórea sujeita a uma baixa pressão humana e com um 

baixo grau de fragmentação, o que valoriza esta área natural em termos do seu potencial de 

suporte e dispersão de fauna. 

 

A mancha de pinhal estende-se para norte, ao largo de Pombal, através da Mata Nacional 

do Urso, bem como para sul até próximo da Nazaré. 
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Estas extensas manchas florestais distam cerca de 5 km do eixo alternativo mais a oeste; 

contudo, outras manchas florestais menores que efectuam a ligação às anteriores serão 

intersectadas pelo eixo 2.1 e 2.5. Entre elas constam outras matas nacionais e perímetros 

florestais de menores dimensões, tais como a Mata Nacional do Casal da Lebre, a Mata 

Nacional do Rabasco ou o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho. 

 

 

4.7.4.1.9 Outras áreas 

 

Embora de menor dimensão, identificaram-se outras áreas naturais que, pela natureza do 

coberto vegetal ou por constituírem cursos de água com uma vegetação ripícola 

razoavelmente bem conservada, prefiguram-se como biótopos com interessante capacidade 

de suporte para a fauna. Assim, destacam-se os seguintes locais: 

 

− Montado / Sobreirais: 

 Alto da Gorda, entre o km 4+600 e o km 6+200 do sub-eixo 0.1.1, possui 

também algum pinheiro-manso e eucalipto; 

 Vale da ribeira da Ameixoeira / Parada, ao km 16+500 do sub-eixo 0.1.2 (ver 

corredor ecológico rio Tejo – Serra de Montejunto, ponto 4.7.6.2); 

 Encosta norte da ribª da Amieira, Vale da Loba, entre o km 16+750 e o km 

19+150 do sub-eixo 1.2.2; 

 Os elementos arbóreos nas imediações do Ninho da Águia, sub-eixo1.3.1 

entre o km 1+500 e a intersecção com o IC2, constituídos por pequenos 

sobreirais, carvalhais e algum eucalipto. 

− Manchas arbóreas de elevada naturalidade combinada com matos: 

 Casais da Texuga/Vale dos Negros, entre o km 10+550 e o km 12+000 do 

sub-eixo 0.1.1, à base de sobreiros, mas também com a presença de 

pinheiro-manso, pinheiro-bravo e matos (estevais e tojais); 

 Mata da Curvachia, a sul do ribeiro das Chitas, entre o km 29+000 e o km 

30+500 do sub-eixo 2.2.4, constituída por matos arborescentes à base de 

medronheiros, carvalho-cerquinho, oliveiras, pinheiros (manso e bravo) e 

algum eucalipto; 

 Do km 40+200 ao km 42+700 do sub-eixo 1.1.4, uma mancha arbórea 

composta por carvalho-cerquinho, sobreiros, pilriteiros, pinheiros, algum 

eucalipto e matos desenvolvidos no subcoberto, entre Turquel e Carvalhal. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.264 

− Outras linhas de água: 

 Rio Lis, ao km 36+000 do sub-eixo 2.1.5, apesar do leito do rio estar 

regularizado, a sua envolvente agrícola apresenta um interessante potencial, 

essencialmente, como biótopo de alimentação, na medida em que é 

constituído por pequenas parcelas agrícolas de regadio. A vegetação natural 

é composta essencialmente por caniçal e salgueiros; 

 Ribª do Milagres, ao 40+200 do sub-eixo 2.2.4, embora de pequena 

dimensão apresenta uma galeria ripícola onde ocorrem frequentemente 

amieiros e salgueiros; 

 Rio Lena; 

 Ribeira da Ameixoeira; 

 Ribª da Amieira; 

 Rio de Cós; 

 Rio Alpedriz. 

 

 

4.7.4.2 Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos 

 

Num projecto de natureza linear com a dimensão do presente (cerca de 120 km) torna-se 

preponderante analisar o efeito barreira que o mesmo irá causar ao longo do território onde 

vai ser implantado. 

 

A quebra de corredores ecológicos é um aspecto deveras importante a considerar, na 

medida em que põe em causa a viabilidade da migração inter-populações faunísticas e, 

como tal, a existência de meta-populações viáveis. Este aspecto origina consequências 

negativas significativas ao nível faunístico quando são afectados os movimentos migratórios 

entre áreas naturais às quais foi conferida protecção legal por motivos conservacionistas, 

tais como Áreas Protegidas e Sítios da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000. 

 

Os corredores ecológicos são, normalmente, constituídos por manchas contínuas de 

vegetação adequada ao suporte e migração de fauna, sendo que os cursos de água e a 

vegetação a estes associada constituem corredores que permitem a migração faunística 

entre áreas e populações diferentes. 
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Após a análise da cartografia, de fotografia aérea e da verificação no terreno, identificaram-

se os seguintes corredores ecológicos principais: 

 

− Corredor Ecológico Vale do Rio Tejo – Serra de Montejunto; 

− Corredor Ecológico Serra de Montejunto – Serras de Aire e Candeeiros; 

− Corredor Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) – Sistema da 

Ribeira do Mogo; 

− Corredor Ecológico PNSAC / Serra de Porto de Mós – Pinhal de Leiria; 

− Corredor Sicó/Alvaiázere – Baixo Mondego. 

 

 

4.7.4.2.1 Corredor Ecológico Vale do Rio Tejo – Serra de Montejunto 

 

Existem diversos vales que poderão proporcionar a ligação entre estas duas áreas de 

natureza distinta. Contudo, apenas um apresenta, ainda, condições minimamente viáveis 

para a migração faunística, onde a pressão humana é mais reduzida e os elementos 

fragmentadores são menores em número e em intensidade. 

 

Assim, o principal corredor ecológico viável à migração faunística entre estas duas grandes 

áreas naturais consiste num eixo composto pelos seguintes elementos naturais: 

 

Paul da Ota  →  Vala do Archino  →  Ribeira da Ameixoeira 

 

A importância como corredor ecológico é já reconhecida ao paul da Ota pelo PROTAML, no 

âmbito da Rede Ecológica Metropolitana definida neste plano. As áreas agricultadas, as 

manchas florestais, sobretudo as de pinheiro-manso, as remanescentes áreas de montado 

de sobro e a vegetação ripícola presente constituem um misto de biótopos que proporciona 

uma boa capacidade de suporte e migração às comunidades faunísticas. 

 

A vala do Archino desenvolve-se a norte do paul da Ota e constitui um vale com elevado 

interesse como corredor ecológico por fornecer biótopos, quer de alimentação (campos 

agrícolas) quer de abrigo e reprodução (pequenos bosquetes dispersos, por vezes 

sobreirais), com elevada capacidade de suporte para a fauna. 
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Parte integrante deste corredor ecológico é o paul do Archino, localizado junto à confluência 

da vala do Archino com o rio da Ota. Como anteriormente referido, este paul apresenta boas 

condições de suporte de fauna aquática, ao nível do fornecimento de biótopos de abrigo, 

alimentação e reprodução de qualidade à comunidade faunística que o utiliza. 

 

O vale da ribeira da Ameixoeira constitui um vale muito interessante ao nível do suporte 

para a fauna, mas também como corredor ecológico de boas condições funcionais. Apesar 

de abundantemente ocupado por eucaliptos nas encostas, apresenta, no vale propriamente 

dito, pastos para o gado. Contudo, em locais como o da confluência com a Vala do Archino 

ou, a montante, na ramificação com o Vale da Cruz, surgem áreas de maior naturalidade 

ocupadas por sobreirais/montado de sobro, em associação com pinheiro-manso, que 

constituem biótopos com grande aptidão para o suporte faunístico. Na principal vala 

encontra-se uma faixa de caniço, que é acompanhada por alguns salgueiros e sobreiros.  

 

Existe um pequeno paul na margem direita deste vale, que é marginado por caniço e algum 

bunho e cuja encosta contígua é constituída por matos e sobreiros. Foram observados 

ardeídeos e anatídeos no local. 

 

Os cursos de água dos vales do Archino e da Ameixoeira apresentam um baixo grau de 

poluição, pelo que apresentam um considerável potencial também para o suporte de 

interessantes comunidades de anfíbios, como aliás foi relatado por especialistas (Barros, 

com. pess.) e a população local. A abundância de areias consolidadas nas encostas do Vale 

do Archino proporciona também boas condições de suporte a uma comunidade réptil rica e 

diversa. 

 

A ribeira do Judeu atravessa uma área com maior pressão humana e encontra-se ocupada 

por agricultura intensiva, o que reduz a sua funcionalidade como corredor ecológico. A 

ribeira da Maçussa possui menores dimensões e o mesmo tipo de condicionantes. 

 

O elemento fragmentador que representa o troço final da EN1/IC2, entre Alcoentre e Vila 

Franca de Xira, não pode ser equiparado aos restantes troços desta rodovia, pois a sul de 

Alcoentre o trânsito tende a seguir a EN 366. O troço da EN1 entre Alcoentre e Vila Franca 

de Xira constitui, ainda assim, um efeito barreira considerável na afectação deste 

privilegiado corredor ecológico entre o vale do rio Tejo e a serra de Montejunto, pois apesar 
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de tudo o tráfego é ainda considerável. Contudo, há locais onde a fauna consegue 

atravessar esta via e manter o corredor migratório. 

 

Outro corredor ecológico de ligação à porção norte da serra de Montejunto será o do Vale 

da Amieira, a norte de Alcoentre, que nas suas encostas apresenta, em vários locais, um 

coberto vegetal constituído por, montado e, por vezes, pinheiro-manso. No entanto, o facto 

de o IC2 constituir um elemento fragmentador de grande intensidade neste local, reduz a 

importância ecológica deste vale ao nível da migração para a fauna. 

 

 

4.7.4.2.2 Corredor Ecológico Serra de Montejunto – Serras de Aire e Candeeiros 

 

O eventual corredor ecológico entre as áreas naturais da serra de Montejunto e das serras 

de Aire e Candeeiros encontra-se já cortado por diversas rodovias de tráfego intenso e de 

difícil atravessamento, tais como o IC2, a A15 e a ligação A15/IC2. 

 

O forte efeito barreira gerado por estas infra-estruturas não proporciona um corredor 

ecológico com particular relevância para a migração faunística, designadamente para a ribª 

das Abuxanas, o rio da Jaleca e o rio Maior, enfraquecendo, assim, a ligação entre a 

APPSM e o PNSAC. 

 

Os reduzidos movimentos faunísticos, por via terrestre, efectuar-se-ão através de algumas 

passagens hidráulicas ou viadutos, nas rodovias de grande dimensão como a A15, ou por 

atravessamento da rodovia em horas de menor tráfego como no caso do IC2. 

 

A fragmentação do habitat, bem como o forte efeito barreira constribuem para a ocorrência 

de episódios de disfunção ecológica, condicionando a viabilidade de algumas populações 

faunísticas, sobretudo ao nível da fauna terrestre, como por exmplo os répteis e os 

mamíferos. 
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4.7.4.2.3 Corredor Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros – Sistema Ribeira do 

Mogo 

 

O PNSAC e a ribeira do Mogo são duas áreas naturais que estão localizadas muito 

próximas, encontrando-se divididas pela EN1/IC2, que oferece uma forte barreira à 

migração terrestre. 

 

Assim, apesar da barreira à migração terrestre não ser total, os movimentos migratórios 

estarão bastante fragilizados. 

 

A ribª do Mogo pode ser encarada como um pequeno sistema que engloba também o rio 

Seco e o rio da Fonte Santa. Este sistema poderá constituir um interessante pólo de refúgio 

e dispersão faunístico, assim como um elo de ligação entre o PNSAC e o litoral oeste do 

país. 

 

De referir que a porção mais a montante da ribeira do Mogo irá ser atravessada pelo IC9, o 

que irá reduzir o potencial desta área como pólo de refúgio e dispersão faunística. 

 

 

4.7.4.2.4 Corredor Ecológico PNSAC / Serra de Porto de Mós – Pinhal de Leiria 

 

Os eventuais corredores ecológicos existentes entre estes ecossistemas distintos, o serrano 

composto, neste caso, pela área correspondente à zona norte da serra de Candeeiros e à 

serra de Porto de Mós (pequena cordilheira que se estende a norte da localidade com o 

mesmo nome e onde se localiza a nascente do rio Lis) e o ecossistema litoral, encontram-se 

deteriorados. 

 

A aproximação à cidade de Leiria traz uma maior densidade populacional e uma maior 

concentração de vias fragmentadoras do território, contribuindo estes factores para uma 

redução da ocorrência de corredores ecológicos viáveis nesta região. Por seu lado, na 

região mais litoral a densidade populacional é mais reduzida e a abundância de infra-

estruturas viárias é também menor, o que resulta num menor grau de perturbação e 

fragmentação dos biótopos, ou seja, numa maior disponibilidade de habitats para a fauna. 
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A ocupação do território nesta região é predominantemente florestal, embora a componente 

urbana e agrícola seja, pontualmente, significativa. O IC2, a A8 e a Linha do Oeste 

constituem os principais elementos fragmentadores da região. 

 

Na bacia do Lis, o rio Lis e o rio Lena, principalmente o último por passar exteriormente à 

cidade de Leiria, poderão constituir um corredor ecológico minimamente viável na direcção 

noroeste, apesar da perturbação e poluição de que têm sido alvo, atravessando e 

proporcionando um canal de migração entre populações de sistemas de altitude a montante 

e as populações do sistema do vale aluvionar junto ao litoral, designadamente a Mata 

Nacional do Pinhal de Leiria, bem como outras matas nacionais ou perímetros florestais de 

menores dimensões. 

 

Os pequenos vales dos rios Cós e Alpedriz, sobretudo o primeiro, poderiam prefigurar-se 

como pequenos corredores ecológicos favoráveis; contudo, encontram-se condicionados 

pelo IC2 a nascente e pela A8 a poente. Estes rios pertencem à bacia do rio Alcoa que se 

desenvolve para sudoeste. 

 

 

4.7.4.2.5 Corredor Sicó/Alvaiázere – Baixo Mondego 

 

Este corredor ecológico segue os vales dos rios Pranto e Arunca, o primeiro com origem 

entre Leiria e Pombal e o segundo no sistema Sicó/Alvaiázere. Estes vales seguem 

paralelamente e relativamente próximos na maior parte da sua extensão, distando entre 4 a 

7 km da área de implantação dos eixos do projecto em estudo. 

 

Ao nível da perturbação e fragmentação, os principais factores negativos são representados 

pela A8, pelo IC2 e pela Linha do Norte, que apresentam uma orientação dominante 

paralela ao eixo dos vales em questão, e como tal não se prefiguram como uma barreira 

significativa à migração faunística na medida em que esta última tem tendência a processar-

se ao longo de cada vale em direcção ao Baixo Mondego. 

 

O Baixo Mondego compreende algumas zonas húmidas de interesse faunístico, como por 

exemplo a Reserva Natural e Sítio (PTCON0005) Paul de Arzila ou a Zona de Protecção 

Especial Paul da Madriz, mas ambas encontram-se entre cerca de 15 a 20 km de distância. 
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4.7.4.3 Principais valores faunísticos presentes 

 

Dada a extensão do lote da Linha de Alta Velocidade em estudo (cerca de 120 km), o 

território afectado pelo projecto é vasto e inclui uma considerável diversidade de biótopos, 

pelo que se prevê que afecte também uma grande diversidade de espécies faunísticas que 

ocorrem ao longo da área de implantação do traçado.  

 

Nesta abordagem será tido em consideração o facto de existirem espécies afectadas de 

ocorrência periférica, ou que apenas pontualmente utilizam a área directamente afectada, ou 

seja, que dela dependem ou podem depender em determinados períodos ou fases do ano. 

 

A caracterização das comunidades faunísticas alvo de potencial afectação por parte do 

projecto em estudo foi efectuada com base nos elementos bibliográficos disponíveis, dados 

recolhidos no terreno e na avaliação da capacidade de suporte faunístico por parte dos 

biótopos afectados pelos vários eixos em estudo. 

 

A valorização das várias espécies faunísticas teve em linha de conta o Estatuto de 

Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990). 

Foi também averiguado o Estatuto Legal das várias espécies faunísticas atribuído do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe para o direito português a Directiva n.º 

79/409/CEE – Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE – Directiva Habitats. 

 

Neste ponto serão abordadas as espécies faunísticas mais pertinentes do ponto de vista 

conservacionista, para os vários grupos de vertebrados. 

 

No Anexo 4.7.3 figura o inventário das espécies faunísticas presentes e de ocorrência 

potencial na área de afectação do projecto em estudo. 

 

 

4.7.4.3.1 Anfíbios 

 

Ao nível da comunidade anfíbia que ocorre na área em estudo importa mencionar que esta 

não é particularmente rica do ponto de vista conservacionista, uma vez que são 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.271 

atravessadas pelos eixos alternativos em estudo poucas zonas húmidas; no entanto, as que 

o são apresentam, sobretudo ao nível do seu conjunto, uma diversidade e interesse 

conservacionista particular. 

 

A rã-de-focinho-pontiagudo, Discoglossus galganoi, é certamente, entre os anfíbios, a 

espécie potencialmente afectada que apresenta uma situação conservacionista mais 

preocupante, como revela o facto de o seu estatuto de conservação ter passado de Não 

Ameaçado na edição de 1990 do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 

1990) para Quase Ameaçado na nova edição do documento referido (Cabral et al. 2006). 

Esta espécie é também alvo de protecção legal pelo do Decreto-Lei n.º 140/99, figurando 

nos seus Anexos B-II e B-IV, ou seja, sendo considerada, respectivamente, uma espécie de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação e uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. 

 

Esta espécie endémica da Península Ibérica, segundo Almeida et al. (2001), distribui-se em 

núcleos fragmentados ao longo de todo o território nacional, sendo que um dos núcleos 

abrange a área mais a sul do traçado em estudo, a sudeste da serra de Montejunto. Através 

das visitas ao terreno, da consulta a especialistas e de alguns inquéritos junto da população, 

confirma-se a ocorrência desta espécie no vale do rio da Ota, na vala do Archino, no 

respectivo paul e, também, na zona húmida na porção mais a jusante da ribeira da 

Ameixoeira. 

 

Das restantes espécies de anfíbios referenciadas no Anexo 4.7.3, destaque-se o sapo-de-

unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-corredor (Bufo calamita), as duas espécies de rela 

(Género Hyla) e o tritão-marmorado (Triturus marmoratus) por constarem no Anexo B-IV do 

Decreto-Lei n.º 140/99 e serem consideradas espécies de interesse comunitário que exigem 

protecção rigorosa. Contudo, pode considerar-se que estas espécies ocorrem com 

regularidade no território nacional.  

 

Destaque merece, no entanto, o facto de, no caso do sapo-corredor e da rela-meridional, 

poderem vir a ser afectadas, directamente ou indirectamente, duas pequenas áreas (à 

escala nacional) de distribuição que se encontram próximo, ou mesmo na área de 

intervenção do traçado em estudo, e que são áreas de distribuição isoladas e distantes das 

principais zonas de distribuição destas duas espécies, de acordo com Almeida et al. (2001). 
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Em termos de habitats e biótopos mais favoráveis à ocorrência de anfíbios consideram-se o 

paul da Ota/paul do Archino, a ribeira da Ameixoeira (com particular importância para o 

pequeno paul aí existente) e também o rio de Alpedriz e o rio de Cós, uma vez que 

constituem vales de reduzida dimensão compostos por pequenas parcelas agrícolas de 

regime pouco intensivo. 

 

As charcas visitadas, duas na zona de Manique, não apresentaram particular potencial de 

suporte de anfíbios, uma vez que a área envolvente se encontra coberta de eucalipto (sem 

subcoberto) e as margens possuem escassa vegetação ripícola. 

 

 

4.7.4.3.2 Répteis 

 

Ao nível da comunidade de répteis potencialmente afectada pelo projecto em estudo, esta 

não se prevê particularmente rica, pois a área de afectação directa não se caracteriza pela 

abundância de áreas rochosas interessantes, um biótopo com uma considerável capacidade 

de suporte para este grupo de vertebrados. 

 

No entanto, os vários eixos alternativos passam perto de áreas rochosas de reconhecido 

interesse ecológico como as serras de Candeeiros, de Sicó ou de Montejunto, o que sugere, 

pela proximidade a estas áreas, alguma riqueza e diversidade nas áreas directamente 

afectadas. 

 

Assim, em termos conservacionistas, importa salientar a presença do cágado (Mauremys 

leprosa), do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), da lagartixa-de-dedos-dentados 

(Acanthodactylus erythrurus), da lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) e 

da cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). 

 

O cágado, apesar de Não Ameaçado em Portugal (SNPRCN 1990 e Cabral et al. 2006), 

consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 e como tal é considerado, 

respectivamente, uma espécie de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação e uma espécie de interesse comunitário que 

exige uma protecção rigorosa. Este réptil encontra-se associado a cursos de água de 

corrente fraca e ocorre em diversos locais atravessados pelos vários eixos alternativos, tais 
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como o vale do rio da Ota/paul do Archino, a vala do Archino, a ribeira da Ameixoeira, e 

outros cursos de água mais a norte, como os rios de Cós, Alpedriz e de Milagres. 

 

O lagarto-de-água, tal como o cágado, apesar de ser considerado Não Ameaçado em 

Portugal (SNPRCN 1990 e Cabral et al. 2006), consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e como tal é considerado, respectivamente, uma espécie de interesse 

comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e 

uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. O lagarto-de-água 

é uma espécie tipicamente associada a cursos de água com coberto vegetal denso e 

apresenta uma distribuição no território nacional contínua a norte do rio Tejo (Almeida et al. 

2001), estando referenciado no Canhão da Ota, na APPSM, na zona da ribeira do Mogo e 

na vertente poente do PNSAC, no Sítio PTCON0046 Azabuxo/Leiria, no Sítio PTCON0045 

Serra do Sicó, tal como noutros pontos ao longo da Estremadura, como evidencia Brito et al. 

(1997). De acordo com Brito et al. (1997), a área afectada pelo projecto em estudo não é 

considerada uma das áreas de maior interesse para a conservação desta espécie em 

Portugal. 

 

A cobra-de-ferradura habita uma grande variedade de biótopos, ocorrendo 

preferencialmente em áreas secas expostas, apresentando uma distribuição contínua, 

principalmente a sul do rio Douro (Almeida et al. 2001). Esta espécie, apesar de ser 

considerada uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa, 

estando incluída no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 140/99, em Portugal possui estatuto de 

conservação Não Ameaçado (SNPRCN 1990 e Cabral et. al, 2006), o que revela a sua 

ubiquidade. 

 

A lagartixa-de-dedos-dentados, apesar de não possuir estatuto de protecção ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 140/99, apresenta um estatuto de conservação em Portugal de Quase 

Ameaçado, de acordo com a segunda edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et. al, 2006), evidenciando uma regressão no seu estatuto de conservação, 

na medida em que na edição de 1990 (SNPRCN 1990) o seu estatuto de conservação era 

Não Ameaçado. De acordo com Almeida et al. (2001) a sua distribuição encontra-se 

consideravelmente fragmentada em Portugal, podendo ser observada quer em zonas do 

litoral, como pinhais com vegetação arbustiva dispersa, ou matagais áridos do interior. Esta 

espécie foi observada na zona superior da Vala do Archino e no vale da Ribeira da 

Ameixoeira e está referenciada também no PNSAC. 
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A lagartixa-do-mato-ibérica encontra-se, em termos conservacionistas, sensivelmente em 

situação idêntica à da lagartixa-de-dedos-dentados, pois não se encontra protegida pelo do 

Decreto-Lei n.º 140/99, mas viu o seu estatuto de conservação regredir para Quase 

Ameaçado na recente edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 

2006). Associada a habitats secos e abertos, preferencialmente em substratos arenosos 

pouco compactados, com cobertura arbustiva baixa e dispersa, apresenta também uma 

distribuição algo fragmentada, ocorrendo principalmente no Centro e Sul (Almeida et al. 

2001). O contacto com especialistas confirma a sua ocorrência no vale da ribeira da 

Ameixoeira e nas encostas da vala do Archino, estando também referenciada para o 

PNSAC. 

 

 

4.7.4.3.3 Aves 

 

No que diz respeito à avifauna existente na área em estudo, o respectivo inventário 

encontra-se no Anexo 4.7.3. 

 

Tendo sido identificadas diversas espécies de aves na extensa área de influência do 

projecto em estudo, destacar-se-ão neste descritor apenas aquelas que, em termos  

conservacionistas, representam um valor faunístico de particular interesse, de acordo com 

os respectivos estatutos de conservação e de protecção legal, conferidos, respectivamente, 

pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e pelo Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

 

4.7.4.3.3.1 Águia-de-Bonelli, Hieraaetus fasciatus 

 

A águia-de-Bonelli é uma ave de rapina diurna que habita preferencialmente áreas 

montanhosas abertas e que consta no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 como espécie 

prioritária de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 

protecção especial. Em Portugal, esta espécie é considerada Rara no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990); contudo, a nova edição do mesmo documento 

(Cabral et al. 2006) coloca na categoria de Em Perigo, denotando o agravamento da 

situação conservacionista desta espécie em Portugal. 
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Esta ave de rapina ocorre no PNSAC e também na APPSM. Na serra de Montejunto 

costuma nidificar na encosta nascente, embora não o tenha feito nos últimos dois anos, de 

acordo com informação avançada por ornitólogos locais (Barros & Marques, Com. pess.). 

 

 

4.7.4.3.3.2 Bufo-real, Bubo bubo 

 

O bufo-real, a maior rapina nocturna europeia, habita em áreas montanhosas ou rochosas e 

utiliza, frequentemente, as áreas agrícolas limítrofes para se alimentar, desde ratazanas e 

coelhos até outras aves de rapina. 

 

Esta espécie é sedentária e consta no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 como espécie de 

interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção 

especial. Em Portugal, o seu estado conservacionista agravou-se, de acordo com a recente 

edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, na medida em que esta espécie 

passou da categoria de Raro para a categoria de Quase Preocupante *. O símbolo (*) traduz 

o facto de a espécie em causa, na adaptação à escala regional baixou de categoria, de 

Vulnerável para Quase Preocupante, por se admitir que a população em Portugal poderá ser 

alvo de imigração significativa das regiões vizinhas e por não ser de esperar que essa 

imigração possa vir a diminuir (Cabral et al. 2006) 

 

O bufo-real está referenciado para o PNSAC, para a APPSM, para a ribeira do Mogo e 

também na serra de Sicó. Na serra de Montejunto, de acordo com especialistas e a 

população local (Barros & Marques, Com. pess.), esta espécie costuma nidificar na encosta 

nascente e utiliza regularmente os campos agrícolas das imediações para se alimentar.  

 

 

4.7.4.3.3.3 Gralha-de-bico-vermelho, Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

A gralha-de-bico-vermelho reproduz-se nas zonas montanhosas e consta também no Anexo 

A-I do Decreto-Lei n.º 140/99. No entanto, é a nível nacional que a sua situação 

conservacionista se prefigura mais preocupante. Esta espécie passou da categoria 

Vulnerável do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, em 1990, para a categoria de 

Em Perigo de acordo com a nova edição do referido livro (Cabral et al. 2006). 
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Este corvídeo ocorre no PNSAC, utilizando fundamentalmente as zonas de cumeada, mas 

poderá utilizar também os pequenos algares existentes no sopé da vertente poente. 

 

 

4.7.4.3.3.4 Garça-vermelha, Ardea purpurea  

 

A garça-vermelha é uma espécie migradora que utiliza as zonas húmidas para se 

reproduzir, frequentemente em colónias, como por exemplo no estuário do rio Tejo. 

 

Este ardeídeo está incluído no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, sendo considerado, 

como tal, uma espécie de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de 

zonas de protecção especial. No panorama nacional a sua situação conservacionista vem 

sendo agravada, como demonstra o facto de ter passado da categoria Vulnerável para a 

categoria Em Perigo, na nova edição do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal 

(Cabral et al. 2006). 

 

Esta espécie aquática está referenciada para a zona do paul da Ota e no paul do Archino. 

 

 

4.7.4.3.3.5 Açor, Accipiter gentilis 

 

O açor, uma ave de rapina diurna, que habita essencialmente em florestas de coníferas, 

apesar de, a nível comunitário, não ser considerada uma ave cuja situação conservacionista 

seja preocupante (não consta do Decreto-Lei n.º 140/99), poderá encontra-se em Portugal 

em processo de regressão. Tal é evidenciado pelo facto de ter transitado, em termos do seu 

estatuto de conservação, da categoria de Indeterminado para a categoria de Vulnerável, na 

recente revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal. 

 

Esta espécie está referenciada para o PNSAC e para a APPSM e ocorre, certamente, 

também nas áreas de pinhal que se localizam a norte de Leiria. 
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4.7.4.3.3.6 Peneireiro-cinzento, Elanus caeruleus 

 

O peneireiro-cinzento habita regiões secas e cultivadas como, por exemplo, áreas de 

montado no sul de Portugal. É uma espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 140/99, onde 

consta no Anexo A-I, sendo também considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de protecção especial. Em Portugal, o estatuto 

de conservação desta ave de rapina diurna passou de Raro, na edição de 1990 do Livro 

Vermelho dos Vertebrados em Portugal, para a categoria de Quase Ameaçado* na revisão 

recente desta publicação. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação idêntico ao 

descrito para o bufo-real. 

 

Esta espécie foi detectada nas imediações do paul da Ota/paul do Archino. 

 

 

4.7.4.3.3.7 Águia-calçada, Hieraaetus pennatus 

 

Esta ave de rapina diurna que ocorre preferencialmente em florestas de caducifólias com 

clareiras, normalmente no sopé de áreas montanhosas, consta no Anexo A-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e, como tal, é considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de protecção especial. Contudo, o seu estado 

conservacionista em Portugal é menos preocupante, tendo sido considerada Não Ameaçada 

no Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal da edição de 1990 e Quase Preocupante* 

na sua revisão recente. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação idêntico ao descrito 

para o bufo-real. 

 

Esta espécie pode ser encontrada no vale do rio da Ota, na vala do Archino e na serra de 

Montejunto, tendo sido também observada na orla noroeste da serra de Porto de Mós. 

 

 

4.7.4.3.3.8 Águia-cobreira, Circaetus gallicus 

 

À semelhança da espécie anterior, a águia-cobreira consta também no Anexo A-I do 

Decreto-Lei n.º 140/99, sendo considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de protecção especial; apresenta, contudo, em 
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Portugal o estatuto de conservação Quase Preocupante* na revisão recente do Livro 

Vermelho dos Vertebrados em Portugal. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação 

idêntico ao sucedido para o bufo-real.. 

 

Esta espécie habita quer em áreas montanhosas quer em zonas de planície e necessita no 

seu território de terreno aberto, pois alimenta-se de cobras e lagartos. 

 

A águia-cobreira pode ser observada no vale do Rio da Ota e na Vala do Archino, na 

APPSM, na ribeira do Mogo e na porção noroeste da serra de Porto de Mós. 

 

 

4.7.4.3.3.9 Aves cinegéticas 

 

Diversas espécies de aves cinegéticas poderão ser encontradas na área de intervenção do 

projecto, entre elas: a perdiz-comum (Alectoris rufa); o pombo-torcaz (Columba palumbus); a 

rola-comum (Streptopelia turtur); anatídeos como o pato-real (Anas platyrhynchos); os 

tordos (Turdus sp.); o gaio (Garrulus glandarius); a galinha-d'água (Gallinula chloropus); o 

galeirão (Fulicula atra) ou até os estorninhos (Sturnus vulgaris). Todas elas constam no 

Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

 

Apesar de se distribuírem ao longo de toda a área em estudo, espécies como a perdiz-

comum são cada vez mais raras devido à caça excessiva. 

 

 

4.7.4.3.4 Mamíferos 

 

A mamofauna referenciada para a área de influência do projecto em estudo consta no 

Anexo 4.7.3. 

 

Os mamíferos, devido aos seus hábitos e comportamentos são, de um modo geral, difíceis 

de observar, sendo frequente recorrer a indícios indirectos da sua presença como dejectos, 

pegadas e outros. 
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Entre as várias espécies referenciadas importa destacar, pelo seu interesse 

conservacionista ou por outro motivo pertinente, um conjunto de espécies que a seguir se 

apresenta. 

 

 

4.7.4.3.4.1 Quirópteros 

 

A relevância conservacionista do grupo dos Quirópteros tem vindo a ser crescentemente 

valorizada, não só devido ao facto de a maioria das espécies de morcegos apresentar um 

estatuto de conservação ameaçado, mas também devido ao reconhecimento geral da 

importância ecológica destes animais nos ecossistemas, fundamentalmente como 

controladores das populações de insectos e polinizadores. 

 

O PNSAC, pelas suas características geomorfológicas, apresenta condições particularmente 

favoráveis à ocorrência de quirópteros. Assume particular relevância um abrigo de 

importância nacional para a conservação dos morcegos em Portugal, Alcobaça I, situado na 

vertente oeste da cumeada sul da serra de Candeeiros, a cerca de 2 km do eixo alternativo 

mais a leste. 

 

O abrigo Alcobaça I constitui um abrigo de terceira prioridade para a conservação dos 

morcegos cavernícolas em Portugal, de acordo com o Plano Nacional de Conservação dos 

Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & Rodrigues 1992). 

 

Assim, das espécies potencialmente ocorrentes na área, constantes no Anexo 4.7.3, 

destacam-se aquelas cuja análise se torna mais relevante para o projecto em estudo, 

concretamente as que dependem ou utilizam o abrigo Alcobaça I, bem como as que, 

apresentando estatuto de conservação desfavorável, utilizam a área em estudo. De acordo 

com Rainho et al. (1998), destaque-se a ocorrência do morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), ambos 

incluídos no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99. O primeiro possuia estatuto de 

conservação Em Perigo em Portugal e o último de Vulnerável (SNPRCN 1990), apesar de 

ambos serem bastante comuns no PNSAC. Aliás, a revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) coloca o Morcego-de-ferradura-grande na 

categoria de Vulnerável, tal como ao morcego-de-peluche. 
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Efectuou-se um estudo direccionado para a caracterização das populações de quirópteros 

que utilizam o abrigo Alcobaça I e a sua área envolvente, bem como outros abrigos de 

menor importância que apresentem potencial para a ocorrência destes mamíferos voadores. 

O facto de este estudo ter sido realizado no Inverno/princípio de Primavera poderá ter 

contribuído para algumas lacunas de informação relativamente às espécies ocorrentes no 

local, designadamente as que possam eventualmente ainda encontrar-se nos abrigos de 

hibernação. 

 

A metodologia utilizada recorreu à prospecção com detecção através de ultra-sons, o que, 

nalguns casos, se torna inconclusivo relativamente à possibilidade de isolar as frequências 

de determinadas espécies como, por exemplo, para o morcego-de-peluche. Os resultados 

deste estudo indicam a presença das espécies ou grupos de espécies indicados no Quadro 

4.7.2. 

 

Quadro 4.7.2 - Quirópteros detectados na área em estudo 

Nome comum Nome científico 

Estatuto de 

conservação 

(SNPRCN 1990) 

Estatuto de 

conservação (Cabral 

et al. 2006) 

Anexo do 

Decreto-Lei 

n.º 140/99 

Morcego-de-

ferradura-grande 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
E VU B-II 

Morcego-de-

ferradura-pequeno 

Rhinolophus 

hipposideros 
E VU B-II 

Morcego-de-água Myotis daubentonii NT LC B-IV 

Morcego-anão 
Pipistrellus 

pipistrellus 
NT LC B-IV 

Morcego-

arborícola-

pequeno 

Nyctalus leisleri V DD B-IV 

Morcego-de-

peluche 

Miniopterus 

schreibersii 
V VU B-II 

R. euryale / R. mehelyi E / E CR / CR B-II / B-II 

M. myotis / M. blythii E / E VU / CR B-II / B-II 

P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. 

schreibersii 
NT / NT LC / LC / VU / B-II 

P. pipistrellus / P. kuhli NT / NT LC / LC  

P. pygmaeus / M. schreibersii NT / V LC / VU / B-II 

Nota: E – em perigo; V e VU – vulnerável; NT – não ameaçado; CR – criticamente em perigo; LC – pouco 
preocupante; DD – informação insuficiente. 
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Em relação aos contactos com os grupos P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. schreibersii e P. 

pygmaeus / M. schreibersii considera-se como ocorrência mais provável a das espécies do 

género Pipistrellus, uma vez que no abrigo Alcobaça I não foi detectada a presença de 

qualquer M. schreibersii no decorrer deste estudo e os restantes abrigos, onde é conhecida 

a sua ocorrência, encontram-se a uma distância considerável. A provável não ocorrência do 

morcego-de-peluche na área prospectada, durante o recente período de hibernação 

(Novembro de 2004 a Março de 2005) ficará a dever-se, previsivelmente, a alterações das 

condições físicas da entrada no abrigo Alcobaça I, que afectam particularmente esta 

espécie, designadamente a cobertura da entrada do abrigo com troncos. 

 

Apesar de não confirmada a presença do morcego-de-peluche na área em estudo, 

verifica-se uma comunidade de quirópteros que apresenta várias espécies de elevado 

interesse conservacionista, com espécies recentemente colocadas na categoria de 

Criticamente em Perigo, como Rhinolophus euryale / R. mehelyi, ou outras, como 

Rhinolophus ferrumequinum, que apresenta o estatuto de Vulnerável de acordo com a 

revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). 

 

Ao nível da utilização dos biótopos envolventes por parte da comunidade de quirópteros, os 

resultados preliminares deste estudo de caracterização revelam uma maior ocorrência e 

utilização de áreas ocupadas por sobreirais, carvalhais e olivais. É também possível a 

ocorrência nas lagoas de estabilização de efluentes das suiniculturas existentes no local, 

devido à concentração de insectos aí existentes. 

 

Na zona do PNSAC foram prospectados e visitados outros locais com potencial para 

albergar morcegos, como construções, vales escarpados e cavidades que, por dificuldades 

várias, nem sempre foi possível visitar ou amostrar. Apesar de não se ter verificado a sua 

localização exacta, destacam-se, pela sua proximidade aos traçados e pela possibilidade de 

ocorrerem aí colónias de quirópteros, os seguintes locais: Algar do Louro, a cerca de 320 m 

do eixo 2.8; Algar do Viveirista, entre os sub-eixos 1.3.2 e 2.8.1; Lapa do Alto do Turquel, 

localizada no Cabeço da Moita, o qual é atravessado pelos sub-eixos 1.3.2 e 1.5. 

 

Além do PNSAC, os quirópteros ocorrem também na ribeira do Mogo, e, eventualmente, nas 

imediações da serra de Montejunto e da serra de Sicó, onde este grupo de vertebrados foi 

preponderante no processo de integração destes dois últimos locais na Lista Nacional de 

Sítios da Rede Natura 2000. 
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4.7.4.3.4.2 Rato-de-Cabrera, Microtus cabrerae 

 

O rato-de-Cabrera é um micromamífero que consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990), 

possuía o estatuto de conservação de Raro, tendo passado para a categoria de Vulnerável 

de acordo com a revisão do documento referido (Cabral et al. 2006), o que traduz um 

agravamento no grau de ameaça desta espécie em Portugal. 

 

Esta espécie ocorre na região Centro-Sul de Portugal e apresenta uma distribuição muito 

fragmentada, utilizando preferencialmente áreas agrícolas em regime de policultura pouco 

intensiva e sobreirais. 

 

 

4.7.4.3.4.3 Lontra, Lutra lutra 

 

A lontra é um mustelídeo associado aos cursos de água que se encontra em franco declínio 

na Europa, tendo reduzido o número de efectivos e a área de distribuição, particularmente 

nas zonas mais povoadas e industrializadas do Centro e Norte da Europa, constando nos 

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril.  

 

Em Portugal sempre foi consensual a sua ocorrência frequente, no entanto, devido à 

ausência de informação técnica e detalhada sobre a sua distribuição, a lontra foi colocada 

na categoria de Insuficientemente Conhecida, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados (SNPRCN 1990). Estudos efectuados (Trindade et al. 1996) revelaram uma 

distribuição consideravelmente alargada no território nacional, contribuindo, assim, para a 

atribuição da categoria de Pouco Preocupante na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados em Portugal (Cabral et al. 2006). 

 

Em termos de ocorrência desta espécie na área de influência dos traçados em estudo, pode 

afirmar-se que a metade sul destes encontra-se implantada numa zona do território nacional 

onde esta espécie é muito pouco frequente; ou seja, a zona a norte de Lisboa entre as 

bacias do rio Tejo e do rio Lis. Apesar de ausente em grande parte da área, a lontra ocorre 

em determinados locais: em grande parte da bacia do Lis e na porção mais sul da bacia do 

rio Mondego, que compreende as zonas altas dos rios Pranto e Arunca, a ocorrência desta 
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espécie tem um padrão mais constante, de acordo com a informação presente em Trindade 

et al. (1996). 

 

Outras fontes de informação, designadamente a população local, destacam a presença de 

lontra para o paul da Ota/paul do Archino, no extremo sul do traçado, bem como para a ribª 

do Sirol, que margina com o Sítio Azabuxo – Leiria. 

 

Assim, esta espécie está referenciada para o paul da Ota/paul do Archino, para o Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros (entre outros locais, na vertente poente da Serra de 

Candeeiros, designadamente no rio da Fonte Santa), na ribeira do Mogo, em grande parte 

da bacia do rio Lis (incluindo da zona de cabeceira), nos rios Pranto e Arunca e na maioria 

dos cursos de água existentes na serra do Sicó. 

 

Trindade et al. (1996) define sítios importantes para a conservação da Lontra em Portugal, 

sendo que o projecto em estudo não interfere com nenhum destes locais. 

 

 

4.7.4.3.4.4 Gato-bravo, Felis silvestris 

 

O gato-bravo é uma espécie de felino em regressão em Portugal: possuía o estatuto 

conservacionista de Indeterminado em Portugal (SNPRCN 1990), mas a revisão do Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal coloca-o na categoria de Vulnerável (Cabral et al. 

2006). Está também incluído no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, e, como tal, 

considerada uma espécie de interesse comunitário que exige protecção rigorosa. 

 

A distribuição desta espécie aparenta ser generalizada em Portugal, apesar de não ser 

conhecida em detalhe (Mathias et al. 1999). Esta espécie está referenciada no PNSAC, não 

sendo certa ainda a sua presença na ribeira do Mogo e na serra de Montejunto. No âmbito 

dos trabalhos de campo efectuados foi observado um indivíduo a cerca de 2 km a noroeste 

de Alcoentre, havendo, no entanto, uma forte probabilidade de ser um híbrido de gato 

doméstico com a espécie selvagem, dada a proliferação dos primeiros na natureza. 
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4.7.4.3.4.5 Javali, Sus scrofa 

 

O destaque atribuído ao javali, uma espécie cinegética e comum em quase todo o território 

nacional, prende-se com um pequeno e recente episódio migratório desta espécie que é 

relatado pela população local. Trata-se de um fluxo recente de indivíduos desta espécie em 

direcção à serra de Montejunto, com origem na região do vale do rio da Ota e vala do 

Archino, utilizando, precisamente, o corredor migratório descrito acima como o mais viável 

entre esta duas áreas naturais.  

 

Estes animais, que no passado raramente eram observados na serra de Montejunto, são já 

observados em determinados locais da vertente nascente da serra, com grande frequência. 

Percorrem os vales e encostas da vala do Archino e da ribeira da Ameixoeira galgando 

depois a EN1 rumo à serra de Montejunto, utilizando a zona do Furadouro como via de 

acesso a áreas mais elevadas da serra. Este fenómeno constitui um exemplo da reacção 

das comunidades faunísticas às crescentes disfunções ecológicas, neste caso fruto da 

deteriorização da qualidade do habitat, da fragmentação e do efeito de barreira sobre os 

mesmos, sendo as espécies forçadas a procurar novas áreas vitais. 
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4.8 PAISAGEM 

 

4.8.1 Metodologia 

 

Para compreender os aspectos paisagísticos mais relevantes, no corredor atravessado 

pelos diferentes eixos da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Ota e Pombal (Lote 

C1), procedeu-se à análise e caracterização da área de influência visual dos corredores em 

apreciação, tendo para o efeito sido definida uma área com limites que, grosso modo, 

acompanham cumeadas a cotas bastante superiores à da plataforma da linha férrea nas 

suas diferentes alternativas. A faixa definida pelos limites anteriormente referidos, com uma 

largura média de cerca de 3 km para cada lado dos traçados em análise (variando entre os 

2,5 km e os 4 km), extravasa, nas zonas visualmente mais contidas, a área de influência 

visual do empreendimento de forma a incluir áreas que fisiograficamente são importantes 

para compreender as características morfológicas e paisagísticas do espaço em análise. 

 

Com base na Carta Militar de Portugal, no levantamento topográfico da área envolvente à 

via, nos ortofotomapas e no reconhecimento de campo, analisaram-se e caracterizaram-se 

os aspectos relativos ao relevo e à humanização considerados como importantes para a 

compreensão do carácter da paisagem. 

 

Procedeu-se também ao estudo dos elementos condicionadores da visualização da 

paisagem, de forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem (zonas 

homogéneas), do seu valor cénico e da sua qualidade visual, bem como a determinação da 

sua vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às alterações que irão resultar da 

construção e exploração da via, permitindo deste modo a identificação e avaliação dos 

impactes visuais previsíveis e respectivas medidas minimizadoras ou de compensação 

aplicáveis. 
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4.8.2 Relevo 

 

No que se refere ao relevo, elaborou-se cartografia temática, no sentido de identificar e 

realçar os aspectos morfológicos mais importantes presentes na área em análise, 

nomeadamente: 

 

− Festos e talvegues, que definem as diferentes bacias hidrográficas; 

− Hipsometria, com zonas compreendidas entre cotas significativas para a 

caracterização morfológica da zona; 

− Declives, em classes significativas, que permitam identificar os diferentes tipos de 

relevo presentes no corredor em análise; 

− Imagem do modelo digital do terreno, figura que permite dar a noção (em três 

dimensões) das principais características topográficas da área em análise. 

 

Com base na cartografia temática referida, elaborou-se uma carta de síntese fisiográfica na 

qual se realçam os seguintes aspectos: 

 

Fisiografia 

− Linhas de água 

− Linhas de cumeada 

− Centros de encontro 

− Centros de distribuição 

Características fisiográficas das linhas 

estruturantes do relevo 

− Vales largos a muito largos 

− Vales encaixados 

− Festos fisiograficamente bem definidos 

Tipos de relevo 

− Zonas planas ou quase planas 

− Zonas de relevo ondulado suave 

− Zonas de relevo colinar 

− Zonas de relevo acentuado 

Formas de relevo mais significativas 

− Monte Redondo 

− Relevo Tabular de Alcoentre 

− Serra de Todo o Mundo 

− Serra dos Candeeiros 

− Depressão da Ataija 
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4.8.2.1 Festos e Talvagues 

 

Nesta análise assinalaram-se e hierarquizaram-se as principais linhas de água presentes na 

área em estudo, as cumeadas que definem as suas bacias hidrográficas, os principais 

centros de encontro e de distribuição, bem como as características fisiográficas das linhas 

estruturantes do relevo. 

 

A área em estudo, com uma orientação sensivelmente norte/sul, que se estende do 

Carregado até Soure e na qual se integram os corredores em estudo, insere-se 

predominantemente nas bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça, Lis e Mondego. 

Pequenas áreas a poente ocupam zonas de cabeceira das bacias hidrográficas do rio 

Arnoia, do rio Tornada e do rio S. Pedro. 

 

Em termos de cumeadas merece especial destaque pela sua grande definição fisiográfica, a 

que faz a separação de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Lis. 

Esta cumeada corresponde à linha de alturas que constitui a Serra dos Candeeiros. 

 

A bacia hidrográfica do rio Tejo ocupa, na área em estudo, a zona compreendida entre o 

inicio dos corredores em análise e Rio Maior. 

 

Nesta bacia hidrográfica as principais linhas de água presentes pertencem à margem direita 

do Tejo, destacando-se como principais afluentes o rio Grande da Pipa / Vala do Carregado, 

a Vala da Regateira, o rio Alenquer, o rio Ota e o rio Maior e desenvolvem-se todos, na área 

em análise, grosso modo de noroeste para sudeste. 

 

Em termos fisiográficos merecem especial referência, pela sua maior largura e abertura 

visual, os vales dos rios Tejo, Alenquer, Ota e Judeu, e pelo encaixe mais acentuado, um 

troço do rio Maior que se desenvolve ligeiramente a norte da EN114. 

 

Para norte de Rio Maior, aproximadamente até Porto de Mós (a nascente) / Maceira (a 

poente), os corredores em estudo desenvolvem-se na bacia hidrográfica do rio de Alcobaça. 

Embora as linhas de água que integram esta bacia hidrográfica sejam de reduzida dimensão 

destacam-se, pela maior extensão do seu curso dois afluentes da sua margem direita: o rio 

Alcoa (denominado localmente por rio Mogo) e o rio da Areia ou de Alpedriz. 
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As características orográficas de parte da área desta bacia hidrográfica concorrem para que 

algumas das cumeadas que delimitam as linhas de água presentes tenham uma boa 

definição fisiográfica. Neste aspecto merecem especial referência a cumeada que ao longo 

da Serra dos Candeeiros delimita a nascente esta bacia hidrográfica, parte da cumeada que 

separa as bacias hidrográficas dos rios Alcoa e Alpedriz e um troço da cumeada que 

delimita a poente a bacia hidrográfica da ribeira da Fonte Santa, linha de água afluente à 

margem esquerda do rio Mogo. É sensivelmente nesta zona de festo que tem início a 

bifurcação dos corredores nascente e poente. 

 

Relativamente ao encaixe das linhas de água assinalam-se pequenos troços dos vales do 

rio Alcoa e da ribeira da Fonte Santa, entre a povoação do Carvalhal e Casais da Charneca. 

 

A bacia hidrográfica do rio Lis ocupa a área para norte da bacia do rio Alcobaça estendendo-

se até à zona da Bidoeira/Barracão. 

 

O rio Lis, principal linha de água desta bacia hidrográfica, atravessa a zona em análise de 

SSE para NNO e corre, sensivelmente a partir de Cortes, num vale largo de fundo plano que 

apresenta a sua maior amplitude na zona de Barreiros / Regueira de Pontes, ligeiramente a 

norte da zona atravessada pelo eixo 2.1 (corredor poente). 

 

Pela maior expressão e largura de vale salientam-se também o rio Lena, linha de água que 

corre de sul para norte e aflui à margem esquerda do Lis próximo de Leiria, a ribeira dos 

Milagres e a ribeira do Sirol. 

 

A zona em que se desenvolve o corredor nascente, no troço compreendido entre o vale do 

rio Lena e a ribeira das Chitas, apresenta, devido ao relevo dobrado e vigoroso, algumas 

cumeadas fisiograficamente bem definidas (zona das serras da Barrozinha e Maunça) e 

algumas zonas de vale com algum encaixe, das quais se destaca o da ribeira do Vale da 

Abadia. 

 

A bacia hidrográfica do rio Mondego ocupa a zona norte do corredor em estudo, sendo as 

principais linhas de água presentes o rio Arunca, afluente da margem esquerda do Mondego 

e a ribeira de Carnide ou rio Pranto, linha de água afluente do Braço Sul do rio Mondego. 
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Na área em análise ambas as linhas de água têm desenvolvimento norte/sul e correm em 

vales de fundo plano e largo, com dimensão que, no caso da várzea do vale do Arunca 

chega, por vezes, a ultrapassar os mil metros de largura. 

 

O corredor onde se implantam os traçados em análise, desenvolve-se, na área desta bacia 

hidrográfica, sensivelmente na zona de cumeada que separa as duas linhas de água 

anteriormente referidas. 

 

No que se refere aos centros de encontro, verifica-se que, devido à pequena/média 

dimensão das linhas de água presentes ao longo dos corredores em estudo, a importância 

dos centros de encontro que ocorrem na região analisada é pouco significativa. Apenas a 

sul dos corredores em apreciação a foz do rio de Alenquer / rio da Ota no contacto com o rio 

Tejo constitui um centro de encontro com alguma expressão. 

 

Relativamente aos centros de distribuição, dada a existência de cumeadas que delimitam 

bacias hidrográficas importantes, tanto a nível regional como nacional, verifica-se que, na 

área em estudo, ocorrem centros de distribuição com algum significado. De entre estes 

destacam-se os seguintes: 

 

− Na proximidade da povoação de Paraventa encontram-se as cumeadas que dividem 

as bacias hidrográficas dos rios Tejo, Arnoia e Tornada. A sua localização numa 

zona de relevo colinar sensivelmente à cota 200, numa zona em que as cotas 

médias se situam no escalão hipsométrico dos 150/200 metros, conferem a este 

centro de distribuição alguma definição fisiográfica; 

− Ligeiramente mais para norte, próximo de Frei Domingos/Moinhos Novos, localiza-se 

o centro de distribuição onde se encontram as cumeadas que delimitam as bacias 

hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Tornada. O acentuado do relevo desta zona 

possibilita uma boa definição fisiográfica deste centro de encontro; 

− Na zona próxima à Portela das Salgueiras localiza-se o centro de distribuição das 

águas que drenam para as bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Lis. A sua 

localização numa cumeada que se desenvolve ao longo da Serra dos Candeeiros, 

que atinge altitude próxima dos 500 metros, confere a este centro de distribuição 

uma grande importância visual, que se encontra associada a uma boa definição 

fisiográfica; 
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− Próximo de Maceda o centro de distribuição das águas das bacias hidrográficas dos 

rios Lis, Alcobaça e S. Pedro. Apesar da sua importância fisiográfica, ocorre à cota 

160/170, numa zona de relevo plano a quase plano pelo que visualmente é 

praticamente imperceptível. 

 

 

4.8.2.2 Altimetria 
 

Para uma melhor percepção do relevo elaborou-se a carta de Síntese Fisiográfica da área 

em análise, tendo para o efeito sido considerados escalões de 50 em 50 metros (Desenho 

n.º LC1_EP_170_147_0). 

 

Da análise da cartografia elaborada, verifica-se que a área em estudo apresenta uma 

variação altimétrica superior a 600 metros entre o ponto de cota mais baixa (cota 1 no Vale 

do Tejo, próximo de Castanheira do Ribatejo) e o ponto de maior altitude (cota 615 no marco 

geodésico Vale Grande – Serra dos Candeeiros). Verifica-se também que, de modo geral, o 

aumento de cotas se processa de forma gradual sendo as cotas médias, no corredor em 

estudo, inferiores a 200 metros. Excepções a esta situação ocorrem na Serra dos 

Candeeiros, na zona entre Porto de Mós e a ribeira do Sirol e na bacia hidrográfica do rio 

Tornada. Nestas áreas as cotas variam de forma brusca e são sempre superiores a 200 

metros de altitude. 

 

De referir, por último, duas situações diferenciadas em termos de cotas de implantação dos 

eixos em estudo: 

 

− Áreas em que os eixos se implantam abaixo dos 100 metros: 

 A sul do corredor: 

Eixo 0.1.1, 0.1.2, 0.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, parte do eixo 1.2.2 e grande 

parte do eixo 1.1.3. 

 Na zona central do corredor: 

Eixo 2.1.5. 

 A norte do corredor: 

A quase totalidade dos eixos 2.5.3A, 2.5.3B, 2.5.3C e parte do eixo 2.2.7. 

− Áreas em que os eixos se implantam entre os 100 e os 200 metros: 

 Os restantes eixos do Lote C1, implantam-se neste leque de altitudes, 

correspondendo a zona mais elevada (escalão dos 150 a 200 metros) à área 
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compreendida entre rio Maior e Leiria. Esta extensa área será atravessada 

pelos seguintes eixos: 

Eixo 1.1.1, 1.1.4, 1.3.1,1.3.2, 1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 

2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.7, 

2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.10, 2.11 e a maioria do eixo 2.2.4. A restante parte do 

traçado do eixo 2.2.4, entre o km 26+500 e 27+500, atravessa uma área 

com altitude superior a 200, atingindo o escalão dos 300 a 350 metros. 

 

 

4.8.2.3 Declives 

 

Dadas as características orográficas da área em análise, de grande contraste entre zonas 

planas e zonas muito inclinadas, que atingem por vezes o escarpado, elaborou-se 

cartografia temática onde se definiram sete classes de declive (0-3%, 3-5%, 5-10%, 10-15%, 

15-25%, 25-45% e >45%), diferenciando-se assim as zonas planas (0-3%) das de relevo 

quase plano (3-5%) e, de entre as zonas muito inclinadas (declives 25-45%), as escarpadas 

(inclinações >45%) (Desenho n.º LC1_EP_170_147_0). 

 

Embora a zona em análise apresente um relevo bastante diversificado, é possível, através 

da cartografia elaborada, diferenciar situações com alguma homogeneidade orográfica, 

tendo para o efeito sido consideradas quatro situações de relevo distintas: 

 

− Zonas planas a quase planas; 

− Zonas de relevo ondulado suave; 

− Zonas de relevo colinar; 

− Zonas de relevo acentuado. 

 

Para uma mais fácil identificação cartográfica e descritiva de cada um dos tipos de relevo 

fez-se corresponder uma letra de acordo com o Quadro 4.8.1. 
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Quadro 4.8.1 - Tipos de relevo 

Tipo de Relevo 
Classes de Declive 

predominantes 
Letra Associada 

Zonas planas a quase planas 0 a 3% e 3 a 5% A 

Zonas de relevo ondulado suave 5 a 10% B 

Zonas de relevo colinar 5 a 15%  C 

Zonas de relevo acentuado 

15 a 25% (dominante) 

> 25% (com 

frequência) >45% 

(pontualmente)  

D 

 

Como zonas planas a quase planas (A) consideraram-se áreas em que predominam 

declives inferiores a 5% (maioritariamente entre 0 e 3%), destacando-se, com este tipo de 

relevo, as seguintes situações: 

 

− A1: Área mais a sul do corredor em estudo, que corresponde à zona da lezíria do 

Tejo e dos vales, de fundo largo e plano, dos rios Alenquer e Ota. Nesta área 

implanta-se o eixo 1.1.1 e a zona inicial do eixo 0.1.1; 

− A2: Área compreendida entre rio Maior e Porto de Mós, limitada a nascente pelo 

relevo vigoroso da Serra dos Candeeiros e a poente pela linha de cumeada que 

delimita a bacia hidrográfica do rio Alcoa (rio Mogo) dos seus tributários, o rio da 

Ponte do Jardim e o rio Cós, e também pelo festo que faz a delimitação entre as 

bacias hidrográficas do rio Turquel (rio Seco) e do rio da Esperança. Esta área é 

atravessada pelos eixos 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 1.1.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 

2.10, 2.3.1, 2.2.2, 2.2.3, e por parte do eixo 2.3.2; 

− A3: Zona que se estende para norte de Alpedriz até ao vale do rio Lis e que 

corresponde a uma área de transição para as areias do litoral, na qual se implantam 

parte dos eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.7; 

− A4: Zona localizada a norte do corredor em análise que corresponde ao amplo vale 

do rio Arunca e ao vale da ribeira de Carnide e que a sul se estende até à cumeada 

que separa a bacia hidrográfica destas duas linhas de água. Nesta zona 

implantam.se parte dos eixos 2.2.6, 2.2.7 e 2.6. 
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Como zonas de relevo ondulado suave (B) consideram-se áreas com topografia que varia 

entre situações planas e encostas que em média não ultrapassam os 10% de inclinação. 

Com esta característica demarcou-se a seguinte situação: 

 

− B1: Área que se estende para norte da zona denominada por A1 até ao vale da 

ribeira da Amieira. Apesar da suavidade geral do modelado natural desta zona 

destacam-se, pela sua maior cota e declive mais acentuado o “Monte Redondo” e 

quatro colinas na envolvência da povoação de Quebradas. Esta área é atravessada 

pelos eixos 1.1.2, 0.2, 0.1.2, 1.2.1 e por parte do traçado dos eixos 0.1.1, 1.1.3 e 

1.2.2. 

 

As zonas de relevo colinar (C) correspondem a situações morfológicas com grande 

diversidade de declive (do plano ao inclinado) mas em que os declives superiores a 15% 

ocorrem com grande frequência. Com este tipo de relevo demarcaram-se as seguintes 

situações: 

 

− C1: Área que se localiza para norte da ribeira da Amieira e se estende até à ribeira 

da Alvorinha sendo limitada a norte pela Área A2 e pelo início sul da Serra dos 

Candeeiros. Nesta área implantam-se parte dos eixos 1.2.2 e 1.1.3. 

− C2: Área limitada a norte pela ribeira de Alpedriz, a sul e poente pelo rio da 

Castanheira e pala estrada que liga Aljubarrota a Cumeira (EN 8), a sudeste pela 

Área A2 e a nascente pelas encostas que, a este, delimitam o vale do rio Lena. Esta 

área é atravessada por parte dos eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.7, 2.3.2 e 2.2.4. 

− C3: Extensa área que se estende para norte da margem direita da ribeira do Sirol até 

ao final do corredor em estudo, é limitada a poente pelo terço inferior da encosta 

nascente do vale do rio Lis e envolve por completo a zona plana que denominámos 

por Área A4 (Vale do rio Arunca / ribeira de Carnide). Nesta área implantam-se os 

eixos 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3A, 2.5.3B, 2.5.3C, 2.4.1, 2.4.2, 2.1.6, 2.1.7 e 2.11 e também 

parte dos eixos 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, e 2.7. 

 

As zonas de relevo acentuado (D) correspondem a situações de declive elevado, onde 

predominam inclinações compreendidas entre os 15 e os 25%, verificando-se também com 

alguma frequência declives entre os os 25% e 45% e pontualmente inclinações superiores a 

45%. No corredor em estudo individualizam-se três áreas com este tipo de orografia: 
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− D1: Esta área, que corresponde ao maciço calcário da serra dos Candeeiros, 

localiza-se entre Rio Maior e Porto de Mós e é limitada a poente pela zona plana 

identificada por A2. De todas as áreas incluídas nesta classe/tipo de relevo (D) esta 

zona é a que apresenta situações de maior inclinação ocorrendo, na encosta poente 

da Serra dos Candeeiros, entre a ribeira da Fonte Santa e Penedos Negros, uma 

mancha significativa de áreas com declives compreendidos entre os 25% e 45% que 

envolvem uma zona escarpada (declives >45%). Nenhum dos corredores do Lote C1 

da Linha Ferroviária de Alta Velocidade irá atravessar esta zona. 

− D2: Zona localizada para norte da mancha anteriormente referida, limitada a sul 

pelas encostas da margem direita do rio Lena e a norte pela margem direita da 

ribeira do Sirol. Parte do eixo 2.2.4 implanta-se nesta área. 

− D3: Esta área, que apresenta relevo ligeiramente menos vigoroso do que as duas 

referidas anteriormente, desenvolve-se para norte do vale da ribeira da Amieira até 

ao rio Castanheira. É limitada a nascente pela zona A2 (cumeada que, na área em 

estudo separa a bacia hidrográfica do rio Tornada das bacias hidrográficas do Tejo e 

do Alcobaça, cumeada que delimita a bacia hidrográfica do rio da Esperança e 

cumeada que define parte da bacia hidrográfica do rio Alcoa / Mogo) e, para norte de 

Alcobaça, por um troço da EN8. Apenas na zona de Aljubarrota esta área será 

atravessada por parte do eixo 2.1.3. 

 

 

4.8.2.4 Formas de relevo mais significativas 

 

Na Síntese Fisiográfica (Desenho n.º LC1_EP_170_147_0), para além de todos os aspectos 

de relevo referidos nos pontos anteriores, assinalaram-se também situações que, por razões 

geomorfológicas, deram origem a formas de relevo particulares com importante valor 

paisagístico. 

 

Os elementos assinalados foram, de sul para norte, os seguintes: 

 

− Monte Redondo; 

− Relevo Tabular de Alcoentre; 

− Serra de Todo o Mundo; 

− Serra de Candeeiros; 

− Depressão da Ataíja. 
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4.8.2.4.1 Monte Redondo 

 

Situado 2 km a oeste do km 2+500 do sub-eixo 1.2.1. este monte isolado de forma redonda 

(como o nome indica) e com uma altitude de 212 metros, destaca-se na paisagem 

envolvente constituindo uma importante referência visual. Corresponde a um prolongamento 

para NE de um maciço calcário, constituindo assim um afloramento calcário do Jurássico 

isolado no meio de formações sedimentares terciárias, cortado por importantes fracturas. 

 

 

4.8.2.4.2 Relevo tabular de Alcoentre 

 

A poente de Alcoentre, um afloramento do Complexo de vertebrados do Archino com 

intercalações calcárias, deu origem a um curioso relevo residual com superfície tabular, 

constituindo um exemplar típico de uma forma de relevo denominada “mesa”. Este relevo 

ocorre cerca de 1 km a oeste do km 10+500 do sub-eixo 1.2.2. 

 

 

4.8.2.4.3 Serra de Todo o Mundo 

 

Cerca de 2 km a poente do km 21+000 do sub-eixo 1.2.2, ergue-se a serra de Todo o 

Mundo que atinge um altitude de 259 metros. Esta serra constitui o principal relevo entre a 

serra de Candeeiros (a norte) e a serra de Montejunto (a sul) e apresenta a originalidade de 

apresentar a forma de uma ferradura exibindo, para sul, onde apresenta maior desnível, um 

amplo anfiteatro que enquadra a localidade de Alguber. 

 

 

4.8.2.4.4 Serra de Candeeiros 

 

A serra de Candeeiros é uma das principais unidades geomorfológicas do Maciço Calcário 

Estremenho encontrando-se totalmente dentro dos limites do Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros. Esta serra, que se ergue de forma alongada e contínua numa extensão 

de cerca de 30 km entre a Aldeia do Alto da Serra, a sul (próximo de Rio Maior) e a Aldeia 

da Corredoura, a norte (junto a Porto de Mós), corresponde a uma dobra anticlinal de 

orientação NNE-SSW, cortada no seu flanco oriental. 
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A vertente oeste desta serra é a que apresenta maior desnível, encontrando-se 

particularmente bem conservada, não interferindo nenhum dos eixos em estudo com a serra 

propriamente dita, mas apenas com o seu sopé ocidental. A maior aproximação à serra 

verifica-se no traçado do sub-eixo 1.3.1 ente os km 4+000 e 6+500. 

 

 

4.8.2.4.5 Depressão de Ataíja 

 

Com esta designação inclui-se a depressão da Ataíja, propriamente dita, e também um troço 

do Vale da Ribeira do Mogo e o Campo de Dolinas de Lagoa do Cão/Casal do Rei. Este 

conjunto constitui uma área proposta pela ADEPA (Associação para a Defesa e Valorização 

do Património Cultural da Região de Alcobaça) e pela Câmara  Municipal de Alcobaça, para 

classificação como Paisagem Protegida, nos termos do Decreto-Lei nº19/93, de 23 de 

Janeiro. 

 

No interior da área proposta para classificação desenvolvem-se os sub-eixos, 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 e, parcialmente, os sub-eixos 2.1.3 (até ao km 8+100), 2.2.3 (até ao km 

10+600), 2.3.2 (até ao km 8+000), 2.8.2 (a partir do km 4+000) e eixos 2.9 (a partir do 

km 1+500) e 2.10 (a partir do km1+900). 

 

A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial.  

 

Esta suave depressão, que se estende entre Casal do Rei e Casais de Santa Teresa, 

encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, apresenta uma forma 

alongada que se desenvolve paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras 

elevações. 

 

Entre Lagoa do Chão e Casal do Rei, encontra-se um campo de dolinas de formas e 

dimensões variadas, não excedendo os 100 m de diâmetro e só excepcionalmente 

ultrapassando 10 m de profundidade. Este conjunto constitui um dos campos de dolinas 

sobre o Jurássico superior mais interessantes do país. 
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O vale do rio Mogo apresenta o seu troço mais encaixado entre Carvalhal e Chiqueda, 

(sendo atravessado na zona mais a norte pelo sub-eixo 2.1.3, ao km 6+500), sendo 

caracterizado, morfologicamente, por escarpas altas nas curvas côncavas dos meandros e 

escadarias de cornija em estrato nas vertentes convexas. Neste vale encontram-se também 

presentes grutas (algumas são estações arqueológicas), distribuídas em dois núcleos, a 

norte e a sul da estrada entre Carvalhal e Ataíja de Baixo. 

 

 

4.8.3 Análise visual da paisagem 

 

Com base na análise do relevo, uso do solo, fotografia aérea e reconhecimento de campo, 

procedeu-se à caracterização visual da paisagem da área em estudo, tendo para o efeito 

sido elaborada a seguinte cartografia: 

 

− Análise Visual e Unidades de Paisagem (Desenhos n.º LC1_EP_170_085_B a 

LC1_EP_170_093_B); 

− Áreas de Maior Visibilidade (Desenhos n.º LC1_EP_170_148_0 a 

LC1_EP_170_156_0). 

 

Para além da cartografia, referida efectuou-se também um levantamento fotográfico que 

retrata as principais características paisagísticas dos corredores em estudo. A localização 

dos pontos de tomada das fotografias encontra-se assinalada na carta de Análise Visual. 

 

 

4.8.3.1 Análise visual 

 

Na carta de Análise Visual e Unidades de Paisagem inclui-se a delimitação das unidades de 

paisagem presentes na área em estudo e os elementos que, em termos paisagísticos, 

determinam os aspectos visuais mais marcantes da paisagem em apreciação. Os elementos 

cartografados foram os seguintes: 

 

− Elementos físicos que funcionam como limites visuais (linhas de cumeada mais 

elevadas e encostas fisiograficamente mais marcadas) dos quais se destaca, pela 

sua maior importância, a Serra de Candeeiros; 
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− Os pontos de vista notáveis, localizando-se os mais importantes a norte e sul da 

linha de cumeada que delimita a encosta poente da Serra de Candeeiros; 

− As vias, aglomerados populacionais e outras áreas construídas com maior 

visibilidade sobre os corredores em estudo. Neste aspecto evidencia-se como de 

maior acessibilidade visual sobre o corredor a área correspondente ao sopé da Serra 

de Candeeiros, na zona que se estende aproximadamente entre Venda das 

Raparigas (a sul) e Tremoceira (a norte); 

− Áreas industriais e outras infra-estruturas que, pela sua dimensão e/ou tipo de uso a 

que estão sujeitas associado à localização em que se implantam, correspondem a 

zonas que apresentam impacte visual negativo. De entre estas situações assinala-se 

a base aérea da Ota, a área industrial (CLC) junto à EN366/Ameixoeira, a zona 

industrial de Pombal (parque industrial Manuel da Mota), a zona de Maceira e as 

zonas de extracção de inertes que surgem um pouco ao longo de todo o corredor, 

embora pela quantidade e/ou dimensão apresentem maior impacte as que se 

localizam na zona da Serra de Candeeiros, no vale e encostas do rio Maior e a 

pedreira da Roussa; 

− A vegetação que, pelas suas características ecológicas e paisagísticas, apresenta 

maior interesse (galerias ripícolas que acompanham as margens de algumas das 

linhas de água e manchas dispersas de carvalhal e de montado). O montado surge 

no troço sul do corredor (aproximadamente até Rio Maior) e o carvalhal, que se 

desenvolve para norte, assume especial importância no sopé da serra de Candeeiros 

entre Mata de Baixo/Venda das Raparigas e Ataíja de Baixo. 

 

 

4.8.3.1.1 Unidades de paisagem 

 

O corredor em estudo insere-se, de acordo com um estudo elaborado pela Universidade de 

Évora para a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(Cancela D’Abreu et al, 2004), em sete grandes unidades de paisagem: 

 

− Vale do Tejo (Lezíria); 

− Oeste Interior (Bucelas / Alenquer); 

− Oeste; 

− Colinas do Ribatejo; 

− Colinas de Rio Maior / Ota; 
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− Serras de Aire e Candeeiros; 

− Beira Litoral. 

 

Embora o estudo referido nos dê, em termos globais, um primeiro enquadramento das 

principais unidades de paisagem que, a nível nacional (trabalho elaborado à escala 

1/250.000), são atravessadas pelos corredores em análise, o estudo da área em apreço, a 

uma escala de maior detalhe, requer uma definição de maior pormenor das unidades de 

paisagem a considerar. Nesse sentido convêm ter presente os conceitos de paisagem e de 

unidade de paisagem. 

 

Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área 

de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem 

através dela de forma semelhante" (Forman e Godron, 1986) e que é “resultante da 

combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem” (Pitte, 1983). 

 

Unidade de paisagem é um conceito que considere não apenas "áreas limitadas pelo 

relevo ou outros elementos, no interior da qual todas os pontos são vistos mutuamente” 

(Neuray, 1982) mas também aquelas em que a paisagem apresenta certa homogeneidade 

em relação ao relevo, geologia e humanização. 

Tendo como base o estudo referido, os conceitos atrás enunciados, a análise efectuada e a 

escala de trabalho, considerou-se que o corredor em estudo atravessa as seguintes 

unidades de paisagem: 

 

− Campos da Lezíria do Tejo; 

− Charneca da Bacia Terciária do Tejo; 

− Zona de Policultura de Aveiras; 

− Serra de Candeeiros; 

− Sopé da Serra de Candeeiros; 

− Colinas do Alcobaça; 

− Zona de Transição Candeeiros – Montejunto; 

− Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral; 

− Encostas do Vale do Cós; 

− Colinas de Porto de Mós; 

− Beira Litoral de Pombal a Leiria; 

− Vales dos rios Arunca, Lis e Lena e das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide. 
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4.8.3.1.1.1 Unidades de paisagem presentes 

 

4.8.3.1.1.1.1 Campos da Lezíria do Tejo 

 

A unidade designada por Campos da Lezíria do Tejo abrange não só o Vale do Tejo como 

também a zona terminal do vale do rio da Ota, o vale baixo da ribeira de Alenquer no seu 

curso inferior até à confluência com o vale do Tejo, onde os campos da lezíria assumem a 

sua expressão mais significativa. Nesta unidade predominam os regadios de carácter 

industrial e são de assinalar as galerias ripícolas dos cursos de água principais, compostas 

essencialmente por salgueiros. 

 

Em termos visuais esta unidade apresenta uma grande acessibilidade e amplitude visual, 

permitindo perspectivas de grande profundidade, embora a grande profusão de construção 

de áreas urbano-industriais provoque, em alguns pontos, o efeito de truncagem. 

 

 

4.8.3.1.1.1.2 Charneca da Bacia Terciária do Tejo 

 

A charneca da Bacia Terciária do Tejo compreende zonas de relevo ondulado com solos de 

natureza arenosa, com um coberto vegetal em que predominam povoamentos mistos de 

sobro e pinheiro bravo. 

 

Esta unidade é atravessada por linhas de água, por vezes com bastante encaixe, com 

alguns focos de erosão das margens devido ao declive e natureza dos solos de areia pouco 

agregada, convertendo-as em verdadeiros barrancos que, na generalidade, se encontram 

desprovidos de galeria ripícola; é de salientar a ribeira do Archino que se destaca por 

apresentar um vale de fundo mais largo e plano, com aproveitamento agrícola. 

 

Assume, ainda, uma expressão marcante nesta unidade a colina designada por Monte 

Redondo que ressalta do relevo ondulado por se tratar de uma colina perfeita e de cota mais 

elevada que a do relevo envolvente. Integra-se também nesta unidade a Tapada da Torre 

Bela que, como o topónimo indica, se trata de uma propriedade murada em todo o seu 

limite, onde actualmente o coberto vegetal é dominado pelos povoamentos florestais de 

eucalipto. 
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Nesta unidade, pela sua amplitude e expressão, podemos destacar o Vale da Ota e o Vale 

do Judeu como sub-unidades. Estes vales, de fundo amplo e plano que atravessam a 

charneca, o primeiro fazendo a transição para a Lezíria do Tejo e o segundo na zona 

centro/norte desta unidade de paisagem, têm aproveitamento agrícola, contrastando 

fortemente com a envolvente de relevo ondulado e de ocupação florestal. 

 

 

4.8.3.1.1.1.3 Zona de Policultura de Aveiras 

 

Esta unidade ocupa áreas de relevo ondulado suave em substrato geológico de calcário 

miocénico lacustre, na charneira entre o Maciço Calcário Estremenho e a Lezíria do Tejo, 

apresenta uma expressão singular de pequena propriedade, policultura e povoamento 

disperso com grande afinidade estrutural e funcional com o tipo de paisagem que 

caracteriza o Oeste e a chamada Região Saloia.  

 

Nota-se, no entanto, uma tendência de transformação progressiva da zona em “quintinhas” 

que vão perdendo a sua função agrícola e assumindo um carácter exclusivamente 

habitacional, com proliferação de moradias, dormitório de população que já não tem 

actividade no sector primário e que diariamente se desloca a Lisboa para aí trabalhar. 

 

 

4.8.3.1.1.1.4 Serra dos Candeeiros 

 

Esta unidade de grande expressão e projecção vertical, subindo abruptamente das cotas 

médias de 200m para os 600m, apresenta-se como um relevo alongado em forma de 

cordilheira, orientado nordeste-sudoeste, que integra o Maciço Calcário Estremenho. 

 

Encostas escarpadas de grande impacte visual onde alternam grandes áreas cobertas por 

formações naturais arbustivas densas, de médio e grande porte, com áreas de grande 

aridez causadas pela ocorrência de grande número de pedreiras de exploração de calcários. 

O interesse paisagístico e singular das serras deste Maciço Calcário levou à sua 

classificação como Parque Natural (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros). 
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A grande diferença altimétrica existente entre esta serra e a restante área em análise 

concorre para que esta unidade de paisagem funcione como uma referência visual com 

grande presença regional e permite da sua cumeada um domínio visual, amplo e total, sobre 

a envolvência. 

 

 

4.8.3.1.1.1.5 Sopé da Serra dos Candeeiros 

 

O Sopé da Serra de Candeeiros corresponde a uma unidade de paisagem alongada que se 

estende na base das escarpas da serra. Apresenta um relevo plano ou quase plano e cotas 

médias que rondam os 150-200 metros. 

 

Tem um povoamento disperso de grande densidade que alterna com áreas agrícolas, de 

parcelamento de pequenas dimensões, ocupadas com policultura. Muitas parcelas 

encontram-se muradas com muros de pedra seca, característicos da paisagem agro-pastoril 

do Maciço Calcário Estremenho.  

 

Destacam-se nesta unidade, pelo seu encaixe, os vales do rio Mogo e do rio Seco. É, no 

entanto, o vale do rio Mogo aquele que assume uma expressão mais marcante por ter as 

suas encostas em grande parte cobertas por densa vegetação natural arbóreo-arbustiva de 

carvalhal. 

 

A particularidade de algumas das áreas presentes nesta unidade de paisagem tem motivado 

estudos, promovidos pela Câmara Municipal de Alcobaça, no sentido da sua classificação. 

 

 

4.8.3.1.1.1.6 Colinas de Alcobaça 

 

Esta unidade integra-se na transição entre a Beira Litoral e a região do Oeste, apresentando 

grande afinidade com a tipologia de paisagem desta última. 

 

Trata-se de uma zona de relevo colinar de baixa altitude a que se sobrepõe um mosaico 

cultural diversificado assente na pequena propriedade, no parcelamento de pequena 

dimensão e na policultura baseada na horto-fruticultura, cuja tradição remonta às práticas 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.303 

culturais introduzidas pelos monges agrários da ordem de Cister, fundadores do Mosteiro de 

Alcobaça. 

 

Nesta paisagem, de povoamento disperso, mas denso, existem também pequenas parcelas 

de olival e de pastagem e alguns resquícios de vegetação natural ao longo dos cursos de 

água e nas situações de encosta com maior declive. 

 

Encontram-se, também, alguns corredores residuais de compartimentação das parcelas 

com canavial largo, o qual também acompanha algumas linhas de drenagem natural. 

 

 

4.8.3.1.1.1.7 Zona de Transição Candeeiros – Montejunto 

 

Esta é uma área que se destaca como uma zona de cotas mais baixas entre o relevo 

vigoroso da serra de Candeeiros e a serra de Montejunto, com cotas médias na classe 

altimétrica dos 100-200 metros, integrada nas formações geológicas características do 

Maciço Calcário Estremenho. 

 

Nesta unidade predominam os povoamentos florestais de produção com espécies de 

crescimento rápido (pinhal bravo e eucaliptal). As zonas agrícolas desta unidade localizam-

se na pequena propriedade da envolvência dos aglomerados habitacionais e nas várzeas 

das ribeiras da Amieira e de Abuxanas. 

 

 

4.8.3.1.1.1.8 Zona de Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral 

 

Esta unidade compreende áreas de baixa altitude e de relevo ondulado suave, com 

encostas pouco declivosas e festos pouco marcados, a que se sobrepõe 

predominantemente um uso florestal, remetendo-se o mosaico de uso agrícola para as 

periferias dos aglomerados urbanos que se apresentam num povoamento de tipo 

concentrado, em núcleos já com alguma dimensão, atestando uma relação forte com o 

desenvolvimento industrial da zona. 
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Esta característica do povoamento contrasta com os pequenos aglomerados e o 

povoamento disperso, mas por vezes denso, de outras unidades confinantes em que o 

sector agrícola tem preponderância. 

 

Tem particular impacte nesta unidade o complexo industrial da cimenteira de Maceira do Lis 

que se destaca na paisagem, até grandes distâncias. 

 

 

4.8.3.1.1.1.9 Encostas do Vale do Rio de Cós 

 

Esta pequena unidade de paisagem estende-se por uma faixa alongada que ocupa as 

encostas do rio Cós e vai até à zona da Batalha. 

 

Trata-se de uma zona de relevo ondulado suave, de meia encosta com predomínio de 

aproveitamento agrícola diversificado, em parcelamento de pequena dimensão. 

 

O povoamento desta unidade encontra-se predominantemente concentrado em 

aglomerados de pequena dimensão. O terço superior das encostas e as zonas de festo 

encontram-se ocupados com povoamentos florestais e integram já a unidade que 

designámos por “Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral”. 

 

 

4.8.3.1.1.1.10 Colinas de Porto de Mós 

 

Esta unidade, de relevo acidentado, embora menos vigoroso do que as serras adjacentes, 

faz a transição das Serras de Aire e Candeeiros para os planaltos de Santo António, S. 

Mamede e plataforma de Fátima (Ribeiro, Lautensach, Daveau, 1987).  

 

Manchas agrícolas abandonadas, pousios e pastagens dominam esta paisagem onde 

também se destacam alguns povoamentos florestais. As manchas agrícolas com 

parcelamento de pequena dimensão e de culturas diversas ocupam algumas encostas mais 

suaves e vales mais largos onde também se afirmam as maiores concentrações de áreas 

sociais. 
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Esta unidade de paisagem funciona na continuidade da Serra dos Candeeiros como limite 

visual de importância regional e permite, dos pontos de cota mais elevada, panorâmicas 

para a paisagem envolvente. 

 

Merece referência especial, pelo seu valor patrimonial, o Castelo de Porto de Mós. 

 

 

4.8.3.1.1.1.11 Beira Litoral de Pombal a Leiria 

 

O relevo desta unidade caracteriza-se por um ondulado suave a moderado, com uma 

altitude média entre os 50-100 metros, elevando-se um pouco na zona de Leiria, onde 

também se encontra o relevo mais movimentado. 

 

Destacam-se, assim, algumas situações planálticas e os vales de alguns cursos de água 

(rios Arunca, Lis e Lena e ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide) que considerámos como 

subunidades dentro desta grande unidade de paisagem. 

 

As características do relevo, a natureza arenosa dos solos e o clima moderado pela 

influência do Atlântico que lhe fica próximo, apenas separado pela extensa faixa dos pinhais, 

que desde há séculos revestem as areias da planície litoral, favorecem o uso florestal que 

ocupa grande parte das encostas e dos cimos, sendo dominantes o pinhal bravo e o 

eucaliptal. 

 

Apenas há a referir as grandes manchas de vegetação natural, predominantemente 

arbustiva de médio e grande porte, onde se destaca um coberto arbóreo muito disperso de 

carvalhos e alguns pinheiros mansos, que revestem as encostas da ribeira das Chitas, 

viradas ao quadrante norte. Embora já se verifique um certo avanço de manchas de 

eucaliptal nestas encostas, as formações naturais, de grande biodiversidade, ainda são 

prevalecentes. 

 

Na envolvência de Pombal merece destaque uma vasta zona industrial que se demarca 

plenamente da malha urbana. Na envolvente de Leiria a indústria não parece tão 

concentrada, aparecendo em áreas mistas de indústria, comércio e habitação, formando 

inúmeros aglomerados satélites de Leiria. 
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4.8.3.1.1.1.12 Vales dos Rios Arunca, Lis e Lena e das Ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide  

 

Estas subunidades de paisagem destacam-se da grande unidade que é a Beira Litoral, 

apresentam uma grande afinidade de características pois são, no corredor em análise, vales 

largos, de fundo plano, que originam várzeas de grande capacidade de uso agrícola, onde 

alternam culturas arvenses, pastagens, forragens, vinhas, pomares e hortas. 

 

Os cursos de água desenham-se na várzea, envolvidos por galerias ripícolas, dando um 

carácter mais naturalizado a uma paisagem intensamente humanizada, cujo mosaico 

cultural é de pequena dimensão e fortemente geometrizado. 

 

Em termos visuais estes vales são abarcados, longitudinalmente, em grande extensão a 

partir das suas encostas, enquanto que transversalmente os mais largos (Arunca e Lis) 

pouco ultrapassam os mil metros. 

 

 

4.8.3.1.1.2 Valor cénico da paisagem 

 

O valor cénico (qualidade visual) de uma paisagem é um parâmetro bastante subjectivo de 

quantificação, subjectividade inerente à forma de interpretação do território por parte do 

observador e que se encontra relacionada, entre outros aspectos, com a sua formação 

profissional, o seu grau cultural e a sua região de origem. 

 

É, no entanto, relativamente consensual que o valor de uma paisagem é tanto mais elevado 

quanto maior for a diversidade e o contraste de situações presentes, melhor adequação e 

equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas potencialidades e maior número de 

possibilidades houver para usufruir visual e fisicamente essa paisagem. 

 

A subjectividade desta classificação é, no entanto, mais facilmente atenuada quando 

estamos em presença de diferentes tipos/unidades de paisagem pois nesses casos é 

possível estabelecer valores comparativos minorando-se, assim, a importância do valor 

absoluto atribuído a cada uma das unidades por si. 
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No que se refere à sensibilidade/fragilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o 

grau de afectação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada acção 

exterior, a sua avaliação reveste-se já de uma maior objectividade. 

 

Ao conceito de sensibilidade/fragilidade visual, opõe-se um outro, designado por capacidade 

de absorção visual, que corresponde à maior ou menor aptidão que uma paisagem possui 

para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas qualidades 

visuais (Bombim, 1991). 

 

Os parâmetros usualmente considerados para a definição da capacidade de absorção visual 

das unidades de paisagem são: 

 

− Forma / Morfologia, que corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, sendo 

as suas características dependentes do tipo e forma de relevo (plano, declivoso, 

ondulado, de vale, de encosta, de colina, montanhoso, etc.) e da ocorrência de 

aspectos visualmente significativos (afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, 

cristas, etc.). 

Dentro deste parâmetro, considera-se que as situações de maior diversidade de 

relevo apresentam maior capacidade de absorção visual e maior valor estético, em 

oposição às zonas de relevo mais plano e maior dimensão, bem como às de 

inclinação mais acentuada que são mais sensíveis visualmente. Também as 

paisagens com maior grandiosidade de escala têm maior capacidade de absorção. 

− Uso do Solo ou seja, o modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas 

agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado 

território. Neste item assume especial importância, de entre outros aspectos, a 

diversidade dos estratos em presença (árvores, arbustos, herbáceas), a sua 

distribuição e densidade, o contraste cromátic, bem como a presença de elementos 

do património construído ou "natural" e outros elementos estruturantes da paisagem 

rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.). 

Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual está 

relacionada com: 

 maior densidade da vegetação; 

 maior contraste cromático; 

 maior dimensão/porte da vegetação; 

 maior diversidade de estratos vegetais. 
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− Visualização, que corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem 

é apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade e distribuição 

dos potenciais observadores, o tipo de relevo e de ocupação do solo (definidores da 

dimensão da bacia visual). 

Considera-se como de maior capacidade de absorção paisagens com menor 

facilidade de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação 

e também as com menor amplitude e profundidade de vistas. 

 

Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que: 

 

− As unidades de paisagem designadas por “Campos da Lezíria do Tejo” e “Vales dos 

Rios Arunca, Lis e Lena e das Ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide”, dadas as suas 

características de relevo e uso de solo, correspondem a áreas com grande ou média 

amplitude visual, encontram-se expostas a partir de aglomerados populacionais e de 

vias de circulação que as atravessam, apresentam uma sensibilidade elevada e uma 

capacidade de absorção visual baixa a média. 

− A “Charneca da Bacia Terciária do Tejo”, caracterizada pelo seu carácter contido, 

com alguma variedade nos estratos de vegetação, embora pouco diversificado em 

termos específicos, tem uma vulnerabilidade visual baixa a média e uma capacidade 

de absorção visual elevada a média. Às sub-unidades presentes nesta unidade de 

paisagem (Vale da Ota e Vale do Judeu) atribuiu-se uma sensibilidade média a 

elevada e uma baixa a média capacidade de absorção visual. 

− As unidades de paisagem designadas por “Zona de Policultura de Aveiras” e “Sopé 

da Serra de Candeeiros”, apesar de corresponderem a situações de relevo plano a 

ondulado, apresentam-se visualmente um pouco subdivididas e com alguma 

diversidade paisagística, resultante da dispersão do povoamento e das 

características de uso do solo que assenta predominantemente em policultura 

praticada em propriedade de pequena dimensão. Por estas razões atribui-se a estas 

unidades sensibilidade média e também média capacidade de absorção visual. 

− À Serra dos Candeeiros, pela sua forte presença visual, decorrente, de entre outros 

factores, da grande diferença altimétrica com a paisagem envolvente, do vigor do 

seu relevo e um uso do solo em que o predomínio do estrato arbustivo contrasta com 

situações de solo nu e pedregoso, atribui-se uma elevada sensibilidade visual e uma 

baixa capacidade de absorção visual. 
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− O relevo colinar das unidades de paisagem designadas por “Colinas de Alcobaça” e 

“Colinas de Porto de Mós” confere-lhes uma multiplicidade de sub-espaços visuais 

que, embora inter-visíveis dos pontos de maior altitude, correspondem a bacias 

visuais de pequena/média dimensão. Esta subdivisão de espaços decorrente das 

condições orográficas naturais é ainda acentuada pelas características de uso do 

solo (povoamento disperso, policultura e resquícios de vegetação natural). Por estas 

razões atribui-se um valor médio quer à sensibilidade visual quer à capacidade de 

absorção visual destas unidades de paisagem. 

− Às unidades de paisagem designadas por “Zona de Transição Candeeiros – 

Montejunto”, “Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral” e “Beira 

Litoral de Pombal a Leiria”, caracterizadas pelo seu carácter relativamente fechado e 

contido, devido à predominância de povoamentos florestais de baixa diversidade 

especifica, atribui-se baixa a média sensibilidade visual e uma capacidade de 

absorção visual elevada a média. 

− A unidade de paisagem designada por “Encostas do Vale do Cós”, devido à sua 

situação fisiográfica de encosta e ao uso predominantemente agrícola do solo – 

características que lhe conferem uma relativa uniformidade de relevo e de coberto 

vegetal – é de fácil apreensão visual e permite obter enfiamentos visuais de grande 

amplitude. Estas características paisagísticas levam-nos a atribuir-lhe uma média a 

elevada sensibilidade e uma média a baixa capacidade de absorção visual. 

 

Quanto à qualidade visual da paisagem presente, considerando a subjectividade que lhe 

está inerente e a caracterização efectuada para a área em estudo atribuiu-se a valoração 

apresentada no Quadro 4.8.2. 
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Quadro 4.8.2 - Qualidade visual das unidades de paisagem presentes 

Unidade de Paisagem Qualidade Visual 

Campos da Lezíria do Tejo Média / Elevada 

Charneca da Bacia Terciária do Tejo 

Vale da Ota e Vale do Judeu (sub-unidades) 

Média / Baixa 

Média 

Zona de Policultura de Aveiras Média / Baixa 

Serra de Candeeiros Média 

Sopé da Serra de Candeeiros Média / Elevada 

Colinas do Alcobaça Média / Elevada 

Zona de Transição Candeeiros – Montejunto Baixa 

Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral Baixa 

Encostas do Vale do Cós Baixa 

Colinas de Porto de Mós Média 

Beira Litoral de Pombal a Leiria Baixa 

Vales dos rios Arunca, Lis e Lena e das ribeiras dos Milagres, 

Sirol e Carnide 

Média / Elevada 

 

Os valores atribuídos são decorrentes do princípio da que o valor de uma determinada 

paisagem é tanto mais elevado quanto maior for a diversidade / contraste de situações 

presentes, melhor adequação e equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas 

potencialidades e maior for a sua acessibilidade visual. 

 

Embora subjacente a este princípio estejam critérios subjectivos, considera-se que: 

 

− O maior ou menor contraste de uma paisagem é-lhe conferido fundamentalmente 

pelo relevo e uso do solo, sendo o valor mais elevado atribuído a paisagens que 

apresentem situações de grande contraste entre zonas planas e declivosas, maior 

variedade de extratos vegetais (árvores, arbustos, herbáceas) e contraste entre 

espaços abertos (clareiras) e fechados (matos e matas).  

− A adequabilidade do uso do solo às suas características biofísicas é outro aspecto 

importante na qualidade visual de uma paisagem, uma vez que o correcto 

ordenamento do território é o garante do equilíbrio ecológico do território e quanto 

mais equilibrado for um espaço, maior a sua riqueza e valor. 

 

Em síntese, consideramos que da multiplicidade de situações topográficas e de tipologias de 

uso do solo resultam sub-espaços mais contrastantes e ricos, ecológica e visualmente, uma 
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vez que, para além da diversidade biofísica que lhes é conferida pelos aspectos referidos, 

não se tem, de um único lanço de vista, a percepção total do espaço e apenas de alguns 

pontos de cota mais elevada se obtêm vistas panorâmicas para a multiplicidade dos sub-

espaços presentes. 

 

O Quadro 4.8.3 explicita, de forma sintética, os critérios subjacentes à atribuição dos valores 

de sensibilidade visual, capacidade de absorção visual e qualidade visual a cada uma das 

unidades de paisagem presentes. 

 

 

4.8.3.2 Visualização 

 

Para além da carta de análise visual da paisagem elaborou-se também, com base no 

modelo digital do terreno, cartografia (Desenhos n.º LC1_EP_170_148_0 a 

LC1_EP_170_156_0) onde se assinalaram as zonas a partir das quais é possível visualizar 

os corredores em estudo. 

 

Da análise da cartografia efectuada pode constatar-se que a quase totalidade dos 

corredores se desenvolve em zonas com elevada visibilidade a partir da envolvente próxima, 

correspondendo as zonas menos visíveis aos troços que se desenvolvem nas unidades de 

paisagem que designámos por Charneca da Bacia Terciária do Tejo e Zona de Transição 

Candeeiros / Montejunto. 

 

Convem, no entanto, salientar a pouca fiabilidade da informação constante nesta cartografia 

uma vez que a sua elaboração, efectuada por meios automáticos com base no modelo 

digital do terreno, tem apenas subjacente as características orográficas da zona. 

Efectivamente, o facto desta análise automática ter apenas em consideração o relevo 

atravessado, não permitindo o seu cruzamento com outros factores, nomeadamente com a 

ocupação actual do solo, concorre para que a delimitação cartográfica das áreas visíveis 

seja muito superior ao que na realidade se irá verificar, uma vez que mesmo situações onde 

existem povoamentos florestais ou outras manchas de vegetação com porte e densidade 

significativas, que funcionem como barreira visual, aparecem cartografadas como zonas 

visíveis. 
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Quadro 4.8.3 - Valoração das unidades de paisagem 

UNIDADES DE PAISAGEM 

Componentes biofísicas e visuais 
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Geomorfologia A C A A C A A B C C C B C A 

Topografia A B B B C A C B C C B B C A 

Uso actual do solo B B C C C B B B B B C B B B 

Diversidade / Valor das formações 

vegetais
B C C C B C B B C C C B C C 

Acessibilidade Visual A B A B C A B B C C B B C A 

Intervisibilidade A B A A B A B A C C A B C A 

Qualidade Visual 2/3 1/2 2 2 2/1 2 2/3 2/3 1 1 1 2 1 2/3 

Absorção Visual 1/2 2/3 1/2 1/2 1 1 2 2 2/3 2/3 2/1 2 2/3 1/2 

Sensibilidade Visual 3 1/2 2/3 2/3 2 3 2 2 1/2 1/2 2/3 2 1/2 1/2 

 

 

 

Características das componentes consideradas: 

A - Elemento muito valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

B- Elemento valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

C- Elementopouco valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

Valor atribuído: 

1 - Baixo 

2 - Médio 

3 - Elevado 
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4.9 QUALIDADE DO AR 

 

4.9.1 Metodologia 

 

Os impactes do projecto na qualidade do ar têm dois níveis geográficos claramente distintos: 

 

− Um, de escala global e associado à fase de exploração, ao contribuir para a redução 

de emissões de gases com efeitos de estufa motivada pela substituição dos modos 

de transporte aéreo e rodoviário pelo ferroviário; 

− Um outro, de nível local, relativo às operações de construção da via. 

 

A caracterização da situação actual que aqui se apresenta, embora inclua uma breve 

referência às emissões a nível nacional, tem como objectivo constituir a base de referência 

para a avaliação dos impactes de nível local. 

 

A metodologia seguida para esta caracterização compreendeu: 

 

− Identificação dos receptores sensíveis próximos dos locais onde se irão desenvolver 

as principais intervenções (corredores) através da análise da fotografia aérea, 

cartografia e levantamentos efectuados em trabalho de campo; 

− Identificação e caracterização das principais fontes poluentes determinantes para a 

área de estudo; 

− Caracterização da qualidade do ar com base das disposições da legislação nacional, 

apresentando, valores quantitativos de poluição atmosférica na área de 

implementação do projecto; 

− Caracterização dos parâmetros meteorológicos relevantes que possam afectar a 

dispersão de poluentes, nomeadamente de partículas. 
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4.9.2 Identificação dos receptores sensíveis potencialmente afectados 

 

A área de implantação dos corredores dos eixos apresenta uma ocupação muito 

diversificada, atravessando áreas predominantemente florestais, agrícolas e áreas com 

características semi-urbanas, aproximando-se por vezes de diversas povoações. 

 

Na análise efectuada, e tendo em consideração que os potenciais impactes neste tipo de 

projecto resultam de acções na fase de construção, considerou-se como receptores 

sensíveis, por ordem decrescente de importância, áreas com ocupação unicamente 

humana, nomeadamente habitações, áreas sensíveis do ponto de vista ecológico e áreas 

agrícolas e florestais. 

 

A localização das habitações encontra-se pormenorizada no capítulo 4.10 (Ruído e 

Vibrações). 

 

O Troço Alenquer(Ota) / Pombal atravessa algumas áreas de elevada sensibilidade 

ecológica, consideradas como potenciais receptores sensíveis. 

 

No Quadro 4.9.1 apresentam-se as áreas de elevada sensibilidade ecológica 

potencialmente afectadas pelos corredores em estudo. 

 

Quadro 4.9.1 - Áreas de elevada sensibilidade ecológica atravessadas 

Áreas de elevada sensibilidade Eixo/sub-eixo que afecta a área sensível 

Paul da Ota Sub-eixo 0.1.1 e eixo 1.1 

Serras de Aire e Candeeiros (Parque Natural e Sítio Rede 

Natura 2000) 

Sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3, 2.3.2, 

2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10 

Serra de Porto de Mós Eixo 2.2 

Sistema da Ribeira do Mogo Sub-eixo 2.1.3 

Sítio Azabuxo - Leiria (Sítio Rede Natura 2000) Sub-eixo 2.2.4 

Áreas de Montado: Alto da Gorda, Casais de Texuga e Vale da 

rib.ª da Ameixoeira 
Eixo 0.1 

Áreas de Montado: encosta norte da rib.ª da Amieira, Vala da 

Loba 
Eixo 1.2 

Mata da Curvachia Eixo 2.2 
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Como foi mencionado anteriormente as áreas florestais e agrícolas envolventes constituem, 

igualmente, receptores sensíveis potencialmente afectados durante a fase de construção do 

projecto. Uma vez que este tipo de ocupação é generalizado em todos os eixos não se 

considerou relevante a sua identificação pormenorizada. 

 

 

4.9.3 Identificação e caracterização das principais fontes poluentes 

 

A identificação das fontes poluentes implica necessariamente dois níveis de análise com 

diferentes significados, o nacional e o regional. 

 

 

4.9.3.1 Nível nacional 

 

A nível nacional, optou-se por analisar o inventário nacional de emissões de poluentes 

atmosféricos efectuado pelo Instituto do Ambiente (IA). 

 

A Comunidade Europeia (CE), enquanto parte integrante da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas, apresenta anualmente inventários sobre os gases 

com efeito de estufa (GEE) e outros poluentes atmosféricos emitidos nos seus Estados-

Membros, de acordo com a Decisão do Conselho n.º 280/2004/CE. Este diploma legal 

refere-se aos mecanismos de monitorização das emissões de GEE no espaço comunitário e 

de implementação do Protocolo de Quioto. Estes inventários são elaborados com base na 

compilação dos inventários nacionais apresentados pelos Estados-Membros. 

 

Em Portugal, o IA é a entidade responsável pela realização anual dos inventários nacionais 

de emissões de poluentes atmosféricos, submetendo anualmente à CE esses inventários. 

 

Actualmente, encontram-se disponíveis os dados apresentados na submissão 2006, 

referente ao período 1990-2004, bem como o respectivo relatório explicativo das 

metodologias e informação de base subjacentes a essa submissão, os quais constituem as 

fontes de informação utilizadas na presente caracterização. 

 

Os dados submetidos correspondem a estimativas de seis poluentes atmosféricos com 

efeito estufa incluídos no Anexo A do Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), 
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metano (CH4); óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e 

hexafluoreto de enxofre (SF6), bem como estimativas de óxidos de enxofre (SOx) e de GEE 

indirectos (gases que embora não tenham influência directa nas alterações climáticas 

afectam a formação ou destruição dos GEE), tais como, o monóxido de carbono (CO), os 

óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM).  

 

As fontes de emissão consideradas estão agrupadas em seis grandes sectores: Energia 

(que agrega as industrias de produção de energia, as indústrias transformadoras e a 

construção, os transportes, entre outros), Processos Industriais, Utilização de Solventes e 

Outros Produtos, Agricultura, Alteração do Uso do Solo e Florestação e Resíduos. 

 

Em 2004, as emissões nacionais de GEE, excluindo as emissões de CO2 resultantes da 

alteração do uso do solo e florestação, foram estimadas em cerca de 84,5 Mton CO2eq, 

representando um aumento de cerca de 41% em relação aos níveis de emissão estimados 

para 1990. Considerando o limite máximo estabelecido para o aumento das emissões de 

GEE em Portugal até 2010, 27% relativamente aos valores registados em 1990, no período 

entre 1990-2004 o aumento registado situa-se cerca de 21,9% acima do valor pretendido 

para este período. 

 

Assim, e apesar dos efeitos positivos produzidos pela implementação de algumas medidas, 

tais como a introdução do gás natural (1997), a nova unidade termoeléctrica de ciclo 

combinado de gás natural (1999), a instalação progressiva de unidades de co-geração, o 

aumento da eficiência energética e tecnológica dos processos industriais e a melhoria da 

qualidade dos combustíveis, a evolução nacional registada nos níveis de emissão dos 

diversos poluentes atmosféricos aponta para o seu aumento, mesmo que nos últimos anos, 

tivesse sido a uma taxa mais moderada. 

 

No Quadro 4.9.2 apresentam-se as estimativas das emissões nacionais de GEE por sector 

no período de 1990-2004. 

 

De acordo com os valores apresentados, as emissões aumentaram em todos os sectores 

considerados, excepto no caso da Agricultura onde se verificou uma diminuição. 

 

A Energia é de longe o sector com maiores emissões, representando 71,9% do total de 

emissões em 2004, e apresentando um aumento de 51,3% durante o período de 1990-2004. 
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As indústrias de Produção de Energia e os Transportes são as duas fontes de emissão mais 

importantes representando, respectivamente, 25,3% e 23,7% do total de emissões. Estes 

valores reflectem a grande dependência do país de combustíveis fósseis para a produção 

de electricidade (a qual continua a crescer devido ao aumento contínuo das necessidades 

eléctricas) e para a circulação dos transportes. 

 

As fontes poluentes associadas aos Transportes, e especialmente o tráfego rodoviário, 

apresentam um dos crescimentos mais acentuados. No período de 1990-2004, as emissões 

resultantes destas fontes aumentaram aproximadamente 99%, devido ao crescimento do 

parque automóvel e das deslocações rodoviárias, traduzindo o aumento dos rendimentos 

familiares e o grande investimento nacional efectuado nas infra-estruturas rodoviárias na 

década de 90. 

 

A Agricultura é a segunda fonte mais importante de emissões de GEE, representando 10% 

das emissões totais. Os Processos Industriais e os Resíduos representaram, 

respectivamente, 8,3% e 9,4% das emissões nacionais em 2004, apresentando um aumento 

de aproximadamente 52,3% (Processos Industriais) e 12,5% (Resíduos) no período 1990-

2004. O sector dos Solventes e Outros Produtos representa menos de 1% das emissões 

totais, correspondendo essencialmente as emissões de COVNM. 

 

No Quadro 4.9.3 apresentam-se as estimativas das emissões nacionais de GEE por 

poluente no período de 1990-2004. Pela análise das estimativas apresentadas, os níveis de 

emissão de todos os GEE aumentaram com excepção do caso dos PFCs por não ocorrerem 

emissões. 

 

A grande maioria das emissões de GEE correspondem ao CO2, que em 2004, representava 

cerca de 77,7% do total do potencial de aquecimento global (PAG) dos GEE. O CH4 e o N2O 

ocupavam, respectivamente, o segundo e terceiro lugares, representando cerca de 14,6% e 

7,4% das emissões totais. As principais fontes de emissão de CH4 correspondem ao 

tratamento de resíduos e à agro-pecuária. Por seu lado, o N2O resulta essencialmente das 

actividades agrícola e agro-pecuária. 

 

Os restantes GEE (onde se incluem HFCs e SF6) representavam em 2004 uma ínfima 

fracção das emissões totais, cerca de 0,4%. No período em análise não foi considerada a 

ocorrência de emissões de PFCs. 
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No que respeita aos GEE indirectos (CO, NOx, COVNM) e aos óxidos de enxofre (SOx), no 

período de 1990-2004 verificou-se um aumento das emissões de NOx e COVNM (10,5% e 

6,4%, respectivamente) e uma diminuição das emissões de CO e SOx (-23% e -35,7%, 

respectivamente). 

 

A Energia constitui a fonte mais significativa de emissões destes poluentes atmosféricos. No 

caso dos COVNM é de realçar igualmente o contributo significativo dos sectores Processos 

Industriais e Solventes. 

 

Dentro do sector Energia, os Transportes são responsáveis pela fatia mais significativa de 

emissões de CO, NOx e COVMN, representando, respectivamente, 45,5%, 40,1% e 18,3% 

dos totais estimados para este sector no ano de 2004. 

 

As emissões de SOx resultam essencialmente das indústrias produtoras de energia (60,5% 

das emissões totais em 2004) e das indústrias transformadoras (21,4% das emissões totais 

em 2004), as quais constituem os maiores consumidores de combustíveis fósseis. A 

redução verificada nas emissões deste poluente, no período em análise, resultam da 

aplicação de medidas de controlo dos resíduos de combustíveis mais rigorosas e da 

introdução do gás natural e seu crescente uso, desde 1997. 
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Quadro 4.9.2 - Evolução das emissões de GEE, por sector (1990-2004) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Sector 

CO2 equivalente (Gg) 

Energia 40.172 41.973 46.334 44.950 45.555 48.921 46.360 49.023 53.371 60.662 59.202 60.439 64.430 59.989 60.784 

Processos industriais 4.626 4.600 4.370 4.223 5.030 5.779 5.533 6.216 6.461 6.167 6.041 6.553 6.960 6.912 7.048 

Utilização de solventes 

e outros produtos 
220 234 243 236 253 256 275 285 290 285 290 304 312 318 320 

Agricultura 7.878 7.994 7.856 7.746 7.987 8.142 8.159 8.292 8.379 8.342 8.387 8.549 8.390 8.363 8.445 

Alteração do uso do solo 

e florestação 
3.229 2.164 -103 -704 -1.849 -2.204 -3.692 -3.940 -4.493 -4.010 -4.402 -4.219 -4.750 7.593 -3.074 

Resíduos 7.061 7.266 7.379 7.592 7.938 8.174 8.228 8.522 8.884 9.179 8.274 7.888 8.102 8.091 7.944 

 

Quadro 4.9.3 - Evolução das emissões de GEE, por poluente (1990-2004) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Poluente 

CO2 equivalente (Gg) 

CO2 
(a) 43.366 45.181 49.326 47.925 49.138 53.131 50.258 53.543 58.234 64.894 63.760 65.001 69.225 64.562 65.672 

CH4 11.380 11.734 11.559 11.581 12.090 12.524 12.535 12.723 13.299 13.514 12.464 12.377 12.670 13.113 12.372 

N2O 5.379 5.416 5.380 5.288 5.560 5.793 5.807 6.063 5.923 6.200 5.973 6.313 6.217 6.290 6.246 

HFCs NE NE NE NE NE 6,00 16,00 29,00 49,00 89,00 138,00 173,00 217,33 321,64 368,32 

PFCs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SF6 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 4,57 4,57 3,44 

TOTAL 60.126 62.334 66.267 64.797 66.791 71.458 68.619 72.362 77.508 84.701 82.340 83.829 88.334 84.282 84.661 

Legenda: (a) - Emissões de CO2 excluindo as resultantes da alteração do uso do solo e florestação;   NE – Não Estimado 
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4.9.3.2 Nível regional 

 

A nível regional, a área de estudo caracteriza-se por uma ocupação predominantemente 

rural mas com diversas unidades industriais com importância regional, afectando a 

qualidade do ar. As principais fontes poluentes com importância regional são a Central 

Termoeléctrica do Ribatejo e antiga Central do Carregado, do Grupo EDP, Energias de 

Portugal, e as cimenteiras de Cibra-Pataias e Maceira-Lis, ambas da Secil. 

 

Relativamente às emissões atmosféricas das duas cimenteiras, no Relatório Ambiental de 

2002 da Secil apresentam-se os valores de emissão de partículas, monóxido de carbono, 

óxidos de azoto dióxido de enxofre, COV e metais pesados, Figuras 4.9.1 e 4.9.2. 

 

 

 

Forno 2 Forno 3 

Figura 4.9.1 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Cibra-Pataias 

Nota – Para os parâmetros partículas e NOx os valores são monitorizados em contínuo. Para os restantes 
poluentes são medições pontuais. 
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Forno 5 Forno 6 

Figura 4.9.2 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Maceira-Lis 

Nota – Para os parâmetros partículas e NOx os valores são monitorizados em contínuo. Para os restantes 
poluentes são medições pontuais. 

 

Para além destas duas grandes unidades industriais existem ainda várias zonas industriais, 

nomeadamente a de Vila Nova da Rainha, onde as emissões atmosféricas são reduzidas, a 

de Benedita, onde as emissões atmosféricas são reduzidas, a da Marinha Grande, onde se 

localizam fábricas de moldes e de vidro, a de Leiria, onde se localiza uma fábrica de caixas 

de cartão da Portucel, fábricas de ração e depósitos de materiais de construção e o parque 

industrial Manuel da Mota, onde se localizam algumas indústrias com emissões para a 

atmosfera, como é o caso da indústria de celuloses moldadas. 

 

Os poluentes associados à combustão industrial e aos processos de produção são o 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, COVNM, óxidos de azoto, dióxido de enxofre e 

partículas. 

 

A mais importante fonte de emissão de partículas é constituída pelas pedreiras existentes ao 

longo de todos os eixos em estudo. No Anexo 4.3.2 enumeram-se as pedreiras existentes 

na área de estudo. 

 

Ainda como fontes poluentes locais, é de considerar o tráfego rodoviário responsável pela 

emissão de monóxido de carbono, óxidos de azoto, metais pesados e partículas. As 

principais vias rodoviárias existentes na área de estudo são a A1, A8, IC2 e EN1.  
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4.9.4 Caracterização da qualidade do ar 

 

Para a caracterização da qualidade do ar procedeu-se à avaliação dos dados relativos ao 

ano civil de 2004 obtidos nas estações de monitorização da qualidade do ar do Carregado e 

de Casais Novos, pertencentes à Rede Privada da Central Termoeléctrica do Ribatejo, e na 

estação de Ervedeira, pertencente à Rede de Qualidade do Ar do Centro da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro), à luz da legislação 

nacional vigente. 

 

No Quadro 4.9.4 apresenta-se a localização das três estações utilizadas na análise da 

qualidade do ar. 

 

Quadro 4.9.4 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar 

Coordenadas UTM (ED50) 
Nome Localização 

X Y 

Carregado Concelho de Alenquer, Freguesia do Carregado 502 740 4 319 400 

Casais Novos Concelho de Alenquer, Freguesia de Alenquer (Sto. Estevão) 502 680 4 320 640 

Ervedeira Concelho de Leiria, freguesia de Coimbrão 509 351 4 419 430 

 

As estações do Carregado e de Casais Novos são influenciadas pelas emissões 

provenientes da Central Termoeléctrica do Ribatejo, caracterizando a qualidade do ar na 

parte inicial da área de estudo. A estação de Ervedeira é uma estação de fundo, sem fontes 

identificadas, caracterizando razoavelmente a qualidade do ar da restante área de estudo. 

 

A classificação da qualidade do ar da área de estudo teve como base a metodologia do 

Índice da Qualidade do Ar (IQar), conforme descrita no site do Instituto do Ambiente. 

 

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos 

poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala 

de cores (Quadro 4.9.5) sendo os poluentes com a concentração mais elevada os 

responsáveis pelo índice IQar. 
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O grau de degradação da qualidade do ar estará dependente da pior classificação verificada 

entre os diferentes poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir do pior dos 

qualificativos entre os poluentes considerados. 

 

O índice foi concebido de modo a também ponderar a margem de tolerância e a sua 

diminuição prevista na legislação. Por isso a classificação do índice adapta-se todos os anos 

até 2005 ou 2010, consoante os poluentes em questão, altura em que deixa de existir 

margem de tolerância e em que o valor limite fica fixo. 

 

Quadro 4.9.5 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto (aplicável para 2004) 

CO (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3) SO2 (µg/m3) Poluente em 

causa/Classificação Min Máx Min Máx Min Máx Min  Máx  Máx Min 

Mau 12000 - 400 - 240 - 120 - 500 - 

Fraco 10000 11999 260 399 180 239 55 119 380 499 

Médio 7000 9999 140 259 120 179 35 54 210 379 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 

 

No Anexo 4.9.1 apresentam-se os gráficos com as máximas horárias diárias das três 

estações em análise, para o ano civil de 2004.  

 

Os dados das estações do Carregado e de Casais Novos foram fornecidos pela EDP 

Produção – Gestão da Produção de Energia, S.A.. Os dados da estação de Ervedeira estão 

disponíveis no site do IA. 

 

Nos Quadros 4.9.6 e 4.9.7 apresenta-se a classificação de acordo com o índice IQar, para o 

ano civil de 2004. 

 

Quadro 4.9.6 - Qualidade do ar nas estações do Carregado e Casais Novos segundo o IQar 

Poluente Estação do Carregado Estação de Casais Novos 

Dióxido de azoto (NO2) Médio Muito Bom 

Partículas inaláveis em suspensão (PM10) Fraco Fraco 

Dióxido de enxofre (SO2) Muito Bom Médio 

Classificação final Fraco Fraco 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.324 

Segundo a metodologia do IQar, para o ano civil de 2004, a qualidade do ar na parte inicial 

da área de estudo inseria-se na classe Fraca, sendo o poluente condicionante dessa 

classificação as partículas inaláveis em suspensão. 

 

Quadro 4.9.7 - Qualidade do ar nas estações de Ervedeira segundo o IQar 

Poluente Estação de Ervedeira 

Dióxido de azoto (NO2) Muito Bom 

Ozono (O3) Fraco 

Partículas inaláveis em suspensão (PM10) Fraco 

Dióxido de enxofre (SO2) Muito Bom 

Classificação final Fraco 

 

Segundo a metodologia do IQar, a qualidade do ar na restante área de estudo insere-se na 

classe Fraca, sendo os poluentes condicionantes dessa classificação o ozono e as 

partículas inaláveis, para o ano civil de 2004. 

 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelece os valores limite para as 

concentrações do dióxido de azoto, partículas em suspensão e dióxido de enxofre. O 

Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, estabelece os valores alvo para as 

concentrações de ozono no ar ambiente. 

 

Em seguida apresenta-se a verificação da conformidade legal dos valores apresentados nas 

estações em análise. O Quadro 4.9.8 resume a análise da conformidade legal das estações 

do Carregado e Casais Novos. 

 

Quadro 4.9.8 - Verificação dos limites legais nas estações do Carregado e Casais Novos 

N.º de vezes superior ao valor limite 
Poluente Decreto-Lei n.º 111/2002 

Carregado Casais Novos 

260 µg/m3 (média horária) 0 0 
Dióxido de azoto (NO2) 

52 µg/m3 (média ano civil) 0 0 

55 µg/m3 (média 24 horas) 

8 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes em 

cada ano) 

4 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes em 

cada ano) 

Partículas inaláveis em 

suspensão (PM10) 

41,7 µg/m3 (média ano civil) 0 0 

380 µg/m3 (média horária) 0 0 Dióxido de enxofre 

(SO2) 125 µg/m3 (média 24 horas) 0 0 
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No caso da estação de Ervedeira, no Quadro 4.9.9 apresenta-se um resumo da verificação 

dos limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

 

Quadro 4.9.9 - Verificação dos limites legais na estação de Ervedeira 

Poluente 
Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

N.º de vezes superior 

ao valor limite 

Decreto-Lei 

n.º 320/2003 

N.º de vezes superior 

ao valor limite 

260 µg/m3 (média 

horária) 
0 - - 

Dióxido de azoto 

(NO2) 52 µg/m3 (média 

ano civil) 
0   

Ozono (O3) - - 

120 µg/m3 

(média octo-

horária)* 

13 (este valor pode ser 

excedido 25 dias ao 

ano) 

55 µg/m3 (média 

24 horas) 

2 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes ao 

ano) 

- - Partículas 

inaláveis em 

suspensão (PM10) 41,7 µg/m3 (média 

ano civil) 
0   

380 µg/m3 (média 

horária) 
0 - - 

Dióxido de enxofre 

(SO2) 125 µg/m3 (média 

24 horas) 
0 - - 

* - valor alvo para 2010. 

 

Como se pode observar nos Quadros 4.9.8 e 4.9.9, as partículas inaláveis, no caso das 

estações do Carregado e Casais Novos, e o ozono, no caso de Ervedeira, são os poluentes 

que ultrapassam os valores limite para o ano de 2004 (o valor limite das partículas é 

também ultrapassado por duas vezes na estação de Ervedeira), embora nunca seja 

ultrapassado o número de vezes que o limite pode ser infringido. 

 

Estes resultados estão em consonância com os resultados do IQar para as mesmas 

estações de amostragem. 

 

Pela necessidade de comparar a qualidade da área de estudo com o resto do país e uma 

vez que as estações indicadas não abrangem grande parte de área de estudo, recorreu-se 

igualmente aos resultados da campanha de medição das concentrações de dióxido de azoto 

(NO2) e dióxido de enxofre (SO2), com base no uso de tubos de difusão, desenvolvida a 
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nível nacional, no âmbito do protocolo de colaboração entre o IA e a Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (IA / FCT-UNL, 2002). 

 

Foram realizadas duas campanhas num período de duas semanas cada. A 1ª campanha 

decorreu em dois períodos consecutivos, entre 17 e 31 de Julho de 2000, a 2ª campanha 

decorreu entre 7 e 21 de Maio de 2001. Com estas campanhas foi possível, através de 

interpolação dos pontos de amostragem, obter uma imagem (Figura 4.9.3). 

 

O princípio do método utilizado para a amostragem do dióxido de enxofre e do dióxido de 

azoto, tubos de difusão, assenta no facto destes poluentes atmosféricos serem 

quimiadsorvidos pela trietanolamina como iões (SO3
2-, SO4

2- e NO2
-, respectivamente). As 

concentrações dos iões sulfito e sulfato são depois medidas por cromatografia iónica, 

enquanto o ião nitrato é analisado pela mesma técnica ou por espectrofotometria, na banda 

do espectro visível. 

 

O princípio da difusão molecular não se adapta a matéria particulada, pelo que os poluentes 

chumbo, partículas sedimentáveis, PM10 e PM2,5 não foram analisados. 

 

A comparação das concentrações obtidas durante a campanha (concentrações médias 

obtidas durante um período de exposição de 7 dias) com os valores-limite da legislação não 

se afigura adequada, uma vez que os valores estabelecidos nas normativas legais referem-

se a concentrações obtidas para diferentes períodos de amostragem com diferentes 

probabilidades de ocorrência, através de outros métodos de medição. 

 

Na Figura 4.9.3 apresentam-se as isolinhas de concentração de dióxido de enxofre e de 

dióxido de azoto obtidos para Portugal continental. Como é possível verificar para a área de 

estudo obtiveram-se concentrações entre 0,7 e 2 µg/m3 para o dióxido de enxofre e entre 4 

e 25,3 µg/m3 para o dióxido de azoto. 

 

De acordo com referências bibliográficas sobre a matéria (MA, 2000, WHO, 1987), os níveis 

naturais de NO2 no ar variam entre 0,4 e 9,4 µg/m3. As concentrações de SO2 no ar para 

áreas com características rurais estão compreendidas entre 5 e 25 µg/m3 embora, 

ocasionalmente, já tenham sido observados teores superiores. 
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É possível inferir que as concentrações obtidas para o dióxido de azoto são, no início do 

projecto, potencialmente elevadas. Para o dióxido de enxofre as concentrações são baixas 

em toda a área de estudo. 

 

Em síntese, na área de estudo a qualidade do ar é globalmente razoável, sendo fraca no 

início do projecto devido à existência de indústrias como a Central Termoeléctrica do 

Ribatejo e a vias rodoviárias com tráfego intenso (A1), e boa para a restante área, com 

alguns valores acima do normal para o parâmetro ozono. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.9.3 - Isolinhas de concentração de dióxido de azoto (a) e dióxido de enxofre (b) para 

Portugal Continental  

(área de estudo assinalada a vermelho) 

Fonte: Instituto do Ambiente, 2002 
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4.9.5 Meteorologia 

 

A velocidade e a direcção do vento são os parâmetros meteorológicos, a par com a 

precipitação, com papel determinante nos fenómenos de emissão, transporte e dispersão de 

partículas – principal poluente da fase de construção. 

 

Nos pontos 4.2.3.2 e 4.2.3.6 foram analisados, respectivamente, a precipitação e o regime 

de ventos da área de estudo. 
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4.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

4.10.1 Introdução 

 

Um dos parâmetros relevantes no aumento do nível sonoro do ruído, emitido pelo tráfego 

ferroviário, é a velocidade de circulação das composições. É assim evidente a importância 

da componente ruído, nos Estudos de Impacte Ambiental de ferrovias de alta velocidade, 

onde os vários factores influentes deverão ser integrados para melhor equacionar e 

consequentemente minimizar potenciais impactes negativos. 

 

São as características da fonte de ruído, o meio de propagação e a recepção que marcam a 

influência de um empreendimento ruidoso no ambiente sonoro das áreas envolventes. É a 

recepção, consubstanciada na percepção pelos receptores que determina potenciais 

situações de incomodidade. 

 

Relativamente às fontes de ruído, as contribuições mais significativas para o aumento do 

nível sonoro provêm do contacto roda/carril e do ruído aerodinâmico. À data, e para 

velocidades até cerca de 300 km/h, sobrepõe-se o ruído do contacto roda/carril e, a partir 

dessa velocidade, o ruído aerodinâmico. 

 

São de salientar os esforços efectuados, no sentido de tornar as composições ferroviárias 

cada vez menos ruidosas, com sucesso significativo, nomeadamente no que se refere ao 

ruído resultante do contacto roda/carril. As composições do TGV mais recentes emitem 

aproximadamente menos 10 dB(A) que as correspondentes à 1ª geração. 

 

No que se refere à propagação, há que ter em conta as características do caminho de 

transmissão assim como as condições meteorológicas. O caminho de transmissão é um 

aspecto de fácil modelação sendo de maior dificuldade as condições meteorológicas, dada a 

sua variabilidade e frequência de ocorrência. 

 

Estudos efectuados no sentido de avaliar a incomodidade resultante da percepção de ruídos 

de infra-estruturas de transporte, revelaram, da parte dos receptores, uma maior tolerância 

ao ruído do tráfego ferroviário. Efectivamente, admite-se que o seu carácter intermitente o 
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torna mais tolerante, logo menos incomodativo, relativamente a fontes de ruído com carácter 

contínuo. 

 

Geralmente associada à componente ruído, no que se refere às vias de tráfego ferroviário, 

surge também a componente vibrações. 

 

Os factores que influenciam os níveis de vibração, resultantes de um sistema ferroviário, 

relacionam-se com a fonte de vibração, com o caminho de propagação das vibrações e com 

as características dos edifícios onde se encontram os receptores. 

 

Relativamente à fonte de vibração é relevante a importância da velocidade, da suspensão 

do veículo, e do sistema de suporte dos carris. 

 

No que se refere à propagação de vibrações, desempenha grande importância o tipo de solo 

e camadas subjacentes. É expectável que os níveis de vibração sejam mais elevados em 

solos argilosos rígidos do que em solos arenosos, existindo entre estes dois tipos inúmeras 

variações, que têm dificultado a construção de modelos de previsão fiáveis. 

 

Uma vez que a vibração e o ruído propagado através do solo são geralmente avaliados em 

termos de exposição dos receptores que se encontram dentro dos edifícios, a propagação 

da vibração através destes deverá ser considerada. Cada edifício possui diferentes 

características, relativamente à vibração estrutural mas, em termos gerais, quanto maior a 

massa do edifício  menores os níveis de vibração provenientes do solo. 

 

 

4.10.2 Enquadramento legal 

 

4.10.2.1 Ruído 

 

A avaliação do impacte na componente acústica resultante da implementação de uma via de 

tráfego é efectuada com base no Artigo 9º e no Artigo 15º, respectivamente na fase de 

construção e na fase de exploração, do Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

259/2002, de 23 de Novembro. A aplicação do novo articulado encontra-se condicionada à 

delimitação, no território nacional, das Zonas Sensíveis e das Zonas Mistas (alíneas g) e h) 
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do n.º 3 do Artigo 3º), da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do Artigo 4º). Embora 

à data actual esta classificação ainda não tenha sido concretizada é intenção de 18% das 

Câmaras Municipais considerar toda a área do concelho como mista(1). 

 

 

4.10.2.1.1 Fase de construção 

 

Relativamente à fase de construção dever-se-á considerar o estabelecido no Decreto-Lei  

n.º 76/2002 de 26 de Maio, que “estabelece as regras a ter em conta em matéria de 

emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior, procedimentos de avaliação 

da conformidade, regras sobre marcação de equipamento, documentação técnica e recolha 

de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a 

protecção da saúde e bem estar das pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso 

do mercado desse equipamento” e o Artigo 9º, abaixo transcrito, do RLPS, que define os 

critérios a ter em conta durante o período de construção dos empreendimentos, 

considerando as actividades inerentes como temporárias. 

 

Artigo 9º 

Actividades ruidosas temporárias 

 

1 - O exercício de actividades ruidosas de carácter temporário nas 

proximidades de edifícios de habitação, de escolas, de hospitais ou 

similares é interdito durante o período nocturno, entre as 18 e as 7 

horas e aos sábados, domingos e feriados, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte. 

2 - O exercício das actividades referidas no número anterior pode ser 

autorizado durante o período nocturno e aos sábados, domingos e 

feriados, mediante licença especial de ruído a conceder, em casos 

devidamente justificados, pela câmara municipal. 

3 - A realização de espectáculos de diversão, feiras, mercados ou 

manifestações desportivas, incluindo os que envolvam a circulação de 

veículos com motor, na proximidade de edifícios de habitação, escolas, 

hospitais ou similares é interdita em qualquer dia ou hora, salvo se 

autorizada por meio de licença especial de ruído. 

4 - A licença referida nos nos 2 e 3 é concedida, em casos devidamente 

justificados, pela câmara municipal, e deve mencionar, 

                                                      
(1) Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Inquérito à aplicação do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

Identificação de dúvidas técnico-interpretativas. Proposição de Linhas de orientação comuns. Relatório 267/04-DEP/NAI, Lisboa, 2004 
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obrigatoriamente, o seguinte: 

a) A localização exacta ou o percurso definido para o exercício da 

actividade autorizada; 

b) A data do início e a data do termo da licença; 

c) O horário autorizado; 

d) A indicação das medidas de prevenção e de redução do ruído 

provocado pela actividade; 

e) Outras medidas adequadas. 

5 - As licenças previstas neste artigo só podem ser concedidas por 

período superior a 30 dias desde que o titular da licença respeite os 

limites fixados no nº 3 do artigo 4º e no nº 3 do artigo 8º, sob pena de 

caducidade, a ser declarada pelo respectivo emitente. 

6 - No caso de obras de infra-estruturas de transportes cuja realização 

corresponda à satisfação de necessidades de reconhecido interesse 

público, pode, por despacho fundamentado do Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Habitação, ser dispensada a exigência do 

cumprimento dos limites referidos no número anterior por prazo não 

superior ao período de duração da correspondente licença especial de 

ruído. 

7 - Para os efeitos do número anterior, o requerente das licenças 

previstas neste artigo deve juntar documento comprovativo de que a 

obra submetida a licença especial de ruído se encontra abrangida pelo 

despacho mencionado nesse número. 

8 - As obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas 

no interior de habitações, de escritórios ou de estabelecimentos 

comerciais apenas podem estar na origem da produção de ruído em 

dias úteis e durante o período diurno, entre as 8 e as 18horas. 

9 - Exceptuam-se do disposto no número anterior os trabalhos 

urgentes executados com vista a evitar ou a minorar perigos ou danos 

relativos a pessoas e bens. 

10 - O responsável pela execução das obras previstas no nº 8 deve 

afixar, em local acessível aos utilizadores do edifício, a duração 

prevista das obras, bem como o período horário em que ocorra a maior 

intensidade de ruído. 

11 - Sem prejuízo do procedimento contra-ordenacional aplicável, pode 

ser determinada a suspensão do exercício de actividades ruidosas 

temporárias que se encontre em violação do disposto neste artigo. 

12 - A suspensão prevista no número anterior é determinada por 

decisão do presidente da câmara, depois de lavrado e devidamente 

comunicado, o auto da ocorrência pela autoridade policial, 

oficiosamente ou a pedido de qualquer interessado ou reclamante. 
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Para o empreendimento em análise, com duração de construção superior a 30 dias, 

considera-se de aplicar os critérios indicados no Quadro 4.10.1, em que: 

 

− LER – Licença Especial de Ruído 

− Dif = LAr (R+E) – LAeq (R) 

 

sendo: 

 

− LAr (R+E) - Nível de avaliação do ruído ambiente, determinado durante a ocorrência 

do ruído resultante das obras do Empreendimento, corrigido em função das 

características tonais e impulsivas do ruído. 

− LAeq (R+E) - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído ambiente, 

determinado durante a ocorrência do ruído resultante das obras do empreendimento. 

− LAeq (R) - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído ambiente, 

determinado na ausência do ruído das obras do empreendimento. 
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Quadro 4.10.1 - Limites a verificar em infra-estruturas de transporte na fase de construção 

Classificação da zona 

Período de referência 

(nº 1 do artº 9º) 

Período de 

funcionamento 
Duração 

Sensível 

(alínea e) do nº 3 do artº 

3º) 

Mista 

(alínea h) do nº 3 do artº 

3º) 

7 às 18h 

(nº 1 do artº 9º) 
(1)  (1) 

Diurno 

(7 às 22h) 18 às 22 h 

(nº 5 do artº 9º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 5 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 65 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 5 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

D
ia

s 
ú
te

is
 

Nocturno 

(22 às 7h) 

22 às 7 h 

(nº 5 do artº 9º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 45 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 3 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 3 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

Diurno 

(7 às 22h) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 5 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 65 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 5 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

S
á
b
a

d
o
s,

 D
o
m

in
g

o
s 

e
 F

e
ria

d
o
s 

Nocturno 

(22 às 7h) 

> 30 dias 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 45 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 3 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

LER 

LAeq(R+E) ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Dif ≤ 3 dB(A) 

(nº 3 do artº 8º) 

Obras consideradas de interesse público, podem, por despacho do Ministro das Obras Públicas, 

Transportes e Habitação, ter lugar, durante o dia ou a noite, de dias úteis, fins de semana ou feriados. 

(nº 6 do artº 9º) 

 

 

4.10.2.1.2 Fase de exploração 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á considerar o estabelecido no Artigo 15º, abaixo 

transcrito, do RLPS. 

                                                      
(1) Não são definidos limites para o período diurno nos dias úteis 
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Artigo 15º 

Infra-estruturas de transporte 

 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 5º, as entidades responsáveis 

pelo planeamento ou pelo projecto das novas infra-estruturas de 

transporte rodoviárias, ferroviárias, aeroportos e aeródromos ou pelas 

alterações às existentes devem adoptar as medidas necessárias para 

que a exposição da população ao ruído no exterior não ultrapasse os 

níveis sonoros referidos no nº 3 do artigo 4º, para as zonas sensíveis e 

mistas. 

2 - Sempre que sejam identificadas situações já existentes à data da 

entrada em vigor do presente diploma, em que sejam ultrapassados os 

níveis sonoros referidos no nº 3 do artigo 4º, as entidades 

responsáveis pelas infra-estruturas de transporte em exploração 

devem elaborar planos de monitorização e redução de ruído, 

submetendo-os à apreciação prévia da Direcção Geral do Ambiente, 

no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do presente 

diploma. 

3 - O parecer emitido pela Direcção-Geral do Ambiente, nos termos do 

número anterior, é vinculativo para as entidades responsáveis pelas 

infra-estruturas de transporte. 

 

Apresentam-se em resumo, no Quadro 4.10.2, os requisitos a considerar na análise da fase 

de exploração do empreendimento. 

 

Quadro 4.10.2 - Limites a verificar em infra-estruturas de transporte na fase de exploração 

Classificação da zona 

(nº 3 do artº 3º e nº 3 do artº 4º) Período de referência 

(alínea e) do artº 3º) Sensível 

(alínea g) do nº 3 do artº 3º) 

Mista 

(alínea h) do nº 3 do artº 3º) 

Diurno 

(7 às 22 h) 

LAeq ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

LAeq ≤ 65 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

Nocturno 

(22 às 7 h) 

LAeq ≤ 45 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 

LAeq ≤ 55 dB(A) 

(nº 3 do artº 4º) 
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4.10.2.2 Vibrações 

 

4.10.2.2.1 Enquadramento 

 

Apesar das similitudes entre as componentes ruído e vibrações, as respectivas análises têm 

de ser diferenciadas: ainda que ambas correspondam a um movimento oscilatório, o ruído 

propaga-se através do ar, e a vibração através do solo, onde as diferentes constituições 

(rochoso/não rochoso), e as diferentes fundações dos edifícios, fazem com que seja mais 

difícil medir e prospectivar a componente vibrações. Tal facto justifica, possivelmente, a 

actual não existência de um quadro legal limitativo para vibrações, no que concerne à 

incomodidade para os seres humanos, existindo apenas, e só, recomendações 

bibliográficas. Assim, a análise do impacte na componente vibrações será efectuada com 

base em recomendações normativas e bibliográficas. 

 

 

4.10.2.2.2 Critérios de avaliação 

 

Para além da percepção como vibrações, há que considerar que a estimulação mecânica 

transmitida aos edifícios, normalmente através das fundações, poderá dar lugar ao 

estabelecimento de campos sonoros, determinando alterações da componente acústica do 

ambiente, que se poderão traduzir em incomodidade para os percipientes, desde que, 

obviamente, estes estímulos apresentem componentes no domínio do audível, com 

intensidades susceptíveis de darem lugar a incomodidade auditiva, o que assume maior 

relevância, obviamente, no interior dos edifícios. 

Assim, a avaliação deverá incidir sobre a percepção como vibração e a percepção como 

ruído. 

 

 

4.10.2.2.3 Percepção como vibrações 

 

Apresentam-se, nos Quadros 4.10.3 e 4.10.4, os valores admissíveis de 1.4 vezes a 

velocidade eficaz da vibração, medida no local, respectivamente quanto à incomodidade 

para seres humanos nas suas habitações, ou em locais de trabalho intelectual, e quanto a 

danos estruturais, segundo recomendações LNEC. O factor de multiplicação 1.4 encontra-se 
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definido na Norma ISO 2631-2: 1989 "Evaluation of human exposure to whole-body vibration 

– Part 2: Continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz)". 

 

Quadro 4.10.3 - Incomodidade para seres humanos (vibrações) 

v = 1.4 x vef [mm/s] Sensação 

v ≤ 0.15 Nula 

0.15 < v ≤ 0.4 Perceptível, suportável para pequena duração 

0.4 < v ≤ 1.5 
Nítida, incómoda, podendo afectar as condições de 

trabalho 

v > 1.5 
Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de 

trabalho 

Nota: Componente vertical, ou horizontal se esta for a mais significativa 

 

Quadro 4.10.4 - Danos estruturais em edifícios (vibrações) 

v = 1.4 x vef [mm/s] Danos 

v ≤ 5 Praticamente nulos 

5 < v ≤ 10 Queda de cal, especialmente em edifícios antigos 

10 < v ≤ 30 Fendilhação ligeira nos revestimentos 

30 < v ≤ 60 Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias 

v > 60 
Danos consideráveis; possibilidade de fendilhação da 

estrutura de betão armado 

Nota: Componente vertical, ou horizontal se esta for a mais significativa 

 

4.10.2.2.4 Percepção como ruído 

 

De acordo com algumas medições efectuadas no interior de edifícios junto a vias férreas, e 

a outros empreendimentos geradores de vibrações, verifica-se que o estabelecimento de 

campos sonoros perceptíveis ocorre sensivelmente a partir do limite de 0.03 mm/s, que 

representa o valor eficaz de velocidade, calculado para a gama das frequências baixas do 

domínio do audível. 

 

Apresenta-se, no Quadro 4.10.5, a sensibilidade humana para níveis de ruído, quando 

resultantes de vibrações, com máximos espectrais próximos de 30 Hz ou 60 Hz. Os valores 
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apresentados permitem corroborar o limite de 0.03 mm/s e constam da bibliografia 

disponível(1). 

 

Quadro 4.10.5 - Sensibilidade humana a diferentes níveis de ruído com origem em vibrações 

Nível de Ruído RMS - Nível de 

Velocidade de 

Vibração 

Frequências 

baixas(1) 

Frequências 

médias(2) 

Sensibilidade humana 

65 dBV 25 dB(A) 40 dB(A) 

Limiar de percepção para a maior parte dos humanos. 

Som de baixas frequências geralmente inaudível e de 

médias frequências excessivo para áreas sossegadas 

como espaços de dormir. 

75 dBV 35 dB(A) 50 dB(A) 

Fronteira entre quase imperceptível e distintamente 

perceptível. Vibrações resultantes de comboios podem 

considerar-se incomodativas. 

Ruído de baixas frequências→aceitável para espaços 

de dormir; 

Ruído de médias frequências→incomodativo. 

85 dBV 45 dB(A) 60 dB(A) 

Vibração aceitável apenas em casos de ocorrências 

pouco frequentes por dia. 

Ruído de baixas frequências→incomodativo para 

espaços de dormir; 

Ruído de médias frequências→incomodativo até para 

ocorrências pouco frequentes em áreas com usos 

sensíveis (Escolas e Igrejas). 

Notas: 

(1) – Nível de ruído aproximado quando o máximo no espectro de vibração está próximo dos 30 HZ. 

(2) – Nível de ruído aproximado quando o máximo no espectro de vibração está próximo dos 60 HZ. 

 

 

4.10.3 Caracterização geral dos corredores em estudo 

 

As áreas atravessadas pelos diferentes traçados alternativos caracterizam-se por ocupação 

urbana constituída por pequenos núcleos dispersos. 

 

Os edifícios com ocupação sensível implantados nas áreas envolventes (vivendas, na sua 

maioria), são de 1 a 2 pisos, em aproximadamente 80% dos casos, verificando-se para as 

restantes situações edifícios de 3 pisos. 

                                                      
(1) U.S. Department of Transportation. Federal Railroad Administration - High-Speed Ground Transportation Noise and 
Vibration Impact Assessment, Washington, 1998 
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À excepção de um pequeno número de habitações isoladas todos os núcleos habitacionais 

inserem edifícios de uso comercial, industrial ou de serviços. 

 

Foram identificadas 96 situações que foram objecto de avaliação. 

 

 

4.10.4 Metodologia de avaliação do ruído e resultados 

 

4.10.4.1 Locais a caracterizar 

 

O levantamento das construções expostas a níveis de ruído com valores de LAeq superiores 

a 55 dB(A) foi efectuado a partir da análise dos mapas de ruído (constantes no Anexo 

6.10.1). O valor corresponde ao máximo admissível para zonas mistas durante o período 

nocturno, período em que a faixa de exposição é maior. 

 

Para os núcleos urbanos foram caracterizados os níveis de ruído e vibração junto ao edifício 

mais próximo da via e que, à partida, ficará mais exposto aos efeitos do tráfego ferroviário. 

 

As situações são identificadas com o número da solução alternativa, seguido de um número 

ou letra, com a sua identificação, exemplo de 2.1.4-8 que significa a situação 8 identificada 

no eixo alternativo 2.1.4. A descrição de cada uma das situações é efectuada referindo a 

quilometragem, o uso do solo, as fontes de ruído influentes e os resultados das medições 

para os períodos diurno e nocturno. Para a componente vibrações apenas foi caracterizado 

o período diurno, dadas as diferenças insignificantes entre os dois períodos. Tendo em 

conta, ainda, a ausência de situações relevantes, apresenta-se um intervalo de variação das 

vibrações, medidas para cada um dos trechos. 

 

 

4.10.4.2 Parâmetros de caracterização 

 

A caracterização das situações foi efectuada para os períodos diurno e nocturno a partir do 

parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, para o ruído, e do parâmetro velocidade 

eficaz de vibração, vef, para as vibrações. 
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Os parâmetros considerados para a componente vibrações são: 

 

− vef – Velocidade eficaz de vibração, em mm/s; 

− LV – Nível de velocidade de vibração, em decibel, definido como: 

 

LV[dBV] = 20xlog 








refv

v
 

em que: 

 

LV  = Nível de velocidade de vibração; 

V – Amplitude RMS(1) da velocidade; 

vref – Velocidade de referência da amplitude; 

vref = 2,54 x 10-8 m/s. 

 

 

4.10.4.3 Condições de medição 

 

As medições de ruído e vibrações foram realizadas nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2005 

(subtroço 1) e 21 a 25 de Março de 2005 (subtroços 2 e 3), durante os períodos diurno e 

nocturno regulamentares. 

 

A temperatura do ar registada foi de 10ºC a 16ºC durante o período diurno e de 5º C a 10ºC 

durante o período nocturno. 

 

A velocidade do vento situou-se entre 0 ms-1 a 4 ms-1 durante o período diurno e entre 0 ms-1 

a 2ms-1 durante o período nocturno. 

 

A humidade relativa varou entre 40% a 70% durante o período diurno e entre 70% a 80% 

durante o período nocturno. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.341 

 

4.10.4.4 Equipamento de medição - Ruído 

 

O equipamento utilizado nas medições consta de: 

 

− Sonómetro de Classe 1 da marca RION, modelo NA 27, aprovado pelo despacho 

nº 245.70.00.3.11 do presidente do Instituto Português da Qualidade, publicado no 

Diário da República – III Série, nº 141 de 20 de Junho de 2000 e calibrado pelo 

Laboratório de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) (Anexo 

4.10.1); O sonómetro encontra-se munido de microfone de alta sensibilidade e filtros 

de análise estatística e equipado com um protector de vento para evitar sinais 

espúrios de baixa frequência devidos ao vento, utilizando-se tripé de modo a garantir 

estabilidade ao sistema de medição. 

− Termómetro da marca Brannam, calibrado pelo Laboratório Central de Apoio 

Metrológico, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

− Anemómetro AIRFLOW LCA6000, calibrado pelo Laboratório de Dinâmica Aplicada, 

do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 

As medições são efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis (NP 1730 - 

Partes 1,2 e 3, de 1996). 

 

 

4.10.4.5 Equipamento de medição - Vibrações 
 

Para a componente vibrações o equipamento utilizado consistiu em: 

 

- Processador de sinal Brüel & Kjær, modelo 3560, calibrado pelo Laboratório de 

Calibração da Brüel & Kjær; 

- Acelerómetro Brüel & Kjær modelo Deltraton tipo 4508B, calibrado pelo Laboratório 

de Calibração da Brüel & Kjær. 
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4.10.4.6 Valores obtidos - Ruído 

 

Apresentam-se, nos Quadros de 4.10.6 a 4.10.27, os valores de LAeq, característicos da 

situação actual. 

 

Quadro 4.10.6 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

0.1.1 

(E/D) 
0+000 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos e indústrias no Carregado. 

Coincidente 0.1 FO 

Tráfego rodoviário 52 47 A01 

0.1.1-2 

(D) 
1+100 

Edifício não habitacional, 

abandonado. 
   A01 

0.1.1-3 

(E/D) 
2+000 Armazém de alfaias agrícolas.    A01 

0.1.1-4 

(E/D) 

3+500 

a 

3+800 

Dois edifícios de habitação de 2 

pisos e edifício de 4 pisos, não 

implantado na cartografia, em 

Estrada da Várzea, Vila Nova da 

Rainha. 

Tráfego rodoviário da 

A1 e EN3 
49 43 A01 

0.1.2-5 

(E/D) 

15+300 

a 

16+200 

Três edifícios de habitação de 1 

piso, em Casal do Carvoeiro. 
Natureza 39 35 A02 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.7 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1F0) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

0.1 F0-1 

(E/D) 
0+000 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos e indústrias no Carregado. 

Coincidente com 0.1.1 

Tráfego rodoviário 52 47 A01 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.8 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.2) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

0.2-1 

(E/D) 

1+250 

a 

2+350 

Três edifícios de habitação de 1 

piso e armazéns de alfaias 

agrícolas em Casal do Carvoeiro. 

Natureza 39 35 A02 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.9 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.1) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

1.1.1-1 

(E) 
1+600 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria agro-pecuária , na Quinta 

da Torre, Casais do Buteco. 

Natureza; tráfego 

rodoviário 
39 35 A03 

1.1.2-2 

(D) 

2+600 

a 

3+000 

Duas habitações de 1 piso e 

Centro Hípico na Quinta do 

Archino. 

Coincidente com 1.2.1-1 

39 35 A03 

1.1.2-3 

(D) 
5+800 

Habitação de 1 piso em casal do 

Salgueiral. 

Natureza 

39 35 A04 

1.1.2-4 

(D) 

6+250 

a 

6+500 

Edifício de 1 piso e armazéns de 

alfaias agrícolas. 
Natureza 39 35 A04 

1.1.3-5 

(D) 
9+750 Habitação de 1 piso não habitado. 

Tráfego rodoviário da 

EN1/IC2 
65 58 A05 

1.1.3-6 

(E) 

12+100 

a 

12+500 

Edifícios de agro-pecuária e 

arrumos. 
Natureza   A06 

40 36 1.1.3-7 

(E/D) 

13+500 

a 

14+300 

Quatro edifícios de habitação de 1 

piso, edifício de agro-pecuária e 

cavalariça. 51 45 
A06 

49 40 

1.1.3-8 

(E/D) 

23+300 

a 

25+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos em Casais dos Silvas e 

indústria agro-pecuária em Quinta 

do Pisão. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 

55 43 
A07 

1.1.3-9 

(E) 
29+000 Edifício industrial PORTANG.    A08 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

1.1.3-10 

(E) 
32+100 

Habitação de 1 piso, em Casal das 

Lagoínhas. 

Coincidente com 1.2.2-7 

Natureza 38 35 A09 

48 40 

1.1.4-11 

(E/D) 

33+250 

a 

34+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos, incluindo Escola Primária em 

Mata de Baixo, agro-pecuária em 

Casalinho e edifício industrial em 

Pinheiro. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 38 

A10 

48 40 

67 53 

50 40 

62 52 

57 48 

1.1.4-12 

(E/D) 

35+400 

a 

43+700 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos e indústria em Frei 

Domingos, Moita do Gavião, 

Taveiro, Benedita, Candeeiros, 

Pedra Redonda. 

Tráfego rodoviário 

local; actividade 

industrial 

48 40 

A12, A13 

e A14 

55 45 
1.1.4-13 

(E/D) 

45+100 

a 

46+600 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos e indústria em Redondos e 

Casal da Charneca. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 48 40 
A15 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.10 - Ruído. Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.2) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

1.2.1-1 

(D) 

0+250 

a 

0+500 

Duas habitações de 1 piso e 

Centro Hípico na Quinta do 

Archino. 

Coincidente com 1.1.2-2 

Natureza 39 35 A03 

51 47 1.2.2-2 

(E/D) 

8+300 

a 

9+500 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, armazéns e antigo edifício 

da Cerâmica de Alcoentre. 

Tráfego rodoviário da 

EN1/IC2 e local 57 47 
A16 

1.2.2-3 

(E) 

9+750 

a 

11+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos e edifícios de alfaias agrícola 

em Azenha. 

Habitação de 1 a 2 pisos e 

cemitério em Alcoentre. 

Tráfego rodoviário da 

EN1/IC2 
63 54 A17 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

1.2.2-4 

(E/D) 

13+000 

a 

13+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos em Vale da Camarinha. 
65 57 A18 

1.2.2-5 

(E/D) 

14+100 

a 

14+750 

Edifícios de habitação e comércio 

de 1 e 2 pisos em Quebradas. 

Tráfego rodoviário da 

EN1/IC2 

63 53 A18 

54 45 1.2.2-6 

(E/D) 

22+600 

a 

24+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos, comércio e indústria, em 

Bairradas. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 47 43 
A19 

1.2.2-7 

(E) 
29+500 

Habitação de 1 piso, em Casal das 

Lagoínhas. 

Coincidente com 1.1.3-10 

Natureza 38 35 A09 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.11 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.3) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
48 40 

1.3.1-1 

(E/D) 

0+000 

a 

4+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos, incluindo Escola Primária em 

Mata de Baixo, agro-pecuária em 

Casalinho e edifício industrial em 

Pinheiro. 

Edifícios de habitação, indústria e 

serviços de 1 e 2 pisos em Ninho 

d’Água e Moita do Gavião. 

Tráfego rodoviário da 

EN1/IC2 
68 58 

A10 e 

A11 

Tráfego rodoviário 

local 
50 44 

1.3.2-2 

(E/D) 

5+300 

a 

10+250 

Edifícios de habitação de 1 a 3 

pisos, serviços, indústria e agro-

pecuária em Quinta da Serra, 

Cabecinha, Casal do Carvalho, 

Lagoa de Frei João. 

Ao km 7+200 (D) encontra-se uma 

Escola Primária e ao km 7+400 (D) 

uma igreja. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 
63 55 

A20 e 

A21 

68 55 

1.3.2-3 

(E/D) 

10+800 

a 

13+057 

Edifícios de habitação de 1 e 2 

pisos, indústria e agro-pecuária, 

em Moinho do Neco, Redondas e 

Casal da Charneca. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 48 40 
A22 
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Quadro 4.10.12 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.5) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

Tráfego rodoviário 

local 
50 44 

1.5-1 

(E/D) 

0+000 

a 

1+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, serviços, indústria e agro-

pecuária, em Moita do Poço, 

incluindo Igreja e Escola Primária. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 
63 55 

A20 

1.5-2 

(E/D) 
1+800 Edifício industrial.    A21 

1.5-3 

(E/D) 

2+700 

a 

3+500 

Edifício de habitação, de 1 a 2 

pisos, serviços, indústria e agro-

pecuária em  

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 
63 55 A21 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.13 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.1) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.1.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos e 

uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.2.1-1. 

Tráfego rodoviário 

local 
47 42 A24 

46 40 
2.1.2-2 

(E/D) 

3+350 a 

5+600 

Edifícios de habitação e comércio, 

de 1 a 2 pisos, em Lagoa do Cão e 

Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 49 45 
A25 

2.1.3-3 

(E/D) 

7+500 a 

8+430 

Edifícios de habitação, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Cadoiço. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 45 A42 

2.1.3-4 

(D) 

8+970 a 

9+350 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 e 2 pisos, em Olheiros. 

Tráfego rodoviário 

local 
50 40 A42 

2.1.3-5 

(E/D) 

9+700 a 

9+900 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Chãos. 

Tráfego rodoviário 

local 
50 40 A42 

2.1.3-6 

(E) 

13+200 a 

13+450 

Dois edifícios de habitação de 1 piso 

e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.7-1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
40 33 A43 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.1.4-7 

(E/D) 

15+700 a 

16+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Boiça e 

Casal dos Brejos. 

Natureza 36 30 A43 

2.1.4-8 

(E/D) 

19+250 a 

20+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Mélvoa e A-do-

Barbas e Igreja em Mélvoa. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
58 42 A44 

2.1.4-9 

(E/D) 

22+100 a 

22+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Cerca. 

Tráfego rodoviário 

local 
65 52 A45 

2.1.4-10 

(E/D) 

24+100 a 

26+100 

Edifícios de habitação e indústria, de 

2 pisos, em Picassinos. 

Tráfego rodoviário 

local e da A8 
60 50 A46 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
49 41 

2.1.5-11 

(E/D) 

28+900 a 

31+100 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Albergaria. 
Tráfego rodoviário 

local 
65 56 

A47 

2.1.5-12 

(E/D) 

33+900 a 

35+400 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em 

Barreiros. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 43 A48 

2.1.5-13 

(E/D) 

36+000 a 

37+600 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Ponte da Pedra. Ao km 37+290, 

a 10 m do lado esquerdo da via, 

encontra-se uma Escola. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 45 A48 

2.1.5-14 

(E/D) 

38+200 a 

40+500 
Agro-pecuárias.    A49 

2.1.6-15 

(E/D) 

41+500 a 

42+900 

Edifícios de habitação e serviços, de 

1 a 2 pisos, em Outeiro da Pastora. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 45 A50 

2.1.6-16 

(E/D) 

43+500 a 

45+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, e uma agro-pecuária, 

em Outeiro da Pastora, Outeiro da 

Preguiça, Chão Velho, Caril e 

Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
47 40 A51 

2.1.6-17 

(E/D) 

46+000 a 

47+000 

Edifícios de habitação de 2 pisos, 

uma casa agrícola e agro-pecuárias, 

em Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
50 43 A51 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.1.7-18 

(E/D) 

48+100 

a 

49+366.84 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Vale da 

Cruz. Ao km 48+240, a 10 m do lado 

esquerdo da via, encontra-se uma 

pequena capela. 

 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A52 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.14 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.2) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.2.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, e 

uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.1.1-1. 

Tráfego rodoviário 

local 
47 42 A24 

2.2.2-2 

(E/D) 

3+250 a 

6+000 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Lagoa 

do Cão, Covões e Aljaia de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local 
46 40 A25 

2.2.3-3 

(E/D) 

6+900 a 

7+900 

Edifícios de habitação e indústrias, 

de 1 a 2 pisos, em Alaija de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; actividade 

industrial 

54 44 A27 

2.2.3-4 

(E/D) 

8+500 a 

10+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Casais de Santa Teresa e Casais 

de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
51 48 A28 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
49 43 

2.2.3-5 

(E/D) 

11+600 a 

15+479 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Outeiro, Martinho, Casal de El-

Rei e Casais de Baixo. Do lado 

esquerdo da via, ao km 13+650 

encontra-se um Jardim Escola. 

Tráfego rodoviário 

da EN1/IC2 
67 62 

A29 

Tráfego rodoviário 

da EN243 
58 49 

2.2.4-6 

(E/D) 

15+479 a 

16+300 

Edifícios de habitação e indústria, de 

2 a 3 pisos, em Quinta da Vala. Tráfego rodoviário; 

natureza 
46 40 

A30 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.2.4-7 

(E/D) 

18+350 a 

18+650 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Fonte do Oleiro. 

Tráfego rodoviário 

local 
50 42 A30 

2.2.4-8 

(D) 

19+700 a 

20+600 

Edifícios de habitação e comércio, 

de 1 a 2 pisos, em Fornarda. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
48 39 A31 

2.2.4-8a 

(E/D) 

21+725 a 

21+980 
Edifícios de utilização diversa. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
46(1) 37(1) A31 

2.2.4-9 

(D) 

22+800 a 

23+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Casal da Portela. 

Natureza; tráfego 

rodoviário 
42 39 A32 

2.2.4-11 

(D) 

26+000 a 

26+200 

Dois edifícios de habitação de 1 piso, 

em Vale da Marta. 
Natureza 32 28 A32 

2.2.4-12 

(E/D) 

28+200 a 

29+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Mourões. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
43 34 A33 

2.2.4-13 

(E/D) 

31+000 a 

31+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Ramalharia. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 39 A33 

2.2.4-14 

(E/D) 

33+600 a 

34+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 3 pisos, em Campo Amarelo. Ao 

km 33+980, a 120 m, do lado 

esquerdo da via encontra-se uma 

Escola Primária. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
47 44 A34 

2.2.4-15 

(E) 
36+000 Casa agrícola.    A34 

2.2.4-16 

(E/D) 

37+250 a 

38+600 
Agro-pecuárias.    A35 

2.2.4-17 

(E/D) 

39+000 a 

39+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, e agro-pecuárias, em 

Amieira e Pinhal do Outeiro. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 A35 

2.2.4-18 

(E/D) 

40+300 a 

40+900 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 3 pisos, e agro-

pecuárias, em Pingarelho. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 A35 

42 38 
2.2.4-19 

(E/D) 

41+600 a 

45+300 

Edifícios de habitação, comércio e 

indústria, de 1 a 3 pisos, e uma agro-

pecuária em Bidoeira de Baixo e 

Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
50 43 

A36 

2.2.5-20 

(E/D) 

46+600 a 

46+800 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, 

e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.4.1-1 e 2.11-1. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A37 

2.2.6-21 

(E/D) 

47+700 a 

48+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, e uma agro-pecuária, em Vale 

dos Fetos. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A37 
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LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.2.6-22 

(E/D) 

49+500 a 

51+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Matos da Ranha e Velho 

Maranho. 

Tráfego rodoviário 

local e da A1 
58 50 A38 

2.2.6-23 

(E/D) 

52+500 a 

53+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Roussa de Cima. 

Tráfego rodoviário 

da A1 
50 46 A39 

2.2.6-24 

(E/D) 

53+800 a 

55+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Roussa de Baixo. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
49 42 A39 

2.2.7-25 

(D) 

57+450 a 

57+750 
Edifícios de restauração e indústria.    A40 

2.2.7-26 

(E) 
59+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Chã do Carregueiro. 

Tráfego rodoviário 

da A1 e local 
57 51 A40 

2.2.7-27 

(E/D) 

61+050 a 

61+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Charneca dos Reis. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
48 39 A41 

Tráfego rodoviário 

local 
50 40 

2.2.7-28 

(E/D) 

62+400 a 

63+945 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Almagreiras. 
Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 37 

A41 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda (1) – Valor estimado 

 

Quadro 4.10.15 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.3) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.3.1-1 

(E/D) 

0+600 a 

2+320 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Lagoa do Cão e Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local; Natureza 
46 40 A26 

2.3.2-2 

(E/D) 

2+320 a 

3+800 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Casal do Rei e Alaija de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local; Natureza 
47 41 

2.3.2-3 

(D) 

3+900 a 

5+150 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, em Alaija de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; Natureza 
52 45 

A27 

2.3.2-4 

(E/D) 

6+100 a 

8+200 
Agro-pecuárias em Casais de Baixo.    A28 

49 43 

2.3.2-5 

(E/D) 

9+350 a 

13+093 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Outeiro, Martinho e Casal de El-

Rei. Ao km 11+230, sob viaduto, 

encontra-se um Jardim Escola. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN 1 
67 61 

A29 
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Quadro 4.10.16 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.4) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.4.1-1 

(E/D) 

0+150 

a 

0+400 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Vale da 

Cruz. 

Coincidente com 2.2.5-20 e 2.11-1. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A37 

2.4.2-2 

(D) 

5+100 

a 

5+205 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Regato dos Mendes. 

Coincidente com 2.5.2-3 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
42 34 A54 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.17 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.1) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

1+300 

Agro-pecuárias em Charneca do 

Souto. 
   A49 

2.5.1-2 

(D) 

4+500 a 

4+600 

Agro-pecuária em Outeiro da 

Pastora. 
   A50 

2.5.1-3 

(E/D) 

5+900 a 

6+700 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, incluindo Grupo Desportivo, 

em Bidoeira de Cima. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 38 A51 

57 48 

2.5.1-4 

(E/D) 

7+400 a 

9+750 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e agro-pecuárias em Casais 

da Bidoeira. Ao km 9+250 e 9+300, 

encontram-se respectivamente, do 

lado direito da via, uma Igreja e uma 

Escola. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 37 

A53 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.18 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.2) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.2-1 

(E/D) 

10+000 a 

10+500 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Outeirada. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 38 A53 

2.5.2-2 

(E) 

11+900 a 

12+300 

Edifício de habitação de 2 pisos, em 

Carnide do Meio. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 45 A54 

2.5.2-3 

(E/D) 

13+800 a 

14+150 

Edifícios de habitação de 1 piso, em 

Regato dos Mendes. 

Coincidente com 2.4.2-2 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
42 34 A54 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.19 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3A) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3A-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e agro-pecuária, em Crespos 

e Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3B-1 e 2.5.3C-

1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 34 A55 

2.5.3A-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3B-2 e 2.5.3C-

2. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN237-1 
47 40 A55 

58 50 

2.5.3A-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da 

Paz. Ao km 20+350 e 20+500, 

encontra-se, do lado esquerdo da 

via, respectivamente, uma Igreja e 

uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3B-3 e 2.5.3C-

3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 

49 41 

A56 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.20 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3B) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3B-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e agro-pecuária, em Crespos 

e Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3A-1 e 2.5.3C-

1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 34 A55 

2.5.3B-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3C-

2. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN237-1 
47 40 A55 

58 50 

2.5.3B-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da 

Paz. Ao km 20+350 e 20+500, 

encontra-se, do lado esquerdo da 

via, respectivamente uma Igreja e 

uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3C-

3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 

49 41 

A56 

2.5.3B-4 

(E/D) 

24+500 a 

25+500 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria, em Murtas. Ao km 

24+500, do lado direito da via, 

encontra-se um campo de futebol e 

ao km 25+000, do lado direito da 

via, encontra-se um Cemitério. 

Coincidente com 2.5.3C-4. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
48 40 A57 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.21 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3C) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3C-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e agro-pecuária, em Crespos 

e Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3A-1 e 2.5.3B-

1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 34 A55 

2.5.3C-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3B-

2. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN237-1 
47 40 A55 

58 50 

2.5.3C-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos 

em Assanha da Paz e Barros da 

Paz. Ao km 20+350 e 20+500, 

encontra-se, do lado esquerdo da 

via, respectivamente uma Igreja e 

uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3B-

3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 

49 41 

A56 

2.5.3C-4 

(E/D) 

24+500 a 

25+500 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria, em Murtas. Ao km 24+500 

e ao km 25+000 do lado direito da 

via, encontra-se, respectivamente, 

um campo de futebol e um 

cemitério. 

Coincidente com 2.5.3B-4. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
48 40 A57 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.22 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.6) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.6-1 

(D) 
0+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2  

pisos, em Outeirada. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 38 A37, A53

2.6-2 

(E) 

4+400 a 

4+750 

Dois edifícios de habitação de 1 

piso, em Alto dos Crespos. 

Tráfego rodoviário da 

A1; natureza 
48 45 A39 

2.6-3 

(E/D) 

5+650 a 

6+200 

Edifícios de habitação de 1 piso e 

indústria, em Roussa. 

Tráfego rodoviário 

local; actividade 

industrial 

58 50 A39 

2.6-4 

(E/D) 

6+400 a 

7+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Roussa. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
49 42 A39 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.23 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.7) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho
Anexo 

4.10.2 

2.7-1 

(D) 
0+000 

Edifícios de habitação de 1 piso e 

uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.1.3-6. 

Tráfego rodoviário; 

natureza 
40 33 A43 

2.7-2 

(D) 

1+400 a 

1+750 

Edifício de alfaias agrícolas, em 

Charneca. 
   A43 

55 46 

2.7-3 

(E/D) 

7+000 a 

8+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Casal da Maseirinha e A-dos-

Barros. A situação integra ainda, ao 

km 7+500, do lado direito da via, um 

cemitério. 

Tráfego rodoviário 

local 
65 52 

A44 

Tráfego rodoviário 

local 
65 52 

2.7-4 

(E/D) 

8+900 a 

12+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Telheiro. 
Tráfego rodoviário 

local e da A8 
62 52 

A46 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.24 - Ruído. Caracterização das situações analisadas  (Eixo 2.8) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.8.1-1 

(E/D) 

0+250 a 

1+000 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, e viveiros, em 

Redondas e Covão do Milho. 

Tráfego rodoviário da 

EN1; natureza 
52 48 A23 

2.8.1-2 

(E/D) 
1+700 

Habitação de 2 pisos e agro-

pecuária. 

Tráfego rodoviário da 

EN1; natureza 
50 47 A23 

48 43 
2.8.2-3 

(E/D) 

3+400 a 

4+600 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.9-1 e 2.10.1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 55 

A24 

2.8.2-4 

(E/D) 

5+400 a 

6+846 

Edifício de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Covões 

e Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 
49 45 A26 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.25 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.9) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

48 43 
2.9-1 

(E/D) 

0+700 a 

2+000 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, e agro-pecuária em 

Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.10-1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 55 

A24 

2.9-2 

(E/D) 

2+800 a 

4+184 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Covões 

e Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 
49 45 A26 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.26 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.10) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

48 43 
2.10-1 

(E/D) 

0+700 a 

1+800 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, e agro-pecuária, em 

Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.9-1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 55 

A24 

2.10-2 

(E/D) 

2+600 a 

3+900 

Edifícios de habitação, comércio e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Covões. A situação integra ainda 

uma Escola Primária e um ATL, ao 

km 3+700, a  

10 m, do lado esquerdo da via. 

Tráfego rodoviário 

local 
50 45 A25 

2.10-3 

(E/D) 

4+250 a 

5+200 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e edifício industrial (pedreira), 

em Alaija de Baixo. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
48 43 A25 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.27 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.11) 

LAeq dB(A) 

Situação km Uso do solo Fontes de ruído 
Dia Noite 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.11-1 

(E/D) 

0+250 

a 

0+450 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Vale da 

Cruz. 

Coincidente com  2.2.5-20 e 2.4.1-1.

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A37 

2.11-2 

(E/D) 

1+200 

a 

1+300 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, em Vale dos Fetos. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 36 A37 

2.11-3 

(D) 

2+300 

a 

2+400 

Edifícios de utilização diversa. 
Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45(1) 36(1) A37 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda (1) Valores estimados 

 

Dos quadros verifica-se que foram caracterizados 96 locais diferentes, para todas as 

alternativas. De referir que em alguns casos os locais são comuns a várias alternativas. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.358 

Da análise dos Quadros 4.10.6 a 4.10.27 verifica-se que cerca de 68% dos locais (65 locais) 

satisfazem à classificação de zona sensível, 25% (24 locais), à classificação de zona mista e 

7 situações (1.1.3-5, 1.1.4-12, 1.2.2-4, 1.3.1-1, 2.1.5-11, 2.2.3-5 e 2.3.2-5), excedem o valor 

máximo para zonas mistas. 

 

 

4.10.4.7 Valores obtidos - Vibrações 

 

Apresentam-se, nos Quadros 4.10.28 a 4.10.49, os valores característicos da Situação de 

Referência para a velocidade eficaz de vibração. Tal como já mencionado e tendo em conta 

a escassez de fontes de vibração influentes, o intervalo de valores apresentados refere-se 

ao período diurno. 

 

Quadro 4.10.28 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

0.1.1-1 

(E/D) 
0+000 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos 

e indústrias no Carregado. 

Coincidente com 0.1 FO-1 

Tráfego rodoviário 0,007(1) A01 

0.1.1-2 

(D) 
1+100 Edifício não habitacional abandonado   A01 

0.1.1-3 

(E/D) 
2+000 Armazém de alfaias agrícolas   A01 

0.1.1-4 

(E/D) 

3+500 

a 

3+800 

Dois edifícios de habitação de 2 

pisos e edifício de 4 pisos, não 

implantado na cartografia, em 

Estrada da Várzea, Vila Nova da 

Rainha. 

Tráfego rodoviário local 0,006 A01 

0.1.2-5 

(E/D) 

15+300 

a 

16+200 

Três edifícios de habitação de 1 piso, 

em Casal do Carvoeiro. 
  A02 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda (1) – Valor estimado 
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Quadro 4.10.29 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.1F0) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

0.1 F0-1 0+000 
Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos 

e indústrias no Carregado. 
Tráfego rodoviário 0,0071 A01 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda (1) – Valor estimado 

 

Quadro 4.10.30 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 0.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

0.2-1 

(E/D) 

1+250 

a 

2+350 

Três edifícios de habitação de 1 piso 

e armazéns de alfaias agrícolas em 

Casal do Carvoeiro. 

  A02 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.31 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.1.1-1 

(E) 
1+600 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria agro-pecuária , na Quinta 

da Torre, Casais do Buteco. 

 A03 

1.1.2-2 

(D) 

2+600 

a 

3+000 

Duas habitações de 1 piso e Centro 

Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.2.1-a 

 A03 

1.1.2-3 

(D) 
5+800 

Habitação de 1 piso em casal do 

Salgueiral. 
 A04 

1.1.2-4 

(D) 

6+250 

a 

6+500 

Edifício de 1 piso e armazéns de 

alfaias agrícolas. 
 A04 

1.1.3-5 

(D) 
9+750 Edifício de 1 piso não habitado. Tráfego rodoviário local

0,004 

a 

0,007 

A05 

                                                      
1 RMS (Root Mean Square) – Valor médio quadrático da amplitude do sinal 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.1.3-6 

(E) 

12+100 

a 

12+500 

Edifícios de agro-pecuária e arrumos.  A06 

1.1.3-7 

(E/D) 

13+500 

a 

14+300 

Quatro edifícios de habitação de 1 

piso, edifício de agro-pecuária e 

cavalariça. 

Tráfego rodoviário local A06 

1.1.3-8 

(E/D) 

23+300 

a 

25+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos 

em Casais dos Silvas e indústria 

agro-pecuária em Quinta do Pisão. 

Tráfego rodoviário local A07 

1.1.3-9 

(E) 
29+000 Edifício industrial PORTANG.  A08 

1.1.3-10 

(E) 
32+100 

Habitação de 1 piso, em Casal das 

Lagoínhas. 

Coincidente com 1.2.2-7  

 A09 

1.1.4-11 

(E/D) 

33+250 

a 

34+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, 

incluindo Escola Primária em Mata 

de Baixo, agro-pecuária em 

Casalinho e edifício industrial em 

Pinheiro. 

Tráfego rodoviário local A10 

1.1.4-12 

(E/D) 

35+400 

a 

43+700 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos 

e indústria em Frei Domingos, Moita 

do Gavião, Taveiro, Benedita, 

Candeeiros, Pedra Redonda. 

Tráfego rodoviário local
A12, A13 e 

A14 

1.1.4-13 

(E/D) 

45+100 

a 

46+600 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos 

e indústria em Redondos e Casal da 

Charneca. 

Tráfego rodoviário local

0,004 

a 

0,007 

A15 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.32 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.2.1-1 

(D) 

0+250 

a 

0+500 

Duas habitações de 1 piso e Centro 

Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.1.2-2 

 A03 

1.2.2-2 

(E/D) 

8+300 

a 

9+500 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, 

armazéns e antigo edifício da 

Cerâmica de Alcoentre. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 
A16 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.361 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.2.2-3 

(E) 

9+750 

a 

11+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos 

e edifícios de alfaias agrícolas  

agrícola em Azenha. 

Habitação de 1 a 2 pisos e cemitério 

em Alcoentre. 

Tráfego rodoviário local A17 

1.2.2-4 

(E/D) 

13+000 

a 

13+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos 

em Vale da Camarinha. 
Tráfego rodoviário local A18 

1.2.2-5 

(E/D) 

14+100 

a 

14+750 

Edifícios de habitação e comércio de 

1 e 2 pisos em Quebradas. 
Tráfego rodoviário local A18 

1.2.2-6 

(E/D) 

22+600 

a 

24+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, 

comércio e indústria, em Bairradas. 
Tráfego rodoviário local A19 

1.2.2-7 

(E) 
29+500 

Habitação de 1 piso, em Casal das 

Lagoínhas. 

Coincidente com 1.1.3-10 

 

0,006 

a 

0,007 

A09 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.33 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.3) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.3.1-1 

(E/D) 

0+000 

a 

4+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, 

incluindo Escola Primária em Mata de 

Baixo, agro-pecuária em Casalinho e 

edifício industrial em Pinheiro. 

Edifícios de habitação e indústria de 1 

e 2 pisos em Ninho d’Água e Moita do 

Gavião. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A10 e 

A11 

1.3.2-2 

(E/D) 

5+300 

a 

10+250 

Edifícios de habitação de 1 a 3 pisos, 

serviços, indústria e agro-pecuária em 

Quinta da Serra, Cabecinha, Casal do 

Carvalho, Lagoa de Frei João. Ao km 

7+200 (D) encontra-se uma Escola 

Primária e ao km 7+400 (D) uma 

Igreja. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A20 e 

A21 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.3.2-3 

(E/D) 

10+800 

a 

13+057 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, 

indústria e agro-pecuária, em Moinho 

do Neco, Redondas e Casal da 

Charneca. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A22 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.34 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 1.5) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

1.5-1 

(E/D) 

0+000 

a 

3+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

serviços, indústria e agro-pecuária, 

em Moita do Poço, incluindo Igreja e 

Escola Primária. 

Tráfego rodoviário local A20 

1.5-2 

(E/D) 
1+800 Edifício industrial.  A21 

1.5-3 

(E/D) 

2+700 

a 

3+500 

Edifício de habitação, de 1 a 2 pisos, 

serviços, indústria e agro-pecuária em
Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A21 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.35 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.1.1-1 

(E/D) 

0+000 

a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos e 

uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.2.1-1. 

A24 

2.1.2-2 

(E/D) 

3+350 

a 

5+600 

Edifícios de habitação e comércio, 

de 1 a 2 pisos, em Lagoa do Cão e 

Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A25 

2.1.3-3 

(E/D) 

7+500 

a 

8+430 

Edifícios de habitação, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Cadoiço. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A42 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.1.3-4 

(D) 

8+970 

a 

9+350 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 e 2 pisos, em Olheiros. 
A42 

2.1.3-5 

(E/D) 

9+700 

a 

9+900 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Chãos. 
A42 

2.1.3-6 

(E) 

13+200 

a 

13+450 

Dois edifícios de habitação de 1 piso 

e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.7-1. 

Tráfego rodoviário 

local 

A43 

2.1.4-7 

(E/D) 

15+700 

a 

16+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Boiça e 

Casal dos Brejos. 

 A43 

2.1.4-8 

(E/D) 

19+250 

a 

20+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Mélvoa e A-do-

Barbas e Igreja em Mélvoa. 

Tráfego rodoviário 

local 
A44 

2.1.4-9 

(E/D) 

22+100 

a 

22+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Cerca. 

A45 

2.1.4-10 

(E/D) 

24+100 

a 

26+100 

Edifícios de habitação e indústria, de 

2 pisos, em Picassinos. 
A46 

2.1.5-11 

(E/D) 

28+900 

a 

31+100 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Albergaria. 

A47 

2.1.5-12 

(E/D) 

33+900 

a 

35+400 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em 

Barreiros. 

A48 

2.1.5-13 

(E/D) 

36+000 

a 

37+600 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Ponte da Pedra. Ao km 37+290, 

a  

10 m do lado esquerdo da via, 

encontra-se uma Escola. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A48 

2.1.5-14 

(E/D) 

38+200 

a 

40+500 

Agro-pecuárias.   A49 

2.1.6-15 

(E/D) 

41+500 

a 

42+900 

Edifícios de habitação e serviços, de 

1 a 2 pisos, em Outeiro da Pastora. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A50 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.1.6-16 

(E/D) 

43+500 

a 

45+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, e uma agro-pecuária, 

em Outeiro da Pastora, Outeiro da 

Preguiça, Chão Velho, Caril e 

Bidoeira de Cima. 

A51 

2.1.6-17 

(E/D) 

46+000 

a 

47+000 

Edifícios de habitação de 2 pisos, 

uma casa agrícola e agro-pecuárias, 

em Bidoeira de Cima. 

A51 

2.1.7-18 

(E/D) 

48+100 

a 

49+366.84 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Vale da 

Cruz. Ao km 48+240, a 10 m do lado 

esquerdo da via, encontra-se uma 

pequena capela. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A52 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.36 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.2.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, e 

uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.1.1.1. 

A24 

2.2.2-2 

(E/D) 

3+250 a 

6+000 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Lagoa do 

Cão, Covões e Aljaia de Baixo. 

A25 

2.2.3-3 

(E/D) 

6+900 a 

7+900 

Edifícios de habitação e indústrias, de 

1 a 2 pisos, em Alaija de Cima. 
A27 

2.2.3-4 

(E/D) 

8+500 a 

10+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Casais de Santa Teresa e Casais 

de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,007 

A28 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.365 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.2.3-5 

(E/D) 

11+600 a 

15+479 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Outeiro, Martinho, Casal de El-Rei 

e Casais de Baixo. Do lado esquerdo 

da via, ao km 13+650 encontra-se um 

Jardim Escola. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,007 

A29 

2.2.4-6 

(E/D) 

15+479 a 

16+300 

Edifícios de habitação e indústria, de 

2 a 3 pisos, em Quinta da Vala. 
A30 

2.2.4-7 

(E/D) 

18+350 a 

18+650 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Fonte do Oleiro. 
A30 

2.2.4-8 

(D) 

19+700 a 

20+600 

Edifícios de habitação e comércio, de 

1 a 2 pisos, em Fornarda. 
A31 

2.2.4-9 

(E/D) 

21+725 a 

21+980 
Edifícios de utilização diversa A31 

2.2.4-10 

(D) 

22+800 a 

23+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Casal da Portela. 

Tráfego rodoviário 

local 

A32 

2.2.4-11 

(D) 

26+000 a 

26+200 

Dois edifícios de habitação de 1 piso, 

em Vale da Marta. 
 

0,005 

a 

0,007 

A32 

2.2.4-12 

(E/D) 

28+200 a 

29+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Mourões. 
A33 

2.2.4-13 

(E/D) 

31+000 a 

31+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, 

em Ramalharia. 
A33 

2.2.4-14 

(E/D) 

33+600 a 

34+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 3 pisos, em Campo Amarelo. Ao 

km 33+980, a 120 m, do lado 

esquerdo da via encontra-se uma 

Escola Primária. 

Tráfego rodoviário 

local 

A34 

2.2.4-15 

(E) 
36+000 Casa agrícola.  A34 

2.2.4-16 

(E/D) 

37+250 a 

38+600 
Agro-pecuárias.  A35 

2.2.4-17 

(E/D) 

39+000 a 

39+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 

1 a 2 pisos, e agro-pecuárias, em 

Amieira e Pinhal do Outeiro. 

A35 

2.2.4-18 

(E/D) 

40+300 a 

40+900 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 3 pisos, e agro-

pecuárias, em Pingarelho. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,007 

A35 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.2.4-19 

(E/D) 

41+600 a 

45+300 

Edifícios de habitação, comércio e 

indústria, de 1 a 3 pisos, e uma agro-

pecuária em Bidoeira de Baixo e 

Bidoeira de Cima. 

A36 

2.2.5-20 

(E/D) 

46+600 a 

46+800 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, 

e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.4.1-1 e 2.11-1. 

A37 

2.2.6-21 

(E/D) 

47+700 a 

48+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, 

e uma agro-pecuária, em Vale dos 

Fetos. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,007 

A37 

2.2.6-22 

(E/D) 

49+500 a 

51+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, 

em Matos da Ranha e Velho 

Maranho. 

A38 

2.2.6-23 

(E/D) 

52+500 a 

53+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, 

em Roussa de Cima. 
A39 

2.2.6-24 

(E/D) 

53+800 a 

55+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, 

em Roussa de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local 

A39 

2.2.7-25 

(D) 

57+450 a 

57+750 
Edifícios de restauração e indústria.  A40 

2.2.7-26 

(E) 
59+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Chã do Carregueiro. 
A40 

2.2.7-27 

(E/D) 

61+050 a 

61+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Charneca dos Reis. 
A41 

2.2.7-28 

(E/D) 

62+400 a 

63+945 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Almagreiras. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,007 

A41 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.37 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.3) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.3.1-1 

(E/D) 

0+600 a 

2+320 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Lagoa do Cão e Casal do Rei. 

A26 

2.3.2-2 

(E/D) 

2+320 a 

3+800 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Casal do Rei e Alaija de Baixo. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,008 
A27 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.3.2-3 

(D) 

3+900 a 

5+150 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 

a 2 pisos, em Alaija de Cima. 
Tráfego rodoviário local A27 

2.3.2-4 

(E/D) 

6+100 a 

8+200 
Agro-pecuárias em Casais de Baixo.  A28 

2.3.2-5 

(E/D) 

9+350 a 

13+093 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, em 

Outeiro, Martinho e Casal de El-Rei. 

Ao km 11+230, sob viaduto, encontra-

se um Jardim Escola. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,008 

A29 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 
Quadro 4.10.38 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.4) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.4.1-1 

(E/D) 

0+150 

a 

0+400 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, 

e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com  2.2.5-20 e 2.11-1. 

A37 

2.4.2-2 

(D) 

5+100 

a 

5+205 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Regato dos Mendes. 

Coincidente com 2.5.2-3. 

Tráfego rodoviário local 0,006 

A54 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.39 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.5.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

1+300 

Agro-pecuárias em Charneca do 

Souto. 
 A49 

2.5.1-2 

(D) 

4+500 a 

4+600 
Agro-pecuária em Outeiro da Pastora.  A50 

2.5.1-3 

(E/D) 

5+900 a 

6+700 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

incluindo Grupo Desportivo, em 

Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A51 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.5.1-4 

(E/D) 

7+400 a 

9+750 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuárias em Casais da 

Bidoeira. Ao km 9+250 e 9+300, 

encontram-se respectivamente, do 

lado direito da via, uma Igreja e uma 

Escola. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A53 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.40 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.2-1 

(E/D) 

10+000 a 

10+500 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Outeirada. 
A53 

2.5.2-2 

(E) 

11+900 a 

12+300 

Edifício de habitação de 2 pisos, em 

Carnide do Meio. 
A54 

2.5.2-3 

(E/D) 

13+800 a 

14+150 

Edifícios de habitação de 1 piso, em 

Regato dos Mendes. 

Coincidente com 2.4.2-2. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A54 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.41 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas –-(Sub-eixo 2.5.3A) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3A-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuária, em Crespos e 

Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3B-1 e 2.5.3C-1 

A55 

2.5.3A-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3B-2 e 2.5.3C-2. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A55 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3A-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. 

Ao km 20+350 e 20+500, encontra-se, 

do lado esquerdo da via, 

respectivamente, uma Igreja e uma 

Escola. 

Coincidente com 2.5.3B-3 e 2.5.3C-3. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A56 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.42 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3B) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3B-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuária, em Crespos e 

Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3B-1 e 2.5.3C-1 

A55 

2.5.3B-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3C-2.

A55 

2.5.3B-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. 

Ao km 20+350 e 20+500, encontra-

se, do lado esquerdo da via, 

respectivamente uma Igreja e uma 

Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3C-3.

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A56 

2.5.3B-4 

(E/D) 

24+500 a 

25+500 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria, em Murtas. Ao km 24+500, 

do lado direito da via, encontra-se um 

campo de futebol e ao km 25+000, do 

lado direito da via, encontra-se um 

Cemitério. 

Coincidente com 2.5.3C-4. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A57 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.43 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Sub-eixo 2.5.3C) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.5.3C-1 

(E/D) 

14+900 a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, e agro-pecuária, em Crespos e 

Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3B-1 e 2.5.3C-1

A55 

2.5.3C-2 

(E/D) 

17+000 a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 

pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3B-2.

A55 

2.5.3C-3 

(E/D) 

19+500 a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. 

Ao km 20+350 e 20+500, encontra-

se, do lado esquerdo da via, 

respectivamente uma Igreja e uma 

Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3B-3.

A56 

2.5.3C-4 

(E/D) 

24+500 a 

25+500 

Edifício de habitação de 2 pisos e 

indústria, em Murtas. Ao km 24+500 

e ao km 25+000 do lado direito da 

via, encontra-se, respectivamente, 

um campo de futebol e um cemitério.

Coincidente com 2.5.3B-4. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

 

A57 

Legenda: (D) – Direita (E) – EsquerdaA5 

 

Quadro 4.10.44 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.6) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.6-1 

(D) 
0+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2  

pisos, em Outeirada. 
A37, A53

2.6-2 

(E) 

4+400 a 

4+750 

Dois edifícios de habitação de 1 piso, 

em Alto dos Crespos. 
A39 

2.6-3 

(E/D) 

5+650 a 

6+200 

Edifícios de habitação de 1 piso e 

indústria, em Roussa. 
A39 

2.6-4 

(E/D) 

6+400 a 

7+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 

pisos, em Roussa. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

A39 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.45 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.7) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho

Anexo 

4.10.2 

2.7-1 

(D) 
0+000  

Edifícios de habitação de 1 piso e 

uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.1.3-6. 

Tráfego rodoviário 

local 
A43 

2.7-2 

(D) 

1+400 a 

1+750 

Edifício de alfaias agrícolas, em 

Charneca. 
 A43 

2.7-3 

(E/D) 

7+000 a 

8+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Casal da Maseirinha e A-dos-

Barros. A situação integra ainda, ao 

km 7+500, do lado direito da via, um 

cemitério. 

A44 

2.7-4 

(E/D) 

8+900 a 

12+400 

Edifícios de habitação, comércio, 

serviços e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Telheiro. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

A46 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.46 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.8) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração 
vef 

[mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.8.1-1 

(E/D) 

0+250 a 

1+000 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, e viveiros, em 

Redondas e Covão do Milho. 

A23 

2.8.1-2 

(E/D) 
1+700 

Habitação de 2 pisos e agro-

pecuária. 

0,006 

a 

0,007 
A23 

2.8.2-3 

(E/D) 

3+400 a 

4+600 

Edifícios de habitação e indústria, 

de 1 a 2 pisos, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.9-1 e 2.10-1. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A24 

2.8.2.4 

(E/D) 

5+400 a 

6+846 

Edifício de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Covões 

e Casal do Rei. 

  A26 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.47 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (Eixo 2.9) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.9-1 

(E/D) 

0+700 a 

2+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 

a 2 pisos, e agro-pecuária em Termo 

de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.10-1. 

A24 

2.9-2 

(E/D) 

2+800 a 

4+184 

Edifícios de habitação, comércio e 

serviços, de 1 a 2 pisos, em Covões e 

Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A26 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Quadro 4.10.48 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (Eixo 2.10) 

Situação km Uso do solo 
Fontes de 

vibração 
vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.10-1 

(E/D) 

0+700 a 

1+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 

a 2 pisos, e agro-pecuária, em Termo 

de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.9-1. 

A24 

2.10-2 

(E/D) 

2+600 a 

3+900 

Edifícios de habitação, comércio e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Covões. 

A situação integra ainda uma Escola 

Primária e um ATL, ao km 3+700, a 

10 m, do lado esquerdo da via. 

A25 

2.10-3 

(E/D) 

4+250 a 

5+200 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, 

e edifício industrial (pedreira), em 

Alaija de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

A25 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.49 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (Eixo 2.11) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

Desenho 

Anexo 

4.10.2 

2.11-1 

(E/D) 

0+250 

a 

0+450 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, e um armazém, em Vale da 

Cruz. 

Coincidente com 2.2.5-20 e 2.4.1-1. 

A37 

2.11-2 

(E/D) 

1+200 

a 

1+300 

Edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos, em Vale dos Fetos. 
A37 

2.11-3 

(D) 

2+300 

a 

2+400 

Edifícios de utilização diversa. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,006 

A37 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 

Da análise aos quadros anteriores, relativos à caracterização dos valores de velocidade 

eficaz de vibração, verifica-se que os valores obtidos são muito reduzidos, existindo como 

fontes de vibração, apenas em algumas situações, o tráfego rodoviário local. 
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4.11 SOCIOECONOMIA 
 

4.11.1 Metodologia 
 

Os estudos de caracterização foram desenvolvidos com base na recolha, tratamento e 

análise de diversa informação quantitativa, qualitativa e gráfica, nomeadamente: 

 

− Dados estatísticos sobre as unidades territoriais afectadas, obtidos na sua maior 

parte junto do Instituto Nacional de Estatística; 

− Caracterizações socio-económicas recolhidas em estudos de análise territorial e 

sectorial e em instrumentos de planeamento; 

− Implantação dos traçados sobre as Cartas Militares 1:25.000 do Instituto Geográfico 

do Exército, sobre ortofotomapas (levantamento de 2002 à escala 1:10.000) e sobre 

a cartografia digital de redes de infra-estruturas diversas, fornecida pelas entidades 

por elas responsáveis; 

− Reuniões com as Câmaras Municipais dos concelhos potencialmente afectados pelo 

projecto; 

− Visitas à área de estudo. 

 

A caracterização foi desenvolvida segundo duas perspectivas, distintas mas 

complementares: na perspectiva dos corredores, que abre caminho para a posterior análise 

comparativa das alternativas em estudo e, na maior parte dos domínios, possibilitou o 

aprofundamento da análise à escala local; e na perspectiva das unidades administrativas, 

neste caso, da análise comparativa entre concelhos e entre freguesias, que é utilizada 

sobretudo para um enquadramento regional (devido à estruturação da grande maioria da 

informação estatística utilizada, este tipo de análise complementa os enquadramentos locais 

em alguns domínios). 

 

A caracterização do ambiente afectado contemplou os seguintes domínios de análise: 

 

− Enquadramento administrativo; 

− Demografia e povoamento; 

− Estrutura económica e socio-produtiva; 

− Equipamentos e infra-estruturas. 
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Incluem-se em quase todos estes domínios conjuntos de quadros onde são identificadas e 

descritas edificações, equipamentos, instalações e equipamentos de apoio às actividades 

económicas, infra-estruturas energéticas, ambientais e de transportes que foram 

identificados na área dos corredores. Neste exercício de sistematização foram consideradas 

maioritariamente implicações identificadas a menos de 200 metros dos eixos, embora em 

alguns casos específicos se tenham considerado outras localizadas até 1.000 metros de 

distância. Esta interpretação algo “elástica” dos limites da área a caracterizar (um buffer de 

400 metros centrado no eixo) justifica-se com a dificuldade em quantificar e delimitar as 

áreas directamente afectadas pela infra-estrutura ferroviária, durante as fases de construção 

ou de exploração. 

 

Os quadros em que são listadas as edificações, os equipamentos e as instalações de 

actividades económicas identificadas na proximidade da linha de alta velocidade (LAV) 

resultam da análise da implantação dos traçados da LAV sobre ortofotomapas, 

complementada por observações no terreno, informações recolhidas junto das outras fontes 

de informação já referidas e informações presentes noutros descritores ambientais, uma vez 

que seria incomportável, no âmbito deste estudo, o levantamento funcional exaustivo no 

terreno de uma área superior a 10.000ha.  

 

Este levantamento permite estimar, com razoável grau de fiabilidade decorrente da análise 

sistemática desenvolvida, o número de edificações, instalações industriais, armazéns e 

outras instalações que estejam claramente associadas a actividades económicas 

potencialmente afectados pela LAV. Contudo, o exercício de foto-interpretação tem 

limitações que devem ser consideradas na sua análise, designadamente, não permitir a 

distinção clara do número de pisos dos edifícios e não permitir a identificação inequívoca da 

função, ou funções (residencial, comercial, industrial, serviços, mistos, outros) 

desempenhadas pelos edifícios identificados. 

 

Por sua vez, a informação dos quadros relativos às infra-estruturas identificadas na 

proximidade da LAV resultam da análise da caracterização dos serviços afectados 

apresentada no Volume 12 do Estudo Prévio (Obras Acessórias: Serviços Afectados) e da 

implantação dos traçados da LAV sobre a cartografia das redes de infra-estruturas 

disponibilizada pelas respectivas entidades gestoras. 
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4.11.2 Enquadramento administrativo 
 

A área abrangida pelo Estudo de Impacte Ambiental do troço Alenquer (Ota) / Pombal 

atravessa 11 concelhos das Regiões Alentejo e Centro2, designadamente Alenquer, 

Alcobaça, Caldas da Rainha, Cadaval, Azambuja, Rio Maior, Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Pombal e Porto de Mós. O Quadro 4.11.1 apresenta a sua distribuição por NUTS II 

e III, bem como as 46 freguesias potencialmente atravessadas em cada concelho. 

 

A Figura 4.11.1 representa a implantação dos corredores sobre a divisão administrativa da 

área de estudo, em concelhos e freguesias. 

 

 

4.11.3 Demografia e povoamento 
 

4.11.3.1 Dinâmica demográfica 
 

Como se pode verificar no Quadro 4.11.2, no conjunto dos concelhos da área de estudo 

residia, em 2001, uma população de 450.282 habitantes, sendo mais populoso o concelho 

de Leiria, com 119.847 habitantes, seguido de Pombal e Alcobaça, com 56.299 e 55.376 

habitantes respectivamente. O concelho com menor população residente é o Cadaval, com 

13.943 habitantes em 2001. 

 

A maioria dos onze concelhos tem registado, ao longo dos últimos 30 anos, uma tendência 

de crescimento do seu efectivo demográfico, evidenciada por uma variação da população 

residente na área de estudo de 24,6% entre 1970 e 2001, que traduz um acréscimo de 

88.961 indivíduos. Refira-se no entanto que mais de 70% deste acréscimo se deve ao 

crescimento registado por três concelhos: Leiria, Marinha Grande e Caldas da Rainha. 

 

                                                      
2 De acordo com a estrutura das NUTS alterada pelo Decreto-Lei nº 244/2002 de 5 de Novembro. 
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Quadro 4.11.1 - Divisão administrativa da área de estudo 

NUTS II NUTS III Concelhos Freguesias 

Azambuja 

Aveiras de Cima 

Alcoentre 

Azambuja 

Manique do Intendente 

Vila Nova da Rainha 
Alentejo Lezíria do Tejo 

Rio Maior 

Arrouquelas 

Asseiceira 

Rio Maior 

Alenquer 
Ota 

Carregado 

Alcobaça 

Benedita 

Turquel 

Évora de Alcobaça 

Aljubarrota (Prazeres) 

Aljubarrota (S. Vicente) 

Coz 

Pataias 

Alpedriz 

Caldas da Rainha 

Landal 

Á-dos –Francos 

Vidais 

Oeste 

Cadaval Alguber 

Batalha 
Batalha 

Reguengo do Fetal 

Porto de Mós 

Juncal 

Pedreiras 

Porto de Mós (S. Pedro) 

Porto de Mós (S. João Baptista) 

Marinha Grande Marinha Grande 

Leiria 

Maceira 

Barosa 

Amor 

Regueira de Pontes 

Milagres 

Bidoeira de Cima 

Cortes 

Arrabal 

Pousos 

S. Eufémia 

Boa Vista 

Marrazes 

Ortigosa 

Souto da Carpalhosa 

Centro 

Pinhal Litoral 

Pombal 

Carnide 

Pombal 

Almagreira 
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Figura 4.11.1 - Enquadramento territorial dos corredores – concelhos e freguesias, em 2005 
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Quadro 4.11.2 - Evolução do efectivo demográfico, por concelhos, entre 1970 e 2001 

População 

Residente 

1970 

População 

Residente 

1981 

População 

Residente 

1991 

População 

Residente 

2001 

Variação 

População 

Residente 

1970-1981 

Variação 

População 

Residente 

1981-1991 

Variação 

População 

Residente 

1991-2001 

Variação 

População 

Residente 

1970-2001 

Variação 

População 

Residente 

1970-2001 

Unidade 

Territorial 

Indivíduos indivíduos indivíduos indivíduos % % % % Indivíduos 

PORTUGAL 8.648.369 9.833.014 9.862.540 10.356.117 9,0 0,3 4,4 19,7 1.707.748 

CONTINENTE 8.108.214 9.336.760 9.371.319 9.869.343 6,1 0,4 14,9 21,7 1.761.129 

ÁREA DE ESTUDO 361.321 397.892 407.913 450.282 10,1 2,5 10,4 24,6 88.961 

Alcobaça 48.028 52.347 53.073 55.376 9,0 1,4 4,3 18,3 7.343 

Alenquer 32.586 34.575 34.098 39.180 6,1 -1,4 14,9 20,2 6.594 

Azambuja 17.585 19.768 19.568 20.837 12,4 -1,0 6,5 18,5 3.252, 

Batalha 12.178 12.588 13.329 15.002 3,4 5,9 12,6 23,2 2.824, 

Cadaval 14.857 14.474 13.516 13.943 -2,6 -6,6 3,2 -6,2 -914 

Caldas da Rainha 35.978 41.018 43.205 48.846 14,0 5,3 13,1 35,8 12.868 

Leiria 80.241 96.517 102.762 119.847 20,3 6,5 16,6 49,4 39.606 

Marinha Grande 23.449 31.284 33.543 35.571 33,4 7,2 6,0 45,6 12.122 

Pombal 57.113 53.727 51.357 56.299 -5,9 -4,4 9,6 -1,4 -814 

Porto de Mós 20.412 21.700 23.343 24.271 6,3 7,6 4,0 18,9 3.859 

Rio Maior 18.894 19.894 20.119 21.110 5,3 1,1 4,9 11,7 2.216 

Fonte: INE 
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O ritmo de evolução do efectivo demográfico entre 1970 e 2001 não foi constante, tendo-se 

verificado, quer no conjunto nacional, quer na área de estudo, dois períodos de maior 

crescimento e um de relativa estagnação: 

 

1970-1981 

− Em Portugal – “O período de 1970 a 1981, registou taxas médias anuais de 

crescimento elevadas (1,3%). É um período fortemente diversificado marcado até 

1973 pelo êxodo emigratório, sobretudo clandestino, que coincide com a guerra 

colonial e por uma explosão demográfica nos anos de 1974 e 1975, associada ao 

processo de descolonização, com reflexo em um enorme movimento de retorno dos 

portugueses das ex-colónias. Em 1976 inicia-se um crescimento demográfico 

estável, durante o qual o declínio dos saldos naturais, como consequência da queda 

de fecundidade, é compensado pela redução dos quantitativos emigratórios e a 

aceleração do movimento de regresso de emigrantes portugueses, sobretudo de 

França e Alemanha” (Patrício e Carrilho, 2002). 

− Na área de estudo – Crescimento significativo do efectivo demográfico (10,1% de 

variação média da população residente na área de estudo – ver Quadro 4.11.2) que 

reflecte o fenómeno de escala nacional conhecido como “litoralização”, neste caso 

específico relacionado com a grande atractividade dos pólos industriais (Marinha 

Grande, Leiria, Caldas da Rainha e Azambuja) e com o retorno de ex-colonos e 

emigrantes que sucedeu ao 25 de Abril de 1974. 

 

1981-1991 

− Em Portugal – “De 1981 a 1991 assiste-se à estabilização dos valores absolutos da 

população, na sequência de um crescimento natural fraco e do ressurgimento de um 

saldo migratório negativo, menos intenso do que o antecedente. É no início deste 

período que a fecundidade se torna inferior ao nível de substituição das gerações 

(2,1 crianças por mulher)”, (Patrício e Carrilho, 2002). 

− Na área de estudo – Crescimento pouco significativo (2,5%) mas ainda assim 

superior à média nacional (0,3%), marcado por um forte abrandamento do ritmo de 

crescimento, em particular dos concelhos que na década anterior tinham 

impulsionado o desenvolvimento na área de estudo, o que está directamente 

relacionado com as crises que nesta década afectaram sectores de actividade 

fundamentais para a economia regional. 
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Período 1991-2001 

− Em Portugal – “De acordo com os resultados dos Censos 2001 e confirmando as 

projecções existentes a população residente em Portugal ultrapassou os 10 milhões 

de habitantes. Ligeira subida da natalidade e forte incremento da imigração, 

acompanhado do declínio dos surtos emigratórios na segunda metade dos anos 

noventa e no início dos anos dois mil, explicam o substancial acréscimo da 

população entre 1991 e 2001, comparativamente ao saldo natural” (Patrício e 

Carrilho, 2002). 

− Na área de estudo – Crescimento melhor distribuído pelos onze concelhos, mas 

induzido pelo desenvolvimento socio-económico e a afirmação geo-estratégica de 

cidades chave na área de estudo, designadamente Leiria e Caldas da Rainha, e pela 

progressiva expansão para norte da área de influência da Área Metropolitana de 

Lisboa, associada à melhoria significativa nas acessibilidades inter-regionais (Auto-

Estrada do Norte - A1, Auto-Estrada do Oeste - A8). A conjugação destes factores 

contribuiu para a fixação das populações e a atracção de imigrantes e de migrantes 

internos. 

 

Ainda segundo os dados patentes no Quadro 4.11.2, o concelho de Leiria foi o que registou 

o crescimento absoluto e relativo mais acentuado ao longo dos últimos 30 anos (49,4%, 

correspondendo a um acréscimo de 39.606 habitantes). Só na última década registou uma 

variação de 16,6%, o que significa um acréscimo de aproximadamente 17.000 habitantes, 

que resulta de um saldo migratório de 12,8% e de um saldo natural de 3,3%, como 

demonstra o Quadro 4.11.3. 

 

O crescimento demográfico de Leiria está relacionado fundamentalmente com a dimensão e 

o dinamismo do seu tecido empresarial e as oportunidades de emprego que lhe estão 

associadas: nas décadas de 70 e 80, com o retorno de ex-colonos e emigrantes naturais da 

região de Leiria, fixou-se aqui uma população qualificada, empreendedora e com 

capacidade de investimento, que rejuvenesceu o tecido empresarial do concelho e 

impulsionou o seu desenvolvimento económico (alicerçado nos sectores da construção civil 

e da indústria transformadora) e a geração de empregos, o que contribuiu para a fixação da 

população natural do concelho e para a atracção de novos residentes. Mais recentemente, 

na década de 90, a atractividade demográfica do concelho de Leiria foi reforçada pela 

melhoria das acessibilidades inter-regionais e pela consolidação dos estabelecimentos de 

ensino superior aí localizados. 
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Quadro 4.11.3 - Saldo natural e saldo migratório por concelhos, entre 1991 e 2001 

Saldo Natural Saldo Migratório 
Unidade Territorial 

% % 

Alcobaça -0,1 4,6 

Alenquer -2,6 17,2 

Azambuja -3,5 10,1 

Batalha 5,2 7,3 

Cadaval -7 10 

Caldas da Rainha 0,5 11,9 

Leiria 3,3 12,8 

Marinha Grande 1,1 4,6 

Pombal -2,1 11,6 

Porto de Mós 4,2 -0,3 

Rio Maior -2,3 7,9 

Fonte: INE, Censos 2001 (Resultados Provisórios) 

 

Da leitura cruzada do Quadro 4.11.2. e da Figura 4.11.2, verifica-se que os outros concelhos 

que registaram um crescimento acentuado entre 1991 e 2001 foram o de Caldas da 

Rainha, com uma variação de 13,1%, e o de Alenquer, com uma variação de 14,9%. O 

crescimento de Caldas da Rainha está relacionado com a melhoria das acessibilidades 

inter-regionais, mas também com a sua afirmação enquanto centro de comércio e serviços 

com uma área de influência regional, com a consolidação do sector do turismo (termal e 

balnear) e com o desenvolvimento do ensino superior na cidade, factores que aumentaram a 

oferta de emprego no concelho e reforçaram a sua atractividade demográfica, evidenciada 

por um saldo migratório de 11,9% entre 1991 e 2001. 
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Figura 4.11.2 - Variação da população residente por concelhos, entre 1991 e 2001 
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Por sua vez, o crescimento registado na última década no concelho de Alenquer, assim 

como no da Azambuja, resultou sobretudo do fenómeno de suburbanização da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), que se intensificou durante a década de 90, e da 

consequente expansão da área de movimentos pendulares em torno de Lisboa, potenciada 

também pela melhoria das acessibilidades, (Roca, 2000). O principal factor explicativo deste 

fenómeno é a procura de habitação mais barata e de melhor qualidade de vida, que tem 

levado residentes de Lisboa e dos concelhos da primeira coroa da AML a mudar a sua 

residência permanente para áreas periurbanas concelhos da segunda coroa da AML e da 

área de influência da AML3. Em ambos os concelhos, os saldos naturais negativos registado 

na última década foram compensados por saldos migratórios bastante positivos, que em 

Alenquer foi o mais elevado de entre os registados nos concelhos da área de estudo (17,2% 

- ver Quadro 4.11.3). 

 

A melhoria das acessibilidades inter-regionais, o dinamismo do tecido empresarial e a oferta 

de emprego disponível (em 2001, a taxa de desemprego era inferior à média nacional em 

todos os onze concelhos – ver Quadro 4.11.10) explicam também o crescimento observado, 

sobretudo na última década, nos concelhos vizinhos de Leiria, designadamente em 

Alcobaça, Batalha, Marinha Grande, Pombal e Rio Maior, que beneficiaram ainda, directa e 

indirectamente, da afirmação de Leiria e Caldas da Rainha como importantes pólos de 

desenvolvimento da economia regional.  

 

No concelho da Marinha Grande, contudo, observa-se que, depois de um forte crescimento 

demográfico registado na década de 70 (33,4%) associado ao rejuvenescimento do tecido 

empresarial com o retorno de emigrantes e ex-colonos e ao desenvolvimento das indústrias 

do vidro e dos moldes, o concelho perdeu algum ímpeto nas décadas de 80 e 90, registando 

variações de 7,2% e 6,0% respectivamente. Esta atenuação da tendência de crescimento 

demográfico está relacionada com a crise que afectou, a partir de finais da década de 80, o 

sector vidreiro, que desde o século XVIII constituía o pilar da economia local. 

 

Porto de Mós foi o único concelho da área de estudo que registou um saldo migratório 

negativo entre 1991 e 2001, que foi na ordem dos -0,3%, devendo o crescimento 

                                                      
3 Concelhos da primeira coroa da AML: Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, 

Moita; Concelhos da segunda coroa: Mafra, Azambuja, Alcochete, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal.. Concelhos da Área de 
Influência da AML: Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Torres Vedras, Lourinhã, Cadaval, Santarém, Cartaxo, 
Almeirim, Salvaterra de Magos, Coruche e Benavente. (Fonte ROCA: idem) 
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demográfico verificado neste período exclusivamente ao saldo natural positivo verificado 

(4,2%). 

 

Do conjunto de concelhos analisados, apenas dois têm uma variação negativa da 

população residente no período 1970-2001: Cadaval, com um decréscimo populacional 

de 914 indivíduos, e Pombal, com um decréscimo de 814 indivíduos em igual período. 

Sublinhe-se contudo que, entre 1991 e 2001, estes concelhos inverteram a tendência de 

perda demográfica observada nas duas décadas anteriores (devida fundamentalmente à 

emigração e à redução da taxa de natalidade) registando um crescimento de 9,6% em 

Pombal e 3,2% no Cadaval, que se atribui a saldos migratórios positivos na ordem dos 10%. 

A melhoria das acessibilidades rodoviárias regionais verificada durante a década de 90 e o 

forte dinamismo económico polarizado em concelhos vizinhos (Leiria no caso de Pombal, 

Caldas da Rainha e Torres Vedras no caso do Cadaval) são os principais factores 

explicativos da recuperação do efectivo demográfico registada por estes concelhos na última 

década, sendo que no Cadaval também se verificaram os efeitos do processo de 

suburbanização da AML.  

 

As 46 freguesias atravessadas pelos corredores em estudo totalizavam, em 2001, uma 

população residente de 214.588 habitantes. Como se pode observar no Quadro 4.11.4, as 

freguesias mais populosas são as de Marinha Grande, Marrazes (Leiria), Pombal e Rio 

Maior, todas com mais de 10.000 habitantes, enquanto no outro extremo se encontram 

Arrouquelas e Asseiceira (Rio Maior), Vila Nova da Rainha (Azambuja) e Alpedriz 

(Alcobaça), com menos de 1.000 habitantes. 
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Quadro 4.11.4 - Evolução do efectivo demográfico, por freguesias, entre 1991 e 2001 

Unidade Territorial 

População 

Residente 

1991 

População 

Residente 

2001 

Variação da 

População 

Residente 

1991/2001 

Concelho Freguesia Indivíduos Indivíduos % 

PORTUGAL 9.867.147 10.318.084 4,6 

CONTINENTE 9.375.926 9.833.408 4,9 

Aljubarrota (Prazeres) 3.582 3.769 5,2 

Aljubarrota (S. Vicente) 2.283 2.310 1,2 

Alpedriz 814 840 3,2 

Benedita 7.397 8.238 11,4 

Coz 2.141 2.040 -4,7 

Évora de Alcobaça 4.480 4.653 3,9 

Pataias 5.277 5.455 3,4 

Alcobaça 

Turquel 4.075 4.341 6,5 

Carregado 5.190 8.974 72,9 
Alenquer 

Ota 1.321 1.151 -12,9 

Alcoentre 2.788 3.581 28,4 

Aveiras de Cima 4.671 4.638 -0,7 

Azambuja 6.228 6.919 11,1 

Manique do Intendente 1.374 1.391 1,2 

Azambuja 

Vila Nova da Rainha 798 727 -8,9 

Batalha 6.520 7.519 15,3 
Batalha 

Reguengo do Fetal 2.210 2.356 6,6 

Cadaval Alguber 932 1.010 8,4 

A dos Francos 1.749 1.803 3,1 

Landal 1.295 1.149 -11,3 Caldas da Rainha 

Vidais 1.287 1.178 -8,5 

Amor 4.389 4.743 8,1 

Arrabal 2.445 2.718 11,2 

Barosa 1.787 1.849 3,5 

Bidoeira de Cima 1.916 2.069 8,0 

Boa Vista 1.690 1.927 14,0 

Cortes 3.090 2.842 -8,0 

Maceira 10.087 9.919 -1,7 

Marrazes 13.026 19.897 52,7 

Milagres 2.744 2.960 7,9 

Pousos 5.661 7.206 27,3 

Leiria 

Regueira de Pontes 1.972 2.244 13,8 
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Unidade Territorial 

População 

Residente 

1991 

População 

Residente 

2001 

Variação da 

População 

Residente 

1991/2001 

Concelho Freguesia Indivíduos Indivíduos % 

Santa Eufémia 2.076 2.418 16,5 

Ortigosa 1.641 1.802 9,3 Leria 

Souto da Carpalhosa 3.717 4.018 8,2 

Marinha Grande Marinha Grande 26.628 28.329 6,4 

Almagreira 2.911 3.079 5,8 

Carnide 1.470 1.726 17,4 Pombal 

Pombal 12.805 16.008 25,0 

Juncal 3.122 3.218 3,1 

Pedreiras 2.652 2.645 -0,3 

Porto de Mós (S. J. Baptista) 2.597 2.929 12,8 
Porto de Mós 

Porto de Mós (S. Pedro) 2.582 2.869 11,1 

Arrouquelas 612 610 -0,3 

Asseiceira 908 907 -0,1 Rio Maior 

Rio Maior 10.424 11.614 11,4 

Fonte: INE 

 

Da análise do mapa da variação da população residente entre 1991 e 2001 (Figura 

4.11.3) e em particular do quadro com a evolução da população residente em igual período 

nas freguesias atravessadas (Quadro 4.11.4), constata-se que os corredores atravessam 

sobretudo freguesias que registaram variações positivas, incluindo algumas das que, entre 

estas, mais cresceram durante a última década. 

 

Os crescimentos demográficos mais expressivos registaram-se nos arredores em 

expansão/consolidação da cidade de Leiria, designadamente nas freguesias de Marrazes 

(52,7%) e Pousos (27,3%), mas também em Pombal (25%), Carregado (72,9%) e Alcoentre 

(28,4%). Por sua vez, o crescimento registado nos últimos dois casos não pode ser 

dissociado da sua proximidade à Área Metropolitana de Lisboa e da melhoria das 

acessibilidades regionais registada na última década, que contribuíram para o aumento da 

sua atractividade. 
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Figura 4.11.3 - Variação da população residente por freguesias, entre 1991 e 2001 
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Pelo contrário, as freguesias onde se verificaram maiores perdas foram Ota (Alenquer), 

com um decréscimo de 12,9%, e Landal (Caldas da Rainha), que perdeu 11,3%, resultantes 

de uma tendência de diminuição do efectivo demográfico que já se verificava durante a 

década de 80 e que se agravou consideravelmente até 2001. 

 

A estrutura etária da população nos concelhos em análise evidencia ainda um peso 

significativo da população com menos de 25 anos (29,8%), embora esta característica tenha 

vindo a se alterar progressivamente ao longo das últimas décadas, tendendo 

acentuadamente para o envelhecimento da população, acompanhando a tendência que se 

verifica também a nível nacional. 

 

A leitura da evolução da população residente por grandes grupos etários na década de 90 

apresentada no Quadro 4.11.5 evidencia isso mesmo, havendo claramente em todos os 

concelhos uma redução do efectivo nos grupos etários com menos de 25 anos e um 

aumento dos grupos com mais de 25 anos. Com efeito, em todos os concelhos verifica-se 

um duplo envelhecimento, fenómeno que se caracteriza pelo aumento da população idosa e 

pelo declínio da população jovem. Essencialmente, podem-se apontar três factores 

explicativos deste fenómeno, designadamente: 

 

− A diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade, uma tendência que se 

verifica globalmente na população portuguesa desde a década de 60, e que resulta 

da opção de grande parte da população por ter um menor número de filhos 

(fundamentalmente por razões económicas) e do avanço da idade fecunda das 

mulheres, que, por motivos académicos e/ou profissionais, optam por ter os seus 

filhos cada vez mais tarde; 

− O aumento da longevidade da população, relacionado com a melhoria das condições 

de vida, em particular do acesso aos cuidados de saúde; 

− A entrada de novos residentes nos concelhos em análise, nomeadamente migrantes 

internos e imigrantes em idade activa, e emigrantes aposentados regressados aos 

concelhos de onde são naturais, que se enquadram maioritariamente nos grupos 

etários com mais de 24 anos. 
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Quadro 4.11.5 - Evolução do peso relativo de cada grupo etário no total da população dos concelhos, entre 1991 e 2001, e índice de envelhecimento por 

concelho, em 2002 

População Residente por grandes 

grupos etários, em 1991 (%) 

População Residente por grandes 

grupos etários, em 2001 (%) 

Variação da População Residente por 

grandes grupos etários, entre 1991 e 

2001 (%) Unidade territorial 

<15 

anos 

15-24 

anos 

25-64 

anos 

>64 

anos 

<15 

anos 

15-24 

anos 

25-64 

anos 

>64 

anos 

<15 

anos 

15-24 

anos 

25-64 

anos 

>64 

anos 

Índice de 

envelhecimento, 

em 2001 

PORTUGAL 20,0 16,3 50,1 13,6 16,0 14,3 53,4 16,4 -4,0 -2,0 3,3 2,7 105,5* 

CONTINENTE 19,7 16,3 50,3 13,7 15,8 14,2 53,5 16,5 -3,9 -2,1 3,2 2,8 107,8* 

ÁREA DE ESTUDO 17,6 14,2 46,1 12,7 15,9 13,9 53,4 16,8 -1,7 -0,3 7,2 4,2 105,7 

Alcobaça 19,2 15,7 51,0 14,0 16,0 13,7 53,3 17,1 -3,3 -2,0 2,2 3,0 107,0 

Alenquer 17,8 14,4 51,8 16,0 15,8 13,2 53,7 17,3 -2,0 -1,2 1,9 1,3 109,3 

Azambuja 18,3 14,9 50,6 16,2 14,1 13,2 54,2 18,5 -4,2 -1,7 3,6 2,3 131,6 

Batalha 20,0 15,8 50,2 14,0 16,7 14,0 52,5 16,8 -3,3 -1,8 2,4 2,7 100,5 

Cadaval 17,0 13,5 49,6 19,9 13,4 12,8 50,3 23,5 -3,5 -0,7 0,7 3,5 174,5 

Caldas da Rainha 18,6 14,6 51,8 15,0 15,7 13,3 53,0 18,0 -2,9 -1,3 1,2 3,0 114,8 

Leiria 21,3 16,7 50,7 11,3 17,2 14,6 54,4 13,9 -4,2 -2,2 3,7 2,6 80,8 

Marinha Grande 18,3 16,7 53,7 11,3 14,8 13,4 56,4 15,4 -3,6 -3,2 2,7 4,0 104,1 

Pombal 19,3 15,4 49,4 15,9 15,6 14,1 50,8 19,5 -3,7 -1,4 1,4 3,6 125,3 

Porto de Mós 20,1 15,7 50,1 14,1 16,1 14,4 52,1 17,5 -4,0 -1,4 2,0 3,3 108,4 

Rio Maior 18,9 15,5 50,0 15,6 15,4 13,5 52,7 18,3 -3,4 -1,9 2,7 2,7 118,6 

Fonte: INE 

* Valores de 2002 
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Segundo os dados relativos a 2001 apresentados no Quadro 4.11.5, e conforme evidencia a 

Figura 4.11.4, os concelhos em que o peso do grupo etário da população com menos de 15 

anos é mais significativo são Leiria (17,2%), Batalha (16,7%), Porto de Mós (16,1%) e 

Alcobaça (16,0%), com indicadores superiores ou iguais à média nacional (16,0%). Pelo 

contrário, onde este grupo tem um peso menos significativo é nos concelhos de Cadaval 

(13,4%) e Azambuja (14,1%). 

 

Relativamente ao grupo etário compreendido entre os 15 e os 24 anos, Leiria destaca-se 

igualmente como o concelho em que este grupo tem maior peso relativo (14,6%), seguido 

de Porto de Mós (14,4%), enquanto no outro extremo voltamos a encontrar o Cadaval 

(12,8%), Alenquer e Azambuja (ambos com 13,2%). 

 

Quanto ao grupo etário compreendido entre os 25 e os 64 anos, em que se integra a maior 

parte da população em idade activa, destacam-se os concelhos de Marinha Grande (56,4%) 

e Leiria (54,4%) como aqueles em que este grupo assume um maior peso, seguidos de 

Azambuja (54,2%) e Alenquer (53,7%), sendo que nos restantes concelhos o peso deste 

grupo é inferior ao que assume a nível nacional (53,4%). Por sua vez, é no concelho do 

Cadaval que este grupo tem menor importância relativa (50,3%), seguido de Pombal 

(50,8%). 

 

No grupo correspondente à população com mais de 64 anos, destaca-se claramente o 

Cadaval como o concelho em que a população idosa tem maior peso (23,5%), 

consideravelmente superior à média nacional (16,4%). Seguem-se-lhe Pombal (19,5%), 

Azambuja (18,5%), Rio Maior (18,3%) e Caldas da Rainha (18,0%), sendo que apenas dois 

concelhos registam um peso relativo da população idosa inferior à média nacional, a saber: 

Leiria (13,9%) e Marinha Grande (15,4%). 
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Figura 4.11.4 - Distribuição da população residente por grandes grupos etários, em 2001 

 

 

As pirâmides etárias apresentadas na Figura 4.11.5 corroboram e complementam a análise 

precedente, evidenciando também o peso relativamente elevado dos idosos nos concelhos 

de Cadaval, Pombal, Azambuja, Rio Maior e Caldas da Rainha, assim como das crianças e 

jovens em Leiria, Batalha, Porto de Mós e Alcobaça, e dos adultos em idade activa nos 

concelhos de Leiria, Marinha Grande, Leiria, Azambuja e Alenquer. 

Fonte: INE
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Figura 4.11.5 - Distribuição da população residente por grupos etários quinquenais e por sexos, em 

2001 
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Figura 4.11.5 (cont.) - Distribuição da população residente por grupos etários quinquenais e por 

sexos, em 2001 
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Podem avançar-se algumas explicações relativamente à forma característica de cada 

pirâmide etária, relacionando-as com os movimentos demográficos conhecidos ao longo da 

História recente de cada concelho e já anteriormente apresentados. Por exemplo, nas 

pirâmides relativas aos concelhos de Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Pombal e 

Porto de Mós, é evidente a quebra na população masculina entre os 50 e os 59 anos, que 

corresponderá aos homens que tinham entre 20 e 29 anos na década de 70, e que saíram 

do concelho por causa da Guerra Colonial (até 1974) ou para emigrarem. Na Batalha e na 

Marinha Grande, distinguem-se ainda as perdas demográficas sentidas durante a década de 

60, pelos mesmos motivos. 

 

Os emigrantes que saíram de Portugal da década de 70 ainda estão em idade activa, e, 

portanto, muitos dos quais ainda estarão a residir nos seus países de destino. Mas o retorno 

a Portugal da geração que emigrou na década de 60, e que entretanto se reformou, poderá 

explicar a proporção significativamente maior da população com idades entre os 60 e os 69 

anos relativamente aos grupos etários adjacentes. 

 

Na pirâmide etária relativa ao concelho de Alenquer, pode-se inferir que o número 

relativamente maior de indivíduos, de ambos os sexos, compreendidos entre os 25 e os 29 

anos e entre os 0 e os 4 anos, corresponda a jovens casais com um primeiro filho que 

mudaram a sua residência para o concelho oriundos principalmente de zonas mais centrais 

da Área Metropolitana de Lisboa, pelo principal motivo de aqui se encontrar habitação com 

melhor relação preço/qualidade, e com boa acessibilidade a Lisboa. Noutros concelhos cujo 

crescimento na década de 90 também foi impulsionado pela suburbanização da AML, como 

o Cadaval e a Azambuja, pode-se fazer idêntica análise.  

 

Deve-se fazer também referência à imigração e às migrações internas, como importantes 

factores que contribuem para a explicação do peso elevado da população em idade activa 

(sobretudo entre os 25 e os 45 anos), particularmente evidente em Leiria, Caldas da Rainha, 

Batalha e Azambuja, concelhos que têm revelado uma forte atractividade demográfica, 

associada ao seu nível de desenvolvimento económico e à consequente maior oferta de 

empregos. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.396 

 

4.11.3.2 Povoamento 
 

Como evidenciam o Quadro 4.11.6 e a Figura 4.11.6, os concelhos de Leiria, Caldas da 

Rainha e Marinha Grande são os que apresentam valores de densidade populacional mais 

elevados, com mais de 180 hab/km2. Batalha, Alcobaça e Alenquer também registam 

valores acima da média de Portugal Continental (112,4 hab/km2) enquanto os restantes se 

situam abaixo deste valor, sendo Rio Maior o que assinala a menor densidade: 77,9 

hab/km2. 

 

Quadro 4.11.6 - Densidade populacional, por concelhos, em 2001 

Densidade Populacional 2001 
Unidade Territorial 

Hab/km2 

PORTUGAL 112,4 

Alcobaça 136,7 

Alenquer 128,3 

Azambuja 81,4 

Batalha 145,9 

Cadaval 80,2 

Caldas da Rainha 190,8 

Leiria 210,9 

Marinha Grande 193,2 

Pombal 90,0 

Porto de Mós 91,8 

Rio Maior 77,9 

Fonte: INE 
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Figura 4.11.6 - Densidade populacional por concelho, em 2001 
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A Figura 4.11.7 e o Quadro 4.11.7, que apresentam a densidade populacional por freguesia 

na área de estudo, permitem constatar a existência de uma grande disparidade de 

situações, mas que podem ser sintetizadas em quatro grandes grupos: 

 

− Freguesias dos concelhos de Azambuja, Alenquer e Cadaval, localizadas a sul da 

serra dos Candeeiros, com densidades inferiores a 90 hab/km2; 

− Um conjunto de freguesias do concelho de Alenquer com densidades superiores a 

90 hab/ km2, beneficiadas pela proximidade a Lisboa e pelas boas acessibilidades 

(A1 e Linha do Norte), destacando-se o Carregado com 575,1 hab/ km2; 

− Freguesias do sopé da serra dos Candeeiros, caracterizadas por um povoamento 

disperso, mas que apresentam densidades populacionais entre 90 e 570 hab/ km2, e 

das quais se destaca a Benedita (Alcobaça) com 281,4 hab/ km2; 

− Freguesias na área de influência directa do eixo Leiria – Marinha Grande, que se 

estende até Pombal, Batalha e Porto de Mós, que apresentam densidades 

superiores a 120 hab km2, como, por exemplo, Marrazes (Leiria) com 1.066,5 hab/ 

km2. 

 

Quadro 4.11.7 - Densidade populacional, por freguesias, em 2001 

Unidade Territorial 

Densidade 

Populacional 

2001 

Concelho Freguesia Hab/km2 

Aljubarrota (Prazeres) 141,3 

Aljubarrota (S. Vicente) 107,6 

Alpedriz 53,6 

Benedita 281,4 

Coz 138,4 

Évora de Alcobaça 112,2 

Pataias 69,2 

Alcobaça 

Turquel 107,4 

Carregado 575,1 
Alenquer 

Ota 25,8 

Alcoentre 74,4 

Aveiras de Cima 175,1 

Azambuja 86,1 

Manique do Intendente 40,4 

Azambuja 

Vila Nova da Rainha 34,4 
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Unidade Territorial 

Densidade 

Populacional 

2001 

Concelho Freguesia Hab/km2 

Batalha 263,6 
Batalha 

Reguengo do Fetal 84,9 

Cadaval Alguber 54,8 

A dos Francos 90,7 

Landal 113,5 Caldas da Rainha 

Vidais 53,1 

Amor 202,6 

Arrabal 141,9 

Barosa 140,3 

Bidoeira de Cima 133,7 

Boa Vista 205,1 

Cortes 174,3 

Maceira 211,8 

Marrazes 1.066,5 

Milagres 172,16 

Pousos 437,6 

Regueira de Pontes 197,31 

Santa Eufémia 246,2 

Ortigosa 128,7 

Leiria 

Souto da Carpalhosa 142,3 

Marinha Grande Marinha Grande 209,4 

Almagreira 72,2 

Carnide 76,9 Pombal 

Pombal 166 

Juncal 121,4 

Pedreiras 198 

Porto de Mós (S. J. Baptista) 207,6 
Porto de Mós 

Porto de Mós (S. Pedro) 199,2 

Arrouquelas 21,9 

Asseiceira 52,4 Rio Maior 

Rio Maior 128,2 

Fonte: INE 
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Figura 4.11.7 - Densidade populacional por freguesia, em 2001 
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Nos concelhos de Alenquer, Azambuja, Caldas da Rainha, Cadaval e Rio Maior, o traçado 

dos corredores afasta-se dos aglomerados urbanos e atravessa essencialmente grandes 

manchas agro-florestais, onde a ocupação humana, muito concentrada, se resume a quintas 

e pequenos lugares isolados. A única excepção digna de realce verifica-se na aproximação 

à vila de Alcoentre que, no entanto, que se localiza de forma marginal ao corredor mais 

próximo: este aglomerado tem-se desenvolvido quase exclusivamente ao longo da EN1 num 

sentido norte-sul e para poente. 

 

São claramente diferenciáveis as densidades populacionais que se encontram a sul e a 

norte da Serra dos Candeeiros, o que é particularmente evidente na Figura 4.11.7, onde se 

pode verificar que, a partir da freguesia de Rio Maior para norte, ao longo dos corredores, as 

densidades populacionais são mais elevadas. Este facto está relacionado, em grande 

medida, com o padrão de povoamento, que se altera substancialmente com o 

atravessamento da área correspondente aos Coutos de Alcobaça, que, grosso modo, se 

estende desde o sopé do Maciço Calcário Estremenho até ao Atlântico4.  

 

Esta área é caracterizada por um padrão de povoamento disperso, mas denso, sendo a 

partir daqui que será potencialmente afectado um maior número de espaços urbanos e de 

edificações. Destacam-se as freguesias de Benedita e Turquel, no concelho de Alcobaça, 

que correspondem a uma área de povoamento disperso e denso, disseminado pelo sopé da 

serra dos Candeeiros e parcialmente ao longo da sua encosta Noroeste (ver Figura 4.11.8) 

na qual coexistem, de forma relativamente desordenada, espaços de diversa natureza 

(habitações, indústrias, explorações agro-pecuárias, comércio retalhista e grossista, 

equipamentos, infra-estruturas várias, áreas de interesse patrimonial...) que contribuem para 

a constituição, numa área contínua e extensa (Figura 4.11.9), de uma rede densa de 

relações sociais e económicas. 

                                                      
4 “No povoamento da Estremadura teve acção preponderante a abadia cisterciense de Alcobaça, fundada em 1153, num 
latifúndio real constituído, pela maior parte, de terrenos bravios e desertos. Os monges aplicaram na região os seus 
métodos de colonização agrícola (…) fixando, à roda das suas granjas, a população, que dirigiam ou assistiam nos 
trabalhos agrícolas. Assim se vieram a constituir as 14 vilas que, entre o Maciço Calcário Estremenho e o mar, formavam os 
«coutos» do mais opulento mosteiro português.” (Ribeiro, 1987) 
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Figura 4.11.8 - Povoamento disperso mas denso 

no sopé da Serra dos Candeeiros (Benedita – 

Alcobaça) 

Figura 4.11.9 - Espaços mistos de agricultura, 

indústria e residências no sopé da Serra dos 

Candeeiros (Benedita – Alcobaça) 

 

Nesta rede destacam-se enquanto elementos estruturantes as vilas de Aljubarrota (Figura 

4.11.10), Benedita (Figura 4.11.11) e Turquel, núcleos urbanos em função dos quais se 

hierarquizam os pequenos aglomerados circundantes, e a EN1, que constitui um eixo socio-

económico vital para estas freguesias, junto ao qual se localiza grande parte das actividades 

económicas dos sectores secundário e terciário, sobretudo pequena indústria e comércio 

grossista. Embora de forma mais esparsa, este tipo de ocupação verifica-se também na 

área a sudeste da EN1 abrangida pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e ao 

longo da EN1 para nordeste, na direcção de Porto de Mós e Batalha. 

 

  

Figura 4.11.10 - Aljubarrota (Alcobaça) Figura 4.11.11 - Benedita (Alcobaça) 

 

A melhoria das acessibilidades rodoviárias regionais e a consequente diminuição das 

distâncias-tempo às sedes de concelho, a Leiria e a Lisboa, têm suscitado o surgimento de 

novos condomínios residenciais, vocacionados fundamentalmente para segunda residência 

mas também procurados por muitos como primeira residência. Um desses condomínios 

encontra-se precisamente na área de um dos corredores (sub-eixo 1.1.4, Alternativas 1A e 
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1B): o empreendimento Villas das Roseiras (Figuras 4.11.12 a 4.11.14) situado na freguesia 

da Benedita, que prevê a construção no total de 81 habitações, equipamentos desportivos e 

sociais e ainda uma zona comercial. O condomínio é publicitado como residência principal 

ou secundária de grande qualidade, com a mais valia do conforto e sossego do campo. 

Actualmente 60% do empreendimento total está já vendido e habitado. 

 

   

Figura 4.11.12 - Villas das 

Roseiras - Entrada 

Figura 4.11.13 - Villas das 

Roseiras - vivendas unifamiliares 

Figura 4.11.14 - Villas das 

Roseiras - vivendas em banda 

 

Ainda no concelho de Alcobaça, será atravessada a zona arqueológica do Carvalhal de 

Aljubarrota – da qual se podem ver alguns aspectos nas Figuras 4.11.15 e 4.11.16 – para a 

qual, segundo a Câmara Municipal, está em curso um processo de musealização e 

classificação como paisagem protegida. 

 

  

Figura 4.11.15 - Zona arqueológica do Carvalhal 

de Aljubarrota (Alcobaça) 

Figura 4.11.16 - Envolvente da zona a classificar, 

vista de Aljubarrota (Alcobaça) 

 

Outra área onde se volta a encontrar uma maior densidade urbana é nos arredores das 

cidades de Leiria e Marinha Grande. Os corredores atravessam áreas periféricas a estes 

centros urbanos que têm sido reservas de expansão urbana e implantação empresarial, mas 

que têm vindo progressivamente a ser ocupadas e poderão vir a configurar uma 
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conurbação, neste que é um dos mais dinâmicos eixos urbanos e económicos da Região 

Centro. Um reflexo deste dinamismo – em larga medida resultante de investimentos 

endógenos – está precisamente na coexistência próxima, e nem sempre pacífica, de 

espaços urbanos, agrícolas e industriais. As Figuras 4.11.17 e 4.11.18 ilustram a forte 

presença industrial em Maceira e a proximidade entre os espaços industriais e residenciais. 

 

 

  

Figura 4.11.17 - Cimenteira de Maceira, vista do 

lugar de Campos (Maceira - Leiria) 

Figura 4.11.18 - Pequenas indústrias e armazéns 

lado a lado com as habitações - Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

 

 

Por sua vez, entre a cidade de Leiria e os arredores de Pombal encontra-se um padrão de 

povoamento mais linear e com densidades de ocupação mais reduzidas, em que as 

estradas e caminhos municipais têm um papel estruturante. De entre as várias localidades 

situadas nos corredores destaca-se o lugar de Bidoeira de Cima, que se desenvolve ao 

longo da EM349 no sentido noroeste-sudeste (Figuras 4.11.19 e 4.1.20), portanto 

perpendicular a dois dos sub-eixos em estudo.  
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Figura 4.11.19 - Povoamento linear ao longo da 

EM349: habitações na rua principal de Bidoeira 

de Cima (Leiria) 

Figura 4.11.20 - Povoamento disperso nos 

espaços intersticiais: habitações e explorações 

agro-pecuárias em espaços agro-florestais 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

 

No Anexo 4.11.1 são listadas as edificações identificadas na proximidade da linha de alta 

velocidade (LAV), para as várias alternativas de traçado em análise. Procurou-se cingir este 

levantamento às edificações com função habitacional, recorrendo a técnicas de 

fotointerpretação. Sendo seguro que a maior parte das edificações identificadas têm, pelo 

menos, uso habitacional, dadas as limitações metodológicas explicadas anteriormente, não 

se pode excluir a hipótese de que, em alguns casos, estejam associadas, exclusivamente ou 

complementarmente, a outras funções, como comércio ou serviços. 

 

Não foram identificadas edificações na proximidade das alternativas LOA e LOB, que fazem 

a ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

 

4.11.4 Estrutura económica e socio-produtiva 
 

A população economicamente activa na área de estudo representava 4,4% do total nacional 

em 2001, o que corresponde a uma mão-de-obra disponível (empregados e 

desempregados) de 217.772 indivíduos, como está patente no Quadro 4.11.8. A repartição 

deste efectivo pelos concelhos reflecte, naturalmente, a própria distribuição da população, 

sendo que os maiores contingentes de activos se encontram nos concelhos mais populosos: 

Leiria, Alcobaça, Caldas da Rainha e Pombal. 
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Quadro 4.11.8 - População economicamente activa e empregada, em 2001 

População economicamente activa 
População economicamente activa e 

empregada 

População economicamente activa e 

empregada 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Sector 

Primário 

Sector 

Secundário 

Sector 

Terciário 

Unidade Territorial 

Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos % % % 

PORTUGAL 4.990.208 2.742.035 2.248.173 4.650.947 2.599.088 2.051.859 5,0 35,1 59,9 

CONTINENTE 4.778.115 2.617.974 2.160.141 4.450.711 2.479.105 1.971.606 4,8 35,5 59,7 

ÁREA DE ESTUDO 217.772 122.499 95.273 207.954 118.888 89.066 6,4 42,7 50,9 

Alcobaça 27.137 15.155 11.982 26.000 14.735 11.265 6,6 50,2 43,2 

Alenquer 19.425 11.169 8.256 18.379 10.821 7.558 5,9 37,3 56,8 

Azambuja 9.819 5.727 4.092 9.229 5.418 3.811 7,6 32,1 60,3 

Batalha 7.222 4.133 3.089 7.041 4.067 2.974 4,9 48,9 46,2 

Cadaval 5.867 3.542 2.325 5.524 3.421 2.103 13,9 33,2 52,9 

Caldas da Rainha 23.911 12.918 10.993 22.350 12.338 10.012 6,8 34,5 58,8 

Leiria 60.407 33.355 27.052 58.173 32.564 25.609 3,1 41,4 55,6 

Marinha Grande 18.345 9.921 8.424 17.446 9.566 7.880 0,7 56,5 42,7 

Pombal 23.712 14.105 9.607 22.913 13.849 9.064 6,7 46,2 47,1 

Porto de Mós 11.981 6.795 5.186 11.593 6.659 4.934 5,2 52,6 42,1 

Rio Maior 9.946 5.679 4.267 9.306 5.450 3.856 8,9 36,8 54,3 

Fonte: INE 
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Ao nível nacional, os indicadores da distribuição da população economicamente activa e 

empregada por sectores de actividade evidenciam maior peso do sector terciário, que 

concentra quase 60% do efectivo, seguido do sector secundário com 35% e, por último, do 

sector primário com 5%. Ao nível dos concelhos que constituem a área de estudo, 

encontram-se, contudo, duas realidades distintas: um conjunto de concelhos onde se 

mantém esta distribuição, com predomínio do emprego no sector terciário (Alenquer, 

Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Pombal e Rio Maior); e um outro conjunto, em 

que é o sector secundário que predomina em termos de emprego, seguido do terciário e do 

primário (Alcobaça, Batalha, Marinha Grande e Porto de Mós). 

 

Os valores da taxa de actividade, que expressam o peso da população activa sobre o total 

da população, enquadram-se, de um modo geral, ligeiramente acima da média nacional 

(48,2%), sendo em Pombal e Cadaval que atingem um valor mais baixo (42,1%). Entre 1991 

e 2001, a evolução da taxa de actividade foi positiva em toda a área de estudo, na grande 

parte dos casos até bastante acima da média nacional. Destaca-se aqui a Azambuja, com 

uma variação de 7,5% nesse período. 

 

Analisando a repartição da taxa de actividade por géneros e a sua evolução entre 1991 e 

2001 apresentada no Quadro 4.11.9, verifica-se que, tal como ao nível nacional, a taxa de 

actividade é superior entre os homens, na ordem dos 55%, enquanto para as mulheres 

situa-se na ordem dos 42%. Contudo, enquanto para os homens este indicador tendeu para 

a estabilização durante a década de 90, registou-se um aumento significativo na taxa de 

actividade feminina, que em todos os concelhos em análise foi superior à média nacional 

(6,5%) atingindo mais de 10% em Alenquer, Rio Maior e Leiria. 
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Quadro 4.11.9 - Taxa de actividade, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 

Taxa de actividade, em 2001 
Variação da taxa de actividade, entre 

1991-2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Unidade 

Territorial 

% % % % % % 

PORTUGAL 48,2 54,8 42,0 3,6 0,5 6,5 

CONTINENTE 48,4 54,9 42,3 3,5 0,5 6,3 

Alcobaça 49,0 55,8 42,5 3,3 -0,1 6,8 

Alenquer 49,6 57,9 41,5 7,5 2,3 12,6 

Azambuja 47,1 54,4 39,7 5,9 1,3 9,7 

Batalha 48,1 56,3 40,3 5,0 0,9 9,2 

Cadaval 42,1 51,9 32,6 5,5 1,7 9,2 

Caldas da 

Rainha 49,0 55,0 43,3 3,2 -1,4 7,4 

Leiria 50,4 57,0 44,1 6,2 1,6 10,5 

Marinha 

Grande 51,6 57,2 46,2 5,6 1,7 9,3 

Pombal 42,1 51,6 33,2 5,4 1,8 8,7 

Porto de Mós 49,4 57,3 41,8 4,1 0,2 7,7 

Rio Maior 47,1 54,8 39,7 6,1 0,0 12,0 

Fonte: INE 

 

Em 2001, a taxa de desemprego era inferior à média nacional (6,8%) em todos os onze 

concelhos, sendo particularmente baixa na Batalha (2,5%) e mais elevada em Caldas da 

Rainha (6,5%), como se pode verificar no Quadro 4.11.10. Quanto à variação da taxa de 

desemprego entre 1991 e 2001, apenas na Azambuja se registou uma descida relevante (-

2,1%) enquanto a tendência geral foi de aumento, mais significativo em Rio Maior (2,3%) e 

Caldas da Rainha (1,8%). 
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Quadro 4.11.10 - Taxa de desemprego, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 

Taxa de desemprego, em 2001 
Variação da taxa de desemprego, 1991-

2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Unidade 

Territorial 

% % % % % % 

PORTUGAL 6,8 5,2 8,7 0,7 1,0 -0,2 

CONTINENTE 6,9 5,3 8,7 0,8 1,1 -0,1 

Alcobaça 4,2 2,8 6,0 1,2 0,6 1,7 

Alenquer 5,4 3,1 8,5 -0,1 0,4 -2,3 

Azambuja 6,0 5,4 6,9 -2,1 0,9 -7,3 

Batalha 2,5 1,6 3,7 0,8 -7,4 0,6 

Cadaval 5,8 3,4 9,5 0,0 1,1 -3,5 

Caldas da 

Rainha 6,5 4,5 8,9 1,8 1,6 1,6 

Leiria 3,7 2,4 5,3 0,1 0,5 -0,8 

Marinha 

Grande 4,9 3,6 6,5 -0,1 1,0 -2,0 

Pombal 3,4 1,8 5,7 0,2 0,0 -0,1 

Porto de Mós 3,2 2,0 4,9 0,5 0,1 0,9 

Rio Maior 6,4 4,0 9,6 2,3 1,1 3,2 

Fonte: INE 

 

A repartição por géneros da taxa de desemprego evidencia as desigualdades na 

empregabilidade da população activa masculina e feminina, registando-se invariavelmente 

taxas de desemprego mais elevadas entre as mulheres, o que se verifica quer ao nível 

nacional, quer ao nível dos concelhos em análise. Esta clivagem é mais gravosa em Rio 

Maior e Cadaval, o que poderá estar parcialmente relacionado com o maior peso do sector 

primário na estrutura económica local. 

 

No entanto, estas desigualdades têm vindo a esbater-se: entre 1991 e 2001, enquanto a 

taxa de desemprego masculina aumentou ligeiramente em quase todos os concelhos (a 

principal excepção é a Batalha, onde diminuiu em 7,4%), a taxa de desemprego feminina 

diminuiu significativamente em Azambuja (-7,3%), Cadaval (-3,5%), Alenquer (-2,3) e 

Marinha Grande (-2%). 

 

A população desempregada nos onze concelhos ascendia em 2001 aos 9.818 indivíduos, 

dos quais 2.027 (20,6%) são desempregados à procura do primeiro emprego (ver Quadro 
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4.11.11). As dificuldades de inserção no mercado de trabalho são aparentemente maiores 

nos concelhos de Batalha, Pombal e Cadaval. Em geral, a percentagem de desempregados 

à procura de primeiro emprego é superior entre a população desempregada feminina, 

embora não seja necessariamente assim em todos os concelhos. 

 

Quadro 4.11.11 - População desempregada, em 2001 

População Desempregada, em 2001 
População Desempregada à procura do 1º 

emprego, em 2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Unidade 

Territorial 

indivíduos indivíduos indivíduos % % % 

Portugal 339.261 142.947 196.314 21,7 18,4 24,1 

Continente 327.404 138.869 188.535 21,0 18,2 23,1 

Alcobaça 1.137 420 717 21,4 21,7 21,2 

Alenquer 1.046 348 698 17,4 17,8 17,2 

Azambuja 590 309 281 19,8 12,9 27,4 

Batalha 181 66 115 25,4 21,2 27,8 

Cadaval 343 121 222 24,2 24,8 23,9 

Caldas da 

Rainha 
1.561 580 981 20,1 18,4 21,0 

Leiria 2.234 791 1.443 21,9 24,1 20,7 

Marinha 

Grande 
899 355 544 21,2 19,4 22,4 

Pombal 799 256 543 24,3 17,2 27,6 

Porto de 

Mós 
388 136 252 17,3 14,0 19,0 

Rio Maior 640 229 411 15,9 14,4 16,8 

Fonte: INE 

Analisando a distribuição por sectores de actividade das sociedades com sede nos 

concelhos da área de estudo, apresentada na Figura 4.11.21 e no Quadro 4.11.12, 

evidencia-se o número elevado de sociedades sediadas no concelho de Leiria (6.270 

sociedades) e em Alcobaça, Alenquer, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Pombal e Porto 

de Mós, concelhos que têm entre 1.000 e 2.000 sociedades sediadas. No extremo oposto 

encontra-se o concelho do Cadaval, onde apenas estão sediadas 432 sociedades. 
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Figura 4.11.21 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 2004 (Fonte: 

INE) 
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Em todos os concelhos verifica-se que mais de 50% das sociedades aí sediadas 

enquadram-se no sector terciário, como surge detalhado no Quadro 4.11.12. No entanto, 

comparando com as médias nacionais, nos concelhos da área de estudo o peso das 

sociedades dos sectores primário e secundário é geralmente mais elevado. 

 

Quadro 4.11.12 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 31.12.2004 

Sectores de Actividade 
Total 

Primário Secundário Terciário Unidade territorial 

Nº Nº % Nº % Nº % 

Portugal 403.571 9.988 2,5 96.277 23,9 297.306 73,7 

Área de Estudo 20.274 730 3,6 6.411 31,6 13.133 64,8 

Alcobaça  2.221 106 4,8 752 33,9 1.363 61,4 

Alenquer  1.667 96 5,8 374 22,4 1.197 71,8 

Azambuja  587 49 8,3 130 22,1 408 69,5 

Batalha 851 26 3,1 316 37,1 509 59,8 

Cadaval 432 43 10,0 115 26,6 274 63,4 

Caldas da Rainha  2.075 77 3,7 436 21,0 1.562 75,3 

Leiria  6.270 165 2,6 2.002 31,9 4.103 65,4 

Marinha Grande  1.712 10 0,6 604 35,3 1.098 64,1 

Pombal  2.504 47 1,9 1.059 42,3 1.398 55,8 

Porto de Mós  1.052 28 2,7 399 37,9 625 59,4 

Rio Maior 903 83 9,2 224 24,8 596 66,0 

Fonte: INE 

Quanto à distribuição por sectores de actividade do pessoal ao serviço nas sociedades com 

sede nos concelhos, apresentada no Quadro 4.11.13, na maior parte dos concelhos 

analisados é nas sociedades do sector secundário que se encontra o maior número de 

pessoas ao serviço (31,6% das sociedades sediadas na área de estudo têm 55,8% do 

pessoal ao serviço), o que revela a sua importância na estrutura económica da área de 

estudo. As excepções são os concelhos de Caldas da Rainha e Cadaval, em que o maior 

número de pessoas ao serviço se encontra em sociedades do sector terciário (Figura 

4.11.22). Em Alenquer, a proporção de pessoas ao serviço em sociedades do sector 

terciário é já idêntica à proporção de pessoas ao serviço em sociedades do sector 

secundário (46%). 
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Quadro 4.11.13 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 31.12.2003 

Sectores de Actividade 
Total 

Primário Secundário Terciário Unidade territorial 

Nº Nº % Nº % Nº % 

Portugal 2.771.377 44.018 1,6 1.185.063 42,8 1.542.296 55,7 

Área de Estudo 132.252 3.367 2,5 73.740 55,8 54.299 41,1 

Alcobaça  15.691 426 2,7 10.370 66,1 4.842 30,9 

Alenquer  10.657 756 7,1 4.938 46,3 4.926 46,2 

Azambuja  4.997 262 5,2 2.594 51,9 2.081 41,6 

Batalha 7.123 155 2,2 4.510 63,3 2.458 34,5 

Cadaval 1.877 181 9,6 742 39,5 918 48,9 

Caldas da Rainha  12.900 273 2,1 5.087 39,4 7.485 58,0 

Leiria  38.899 638 1,6 20.006 51,4 18.255 46,9 

Marinha Grande  13.364 43 0,3 9.645 72,2 3.640 27,2 

Pombal  14.060 161 1,1 8.126 57,8 5.318 37,8 

Porto de Mós  7.450 176 2,4 4.939 66,3 2.287 30,7 

Rio Maior 5.234 296 5,7 2.783 53,2 2.089 39,9 

Fonte: INE 
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Figura 4.11.22 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 2003 (Fonte: INE) 
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4.11.4.1 Sector primário 
 

O sector primário continua a ter, em termos da percentagem de população activa e 

empregada, um peso superior à média nacional na maioria dos concelhos, em particular no 

Cadaval onde representa 13,9% do emprego, como evidenciou a leitura do Quadro 4.11.8. 

As excepções são os concelhos de Batalha, Leiria e Marinha Grande, sendo que neste 

último o seu peso é muito pouco significativo (0,7%). 

 

Embora o número de sociedades sediadas nos concelhos não seja o melhor indicador para 

aferir a importância do sector primário na área de estudo (porque uma parte considerável 

das actividades agrícolas são desenvolvidas paralelamente a sociedades formalmente 

constituídas) é possível contudo tirar algumas conclusões da sua distribuição, apresentada 

no Quadro 4.11.14. O Cadaval, concelho que constitui parte do núcleo rural oestino (com 

Bombarral e Óbidos) destaca-se claramente com 10% das sociedades com sede no 

concelho afectas às Secções A e B da CAE. Estas duas secções, que abrangem a 

agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca, têm também ainda alguma 

importância em Rio Maior (9,2%) e Azambuja (8,3%). 

 

Quadro 4.11.14 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector 

Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

Portugal 403.571 9.988 2,5 

Área de Estudo 20.274 730 3,6 

Alcobaça  2.221 106 4,8 

Alenquer  1.667 96 5,8 

Azambuja  587 49 8,3 

Batalha 851 26 3,1 

Cadaval 432 43 10,0 

Caldas da Rainha  2.075 77 3,7 

Leiria  6.270 165 2,6 

Marinha Grande  1.712 10 0,6 

Pombal  2.504 47 1,9 

Porto de Mós  1.052 28 2,7 

Rio Maior 903 83 9,2 

Fonte: INE. 
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Considerando o número de empresas por concelho da sede (Quadro 4.11.15), obtêm-se 

valores mais próximos da real dimensão deste sector nos tecidos empresariais da área de 

estudo, com o Cadaval, Rio Maior e Azambuja mantendo posições de destaque. 

 

Quadro 4.11.15 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector 

Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

Portugal 1.261.714 78.210 6,2 

Área de Estudo 65.315 5.955 9,1 

Alcobaça  8.512 1.184 13,9 

Alenquer  5.146 420 8,2 

Azambuja  2.289 360 15,7 

Batalha 2.303 162 7,0 

Cadaval 1.906 496 26,0 

Caldas da Rainha  7.275 820 11,3 

Leiria  17.528 898 5,1 

Marinha Grande  5.229 61 1,2 

Pombal  8.259 395 4,8 

Porto de Mós  3.664 393 10,7 

Rio Maior 3.204 766 23,9 

Fonte: INE. 

Em termos do peso relativo do sector primário na distribuição do pessoal ao serviço nas 

sociedades por concelho da sede, apresentado no Quadro 4.11.16, verifica-se que tem um 

peso residual na maior parte dos concelhos da área de estudo, mas mantém ainda 9,6% do 

pessoal ao serviço no Cadaval, 7,1% em Alenquer e 5,7% em Rio Maior. 

 

O volume de negócios gerado pelas sociedades do sector primário sediadas nos concelhos 

da área de estudo foi, em 2003, de 297.779 milhares de euros (ver Quadro 4.11.17), sendo 

os concelhos de Alenquer, Leiria e Alcobaça responsáveis por praticamente 60% do volume 

de negócios total do sector primário na área de estudo. 
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Quadro 4.11.16 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, 

em 31.12.2003 – Sector Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

Portugal 2.771.377 44.018 1,6% 

Área de Estudo 132.252 3.367 2,5% 

Alcobaça  15.691 426 2,7% 

Alenquer  10.657 756 7,1% 

Azambuja  4.997 262 5,2% 

Batalha 7.123 155 2,2% 

Cadaval 1.877 181 9,6% 

Caldas da Rainha  12.900 273 2,1% 

Leiria  38.899 638 1,6% 

Marinha Grande  13.364 43 0,3% 

Pombal  14.060 161 1,1% 

Porto de Mós  7.450 176 2,4% 

Rio Maior 5.234 296 5,7% 

Fonte: INE. 

Quadro 4.11.17 - Volume de negócios das sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, 

em 31.12.2003 – Sector Primário 

Total 

Agricultura, Produção 

Animal, Caça, 

Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial 

Milhares de Euros 

Portugal 287.652.471 2.621.463 

Área de Estudo 11.689.950 297.779 

Alcobaça  1.018.752 52.904 

Alenquer  1.075.027 67.473 

Azambuja  1.610.940 12.687 

Batalha 468.624 5.683 

Cadaval 161.803 15.320 

Caldas da Rainha  791.569 24.704 

Leiria  3.571.085 57.543 

Marinha Grande  971.911 1.419 

Pombal  1.027.407 16.219 

Porto de Mós  445.157 8.158 

Rio Maior 547.675 35.671 

Fonte: INE. 
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Analisando os principais indicadores agrícolas concelhios apresentados no Quadro 4.11.18, 

constata-se que os concelhos com maior número de explorações agrícolas são Leiria e 

Pombal, ambos com mais de 4.700 explorações. No entanto, se considerarmos a dimensão 

média das explorações, verificamos que, em média, as maiores estão localizadas na 

Azambuja5 (9,6 ha), em Alenquer (6,92 ha) e em Rio Maior (6,76 ha). Por sua vez, o 

concelho com menor número e área de explorações é a Marinha Grande, com 582 ha 

repartidos por 206 explorações. Alenquer, Azambuja e Alcobaça são os concelhos com 

maior Superfície Agrícola Utilizada (SAU), todos com mais de 10.000 ha, sendo que os dois 

primeiros registam também o maior rácio de SAU/exploração. 

 

Em termos relativos, a superfície irrigável tem uma importância significativa na Azambuja, 

em Leiria e Alcobaça, onde representa mais de 25% da área das explorações. O mesmo 

também se verifica na Marinha Grande, embora os valores absolutos correspondam à 

menor extensão de superfície irrigável do grupo de onze concelhos, não tendo portanto a 

mesma relevância.  

 

A pecuária tem bastante expressão na maioria destes concelhos, sobretudo a suinicultura e 

a avicultura que em 1999 representavam, respectivamente, 28,3% e 24,6% do efectivo total 

de Portugal Continental. Uma leitura dos efectivos pecuários por concelho (Quadro 4.11.18) 

evidencia a maior dimensão da criação de suínos em Alcobaça, Leiria e Rio Maior, bem 

como da criação de aves e produção de ovos em Alenquer, Rio Maior, Caldas da Rainha e 

Leiria. 

 

Quanto à caracterização da população agrícola, ilustrada pelos indicadores apresentados no 

Quadro 4.11.19, verifica-se que no conjunto dos onze concelhos em análise concentram-se 

6,8% dos produtores e da população agrícola do Continente. Os concelhos com maior 

população agrícola e maior número de produtores são Leiria e Pombal, enquanto no outro 

extremo se encontram a Marinha Grande e a Batalha. Do total de produtores da área de 

estudo, apenas 1,8% têm habilitações de nível secundário e 1,2% de nível superior, valores 

que se encontram abaixo da média nacional. Embora nos concelhos de Azambuja, Marinha 

Grande, Alenquer, Rio Maior e Cadaval a percentagem de produtores com o ensino 

secundário seja superior à média do Continente, quanto ao ensino superior apenas no 

                                                      
5 A localização na Azambuja de uma das maiores explorações agrícolas do país – a Quinta da Torre Bela – 

influencia decisivamente este rácio. 
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concelho da Azambuja é superado o valor de referência. A maior parte dos produtores da 

área de estudo (56,4%) dedica menos de 50% do tempo de trabalho à agricultura, um valor 

ainda superior à média do Continente (48,7%). Pelo contrário, apenas 14,2% dos produtores 

da área de estudo trabalham a tempo inteiro na agricultura, um valor que a nível do 

Continente atinge os 16,9%. 

 

Quanto à afectação de explorações muito relevantes, instalações e equipamentos de apoio 

a actividades agro-pecuárias e agro-florestais identificadas na proximidade dos corredores 

da LAV, listadas nos quadros seguintes, importa destacar em primeiro lugar o elevado 

número de explorações pecuárias, sobretudo suiniculturas e aviculturas, localizadas nos 

corredores. É sobretudo no concelho de Leiria, nas freguesias a norte do vale do Lis que se 

encontra o maior número de unidades deste tipo potencialmente afectadas, embora também 

nos concelhos de Alcobaça, Rio Maior, Alenquer, Azambuja e Pombal sejam afectadas 

algumas explorações.  

 

No concelho de Alenquer serão potencialmente afectadas zonas de cultivo equipadas com 

pivots de rega, localizadas grosso modo entre o rio Tejo e a Base Aérea da Ota. No 

concelho da Azambuja, destaca-se o atravessamento da Quinta da Torre Bela, uma das 

maiores explorações agro-florestais de todo o país, enquanto em Alcobaça, salienta-se a 

implicação directa do sub-eixo 1.1.4 com a Feira de Gado da Benedita. 

 

Destaca-se também, pela sua relevância, o atravessamento do aproveitamento 

hidroagrícola do rio Lis, com uma área total de 2.145 ha divididos por sete blocos de rega, 

que abrange os concelhos de Marinha Grande e Leiria e será atravessado pelo sub-eixo 

2.1.5, entre os km 35+200 e 36+300. A boa qualidade dos solos e a disponibilidade de água 

para rega, contribuem para que este aproveitamento hidroagrícola constitua a área de solos 

de utilização agrícola intensiva com maior importância na região de Leiria. 

 

Não foram identificadas afectações de explorações muito relevantes, instalações e 

equipamentos de apoio a actividades agro-pecuárias e agro-florestais na proximidade das 

soluções LA a LF e das alternativas 3C e 3D. 

 

No Anexo 4.11.2 indicam-se as explorações muito relevante, as instalações e os 

equipamentos de apoio a actividades do sector primário existentes na proximidade da LAV. 
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Quadro 4.11.18 - Principais indicadores agrícolas, 1999 

Efectivo pecuário 
Explorações Dimensão 

Dimensão média 

das explorações 
SAU 

SAU 

/exploração 

Superfície 

irrigável Bovinos Suínos Coelhos Aves 
Unidade 

territorial 
nº ha ha ha ha/expl. ha % nº Nº nº nº 

CONTINENTE 382.163 5.039.569 13,19 3.736.140 9,8 787.236 15,6 1.172.437 2.332.864 1.654.957 41.397.586 

Área de Estudo 25.897 126.205 4,87 82.350 3,2 25.990 20,6 43.796 660.540 247.703 10.201.375 

Alcobaça 3.150 14.479 4,60 10.031 3,2 3.946 27,3 5.498 178.265 49.706 148.032 

Alenquer 2.717 18.800 6,92 14.806 5,4 1.753 9,3 3.590 1.191 4.909 2.933.226 

Azambuja 1.613 15.480 9,60 11.316 7,0 4.797 31,0 3.671 37.802 1.597 305.747 

Batalha 1.064 3.078 2,89 2.134 2,0 605 19,7 1.349 17.107 27.174 171.179 

Cadaval 1.702 9.473 5,57 6.502 3,8 1.198 12,6 2.597 19.883 13.728 282.950 

Caldas da Rainha 2.274 10.759 4,73 7.486 3,3 2.384 22,2 4.735 61.639 25.541 1.846.282 

Leiria 4.726 15.798 3,34 8.343 1,8 4.764 30,2 6.746 161.430 65.802 1.625.890 

Marinha Grande 206 582 2,83 287 1,4 203 34,9 368 3.909 1.061 75.609 

Pombal 4.763 15.024 3,15 7.618 1,6 3.733 24,8 4.807 40.704 43.151 768.224 

Porto de Mós 1.530 8.191 5,35 6.009 3,9 635 7,8 7.198 28.341 6.998 61.348 

Rio Maior 2.152 14.541 6,76 7.818 3,6 1.972 13,6 3.237 110.269 8.036 1.982.888 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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Quadro 4.11.19 - Caracterização da população agrícola, 1999 

Nível de instrução Tempo de trabalho agrícola 
População 

agrícola 
Produtores 

Secundário Superior 

Produtores <40 

anos 

Produtores >65 

anos 
>0% a 

<50% 

>=50% a 

<100% 

Tempo 

completo 
Unidade territorial 

nº nº nº % nº % nº % nº % nº nº nº 

CONTINENTE 1.123.418 375.938 8.230 2,2 9.874 2,6 30.953 8,2 14.3825 38,3 182.954 129.496 63.488 

Área de Estudo 76.330 25.469 470 1,8 307 1,2 1.874 7,4 8.813 34,6 14.375 7.466 3.628 

Alcobaça 9.627 3.097 51 1,6 34 1,1 234 7,6 975 31,5 1.581 886 630 

Alenquer 8.610 2.637 68 2,6 58 2,2 190 7,2 958 36,3 1.869 650 118 

Azambuja 4.297 1.552 69 4,4 52 3,4 103 6,6 552 35,6 911 422 219 

Batalha 2.782 1.048 12 1,1 4 0,4 37 3,5 474 45,2 450 405 193 

Cadaval 4.976 1.655 40 2,4 26 1,6 182 11,0 532 32,1 1.071 425 159 

Caldas da Rainha 7.304 2.246 36 1,6 23 1,0 233 10,4 718 32,0 896 687 663 

Leiria 13.890 4.648 69 1,5 42 0,9 267 5,7 1.648 35,5 2.755 1.196 697 

Marinha Grande 563 203 6 3,0 3 1,5 11 5,4 74 36,5 99 89 15 

Pombal 14.010 4.750 43 0,9 18 0,4 291 6,1 1.586 33,4 2.360 1.748 642 

Porto de Mós 4.563 1.513 20 1,3 13 0,9 103 6,8 568 37,5 1.009 362 142 

Rio Maior 5.708 2.120 56 2,6 34 1,6 223 10,5 728 34,3 1.374 596 150 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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4.11.4.2 Sector secundário 
 

O peso do sector secundário na percentagem de população activa e empregada é muito 

elevado em toda a área de estudo, com a maioria dos concelhos a registar valores iguais ou 

superiores à média nacional, como já foi evidenciado no Quadro 4.11.8. Os concelhos nos 

quais este sector emprega uma parte maior da população activa e empregada são a 

Marinha Grande (56,5%) e Porto de Mós (52,6%). 

 

O número de sociedades do sector secundário assume grande proporção na estrutura 

económica de alguns concelhos da área de estudo, designadamente em Pombal (42,3%), 

Porto de Mós (37,9%), Batalha (37,1%), Marinha Grande (35,3%), Alcobaça (33,9%) e Leiria 

(31,9%), como se pode comprovar no Quadro 4.11.14.  

 

Comparando as sociedades com sede na área de estudo com as empresas igualmente 

sediadas nestes concelhos (Quadro 4.11.26), conclui-se que, em termos gerais, se mantém 

em todos os concelhos uma distribuição das empresas por secções da CAE equivalente à 

que se verifica nas sociedades. Observa-se contudo que a secção F – Construção tem um 

peso relativo mais significativo quando analisada ao nível do número de empresas. 

 

Da análise do Quadro 4.11.20 verifica-se que a maior parte das sociedades com sede nos 

concelhos da área de estudo está concentrada nas Secções D e F (indústria transformadora 

e construção). Em termos do pessoal ao serviço nas sociedades com sede nos concelhos 

da área de estudo, é também a Secção D – Indústria Transformadora que tem maior 

importância no conjunto, com 53.121 pessoas ao serviço na área de estudo, que 

representam 40,2% do total. As Secções D e F são também, de todas as Secções da CAE, 

as que geram maior volume de negócios nas sociedades com sede na área de estudo, 

apenas secundadas pelo volume de negócios gerado pela Secção G – Comércio (ver 

Quadro 4.11.28). 

 

Em alguns dos concelhos da área de estudo, o peso das Secções D e F na distribuição das 

sociedades e no pessoal ao serviço é particularmente relevante (ver Quadro 4.11.23), 

designadamente da indústria transformadora na Marinha Grande (representa 28,8% das 

sociedades sediadas no concelho, e 69% do pessoal ao serviço), em Alcobaça (21,6% das 

sociedades e 53,5% do pessoal ao serviço), Porto de Mós (19,8% das sociedades e 49,2% 

do pessoal ao serviço) e Azambuja (9,2% das sociedades e 45% do pessoal ao serviço), e 
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da indústria da construção em Pombal (30,2% das sociedades e 26,6% do pessoal ao 

serviço) e Batalha (20,4% das sociedades e 22,5% do pessoal ao serviço). 

 

Quanto à Secção C – Indústrias Extractivas, assume maior importância nos concelhos de 

Porto de Mós, Alcobaça, Rio Maior, Leiria, Alenquer, mas globalmente não tem uma 

expressão muito significativa em termos de empresas, sociedades e pessoal ao serviço, 

sobretudo em comparação com a indústria transformadora e a construção. Contudo, para 

demonstrar a efectiva relevância da indústria extractiva para a economia dos concelhos da 

área de estudo, importa salientar a interdependência existente entre as actividades de 

extracção e as de transformação dos recursos geológicos aí presentes, alguns dos quais de 

grande raridade. Efectivamente, a produção das indústrias extractivas que aí operam é vital 

para a actividade das empresas da sub-secção DI – Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos, que engloba as indústrias da cerâmica, do vidro, dos materiais de construção 

civil e do cimento, com grande implantação e expressão na maior parte dos concelhos da 

área de estudo, como adiante se detalha.  

 

Em termos da distribuição pelas sub-secções da CAE das “Sociedades da indústria 

transformadora por concelho da sede”, apresentada no Quadro 4.11.21, realça-se a maior 

relevância de algumas sub-secções para determinados concelhos, nomeadamente: 

 

− Das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco, em Alenquer, Azambuja, 

Cadaval e Rio Maior; 

− Da fabricação de outros produtos minerais não metálicos (inclui as indústrias da 

cerâmica, do vidro e dos materiais de construção), em Alcobaça, Batalha, Caldas da 

Rainha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós; 

− Das indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos, em Alenquer, 

Azambuja, Batalha, Caldas da Rainha e Leiria; 

− Da fabricação de máquinas e equipamentos (inclui a indústria dos moldes), na 

Marinha Grande (48,3% das sociedades da indústria transformadora no concelho) e 

em Leiria; 

− Da fabricação de material de transporte, na Azambuja e em Rio Maior. 

 

Analisando a distribuição do pessoal ao serviço na indústria transformadora por sub-secções 

da CAE (Quadros 4.11.21 e 4.11.22), confirma-se a existência de nichos de especialização 
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industrial em cada concelho, alguns dos quais associados a empresas de reconhecida 

importância para os tecidos empresariais locais e regionais: 

 

− Na Marinha Grande tem grande expressão a fabricação de máquinas e de 

equipamentos (37,7% do pessoal ao serviço na indústria transformadora) na qual se 

enquadra o sector dos moldes, caracterizado pela inovação e tecnologia aplicada 

nos processos produtivos e pela grande capacidade exportadora. Outras indústrias 

com grande relevância para este concelho são as dos vidros e cristais (incluídas na 

Subsecção DI – Fabricação de outros produtos minerais não metálicos) e as dos 

plásticos (incluídas na Subsecção DH – Fabricação de artigos de borracha e de 

matérias plásticas); 

− Na Azambuja, onde se localiza uma unidade da General Motors – Opel e esteve 

instalada, até bem recentemente, uma unidade da Ford, é muito significativo o peso 

da fabricação de material de transporte, com 54,4% do pessoal ao serviço na 

indústria transformadora; 

− Em Rio Maior encontra-se 56% do pessoal ao serviço na indústria transformadora 

afecto às indústrias alimentares, o que não é alheio à localização neste concelho, por 

exemplo, da fábrica de charcutaria Nobre. Por outro lado, os 12,4% afectos à 

fabricação de material de transporte estão relacionados com algumas indústrias 

metalomecânicas específicas – como a Metalomaior, de fabrico de carroçarias; 

− Em Alenquer também se destaca claramente a indústria alimentar, com 27,8% do 

pessoal ao serviço. A fábrica da Knorr – Bestfood no Carregado é uma das unidades 

mais importantes neste ramo; 

− Alcobaça é o único dos concelhos analisados onde a indústria do calçado 

(Subsecção DC – Indústria do couro e dos produtos do couro) tem alguma 

expressão, com cerca de 1.000 pessoas ao serviço, que representam 11,5% do 

pessoal ao serviço na indústria transformadora. Contudo, a indústria com maior 

expressão e tradição neste concelho é a cerâmica, com mais de 3.300 pessoas ao 

serviço em 2003 (40,3%); 

− Também na Batalha, em Caldas da Rainha, Porto de Mós e Pombal é a fabricação 

de outros produtos minerais não metálicos que concentra a maior parte do pessoal 

ao serviço na indústria transformadora. Para além da cerâmica de uso doméstico e 

ornamental, têm também expressão relevante os sectores dos materiais para a 

construção (cerâmicas, barros...); 
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− Em Porto de Mós e Pombal é também considerável o peso relativo do pessoal ao 

serviço na indústria têxtil: 23,2% e 18,1% respectivamente. Embora os indicadores 

de 2003 sejam omissos em relação ao concelho da Batalha, em 2001 existiam 665 

sociedades de indústria têxtil, que representavam 24% do pessoal ao serviço nas 

sociedades da indústria transformadora; 

− Em Leiria não há um sector da indústria transformadora que se distinga claramente 

como o mais importante em termos de emprego, estando essa responsabilidade 

dividida essencialmente entre a indústria dos plásticos (Subsecção DH – 17,7%), dos 

produtos minerais não metálicos (Subsecção DI – 18,4%, em que se destaca a 

fábrica Cimentos Maceira e Pataias, do Grupo Secil, em Maceira), dos moldes 

(Secção DJ – 12%) e da fabricação de máquinas e equipamentos (Secção DK – 

13,8%). 
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Quadro 4.11.20 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias 

Extractivas 

D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e 

Distribuição de 

Electricidade, de Gás e 

de Água 

F – Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

Portugal 403.571 969 0,2 46.271 11,5 505 0,1 48.532 12,0 

Área de Estudo 20.274 142 0,7 3.134 15,5 18 0,1 3.117 15,4 

Alcobaça  2.221 22 1,0 479 21,6 2 0,1 249 11,2 

Alenquer  1.667 10 0,6 166 10,0 1 0,1 197 11,8 

Azambuja  587 6 1,0 54 9,2 - - 70 11,9 

Batalha 851 9 1,1 130 15,3 3 0,4 174 20,4 

Cadaval 432 2 0,5 45 10,4 1 0,2 67 15,5 

Caldas da Rainha  2.075 3 0,1 182 8,8 2 0,1 249 12,0 

Leiria  6.270 21 0,3 973 15,5 5 0,1 1.003 16,0 

Marinha Grande  1.712 1 0,1 493 28,8 - - 110 6,4 

Pombal  2.504 13 0,5 287 11,5 2 0,1 757 30,2 

Porto de Mós  1.052 42 4,0 208 19,8 1 0,1 148 14,1 

Rio Maior 903 13 1,4 117 13,0 1 0,1 93 10,3 

Fonte: INE.   - Dado nulo 
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Quadro 4.11.21 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede (Nº) segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004  

Subsecção da CAE 
Unidade territorial Total 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

Portugal 46.271 5.541 8.783 2.153 3.884 4.284 817 1.019 3.240 6.952 2.846 1.500 748 4.504 

Área de Estudo 3.134 322 125 70 214 146 66 217 515 486 582 85 44 262 

Alcobaça  479 44 9 57 24 11 1 14 131 54 58 9 4 63 

Alenquer  166 43 5 - 8 10 4 7 12 44 13 4 5 11 

Azambuja  54 14 1 - 6 3 3 5 4 13 - - 4 1 

Batalha 130 9 4 - 5 4 3 8 28 28 24 - 2 15 

Cadaval 45 14 2 - 6 5 - - 8 3 1 - 1 5 

Caldas da Rainha 182 23 7 4 16 14 2 2 37 32 15 5 1 24 

Leiria  973 77 47 4 92 39 29 96 70 187 194 40 11 87 

Marinha Grande 493 8 2 - 10 27 2 64 60 42 238 19 - 21 

Pombal  287 45 17 3 33 13 11 15 61 48 17 6 2 16 

Porto de Mós  208 11 28 1 8 10 7 6 84 23 15 1 1 13 

Rio Maior 117 34 3 1 6 10 4 - 20 12 7 1 13 6 

Fonte: INE - Dado Nulo 

Designação das Subsecções da CAE – 

Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e 

do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do 

Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e 

suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão 

e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos 

Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de 

Fibras Sintéticas ou Artificiais DH – 

Fabricação de Artigos de Borracha e de 

Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos 

Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de 

Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de 

Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e 

de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.22 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 (por percentagem do total) 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

Portugal 12,0 19,0 4,7 8,4 9,3 1,8 2,2 7,0 15,0 6,2 3,2 1,6 9,7 

Área de Estudo 10,3 4,0 2,2 6,8 4,7 2,1 6,9 16,4 15,5 18,6 2,7 1,4 8,4 

Alcobaça  9,2 1,9 11,9 5,0 2,3 0,2 2,9 27,3 11,3 12,1 1,9 0,8 13,2 

Alenquer  25,9 3,0 - 4,8 6,0 2,4 4,2 7,2 26,5 7,8 2,4 3,0 6,6 

Azambuja  25,9 1,9 - 11,1 5,6 5,6 9,3 7,4 24,1 - - 7,4 1,9 

Batalha 6,9 3,1 - 3,8 3,1 2,3 6,2 21,5 21,5 18,5 - 1,5 11,5 

Cadaval 31,1 4,4 - 13,3 11,1 - - 17,8 6,7 2,2 - 2,2 11,1 

Caldas da Rainha 12,6 3,8 2,2 8,8 7,7 1,1 1,1 20,3 17,6 8,2 2,7 0,5 13,2 

Leiria  7,9 4,8 0,4 9,5 4,0 3,0 9,9 7,2 19,2 19,9 4,1 1,1 8,9 

Marinha Grande 1,6 0,4 - 2,0 5,5 0,4 13,0 12,2 8,5 48,3 3,9 - 4,3 

Pombal  15,7 5,9 1,0 11,5 4,5 3,8 5,2 21,3 16,7 5,9 2,1 0,7 5,6 

Porto de Mós  5,3 13,5 0,5 3,8 4,8 3,4 2,9 40,4 11,1 7,2 0,5 0,5 6,3 

Rio Maior 29,1 2,6 0,9 5,1 8,5 3,4 - 17,1 10,3 6,0 0,9 11,1 5,1 

Fonte: INE.   - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.23 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias 

Extractivas 

D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e 

Distribuição de 

Electricidade, de Gás e 

de Água 

F - Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

Portugal 2.771.377 13.922 0,5 805.053 29,0 18.067 0,7 348.021 12,6 

Área de Estudo 132.252 1.692 1,3 53.121 40,2 54 0,0 18.873 14,3 

Alcobaça  15.691 263 1,7 8.393 53,5 ... - 1.714 10,9 

Alenquer  10.657 339 3,2 3.370 31,6 ... - 1.229 11,5 

Azambuja  4.997 ... - 2.250 45,0 - - 344 6,9 

Batalha 7.123 96 1,3 2.801 39,3 13 0,2 1.600 22,5 

Cadaval 1.877 ... - 434 23,1 ... - 308 16,4 

Caldas da Rainha  12.900 ... - 3.691 28,6 ... - 1.396 10,8 

Leiria  38.899 379 1,0 12.877 33,1 41 0,1 6.709 17,2 

Marinha Grande  13.364 ... - 9.219 69,0 - - 426 3,2 

Pombal  14.060 ... - 4.386 31,2 ... - 3.740 26,6 

Porto de Mós  7.450 318 4,3 3.662 49,2 ... - 959 12,9 

Rio Maior 5.234 297 5,7 2.038 38,9 ... - 448 8,6 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 
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Quadro 4.11.24 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho da sede (Nº) segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial Total 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

Portugal 805.053 93.967 198.541 55.292 40.944 47.337 22.704 24.895 61.284 80.393 43.013 47.946 34.914 53.823 

Área de Estudo 53.121 5.478 2.428 1.136 2.155 1.617 665 5.083 15.136 4.639 7.090 912 1.937 3.771 

Alcobaça 8.393 543 104 961 151 191 ... 205 3.381 807 738 54 ... 1.198 

Alenquer 3.370 936 13 - 51 143 9 64 580 533 156 283 394 208 

Azambuja 2.250 200 ... - 63 15 133 108 49 455 - - 1.225 ... 

Batalha 2.801 99 ... - 22 41 ... 145 1.272 193 237 - ... 156 

Cadaval 434 211 ... - 25 26 - - 76 8 ... - ... 48 

Caldas da Rainha 3.691 423 75 14 103 103 ... ... 1.868 234 408 21 ... 395 

Leiria 12.877 1.268 548 161 1.223 322 291 2.274 2.375 1.541 1.781 210 65 818 

Marinha Grande 9.219 59 ... - 111 469 ... 1.574 2.404 335 3.476 344 - 412 

Pombal 4.386 565 793 ... 312 121 103 653 1.105 262 130 ... ... 209 

Porto de Mós 3.662 33 848 ... 52 97 113 60 1.826 197 102 ... ... 308 

Rio Maior 2.038 1.141 47 ... 42 89 16 - 200 74 62 ... 253 19 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.   - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.431 

Quadro 4.11.25 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 (por 

percentagem do total) 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

Portugal 11,7 24,7 6,9 5,1 5,9 2,8 3,1 7,6 10,0 5,3 6,0 4,3 6,7 

Área de Estudo 10,3 4,6 2,1 4,1 3,0 1,3 9,6 28,5 8,7 13,3 1,7 3,6 7,1 

Alcobaça  6,5 1,2 11,5 1,8 2,3 - 2,4 40,3 9,6 8,8 0,6 - 14,3 

Alenquer  27,8 0,4 - 1,5 4,2 0,3 1,9 17,2 15,8 4,6 8,4 11,7 6,2 

Azambuja  8,9 - - 2,8 0,7 5,9 4,8 2,2 20,2 - - 54,4 - 

Batalha 3,5 - - 0,8 1,5 - 5,2 45,4 6,9 8,5 - - 5,6 

Cadaval 48,6 - - 5,8 6,0 - - 17,5 1,8 - - - 11,1 

Caldas da Rainha 11,5 2,0 0,4 2,8 2,8 - - 50,6 6,3 11,1 0,6 - 10,7 

Leiria  9,8 4,3 1,3 9,5 2,5 2,3 17,7 18,4 12,0 13,8 1,6 0,5 6,4 

Marinha Grande 0,6 - - 1,2 5,1 - 17,1 26,1 3,6 37,7 3,7 - 4,5 

Pombal  12,9 18,1 - 7,1 2,8 2,3 14,9 25,2 6,0 3,0 - - 4,8 

Porto de Mós  0,9 23,2 - 1,4 2,6 3,1 1,6 49,9 5,4 2,8 - - 8,4 

Rio Maior 56,0 2,3 - 2,1 4,4 0,8 - 9,8 3,6 3,0 - 12,4 0,9 

Fonte: INE. - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.26 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias 

Extractivas 

D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e 

Distribuição de 

Electricidade, de Gás e 

de Água 

F - Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

Portugal 1.261.714 1.823 0,1 120.855 9,6 542 0,0 220.068 17,4 

Área de Estudo 65.315 323 0,5 7.205 11,0 19 0,0 12.565 19,2 

Alcobaça  8.512 37 0,4 1.144 13,4 2 0,0 1.416 16,6 

Alenquer  5.146 32 0,6 478 9,3 2 0,0 942 18,3 

Azambuja  2.289 7 0,3 174 7,6 - - 332 14,5 

Batalha 2.303 21 0,9 281 12,2 3 0,1 498 21,6 

Cadaval 1.906 12 0,6 115 6,0 1 0,1 339 17,8 

Caldas da Rainha  7.275 4 0,1 609 8,4 2 0,0 1.310 18,0 

Leiria  17.528 25 0,1 2.043 11,7 5 0,0 3.504 20,0 

Marinha Grande  5.229 1 0,0 947 18,1 - - 385 7,4 

Pombal  8.259 16 0,2 650 7,9 2 0,0 2.928 35,5 

Porto de Mós  3.664 146 4,0 483 13,2 1 0,0 543 14,8 

Rio Maior 3.204 22 0,7 281 8,8 1 0,0 368 11,5 

Fonte: INE - Dado nulo 
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Quadro 4.11.27 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias 

Extractivas 

D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e 

Distribuição de 

Electricidade, de 

Gás e de Água 

F - Construção Unidade territorial Total 

Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros 

Portugal 287.652.471 1.275.313 66.162.633 9.389.089 26.553.843 

Área de Estudo 11.689.950 152.678 3.634.671 9.425 1.262.856 

Alcobaça  1.018.752 17.107 337.134 ... 79.481 

Alenquer  1.075.027 41.922 256.407 ... 64.415 

Azambuja  1.610.940 ... 517.481 - 23.987 

Batalha 468.624 6.425 108.923 874 94.293 

Cadaval 161.803 ... 30.424 ... 16.586 

Caldas da Rainha  791.569 ... 147.174 ... 86.382 

Leiria  3.571.085 41.313 1.004.556 8.551 542.440 

Marinha Grande  971.911 ... 580.184 - 48.506 

Pombal  1.027.407 ... 263.634 ... 234.369 

Porto de Mós  445.157 16.222 190.495 ... 54.739 

Rio Maior 547.675 29.689 198.258 ... 17.658 

Fonte: INE. …Dado confidencial  - Dado nulo 
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Da análise da área correspondente aos corredores em estudo, resultou a identificação de 

uma série de espaços e instalações industriais e afins, que poderão ser directamente 

afectados. Estas afectações são elencadas por Alternativas no Anexo 4.11.3. Pela sua 

importância na economia local e regional, importa contudo salientar as seguintes 

implicações: 

 

− Zona Industrial ao longo da EN1 – Nas freguesias de Benedita, Turquel, Évora de 

Alcobaça, Aljubarrota (Prazeres e São Vicente) no concelho de Alcobaça e Pedreiras 

e Calvaria de Cima no concelho de Porto de Mós, localizaram-se ao longo da EN1 

diversas actividades económicas, essencialmente indústria transformadora e 

comércio grossista, que têm um peso determinante na economia local, em termos de 

geração de riqueza e de emprego. 

− Zona Industrial de Ponte da Pedra – Na freguesia de Regueira de Pontes, do 

concelho de Leiria encontra-se uma área de desenvolvimento de actividades 

económicas onde estão instaladas diversas unidades industriais e armazéns, 

composta maioritariamente por empresas de média dimensão. Esta área localiza-se 

a sul da localidade de Regueira de Pontes, junto ao rio Lis, e tem grande importância 

em termos de emprego à escala local, sendo um factor de acrescida atractividade 

demográfica (esta freguesia teve uma variação da população residente de 14,8% 

entre 1991 e 2001); 

− Parque Industrial Manuel da Mota – Segundo a Câmara Municipal de Pombal, o 

Parque Industrial Manuel da Mota é um equipamento de importância determinante 

para a economia concelhia, que se encontra actualmente em fase de consolidação e 

expansão. Está inclusive prevista em Plano de Pormenor a sua expansão para norte 

(2ª Fase - Quinta Nova), acompanhada de investimentos na melhoria das 

acessibilidades e espaços verdes e de criação de áreas de habitação, comércio e 

serviços. 

 

Refira-se ainda a existência de alguns projectos de desenvolvimento de novos parques 

empresariais ao longo dos corredores analisados, designadamente: 

 

− Plataforma logística do Carregado/Ota/Azambuja: Plano de Pormenor de Aveiras – 

Alcoentre (concelho da Azambuja); 

− Área industrial/empresarial do Landal (concelho das Caldas da Rainha); 
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− Zona de Localização Empresarial da Benedita (concelho de Alcobaça); 

− Loteamento Industrial a Norte do Nó da A8/A17 (concelho de Leiria). 

 

Foram identificadas ainda diversas situações de afectação de áreas de exploração ou 

reserva de recursos geológicos de interesse económico, designadamente pedreiras 

(licenciadas e em processo de licenciamento), áreas cativas e de reserva de massas 

minerais e áreas potenciais com reconhecida presença de recursos geológicos exploráveis.  

 

Ao longo dos corredores em estudo encontram-se diversas pedreiras, algumas de grande 

dimensão, que poderão ser directamente afectadas pelos corredores da LAV (as Figuras 

4.11.23 e 4.11.24 ilustram precisamente uma das maiores, a Pedreira 4652, localizada no 

Vale da Pedreira, no concelho de Rio Maior). 

 

  

Figura 4.11.23 - Extracção de inertes – Rio Maior Figura 4.11.24 - Extracção de inertes – Rio Maior 

 

As pedreiras potencialmente mais afectadas são caracterizadas em seguida: 

 

− Pedreira nº 9 (Martingança-Maceira) – Extracção de calcários e margas explorada 

pela CMP – Cimenteira de Maceira e Pataias S.A., empresa pertencente ao Grupo 

SECIL. Esta pedreira fornece a matéria-prima para a fábrica de cimentos Maceira-

Liz, que faz parte do mesmo complexo. Em 2004, a empresa CMP tinha um efectivo 

de 347 trabalhadores e gerou vendas de cimentos na ordem dos 101,2 Milhões de 

Euros, (SECIL, 2004). 

− Pedreira nº 4199 (Achadas) – Pedreira de calcários, igualmente concessionada à 

CMP S.A., que se sobrepõe parcialmente à área de concessão da Pedreira nº9 

(Martingança-Maceira). É uma área de pequena dimensão que nunca foi explorada, 
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constituindo na prática uma área de reserva de exploração de calcários para o 

fornecimento da fábrica de cimentos Maceira-Liz. 

− Pedreira nº 4652 (Vale da Pedreira) – Extracção de calcários para a construção civil 

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

− Pedreira nº 40004 (licenciamento em curso) – Aterro para rejeitos de calcário, com 

pedido de licenciamento pela empresa Sousa & Catarino, Lda. 

− Pedreira nº 6231 (Ribeira do Grou) – Concessão para extracção de argila comum, 

licenciada à Cerâmica F. Santiago & Filhos, Lda. A empresa concessionária está 

sediada em Cumeira de Cima, no concelho de Porto de Mós, e utiliza estas matérias-

primas para a produção de tijolo na unidade fabril que aí possui. 

− Pedreira nº 5380 (Vale de Coimbra Nº 3) – Área de extracção de argila comum, 

explorada por Adelino Duarte da Mota, S.A. Os materiais provenientes desta pedreira 

são processados e armazenados na unidade industrial que esta empresa possui 

localizada em Meirinhas – Pombal, sendo vendidos à indústria cerâmica. 

− Pedreira nº 5300 (Os Penedos) – Pequena exploração de calcário sedimentar 

ornamental, concessionada a António da Silva Ferreira Gonçalves. 

 

São ainda atravessadas a área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria e a 

área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal. Ambas estão representadas 

nos Desenhos LC1_EP_030_021 a 029. 

 

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

2.7 (Alternativas 2C e 2D) entre os km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250. É nesta área de 

reserva que se inserem as pedreiras da Cimenteira de Maceira e Pataias S.A., pelo que tem 

grande importância para a sustentabilidade da actividade desta unidade cimenteira. 

 

Quanto à área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal, assume grande 

importância devido à escassez do recurso. Este tipo de argilas destina-se essencialmente à 

indústria do "barro branco", cerâmica doméstica (olaria de barro e faiança, entre outros), 

cerâmica decorativa e cerâmica industrial (azulejos, mosaicos, etc.), indústrias que têm um 

peso relevante na economia regional. 

 

Esta área de reserva será atravessada por vários sub-eixos em três dos cinco blocos que a 

integram, designadamente: 
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− Bloco A: 

 Sub-eixo 2.4.2 (Alternativas 2E e 2F) desde o km 3+700 até ao final; 

 Sub-eixo 2.5.2 (Alternativa 3C) desde o km 12+500 ao final; 

 Sub-eixo 2.5.3 (Alternativas 3A, 3C e 3E) desde o seu início até ao 

km 14+300;  

 Sub-eixo 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 2+200 e 5+550;  

 Sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 51+200 e 53+450; 

− Bloco B: 

 Sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 48+100 e 49+200; 

− Bloco C: 

 Sub-eixo 2.5.1 (Alternativas 2B e 2D) entre os km 7+400 e 7+600 e entre os 

km 8+150 e 8+400; 

 Sub-eixo 2.1.6 (Alternativas 2A e 2C) entre os km 46+600 e 46+900. 

 

Os traçados em estudo atravessam ainda sete áreas potenciais de exploração de caulino, 

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

valor pela indústria da cerâmica, sendo usado nomeadamente no fabrico de porcelanas. O 

caulino é classificado pelo ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março 

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

Março, depósitos minerais são “todas as ocorrências minerais existentes em território 

nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, pela sua raridade, alto 

valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nela 

contidas, se apresentam com especial interesse para a economia nacional”.  

 

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

Desenhos LC1_EP_030_021 a 029), e são as seguintes: 

 

− Áreas pedidas para concessão de caulino: 

 P.C. Pombal nº 1 Nº 2961 – Atravessada pelo sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B 

e 3F) entre os km 48+400 e 49+200; 

 P.C. Crespos Nº 3253 – Atravessada pelos sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C 

(Alternativas 3A, 3C e 3E) entre os km 14+450 e 15+540; 

 P.C. Roussa de Cima Nº 3142 – Atravessada pelos sub-eixos: 

o 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 53+200 e 54+100; 

o 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 5+250 e 6+200; 
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 P.C. Roussa – Atravessada pelos sub-eixos: 

o 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 54+600 e 56+100; 

o 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 6+600 e 8+200. 

− Área com pedido para prospecção e pesquisa de caulino: 

 P.P.P Motamineral – Atravessada pelas Alternativas 3A e 3E, 

designadamente pelos sub-eixos: 

o 2.5.3A entre os km 25+790 e 26+014; 

o 2.5.3B entre os km 25+510 e 25+981; 

o 2.5.3C entre os km 25+540 e 26+000; 

− Áreas com contrato de prospecção e pesquisa de caulino: 

 C.P.P 1/2004, Adelino Duarte da Mota – Atravessada pelos sub-eixos: 

o 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 51+900 e 53+200; 

o 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 4+150 e 5+250. 

 C.P.P 2/2004, Adelino Duarte da Mota – Atravessada pelos sub-eixos: 

o 2.2.4. (Alternativas 2E e 2F) entre os km 45+900 a 46+461; 

o 2.5.1 (Alternativas 2B e 2D) entre os km 10+000 a 10+275; 

o 2.1.7 (Alternativa 3B) em toda a sua extensão;  

o 2.2.5 (Alternativa 3F) em toda a sua extensão; 

o 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 47+796 a 49+500; 

o 2.4.1 (Alternativa 3E) em toda a sua extensão; 

o 2.4.2 (Alternativas 3A e 3E) entre os km 2+310 a 5+100; 

o 2.5.2 (Alternativa 3C) entre os km 10+000 a 13+900; 

o 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 0+000 a 2+400; 

o 2.11 (Alternativa 3A) em toda a sua extensão. 

 

São também atravessadas três áreas potenciais com reconhecida presença de recursos 

exploráveis com interesse económico (áreas de exploração consolidada, áreas de 

exploração complementar e áreas potenciais de exploração) que estão representadas nos 

Desenhos LC1_EP_030_021 a 029: 

 

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

(Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 10+440 e 12+340 numa extensão de 

1.900 m; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.439 

− Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, atravessada pelo 

sub-eixo 2.1.5 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 31+800 e 35+100 numa 

extensão de 4.300 m; 

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

sub-eixo 2.1.5 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 37+100 e 39+000, numa 

extensão de 1.900 m. 

− Área potencial para calcários ornamentais de Molianos, atravessada pelos sub-eixos: 

 2.2.2 (Alternativa LC) do km 5+500 até ao final (2.890 m);  

 2.2.3 (Alternativa 2E) desde o seu início até ao km 14+900 (7.990 m); 

 2.3.2 (Alternativa 2F) entre os km 4+600 e 4+900 (300 m) e entre os km 

10+700 e 12+500 (1.800 m); 

 2.10 (Alternativa LB) desde o km 4+500 até ao final (1.530 m). 

 

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

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

lhes dá o nome. Estas rochas ornamentais, também designadas comercialmente como 

“Vidraços de Molianos”, são transformadas e utilizadas sobretudo para acabamentos de 

construção civil. 

 

No Anexo 4.11.3 indicam-se as instalações associadas ao sector secundário existentes na 

proximidade da LAV. 

 

 

4.11.4.3 Sector terciário 
 

O sector terciário enquadra a maior parte da população economicamente activa e 

empregada em seis dos onze concelhos da área de estudo, designadamente em Alenquer, 

Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Pombal e Rio Maior, como já foi demonstrado 

no Quadro 4.11.8. Refira-se contudo que, nos 4 concelhos em que o sector secundário tem 

maior peso em termos de população economicamente activa e empregada, o sector terciário 

também regista um peso muito elevado, sempre superior a 42%. No entanto, de todos os 

concelhos da área de estudo, apenas a Azambuja apresenta um peso da população 

economicamente activa e empregada no sector terciário (60,3%) superior à média nacional 

(59,9%). 
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Considerando a distribuição das sociedades com sede na área de estudo pelos três 

sectores de actividade, apresentada anteriormente no Quadro 4.11.12, verifica-se que, em 

todos os concelhos analisados, o sector terciário concentra mais de 50% das sociedades aí 

sediadas, embora em geral se situe abaixo da média nacional (73,7%). O concelho de 

Caldas da Rainha, no qual 75,3% das sociedades se enquadram no sector terciário, 

constitui a única excepção. 

 

Analisando a distribuição das sociedades do sector terciário sediadas nos concelhos da área 

de estudo por Secções da CAE (Quadro 4.11.28), denota-se o maior peso da Secção G – 

Comércio, particularmente elevado em Caldas da Rainha (31,8% do total), onde é também 

significativo o número de sociedades da Secção H – Alojamento e Restauração, 

confirmando a vocação comercial e turística deste concelho. Nos concelhos de Alcobaça, 

Alenquer, Batalha, Leiria e Rio Maior, o peso das sociedades da Secção G – Comércio é 

também significativo.  

 

A Secção K – Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, que a 

nível nacional representa 24,1% das sociedades, tem uma expressão significativa, quer em 

termos absolutos quer relativos, nos concelhos de Caldas da Rainha, Marinha Grande e 

Leiria, o que poderá estar relacionado com o maior dinamismo e dimensão dos tecidos 

empresariais destes concelhos. Salienta-se também a relevância das sociedades de 

Transportes, Armazenagem e Comunicações (Secção I) em praticamente todos os 

concelhos, mas dos quais se destacam claramente Leiria, Alenquer e Pombal, por terem, 

cada um, mais de 250 sociedades pertencentes a esta Secção da CAE. 

 

Quanto às sociedades relacionadas com Actividades Financeiras, Saúde e Acção Social e 

Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais, Leiria destaca-se claramente 

dos restantes concelhos por ter maior número de sociedades deste tipo, o que está 

relacionado com o facto de ser o único destes concelhos que é também sede de distrito. 

 

Considerando os indicadores relativos ao “Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho 

da sede” apresentados no Quadro 4.11.29, verifica-se que, em valores absolutos, a Secção 

G – Comércio, com 27.910 pessoas ao serviço em 2003 (21,1% do total) é a segunda mais 

importante na área de estudo (apenas secundada pela Secção D – Indústria 

Transformadora, com 53.121 pessoas ao serviço – 40,2% do total). 
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Embora em valores absolutos seja no Cadaval que a Secção G tem menor expressão no 

conjunto do “Pessoal ao serviço nas sociedades sediadas no concelho”, os 538 indivíduos 

ao serviço de sociedades desta secção representam 28,7% do total concelhio, sendo neste 

concelho que esta proporção é mais significativa. Em Leiria e Caldas da Rainha, que, como 

já foi referido, são concelhos com forte vocação comercial, o peso do pessoal ao serviço na 

Secção G é também importante, quer em termos absolutos, quer relativos. 

 

Da análise do Quadro 4.11.29, confirma-se ainda a relevância da Secção I – Transportes, 

Armazenagem e Comunicações em termos do número de pessoas ao serviço nos concelhos 

de Leiria, Alenquer e Pombal, bem como da Secção K – Actividades Imobiliárias, Alugueres 

e Serviços Prestados às Empresas em Caldas da Rainha (onde representam 20,5% do 

total), Leiria e Marinha Grande. 

 

Analisando o número de empresas por concelho da sede (Quadro 4.11.30) em comparação 

com o número de sociedades por concelho da sede (Quadro 4.11.28), verifica-se que o peso 

relativo da Secção G – Comércio é significativamente maior na análise por empresas. 

Contudo, de um modo geral pode-se concluir que em todos os concelhos se mantém uma 

distribuição das empresas pelas secções da CAE equivalente à que se verifica nas 

sociedades. 
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Quadro 4.11.28 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por 
Grosso e a Retalho; 

Reparação de 
Veículos 

Automóveis, 
Motociclos e de 

Bens de Uso 
Pessoal e 
Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 
Alugueres e 

Serviços Prestados 
às Empresas 

M, N e O * 
Unidade 

territorial 
Total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Portugal 403.571 111.376 27,6 32.886 8,1 21.876 5,4 2.360 0,6 97.428 24,1 31.380 7,8 

Alcobaça  20.274 5.646 27,8 1.104 5,4 1.519 7,5 99 0,5 3.666 18,1 1.099 5,4 

Alenquer  2.221 646 29,1 137 6,2 135 6,1 9 0,4 341 15,4 95 4,3 

Azambuja  1.667 471 28,3 95 5,7 262 15,7 7 0,4 294 17,6 68 4,1 

Batalha 587 158 26,9 55 9,4 47 8,0 2 0,3 110 18,7 36 6,1 

Cadaval 851 252 29,6 31 3,6 58 6,8 3 0,4 131 15,4 34 4,0 

Caldas da Rainha  432 108 25,0 18 4,2 49 11,3 6 1,4 68 15,7 25 5,8 

Leiria  2.075 660 31,8 150 7,2 95 4,6 11 0,5 498 24,0 148 7,1 

Marinha Grande  6.270 1.803 28,8 330 5,3 323 5,2 24 0,4 1.245 19,9 378 6,0 

Pombal  1.712 462 27,0 81 4,7 60 3,5 6 0,4 399 23,3 90 5,3 

Porto de Mós  2.504 557 22,2 110 4,4 266 10,6 16 0,6 313 12,5 136 5,4 

Rio Maior 1.052 268 25,5 48 4,6 132 12,5 8 0,8 125 11,9 44 4,2 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Quadro 4.11.29 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por 
Grosso e a Retalho; 

Reparação de 
Veículos 

Automóveis, 
Motociclos e de 

Bens de Uso 
Pessoal e 
Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 
Alugueres e 

Serviços Prestados 
às Empresas 

M, N e O* 
Unidade 

territorial 
Total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Portugal 2.771.377 604.489 21,8 178.988 6,5 180.616 6,5 79.649 2,9 321.295 11,6 177.259 6,4 

Alcobaça  132.252 27.910 21,1 4.161 3,1 7.411 5,6 334 0,3 8.058 6,1 6.425 4,9 

Alenquer  15.691 3.180 20,3 484 3,1 387 2,5 ... - 407 2,6 384 2,4 

Azambuja  10.657 2.213 20,8 273 2,6 1.567 14,7 ... - 673 6,3 200 1,9 

Batalha 4.997 750 15,0 255 5,1 823 16,5 ... - 143 2,9 110 2,2 

Cadaval 7.123 1.634 22,9 154 2,2 215 3,0 26 0,4 245 3,4 184 2,6 

Caldas da Rainha  1.877 538 28,7 21 1,1 143 7,6 18 1,0 70 3,7 128 6,8 

Leiria  12.900 3.258 25,3 584 4,5 286 2,2 88 0,7 2.647 20,5 622 4,8 

Marinha Grande  38.899 9.972 25,6 1.434 3,7 1.372 3,5 202 0,5 2.144 5,5 3.131 8,0 

Pombal  13.364 1.961 14,7 281 2,1 362 2,7 ... - 739 5,5 297 2,2 

Porto de Mós  14.060 2.280 16,2 395 2,8 1.177 8,4 ... - 542 3,9 924 6,6 

Rio Maior 7.450 1.018 13,7 118 1,6 673 9,0 ... - 214 2,9 264 3,5 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Quadro 4.11.30 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por 
Grosso e a Retalho; 

Reparação de 
Veículos 

Automóveis, 
Motociclos e de 

Bens de Uso 
Pessoal e 
Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 
Alugueres e 

Serviços Prestados 
às Empresas 

M, N e O * Unidade territorial Total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

PORTUGAL 1.261.714 416.266 33,0 125.707 10,0 33.528 2,7 30.129 2,4 156.266 12,4 78.320 6,2 

ÁREA DE ESTUDO 65.315 21.079 32,3 5.309 8,1 1.886 2,9 1.393 2,1 6.396 9,8 3.185 4,9 

Alcobaça  8.512 2.675 31,4 633 7,4 178 2,1 152 1,8 706 8,3 385 4,5 

Alenquer  5.146 1.704 33,1 419 8,1 315 6,1 119 2,3 485 9,4 230 4,5 

Azambuja  2.289 789 34,5 221 9,7 68 3,0 28 1,2 190 8,3 120 5,2 

Batalha 2.303 775 33,7 162 7,0 73 3,2 46 2,0 171 7,4 111 4,8 

Cadaval 1.906 504 26,4 142 7,5 61 3,2 25 1,3 130 6,8 81 4,2 

Caldas da Rainha  7.275 2.360 32,4 703 9,7 130 1,8 140 1,9 762 10,5 435 6,0 

Leiria  17.528 5.929 33,8 1.407 8,0 397 2,3 467 2,7 1.999 11,4 854 4,9 

Marinha Grande  5.229 1.923 36,8 523 10,0 78 1,5 119 2,3 940 18,0 252 4,8 

Pombal  8.259 2.247 27,2 575 7,0 312 3,8 158 1,9 530 6,4 446 5,4 

Porto de Mós  3.664 1.154 31,5 272 7,4 162 4,4 94 2,6 255 7,0 161 4,4 

Rio Maior 3.204 1.019 31,8 252 7,9 112 3,5 45 1,4 228 7,1 110 3,4 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais
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Quadro 4.11.31 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por 

Grosso e a Retalho; 

Reparação de 

Veículos 

Automóveis, 

Motociclos e de Bens 

de Uso Pessoal e 

Doméstico 

H – Alojamento e 

Restauração 

(Restaurantes e 

Similares) 

I – Transportes, 

Armazenagem e 

Comunicações 

J – Actividades 

Financeiras 

K – Actividades 

Imobiliárias, 

Alugueres e Serviços 

Prestados às 

Empresas 

M, N e O * Unidade territorial Total 

Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros 

Portugal 287.652.471 111.411.031 5.622.213 22.473.249 11.382.944 22.671.267 8.089.425 

Alcobaça  11.689.950 5.008.000 136.533 550.980 3.650 354.525 213.093 

Alenquer  1.018.752 454.233 15.437 31.163 ... 18.792 11.912 

Azambuja  1.075.027 508.819 10.250 90.408 ... 29.441 5.553 

Batalha 1.610.940 929.707 8.105 98.672 ... 11.998 2.991 

Cadaval 468.624 208.421 4.784 16.736 374 16.215 5.897 

Caldas da Rainha  161.803 77.786 583 8.560 182 1.701 6.658 

Leiria  791.569 429.649 19.987 20.623 497 44.045 15.718 

Marinha Grande  3.571.085 1.488.693 46.557 99.911 2.598 148.690 130.232 

Pombal  971.911 262.996 8.833 22.807 ... 31.981 10.325 

Porto de Mós  1.027.407 307.660 14.195 93.981 ... 33.420 16.697 

Rio Maior 445.157 116.035 3.313 43.613 ... 8.552 3.745 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Relativamente ao volume de negócios gerado na área de estudo, a secção G – Comércio é, 

de todas as secções da CAE, aquela que gera maior volume de negócios (ver Quadro 

4.11.31), na ordem dos 5.000 Milhões de Euros em 2003. Os concelhos que mais 

contribuem para este valor são Leiria e Azambuja, seguidos de Alenquer, Alcobaça e Caldas 

da Rainha. As outras secções do sector terciário que geram maior volume de negócios são 

a Secção I - Transportes, Armazenagem e Comunicações e a Secção K - Actividades 

Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, com volumes de negócio em 

2003 na ordem dos 560 Milhões de Euros e 350 Milhões de Euros respectivamente. 

 

O conjunto de concelhos em análise possui uma grande riqueza e diversidade de recursos 

turísticos. Os onze concelhos distribuem-se por três Regiões de Turismo: 

 

− Região de Turismo de Leiria / Fátima – inclui os concelhos de Alcobaça, Batalha, 

Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós; 

− Região de Turismo do Oeste – inclui os concelhos de Alenquer, Cadaval, Caldas da 

Rainha e Rio Maior; 

− Região de Turismo do Ribatejo – inclui o concelho da Azambuja. 

 

A listagem dos recursos turísticos destes concelhos é extensa. Contudo, pela sua relevância 

importa destacar os seguintes: 

 

− Turismo monumental - Os Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, classificados pela 

UNESCO como Património da Humanidade, são porventura os mais importantes 

elementos patrimoniais da área de estudo. Têm também assaz importância, nesta 

vertente, os castelos de Leiria, Pombal e Porto de Mós; 

− Turismo de natureza - Destacam-se na área de estudo o Parque Natural da Serra de 

Aire e Candeeiros, o Pinhal de Leiria e as grutas do Maciço Calcário Estremenho; 

− Turismo de sol e mar - Nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Marinha 

Grande, Leiria e Pombal, encontram-se algumas estâncias balneares muito 

procuradas, como S. Martinho do Porto, Foz do Arelho, Vieira de Leiria ou Pedrógão; 

− Turismo religioso - A proximidade ao Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, 

constitui uma mais-valia em termos turísticos para os concelhos vizinhos, que 

beneficiam directa e indirectamente do afluxo de turistas a este local de 

peregrinação; 
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− Turismo activo - Pelos efeitos que produzem em termos de atracção de 

investimentos hoteleiros e imobiliários, os campos de golfe são considerados 

empreendimentos altamente dinamizadores do sector turístico. No Oeste existem já 

vários instalados, um dos quais no concelho de Rio Maior: o Golden Eagle da Quinta 

do Brinçal. Está também projectado um novo empreendimento para a Quinta da 

Abrigada, no concelho de Alenquer; 

− Turismo termal - As Caldas da Rainha são, desde há vários séculos, uma das 

estâncias termais mais procuradas do país. Na área de estudo existem ainda as 

termas de Monte Real, em Leiria, e as termas da Piedade, em Alcobaça; 

− Turismo cultural - A riqueza patrimonial da área de estudo está também na sua 

gastronomia, nos seus vinhos, nas suas artes e eventos culturais, nas suas 

tradições. Neste âmbito destacam-se dois projectos, apoiados pelas respectivas 

Regiões de Turismo, que pretendem dar a conhecer as actividades económicas 

tradicionais: a Rota do Vidro (Marinha Grande, Alcobaça, Leiria) e a Rota dos Vinhos 

do Oeste, ilustradas nas Figuras 4.11.25 e 4.11.26. 

 

Contudo, apesar de todas as potencialidades que se lhe reconhecem, o sector do turismo 

apresenta ainda pouco dinamismo no conjunto de concelhos que constitui a área de estudo, 

sobretudo nos indicadores relativos à procura de alojamentos (ver Quadro 4.11.32). 

 

Os concelhos com maior número de estabelecimentos hoteleiros são o de Leiria (22), 

seguido das Caldas da Rainha (11), Alcobaça e Marinha Grande (ambos com 9). Das 4.513 

camas que constituíam a capacidade de alojamento total na área de estudo em 2002, 3.960 

concentram-se nestes quatro concelhos (87,7%). Quanto ao tipo de estabelecimentos 

existentes, verifica-se que 71% são do tipo pensão e apenas 25,8% são hotéis, o que se 

reflecte na capacidade de alojamento: 55,1% das camas são em pensões e apenas 41,2% 

em hotéis. 

 

Dividindo a capacidade de alojamento instalada em hotéis pelo número de estabelecimentos 

deste tipo, constata-se que a dimensão média dos hotéis nestes concelhos é de 116 camas, 

enquanto a média nacional é de 201 camas. 

 

Considerando os valores da taxa de ocupação–cama, pode-se concluir que o parque 

hoteleiro destes concelhos está, ainda assim, sobredimensionado face à procura, sobretudo 

na Marinha Grande onde a taxa de ocupação foi de apenas 19,9%. Segundo o diagnóstico 
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do sector do turismo realizado no âmbito do Plano Estratégico da Alta Estremadura 

(CEDRU, 2003), “a região está ainda muito orientada para um cliente pouco exigente e que 

permanece pouco tempo”. Outra das debilidades que o PEAE identificou neste sector é a 

“ainda forte sazonalidade dos dois principais produtos turísticos regionais – Praia/Sol e 

Fátima”. 

 

 

Figura 4.11.25 - Rota do vidro (Fonte: Região de Turismo do Oeste) 
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Figura 4.11.26 - Rota dos vinhos do Oeste (Fonte: Região de Turismo do Oeste) 

 

Os indicadores relativos ao número de estabelecimentos e capacidade de alojamento de 

Turismo em Espaço Rural, demonstram que a modalidade tem ainda pouca expressão 

nestes concelhos, apesar das várias potencialidades existentes, como sejam a paisagem 

rural “viva”, que poderia estimular o agro-turismo, ou o interesse patrimonial que têm muitas 

quintas existentes na área de estudo, onde se poderiam desenvolver mais e melhores 

projectos nas áreas do turismo de habitação ou do eno-turismo. 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.450 

 

Quadro 4.11.32 - Indicadores do Turismo, em 2002 

Estabelecimentos Capacidade de Alojamento 

Proveitos 

de 

Aposento 

Dormidas Hóspedes 

Estada 

Média no 

Estabele- 

cimento 

Taxa de 

Ocupação-

Cama 

(bruta) 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros Total Total Total Total Total 

Unidade 

territorial 

nº nº nº nº nº nº nº nº 
Milhares 

de Euros 
nº nº 

nº de 

noites 
% 

Alcobaça 9 2 7 - 583 274 309 - 1.244 55.594 25.070 2,2 28,8 

Alenquer - - - - - - - - - - - - - 

Azambuja 1 - 1 - 18 - 18 - … … … … … 

Batalha 4 - 2 2 222 - 57 165 668 27.317 18.341 1,5 33,7 

Cadaval 1 - 1 - 49 - 49 - … … … … … 

Caldas da 

Rainha 
11 2 9 - 1.030 397 633 - 1.721 89.665 47.562 1,9 24,1 

Leiria 22 8 14 - 1.622 758 864 - 3.159 123.482 58.364 2,1 27,8 

Marinha Grande 9 3 6 - 725 407 318 - 1.505 57.498 20.051 2,9 19,9 

Pombal 3 - 3 - 162 - 162 - 349 13.040 8.087 1,6 22,1 

Porto de Mós - - - - - - - - - - - - - 

Rio Maior 2 1 1 - 102 24 78 - … … … … … 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 
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Recuperando o exercício já desenvolvido para os sectores primário e secundário, procurou-

se também identificar espaços ou instalações potencialmente afectados pelos corredores da 

LAV, em que se desenvolvam actividades enquadradas no sector terciário. 

 

Para além das limitações metodológicas da fotointerpretação explicadas no início do 

capítulo, a identificação de afectações directas de espaços relacionados com este sector de 

actividade revelou-se particularmente difícil, em grande medida porque o espaço físico 

necessário ao desenvolvimento de actividades do sector terciário pode ser em tudo 

semelhante ao de uma habitação, sendo ainda possível o mesmo edifício acumular funções 

distintas. Optou-se assim por considerar como instalações e espaços associadas ao sector 

terciário os parques empresariais e as zonas de grande concentração empresarial, assim 

como instalações de armazenagem. Destes, importa destacar pela sua relevância os 

seguintes: 

 

− Parque de Armazenagem da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de 

Cima – Este parque é a mais importante infra-estrutura de armazenagem e 

distribuição de combustíveis da Área Metropolitana de Lisboa, estando prevista em 

Plano de Pormenor a expansão de uma plataforma logística de grande dimensão nas 

suas imediações; 

 

 

Figura 4.11.27 - Parque de Armazenagem da CLC, em Aveiras de Cima – Azambuja 

 

− Zona empresarial ao longo da EN1 – Grande concentração de pequenas empresas 

localizadas ao longo da EN1, sobretudo nos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós, 
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em que o comércio grossista tem peso significativo, mas também o comércio a 

retalho e a restauração.  

− Zona Industrial de Ponte da Pedra – Área de desenvolvimento de actividades 

económicas localizada na freguesia de Regueira de Pontes, no concelho de Leiria, 

onde estão instaladas maioritariamente empresas de média dimensão (unidades 

industriais e armazéns); 

− Parque Industrial Manuel da Mota – Segundo a Câmara Municipal de Pombal, o 

Parque Industrial Manuel da Mota é um equipamento de importância determinante 

para a economia concelhia, que se encontra actualmente em fase de consolidação e 

expansão. Está inclusive prevista em Plano de Pormenor a sua expansão para norte 

(2ª Fase - Quinta Nova), acompanhada de investimentos na melhoria das 

acessibilidades e espaços verdes e de criação de áreas de habitação, comércio e 

serviços. 

 

Os outros projectos – já referidos na caracterização do sector secundário – de 

desenvolvimento de novos parques empresariais, designadamente da Plataforma logística 

do Carregado/Ota/Azambuja, da Área industrial/empresarial do Landal, da Zona de 

Localização Empresarial da Benedita, e do Loteamento Industrial em Leiria, situado a Norte 

do Nó da A8/A17, a concretizarem-se, serão igualmente relevantes para as actividades do 

sector terciário. 

 

Por fim, refira-se que não foram identificadas instalações associadas ao sector terciário 

afectadas pelas soluções LOB, LA, LC, LD e LF e pelas alternativas 3A, 3C e 3E. 

 

No Anexo 4.11.4 indicam-se as instalações associadas com o sector terciário existentes na 

proximidade da LAV. 

 

 

4.11.5 Equipamentos e infra-estruturas 
 

4.11.5.1 Equipamentos sociais 
 

Com base nos levantamentos de campo, na análise cartográfica e nas reuniões realizadas 

com as autarquias, foram identificados nas áreas directamente interferidas pelos corredores 

e na sua proximidade, uma série de equipamentos sociais potencialmente afectados pela 
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linha de AV, e que estão representados nos Desenhos LC1_EP_170_124_A a 

LC1_EP_170_132_A (Síntese de Impactes). 

 

No Anexo 4.11.5 são apresentados e localizados os equipamentos potencialmente 

afectados por cada uma das alternativas. Nas soluções LOA e LOB, de Ligação ao 

Aeroporto da Ota, e LA, LC, LD, LE e LF e nas alternativas 3B, 3D e 3F não foram 

identificados equipamentos potencialmente afectados. 

 

 

4.11.5.1.1 Locais de culto 
 

Foram identificados três locais de culto religioso potencialmente afectados pelos corredores 

da LAV, designadamente: 

 

− Capela de Moita do Poço, na freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça. Edifício de 

construção recente; 

− Ermida de Nossa Senhora da Paz, em Assanha da Paz, freguesia de Almagreira, no 

concelho de Pombal. Foi restaurada em 1944; 

− Capela de Carnide de Cima, na freguesia de Carnide, concelho de Pombal. Edifício 

de construção recente. 

 

 

4.11.5.1.2 Estabelecimentos de ensino e outros equipamentos para a infância e juventude 
 

Foram identificados na proximidade dos corredores da LAV vários estabelecimentos de 

ensino e equipamentos sociais vocacionados para a infância e juventude, designadamente 

escolas do 1º ciclo do ensino básico (EB1), centros de actividades de tempos livres (ATL) e 

dois jardins-de-infância. 

 

Em relação às escolas identificaram-se duas no concelho de Alcobaça (EB1 Moita do Poço 

e EB1 / ATL de Covões), uma no concelho de Leiria (EB1 Boa Vista), duas no concelho de 

Pombal (EB1 Carnide de Cima e EB1 Assanha da Paz) e uma no concelho de Rio Maior 

(EB1 Mata de Baixo). 

 

Quanto a jardins-de-infância, apenas foram identificados dois equipamentos deste tipo na 

proximidade dos corredores, designadamente um situado em Tremoceira, na freguesia de 
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Pedreiras, concelho de Porto de Mós, e outro em Regueira de Pontes, no concelho de 

Leiria. 

 

Será ainda afectado o espaço destinado à implantação do Centro de Actividades de Tempos 

Livres para Crianças, projectado para o lugar de Celeiro (freguesia de Reguengo do Fetal, 

concelho da Batalha). Segundo a Câmara Municipal da Batalha, o projecto consiste num 

equipamento onde irão convergir as actividades de ocupação de tempos livres destinadas 

às crianças do concelho, em articulação com os jardins-de-infância e as escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. O projecto foi candidatado ao Programa de Qualificação do 1º Ciclo do 

Ensino Básico em finais de 2003. 

 

  
Figura 4.11.28 - EB1 Moita do Poço (Turquel –

Alcobaça) 

Figura 4.11.29 - EB1 Boa Vista (Boa Vista – 

Leiria) 

 

 

4.11.5.1.3 Equipamentos para a terceira idade 
 

O único equipamento deste tipo potencialmente afectado localiza-se em Bidoeira de Cima, 

no concelho de Leiria. Trata-se do lar de terceira idade Sobral do Castanheiro (ver Figura 

4.11.30), um equipamento que se encontra em funcionamento há cerca de dois anos. Este 

lar dispõe de 20 quartos, espaços de convívio, cozinha e salas de jantar, capela com 

celebrações regulares, biblioteca e espaços verdes envolventes. O lar oferece uma ampla 

gama de serviços aos utentes, como apoio médico, acompanhamento social, refeições, 

prática de actividade física e animação cultural, entre outros. Segundo o site do lar, a sua 

localização em Bidoeira de Cima deveu-se, em parte, por se tratar de um local que permite o 
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recolhimento dos utilizadores, mas também é dada bastante relevância à sua acessibilidade, 

nomeadamente à cidade Leiria e às praias da região. 

 

 

Figura 4.11.30 - Lar de 3ª Idade – Bidoeira de Cima 

 

 

4.11.5.1.4 Equipamentos desportivos 
 

O maior equipamento desportivo localizado na proximidade dos corredores da LAV é o 

Clube de Golfe da Quinta do Brinçal, no concelho de Rio Maior. Encontra-se em 

funcionamento desde 1994 e foi desenhado pelo arquitecto norte-americano Rocky 

Roquemore. Para além do campo de golfe de 18 buracos, o empreendimento inclui uma 

escola de equitação e um clubhouse com bar e restaurante. Segundo a Câmara Municipal, 

existe um Plano de Pormenor para a área envolvente a este clube que prevê a construção 

de um hotel, residências, e outros equipamentos. 

 

Próximo de Pousos, no concelho de Leiria, encontram-se também as instalações do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria, o maior clube da Associação de Ténis de Leiria, com mais 

de 30 atletas de alto rendimento, que competem semanalmente a nível regional e nacional. 

Fundado em 1995, o clube dispõe de uma escola de ténis com cerca de 300 alunos. O 

edifício sede engloba os serviços administrativos, serviços da escola de ténis, uma loja de 

desporto, um café/restaurante com esplanada e um salão de jogos. O complexo inclui 6 

courts de ténis, uma bancada no court central e um parque de estacionamento. Segundo o 
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website do Centro, está prevista a expansão da zona desportiva, incluindo a construção de 5 

novos courts cobertos e a remodelação do edifício sede, com novos serviços. 

 

Encontram-se ainda na área dos corredores da LAV três campos de jogos pelados, um 

situado no concelho de Leiria, em Á-do-Barbas (ver Figura 4.11.31), outro no concelho de 

Porto-de-Mós, em Pedreiras (utilizado pelo Grupo Desportivo das Pedreiras) e o outro no 

concelho de Pombal, em Almagreira. Junto a este último, existe ainda um pequeno campo 

polidesportivo. 

 

 

Figura 4.11.31 - Campo de jogos – Á-do-Barbas 

 

Em Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, encontram-se mais dois campos de jogos 

contíguos, designadamente um campo relvado, com uma bancada coberta, e um campo de 

treinos pelado. Este equipamento é utilizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo 

Bidoeirense. 

 

 

4.11.5.1.5 Cemitérios 
 

Foram identificados três cemitérios na proximidade dos corredores da LAV, dos quais 

nenhum será directamente afectado por qualquer das alternativas em estudo, a saber: 

 

− Cemitério de Alcoentre, no concelho de Azambuja (Figura 4.11.32); 

− Cemitério de Almagreira, no concelho de Pombal; 

− Cemitério em Maceirinha, freguesia de Maceira, no concelho de Leiria. 
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Figura 4.11.32 - Cemitério de Alcoentre 

 

 

4.11.5.1.6 Equipamentos de saúde 
 

Foi identificado um equipamento de saúde localizado a menos de 200 metros da LAV, 

localizado em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria. Trata-se da extensão de Regueira 

de Pontes do Centro de Saúde de Leiria - Dr. Arnaldo Sampaio, que oferece valências de 

consulta personalizada, saúde infantil e saúde escolar. A população inscrita nesta extensão 

é de 1.960 pessoas. 

 

 

4.11.5.2 Infra-estruturas ambientais e energéticas 
 

Os corredores da linha de alta velocidade em estudo interceptam diversas infra-estruturas 

pertencentes às redes de distribuição de gás natural, de electricidade, de abastecimento de 

água e de saneamento, que se encontram representadas nos Desenhos 

LC1_EP_170_124_A a LC1_EP_170_132_A (Síntese de Impactes).  
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Figura 4.11.33 - Aspecto de linhas de alta tensão 

sobre a EN1 - Rio Maior 

Figura 4.11.34 - Aspecto de gasoduto, em Mata 

de Baixo - Rio Maior 

 

O traçado dos corredores da LAV partilha por diversas vezes espaços canais que foram já 

utilizados para a implantação de outros redes, sendo difícil estas não serem afectadas. É 

sobretudo nos concelhos de Alenquer, Alcobaça, Marinha Grande, Leiria e Pombal que foi 

identificado um maior número de situações deste tipo. 

 

A seguinte caracterização das infra-estruturas ambientais e energéticas afectadas baseia-se 

na informação apresentada no Volume 12 do Estudo Prévio, no qual se encontram descritos 

exaustivamente os serviços afectados pela construção do empreendimento ferroviário. 

 

 

4.11.5.2.1 Infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento 
 

Na rede da EPAL, será afectado o Canal do Alviela, uma infra-estrutura antiga com 

construção em alvenaria de pedra, com diâmetros 1800/1500 mm. A conduta da Ota, com 

um diâmetro de 800 mm, também será afectada. Poderão ainda ser afectadas a Conduta da 

Quinta do Campo, um reforço do Aqueduto do Tejo com 600 mm de diâmetro, e a Conduta 

do Carregado, com 800 mm de diâmetro, mas não foram fornecidas as cotas de instalação 

destas condutas. 

 

As infra-estruturas afectadas da rede da Águas do Oeste serão essencialmente infra-

estruturas que ainda não estão construídas, mas que, por se encontrarem em fase de 

projecto e de concurso, foram consideradas como potencialmente afectadas. As infra-
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estruturas em questão são a conduta adutora do Subsistema 1 (Zona Centro), com 

diâmetros variáveis entre 150 e 700 mm, que se encontra em fase de concurso, e a conduta 

adutora do Subsistema 2 (Zona Norte), com diâmetros variáveis entre 150 e 900 mm, e que 

se encontra em fase de projecto. 

 

Quanto à rede da SIMLIS, as infra-estruturas afectadas serão a estação elevatória B1.N 

localizada em Barreiros (Leiria) e vários colectores de águas residuais domésticas, 

designadamente colectores de esgoto de PEAD de diâmetro 200 mm, colectores de esgoto 

de PEAD de diâmetro 315 mm, colector de esgoto de PP corrugado de diâmetro 200 mm e 

colector de esgoto de PEAD de diâmetro 500 mm. Refira-se também que, junto ao km 

11+000 do sub-eixo 2.2.3 (Alternativa 2E), a cerca de 100 m do eixo da via, está localizada a 

ETAR de Pedreiras, que se encontra em funcionamento desde 2005. 

 

Relativamente à rede dos SMAS de Leiria, não é prevista a afectação de órgãos 

complementares dos sistemas, tais como reservatórios ou estações elevatórias, embora os 

elementos fornecidos não sejam precisos. O Estudo Prévio recomenda que em fase 

posterior se analise mais detalhadamente esta possibilidade, bem como a probabilidade de 

afectação de colectores e condutas municipais. 

 

A informação disponibilizada pela Águas do Lena, designadamente informação descritiva 

sobre as redes de distribuição nas localidades de Cela de Cima e Fornaria, Arergões, 

Perrulhal, Alcaidaria Torrinhas e Piqueiral, não permitiu que, no Estudo Prévio, fossem 

determinados os serviços afectados nesta rede. Da mesma forma, a escassa informação 

disponibilizada pela Águas de Alenquer também não permitiu identificar infra-estruturas 

afectadas pelos traçados da LAV. 

 

 

4.11.5.2.2 Infra-estruturas de gás 
 

Foram identificadas intercepções dos traçados da LAV com gasodutos de transporte de gás 

natural do 1º escalão (com pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) da 

Concessionaria Transgás, e com gasodutos do 2º escalão (com pressão de serviço igual ou 

inferior a 20 bar e superior a 4 bar) da distribuidora regional Lusitânia Gás.  

 

Embora não tenham sido tratadas no Estudo Prévio, nem tenham sido disponibilizados 

elementos que permitissem a sua caracterização, é possível existirem também 
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interferências com ramais ou condutas de gás com pressões de serviço iguais ou inferiores 

a 4 bar.  

 

 

4.11.5.2.3 Infra-estruturas de energia eléctrica 
 

As infra-estruturas de energia eléctrica potencialmente afectadas serão linhas de energia de 

muito alta tensão (RNT - Rede Nacional de Transportes) e linhas de energia de alta tensão, 

concessionadas à REN – Rede Eléctrica Nacional, e linhas de energia de média e baixa 

tensão, concessionadas à EDP-Distribuição e Energia. 

 

As infra-estruturas mais relevantes são as da Rede Nacional de Transportes, constituída por 

linhas e estações com tensão superior a 110 kV. Os traçados em estudo intersectam linhas 

da RNT com tensões de 150kV, 220 kV e 400 kV. Refira-se que são intersectadas diversas 

linhas ligadas à Central Térmica do Carregado e às subestações de Quinta da Mata (Rio 

Maior) e Celeiro (Batalha), que se encontram na proximidade dos traçados mas não serão 

afectadas. 

 

Embora os elementos de base fornecidos pela REN e EDP não tenham permitido, em sede 

de Estudo Prévio, uma análise rigorosa das interferências, considerou-se na análise dos 

serviços afectados que a maior parte dos traçados existentes são aéreos, existindo algumas 

redes enterradas de média e baixa tensão, principalmente junto a centros urbanos. 

 

 

4.11.5.2.4 Infra-estruturas de telecomunicações 
 

Os escassos elementos de base recolhidos junto das operadoras das redes móveis de 

telecomunicações (TMN, Optimus, Vodafone) só permitiu uma análise parcial das 

interferências nas infra-estruturas telefónicas, limitada às infra-estruturas concessionadas à 

Portugal Telecom. Trata-se de uma rede muito complexa, com um grande número de linhas, 

registando-se bastantes intercepções com os traçados da LAV. Refira-se no entanto, que se 

tratam de infra-estruturas relativamente simples, cujo restabelecimento não levanta grandes 

dificuldades do ponto de vista técnico. 

 

Segundo a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, são também intersectadas 

as zonas de servidão radioeléctrica para os Feixes Hertzianos Serra de Candeeiros-Monte 
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do Facho e Monte do Facho-Serra da Boa Viagem, licenciados em nome da PT 

Comunicações, e para o Feixe Hertziano Monte Gordo-Serra de Candeeiros, licenciado em 

nome da PT Comunicações, com processo de constituição de servidão já iniciado. Contudo, 

segundo informação prestada pela ANACOM, tendo em consideração a diferença 

significativa entre as cotas dos seus emissores-receptores e as cotas do terreno onde se 

inscreve o traçado da ligação ferroviária, não será de esperar que a implementação do 

traçado ferroviário previsto, em qualquer dos traçados propostos, possa provocar 

interferências ou perturbações radioeléctricas, desde que não seja invadida a zona de 

desobstrução estabelecida para cada um dos feixes. 

 

Nos Anexos 4.11.6 a 4.11.9 são apresentadas as infra-estruturas de grande distribuição 

potencialmente afectadas pela Linha de Alta Velocidade, designadamente as pertencentes 

às redes da EPAL, da Águas do Oeste, da SIMLIS, da Transgás, da Lusitânia Gás e da 

REN. Para além da localização e caracterização das infra-estruturas afectadas, são também 

referidas as características da linha-férrea no local em que intercepta as infra-estruturas, 

assim como as acções de restabelecimento preconizadas para cada situação. Apesar de ser 

potencialmente afectado um grande número de linhas pertencentes às redes da EDP e da 

Portugal Telecom, a informação disponível não permite a caracterização das afectações 

com idêntico rigor, pelo que não é apresentada. No entanto, refira-se que a interferência da 

LAV com estas linhas não é passível de constituir impactes significativos. 

 

O Anexo 4.11.6 refere-se às infra-estruturas de águas afectadas, sendo que apenas foram 

identificadas interferências com as alternativas do Sub-Troço 1 e da Ligação ao Aeroporto 

da Ota (LOA e LOB). Por sua vez, o Anexo 4.11.7 refere-se às infra-estruturas de esgotos 

afectadas. Foram identificadas interferências com as alternativas 1A, 1B, 1D, 1F e com 

todas as alternativas do Sub-troço 2. 

 

O Anexo 4.11.8 refere-se às infra-estruturas de transporte de gás natural afectadas, 

registando-se interferências em todas as alternativas, excepto nas alternativas LB a LF. Por 

fim, o Anexo 4.11.9 apresenta as infra-estruturas de energia eléctrica afectadas, tendo sido 

identificadas interferências com todas as alternativas de Ligação ao Aeroporto da Ota e dos 

Sub-troços 1 e 2. No Sub-troço 3 apenas ocorrem interferências com as alternativas 3B, 3D 

e 3F. Não se identificaram interferências na Ligação entre Sub-troços 1 e 2. 
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4.11.5.3 Acessibilidades e transportes 
 

O troço Alenquer (Ota) – Pombal da futura linha de AV Lisboa – Porto desenvolve-se, 

grosso modo, de forma paralela entre as linhas ferroviárias do Norte e do Oeste, apenas 

intersectando esta última junto da Marinha Grande, nomeadamente no seu troço Marinha 

Grande – Leiria e no ramal de serviço da cimenteira de Maceira. Por sua vez, a ligação à 

Linha do Norte determina o ponto inicial dos sub-eixos 0.1.1 e 0.1FO, na Vala do Carregado, 

sendo por isso um elemento determinante para os traçados. A possibilidade de estabelecer 

complementaridades entre as duas redes ferroviárias encontra-se em estudo, uma hipótese 

que poderá resultar numa economia de tempo e recursos na concretização do projecto de 

AV, bem como na minimização dos seus impactes, inclusive os socio-económicos. 

 

Da mesma forma, também a localização do futuro Aeroporto Internacional da Ota é 

determinante para o traçado da linha de AV, uma vez que o Eixo 1 tem início junto da área 

projectada para a sua implantação. A distância aos principais centros urbanos da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo impõe que esta infra-estrutura aeroportuária seja bem articulada com 

outros modos de transporte, designadamente com as redes rodoviária e ferroviária. Para 

além das conexões com a linha de AV, estão ainda previstas para esta área ligações à 

Linha do Norte (através de um shuttle Lisboa – Ota) ao IC11 – A10, e daí ao IP1 – A1.  

 

Quanto às acessibilidades rodoviárias na área de estudo, a rede fundamental e 

complementar é caracterizada pela presença de dois Itinerários Principais, o IP1 – A1 e o 

IP6 – A15, e dois Itinerários Complementares, o IC1 – A8 e o IC2 – EN1, como ilustra a 

Figura 4.11.35. Está ainda projectada a construção do IC11, que ligará a Marateca a 

Peniche, atravessando o Tejo junto ao Carregado, e do IC9 que ligará a Nazaré a Tomar e a 

Ponte de Sôr, utilizando em parte outras vias já existentes, designadamente o IC2 entre 

Alcobaça e Batalha e o IC3 e o IP6 entre Tomar e Abrantes. 

 

Como se pode observar na Figura 4.11.36, está também prevista a construção do IC36 – 

A17, que constituirá o segmento sul da Circular Externa de Leiria. Enquanto esta infra-

estrutura não for concluída, o tráfego que circula entre o IP1 – A1 e o IC2 – A8 continuará a 

utilizar o segmento norte da Circular Externa (IC2), o que origina estrangulamentos e pontos 

de conflito. Por sua vez, a Circular Interna de Leiria também ainda não está concluída. 
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Figura 4.11.35 - Rede principal de acessibilidades rodo e ferroviárias na área de estudo (Fonte: 

Elaboração própria, a partir de informação originária do Instituto das Estradas) 
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Figura 4.11.36 - Rede Viária Estruturante de Leiria – Evolução prevista e proposta (Fonte: Câmara 

Municipal de Leiria, 2005) 
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Actualmente as auto-estradas constituem as principais vias de comunicação inter-regionais 

para os concelhos da área em estudo, mas outras vias mais antigas tiveram e têm ainda um 

papel determinante no desenvolvimento das áreas urbanas e na localização das actividades 

económicas. É sobretudo o caso da EN1 nos concelhos de Rio Maior, Alcobaça, Porto de 

Mós e Batalha, em função da qual se desenvolveram inúmeras actividades económicas, de 

tipologia muito variada mas fundamentalmente indústrias transformadoras, armazenagem e 

comércio grossista. 

 

Para além destes eixos principais encontra-se a rede rodoviária secundária, composta por 

Estradas Nacionais e Estradas e Caminhos Municipais, que é mais esparsa nas áreas de 

menor ocupação humana ou de povoamento concentrado e se adensa naquelas onde o 

padrão de povoamento é mais disperso (ver Desenhos LC1_EP_170_001_B a 

LC1_EP_170_010_B). É este o caso das freguesias da Benedita e Turquel, no sopé da 

serra dos Candeeiros, onde diversas ramificações na rede rodoviária (em alguns casos 

autênticas “estradas-rua”) ligam os pequenos aglomerados às sedes de freguesia e à EN1. 

A rede viária secundária é também mais densa nos arredores da cidade de Leiria e no eixo 

Leiria – Marinha Grande onde o nível de ocupação urbana e industrial tem aumentado 

bastante nas últimas décadas. 

 

No Anexo 4.11.10 são identificadas as principais infra-estruturas de transportes ferroviários 

e rodoviários (Auto-estradas, Itinerários Principais e Complementares, Estradas Nacionais e 

Estradas Municipais), existentes ou projectadas, localizadas a menos de 200 metros da 

linha de AV, e o tipo de restabelecimento previsto no Estudo Prévio para cada uma das 

interferências. Refira-se que, nas alternativas LOA, LOB, LC e LD, não foram identificadas 

intercepções. 

 

 

4.11.6 Estações 
 

O Estudo Prévio prevê duas localizações alternativas para a Estação de Leiria, ambas 

situadas no concelho de Leiria: 
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4.11.6.1 Estação de Leiria Nascente 
 

Esta localização insere-se no limite das freguesias de Santa Eufémia e Pousos. A freguesia 

de Santa Eufémia apresentava, em 2001, uma população residente de 2.418 indivíduos, 

tendo registado uma variação muito positiva nas décadas de 80 e 90, designadamente 9,4% 

em 81/91 e 16,5% em 91/01. A densidade populacional em 2001 era de 246,2hab/km2. 

 

Da mesma forma, também a freguesia de Pousos registou crescimentos consideráveis de 

13% em 81/91 e 27,3% em 91/01, contabilizando em 2001 um efectivo de 7.206 indivíduos, 

sendo a densidade populacional de 437,6hab km2. O crescimento assinalado nestas duas 

freguesias está, naturalmente, relacionado directamente com o crescimento e 

suburbanização da cidade de Leiria. 

 

A norte da localização da estação encontra-se uma área de ocupação agrícola disposta no 

sentido poente-nascente, que corresponde ao vale da ribeira do Sirol - Frades / Cancela da 

Azeiteira / Santa Eufémia. De facto, a actividade agrícola tem ainda alguma importância na 

freguesia de Santa Eufémia, cuja população agrícola corresponde a 18% da população da 

freguesia, e onde a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) corresponde a 278ha. 

 

Na área envolvente da estação, para sul, encontram-se diversas habitações nos lugares do 

Azabucho e Campo Amarelo. No topo da encosta está em fase avançada de concretização 

um novo loteamento, composto fundamentalmente por moradias unifamiliares de grande 

dimensão destinadas a uma população de classe média-alta. A sudeste da estação 

encontram-se ainda alguns armazéns dispersos. 

 

Refira-se ainda a que a localização da Estação de Leiria Nascente poderá afectar o 

funcionamento de dois equipamentos localizados na sua proximidade, designadamente a 

Escola Básica do 1º Ciclo de Santa Eufémia, que ficará praticamente sob o viaduto em que 

a estação se implantará parcialmente, e o Centro Internacional de Ténis de Leiria, situado 

numa encosta a sul da estação, numa posição sobranceira à embocadura de dois túneis. 

 

Quanto às acessibilidades, esta localização situa-se nas imediações do Nó de Leiria do IP1 

– A1 e do traçado projectado para o IC36 – A17. 
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4.11.6.2 Estação de Leiria Poente 
 

A localização da Estação de Leiria Poente situa-se na freguesia da Barosa, que em 2001 

tinha uma população residente de 1.849 indivíduos. Nas últimas duas décadas a dinâmica 

demográfica da freguesia foi positiva, registando variações de 6,1% em 81/91 e 3,5% em 

91/01. A densidade populacional em 2001 era de 140,3hab km2. No entanto, uma vez que 

esta freguesia se encontra precisamente entre Leiria e Marinha Grande e a tendência de 

crescimento urbano das duas cidades aponta para a consolidação deste eixo urbano, é 

previsível que o seu ritmo de crescimento aumente consideravelmente nas próximas 

décadas. 

 

O espaço para o qual está projectada esta localização fica, aproximadamente, 800 metros a 

noroeste do lugar da Barosa e tem uma ocupação predominantemente agro-florestal. Na 

sua envolvente encontram-se diversas oficinas, armazéns e unidades industriais de 

pequena e média dimensão. 

 

Refira-se que o espaço para o qual se projecta a construção da estação fica inserido na 

área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, que é atravessada pelo sub-

eixo 2.1.5 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 31+800 e 35+100. 

 

Esta localização situa-se junto ao nó da Marinha Grande Este no IC1 – A8 e ao futuro nó de 

ligação do IC1 – A8 com o IC36 – A17, tendo portanto uma elevada acessibilidade aos 

concelhos da área de estudo situados a sul de Leiria e também a norte, com a construção 

da A17. Próxima ficará também a EN242, a mais importante via de ligação entre Leiria e 

Marinha Grande, que serviria de ligação principal entre a cidade e a estação. 
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4.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

4.12.1 Introdução 

 

O processo de planeamento e de ordenamento do território evidencia-se actualmente como 

um elemento chave no desenvolvimento sustentável, assumindo particular relevo na 

promoção da qualidade de vida em termos urbanísticos e ambientais. Consiste, 

sinteticamente, no planeamento das ocupações, no assegurar da preservação de recursos 

limitados e no potenciar do aproveitamento das infra-estruturas, existentes e planeadas. 

 

A integração de uma infra-estrutura com as especificidades da ligação ferroviária de alta 

velocidade deve ser acompanhada da análise dos instrumentos de planeamento e de 

ordenamento do território vigentes, designadamente nos espaços potencialmente afectados 

pela implantação do corredor ferroviário. Tal como GASPAR (1997) refere, as grandes infra-

estruturas, entre as quais o comboio de alta velocidade, revelam-se indispensáveis “para 

definir as grandes linhas da organização do território a longo e muito longo prazo”, 

assumindo, deste modo, uma importância marcante nas questões do planeamento territorial. 

 

O processo de ordenamento do território na área de estudo tem algumas bases recentes de 

orientação planeada, mormente através do Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e de vários Planos Directores Municipais (PDM), 

documentos que definiram as afectações funcionais dos espaços, condicionantes de índole 

diversa, tendo igualmente estabelecido directrizes no sentido de orientar e regular as acções 

dos vários actores envolvidos na gestão territorial, que evidentemente, não consideraram 

esta infra-estrutura. 

 

Identificam-se, seguidamente, todos os instrumentos de ordenamento do território vigentes 

ou em fase de elaboração/aprovação, de âmbito nacional, regional, especial, sectorial e 

municipal/local, com incidência na área em estudo: 
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Âmbito Nacional: 

− Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), com 

incidência sobre todo o território nacional (a aguardar processo de discussão 

pública). 

 

Âmbito Especial: 

− Plano Especial de Ordenamento do Território: Plano de Ordenamento de Área 

Protegida do Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (PEOT- POAP 

PNSAC), com incidência nos municípios de Rio Maior, de Porto de Mós e de 

Alcobaça (os eixos/sub-eixos definidos na área do Parque Natural encontram-se nos 

concelhos de Porto de Mós e de Alcobaça). 

 

Âmbito Regional: 

− Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML), em vigor, com incidência no município de Azambuja; 

− Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro Litoral (PROTCL), 

presentemente em elaboração, com incidência nos municípios de Porto de Mós, da 

Marinha Grande, de Leiria e de Pombal; 

− Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste, PROTO, presentemente em 

elaboração, com incidência nos municípios de Alenquer, do Cadaval, das Caldas da 

Rainha e de Alcobaça. 

 

Âmbito Sectorial de Incidência Territorial: 

− Planos de Bacia Hidrográfica (PBH):  

 PBH do Tejo, com incidência, total ou parcial, nos municípios de Alenquer, de 

Alcobaça, da Azambuja, da Batalha, do Cadaval, das Caldas da Rainha, de 

Leiria, de Pombal, de Porto de Mós e de Rio Maior (os eixos/sub-eixos 

definidos na área do PBH do Tejo encontram-se nos concelhos de Alenquer, 

da Azambuja, do Cadaval e de Rio Maior); 

 PBH das Ribeiras do Oeste, com incidência, total ou parcial, nos municípios 

de Alenquer, de Alcobaça, do Cadaval, das Caldas da Rainha e de Porto de 

Mós, (os eixos/sub-eixos definidos na área do PBH das Ribeiras do Oeste 

encontram-se nos concelhos de Alcobaça, das Caldas da Rainha e de Porto 

de Mós); 
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 PBH do Lis, com incidência parcial, nos municípios de Alcobaça, da Marinha 

Grande e de Leiria (os eixos/sub-eixos definidos na área do PBH do Lis 

encontram-se nos concelhos da Marinha Grande e de Leiria). 

− Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROFCL), que terminou 

recentemente a fase de discussão pública, com incidência nos municípios de 

Batalha, de Leiria, da Marinha Grande, de Porto de Mós e de Pombal. 

− Plano Rodoviário Nacional 2000, com incidência sobre todo o território nacional; 

− Plano de Modernização dos Caminhos-de-Ferro, com incidência sobre todo o 

território nacional. 

− Plano Sectorial da Rede Natura 2000, que terminou recentemente a fase de 

discussão pública, com incidência nos sítios “Serras de Aire e Candeeiros” 

(municípios de Rio Maior, de Porto de Mós e de Alcobaça) e “Azabuxo/Leiria” 

(município de Leiria). 

 

Âmbito Municipal: 

− Planos Directores Municipais dos onze concelhos atravessados pelo traçado. 

− Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre, em fase de apreciação 

pela CCDR Lisboa e Vale do Tejo do seu estudo prévio, com incidência no município 

de Azambuja. 

− Plano de Pormenor do Quarteirão na Avenida Nova da Igreja, em fase de ratificação 

governamental, com incidência no município de Alcobaça. 

− Plano de Pormenor para a Expansão do Parque Empresarial Manuel da Mota, na 

direcção norte - 2 ª Fase – Quinta Nova, em fase de aprovação, com incidência no 

município de Pombal. 

− Plano de Pormenor para a Área Envolvente ao Clube de Golfe da Quinta do Briçal, 

em fase de aprovação, com incidência no município de Rio Maior. 

 

O território de estudo relativo ao troço Ota-Pombal desenvolve-se, em grande parte da sua 

extensão, numa faixa próxima do litoral, ao longo da qual se observa uma elevada 

densidade populacional, concentrando importantes actividades económicas no contexto 

regional. Os concelhos atravessados pelos eixos e sub-eixos a caracterizar indicam-se no 

Quadro 4.12.1. A Figura 4.12.1 apresenta graficamente aos concelhos atravessados pelo 

troço em análise. 
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Quadro 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo 

Concelho 

Número de eixos/sub-eixos que 

atravessam os concelhos 

afectados pelo Troço 

Alenquer 6 

Azambuja 7 

Alcobaça 17 

Batalha 1 

Cadaval 1 

Caldas da Rainha 1 

Leiria 6 

Marinha Grande 3 

Pombal 15 

Porto de Mós 6 

Rio Maior 4 

 

 

4.12.2 Aspectos metodológicos 

 

A caracterização da situação de referência do projecto no domínio do ordenamento do 

território efectuou-se tendo por base várias abordagens metodológicas, em três vertentes 

distintas. 
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Figura 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo 
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Na primeira vertente, são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território 

vigentes no território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, a nível nacional, 

regional, sectorial e local (PNPOT, PROT, PEOT, PSIT e PDM)6. Tem por base uma análise 

documental, incluindo também, no que se refere aos PDM, o levantamento e tratamento de 

informação relativa às classes de solo urbano e de solo rural constantes nas Cartas de 

Ordenamento7 dos PDM dos municípios de atravessamento pelos eixos/sub-eixos (a partir 

da quantificação das diversas classes constantes nestas cartas), através da definição de um 

corredor de 400 metros, centrado nos diferentes eixos/sub-eixos. Esta análise será 

desenvolvida por alternativa (de acordo com o zonamento proposto para o troço8), 

preparando a avaliação de impactes, que será efectuada posteriormente, nos mesmos 

moldes, mas para um corredor de 80 metros, centrado nos eixos/sub-eixos. 

 

Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares (Reserva Agrícola 

Nacional - RAN e Reserva Ecológica Nacional - REN), de acordo com as Cartas de 

Condicionantes dos PDM dos municípios de atravessamento pelo troço em estudo. A 

análise é efectuada através da quantificação das áreas regulamentares potencialmente 

afectadas com a implementação dos eixos/sub-eixos para a ligação de alta velocidade, por 

alternativa, também num corredor de 400 metros, centrado nos eixos/sub-eixos. 

 

Numa terceira vertente, caracterizam-se as servidões e restrições de utilidade pública 

identificadas nos corredores em estudo, designadamente: 

 

− Organizações e Instalações Militares e Aeroportos e Navegação Aérea;  

− Captação e Protecção de Água Subterrâneas;  

− Rede de Gasoduto (1º e 2º escalão); 

− Áreas Classificadas com Interesse para a Conservação da Natureza; 

− Património Classificado (Arqueológico e Arquitectónico Construído); 

− Pedreiras; 

− Concessões Minerais e Águas Públicas Minerais; 

− Regime Florestal; 

− Rede de Energia de Muito alta Tensão (110 kV, 220 kV e 440 kV);  

                                                      
6 O PNPOT e os PROT do Centro Litoral e do Oeste, por estarem presentemente em elaboração, não são analisados. 
 
7 Através da uniformização/compatibilização das Cartas de Ordenamento, efectuada no sentido da obtenção de um instrumento 
de análise comum para o Troço Ota-Pombal, com base nos regulamentos dos PDM e nas respectivas Cartas de Ordenamento. 
 
8 O troço encontra-se dividido em três Sub-troços: Sub-troço 1, a Sul e Sub-troços 2 e 3, a Norte, com uma zona de ligação ao 
Aeroporto da Ota e uma zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 
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− Domínio Público Hídrico; 

− Zonas de Protecção Especial, Zonas Especiais de Conservação e Directiva Aves e 

Habitats; 

− Servidão Radioeléctrica. 

 

A caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade pública é efectuada 

de acordo com as suas especificidades e com o respectivo  enquadramento legislativo em 

vigor. Em cada caso, antes da respectiva caracterização, é sintetizado o texto que institui 

cada uma das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões 

metodológicas mais relevantes para a sua análise. 

 

Nos casos da ocupação do solo, que teve por base as Cartas de Ordenamento dos PDM, e 

das áreas regulamentares (RAN e REN), cujo suporte foram as Cartas de Condicionantes, a 

análise efectuada não apreciou a extensão dos eixos/sub-eixos em túnel, em virtude da sua 

avaliação não se mostrar relevante para a realização dos trabalhos no domínio do 

Ordenamento do Território. 

 

Considerou-se ainda, como instrumentos metodológicos: 

 

− A implantação dos traçados sobre as Cartas Militares 1:25.000 do Instituto 

Geográfico do Exército, sobre ortofotomapas (levantamento de 2002 à escala 

1:10.000) e cartografia digital de infra-estruturas diversas, fornecida pelas entidades 

por elas responsáveis; 

− A análise dos PDM dos concelhos atravessados pelos vários eixos/sub-eixos em 

estudo, designadamente relatórios finais e regulamentos (incluindo as peças 

gráficas, como referido); 

− As reuniões com todas as Câmaras Municipais dos concelhos potencialmente 

afectados pelo projecto e com o Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros 

(PNSAC); 

− O trabalho de campo preliminar, de reconhecimento do terreno; 

− O trabalho de campo posterior, orientado para a validação de informação recolhida 

no domínio do ordenamento do território. 
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Como referido, a análise do ordenamento do território relativa aos PDM suporta-se nas 

cartas dos instrumentos em vigor. Considerando que a sua elaboração é datada de meados 

dos anos noventa (com a excepção das Caldas da Rainha, mais recente), as mesmas 

encontram-se desactualizadas, pelo que os resultados da análise efectuada em sede de 

caracterização da situação de referência devem ser encarados com as devidas reservas. Tal 

situação poder-se-á observar, sobretudo, numa sub-estimação dos valores relativos aos 

espaços classificados como urbanizável e como industrial proposto, em virtude de poderem 

já estar ocupados por tecido urbano ou industrial existente. 

 

O trabalho de campo, a análise dos ortofotomapas e, principalmente, as rondas de 

contactos com todas as autarquias municipais cujos concelhos são atravessados pelos 

eixos/sub-eixos em estudo permitiu, contudo, a identificação de algumas situações pontuais 

não indicadas nas Cartas de Ordenamento, referidas ao longo do relatório, designadamente 

as principais alterações às cartas dos PDM ratificados (classes de solo urbano e rural). 

 

A análise dos instrumentos de ordenamento do território realizados e aprovados após a 

ratificação do PDM na área dos eixos/sub-eixos (nomeadamente Planos de Pormenor), bem 

como de outras iniciativas municipais relevantes (projectos de loteamento urbano e/ou de 

espaços industriais, desenvolvimento de áreas ou núcleos turísticos), não previstas no 

âmbito dos instrumentos de gestão territorial municipal em vigor e transmitidos à equipa 

técnica, são igualmente enunciados no relatório. 

 

No caso dos municípios que se encontram em processo de revisão do PDM, as principais 

alterações eventualmente propostas para a área dos eixos/sub-eixos (no sentido do 

processo de revisão do PDM considerar atempadamente a implementação prevista do 

projecto, alterando, se for caso disso, as classes de ocupação do solo definidas/previstas) 

são também identificadas no presente capítulo, de acordo com a informação transmitida nas 

reuniões com as autarquias (mesmo não tendo, naturalmente, um carácter oficial). 

 

A informação adicional obtida pela equipa técnica relativamente à constante nas Cartas de 

Ordenamento e de Condicionantes dos onze PDM presentemente em vigor da área de 

estudo não se encontra cartografada nos desenhos LC1_EP_170_049_B a 

LC1_EP_170_057_B e LC1_EP_170_058_B a LC1_EP_170_066_B.Trata-se de informação 

complementar, em alguns casos não oficial, correspondendo a intenções que, neste 

momento, não podem ser confirmadas. 
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A partir deste conjunto de informação, procurar-se-á caracterizar a ocupação actual do 

território e respectivo enquadramento de acordo com os diversos instrumentos em vigor (a 

diferentes escalas), mas também considerar as mais importantes propostas de gestão 

territorial municipal para os próximos anos, num exercício completo sobre as questões 

relacionadas com o ordenamento do território. 

 

Relativamente aos espaços classificados nas 11 Cartas de Ordenamento e em virtude dos 

respectivos PDM consultados apresentarem terminologias diferentes para as mesmas 

categorias de ocupação do solo, as designações foram uniformizadas, de modo a conseguir 

obter um instrumento de análise/trabalho para todo o troço em estudo. O Quadro 4.12.2 

sintetiza a uniformização das classes de solo urbano, de solo rural e das áreas 

regulamentares. 
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Quadro 4.12.2 - Operacionalização das Cartas de Ordenamento com a finalidade de obter um instrumento de análise/trabalho para o troço Ota-Pombal 

 

 

Concelho 

 

 

Generalização 

a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaços Urbanos de 

Nível I 

Área Urbanizada 

Mista 

Espaço Urbano de 

Nível I Espaços 

Urbanos do 

Tipo A 

Perímetros 

Urbanos Espaços Urbanos de 

Nível II 

Espaços 

Urbanos – 

Núcleo Histórico 

da Cidade de 

Leiria 

Área Urbanizada 

Mista 

Espaços 

Urbanos/Ocupação 

Actual 
Espaços Urbanos 

de Nível II 

Espaços 

Urbanos do 

Tipo B 

Espaços 

Urbanos 

Espaços Urbanos de 

Nível III 

Espaços 

Urbanos – Áreas 

Habitacionais ou 

Residenciais 

Área Urbanizada de 

Equipamento 

Espaços 

Urbanos de 

Nível I 

Espaços 

Urbanos de 

Nível I 

Núcleos Urbano-

Turísticos 

Espaço Urbano – 

Área a Preservar 

Espaços Urbanos 

de Nível III 

Espaços Urbanos 

Espaços Urbanos de 

Nível IV 

Área urbanizada 

industrial 

Espaços Urbanos 

de Nível IV 

Espaços Urbanos de 

Nível V 

Espaços 

Urbanos – 

Equipamento 

/Áreas de 

Equipamento 

Existente 

Área Urbanizada 

Pública e Verde 

Público 

Espaços 

Urbanos de 

Nível II 

Espaços 

Urbanos de 

Nível II 

Áreas de habitat disperso 

ou nucleado Espaços Urbanos 

de Nível V 

Área Urbanizada 

Verde de Protecção 

e Enquadramento 

S
o
lo

 U
rb

a
n

o
 

Espaço 

Urbano 

Espaços 

Urbanos do 

Tipo C 

Espaços 

Culturais – 

Centro Histórico 

da Vila de 

Azambuja 

Centro Histórico 

Espaços 

Urbanos – Área 

de Terciário Área urbanizada 

verde agrícola 

Espaços 

Urbanos de 

Nível III 

Espaços 

Urbanos de 

Nível III 

Área Social 

Espaço Urbano – 

Área Mista 

Espaços Urbanos 

de Nível VI 

Áreas Para-urbanas 
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Concelho 

 

 

Generalização 

a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaço Urbanizável 

de Nível I 

Área urbanizável 

mista 

Espaço Urbanizável 

de Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis – 

Áreas 

Habitacionais ou 

Residenciais 

Área urbanizável 

mista 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível I 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível I 

Espaço Urbanizável 

de Nível III 

Espaço 

Urbanizável – 

Equipamento/ 

Áreas de 

Equipamento 

Proposto 

Área Urbanizável de 

Equipamento 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis/Expansão 
Espaços Urbanizáveis 

Espaço Urbanizável 

de Nível IV 

Espaço 

Urbanizável – 

Área de 

Terciário 

Área urbanizável 

industrial 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível III 

Área Urbanizável 

Pública e Verde 

Público 

Área Urbanizável 

Verde de Protecção 

e Enquadramento 

S
o
lo
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a
n

o
 

Espaço 

Urbanizável 

Espaços 

Urbanizáveis 

Espaços 

Urbanizáveis 

Espaço Urbanizável 

de Nível V 

Espaço 

Urbanizável – 

Plano de 

Pormenor da 

Almoinha 

Grande Área urbanizável 

verde agrícola 

Núcleos de 

Desenvolvimento 

Turístico 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Turismo 

Área de Reserva 

Espaço 

Urbanizável – 

Área Urbanizável 

Mista 

Espaços 

Urbanizáveis 

Equipamento Turístico 

e Zonas Turísticas 

Zonas Industriais 

Existentes 

Zona industrial do 

Casal da Areia 

Espaços 

Industriais 

Existentes 

Indústria nos 

Espaços 

Urbanos 

Áreas 

Industriais 

Existentes 

Zona industrial de 

Pataias 

Espaços 

Urbanos – Áreas 

Industriais 

S
o
lo

 U
rb

a
n

o
 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Existente 

Espaço 

Industrial 

Existente 

Indústria e Armazéns 

no Espaço Urbano 

Espaços 

Urbanos – 

Unidades 

Industriais 

Área Industrial 

Existente 
Unidades 

Industriais 

Existentes 

Áreas de 

Pequenas 

Industrias 

Áreas Industriais 

Espaço Industrial 

– Área Industrial 

Existente 

Espaços 

Industriais 

Existentes 

Zona Industrial 

Existente 
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Concelho 

 

 

Generalização 

a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Área de expansão da 

zona industrial 
Novas Áreas 

Industriais 

Zona Industrial 

Proposta da 

Benedita/Turquel 

Espaço 

Urbanizável – 

Áreas Industriais 

– Médio/Longo 

prazo 

Indústria nos 

Espaços 

Urbanizáveis 

Áreas de reserva e 

enquadramento da 

zona industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto Espaço 

industrial com 

ocupação 

programada 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Outras Zonas 

Industriais Propostas 

Espaços 

Industriais 

Propostos 

Área Industrial 

Proposta 

Novos espaços 

industriais 

Áreas 

Industriais 

Propostas 

Áreas Industriais de 

Expansão 

Espaço Industrial 

– Área Industrial 

Proposta 

Espaços 

Industriais 

Propostos 
Área de implantação 

de pequena indústria e 

armazéns 

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

e Protecção 

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

de Nível 1 

Espaço Urbano 

Área Verde 

S
o
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rb

a
n

o
 

Estrutura 

Ecológica 

Espaços 

Verdes 

Integrados nos 

Perímetros 

Urbanos 

  

Espaços 

Urbanos Zonas 

Verdes 

  

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

de Nível 2 

Protecção Especial 

Espaço 

Urbanizável Área 

Verde 

Espaços Verdes 

Urbanos 
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Concelho 

 

 

Generalização 

a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaços Naturais 

Espaços Verdes 

de Protecção, 

Recreio e Lazer 

Existente 

Áreas Naturais 

Espaços de 

Salvaguarda 

Biofísica 

Áreas de Mato de 

Protecção 

Zona Verde de 

Protecção 

Espaços Verdes 

de Protecção, 

Recreio e Lazer 

Proposto 

Espaços 

Naturais e de 

Protecção de 

Grau 1 Área do Paul de 

Tornada 

Espaço Natural 

Interior 
Espaços de 

Vocação 

Recreativa 

Áreas de Floresta de 

Protecção incluídas na 

REN 

Área Especial de 

Recuperação 

Ambiental 

Espaço 

Verde/Natural 

Espaço 

Natural 
Espaços Verdes 

Zona Verde de 

Recreio e Lazer 

Espaços 

Naturais e 

Culturais 

 

Espaços 

Naturais e de 

Protecção de 

Grau 2 

Área de 

Protecção do 

Paul de Tornada 

Espaços Naturais e 

Culturais 

Espaço Natural 

Litoral 

Espaços Verdes 

de Integração Áreas Especiais de 

Paisagem Protegida a 

Classificar 

Área existente de 

indústria extractiva 

S
o
lo

 R
u
ra

l 

Indústria 

Extractiva 

Espaços para 

Indústrias 

Extractivas 

Espaços de 

Indústria 

Extractiva 

(Areeiro) 

Espaços para 

Indústria Extractiva 

Espaços para 

Indústrias 

Extractivas 

Existentes 

Espaço de Indústria 

Extractiva 

Indústrias 

extractivas 

Espaços de 

Indústrias 

Extractivas 

 Espaço Mineiro 

Espaços 

Destinados à 

Indústria 

Extractiva 

Áreas de 

reserva/expansão de 

indústria extractiva 

Espaços Agro-

Florestais 

Área Agrícola da 

RAN 
Áreas Agrícolas 

Espaços Agrícolas 

de Produção 

Áreas agrícolas de 

turismo de habitação, 

rural e agro-turismo Áreas Agrícolas 

Área Agrícola Não 

Incluída na RAN 

Espaços Agrícolas 

Espaços 

Agrícolas a 

Não Integrar 

na RAN 

Áreas Agro-

florestais 

Outros Espaços 

de Uso ou Aptidão 

Agrícola 

Áreas com aptidão 

para sistemas 

agrícolas intensivos 

S
o
lo

 R
u
ra

l 

Espaço 

Agrícola 

Espaços 

Agrícolas a 

Integrar na 

RAN 

Espaços 

Agrícolas Não 

Integrados na 

RAN 
Áreas Rurais de 

Transição 

Espaços 

Agrícolas – 

Outros solos 

agrícolas 
Espaço Agro-

Florestal 

Áreas que não 

integram solos 

da RAN - 

espaços 

agrícolas II 

Áreas de 

Edificação 

Dispersa 

Espaços Agro-florestais 

Espaço Agro-

florestal 

Espaços agro-

silvo-pastoris 

Áreas com aptidão 

para sistemas 

agrícolas extensivos 
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Concelho 

 

 

Generalização 

a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Área de Floresta de 

Produção 

Espaços 

Florestais de 

Produção 

Áreas de montado de 

sobro existente a 

manter e ou recuperar 

Área de mata e mato 

de protecção 

Espaços Florestais de 

Produção 
Espaços 

Florestais de 

Produção 

Condicionada 

Áreas florestais ocupadas

com espécies de 

crescimento rápido e 

resinosas, a reconverter 

para sistemas de floresta 

de protecção/recuperação

ou silvo-pastoris. 

S
o
lo

 R
u
ra

l 

Espaço 

Florestal 

Espaços 

Florestais 

Espaços 

Florestais 
Espaços Florestais 

Espaços 

Florestais 

Área silvo-pastoril 

Espaços 

Florestais 

Espaços 

Florestais 

Espaços Florestais de 

Protecção 

Espaços 

Florestais 

Espaços 

Florestais de 

Protecção 

Área de floresta de 

produção 

REN 

REN REN REN REN REN REN REN REN REN REN REN 

Áreas de floresta de 

protecção incluídas na 

REN, florestadas com 

espécies de 

crescimento rápido e 

resinosas a 

reconverter 

RAN RAN 

RAN RAN RAN RAN RAN 

Áreas com uso 

agrícola e áreas com 

uso não agrícola a 

reconverter, afectas à 

RAN 
RAN 

Espaços 

Agrícolas 

Integrados na 

RAN 

Espaços 

Agrícolas 

Integrados na 

RAN 

RAN 

Espaços 

Agrícolas – 

Solos agrícolas 

na RAN 

Área Agrícola da 

RAN 

Áreas que 

integram solos 

da RAN - 

espaços 

agrícolas I 

RAN RAN 

Espaço Agrícola 

RAN 

RAN 

Reserva verde afecta 

à RAN 
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4.12.3 Instrumentos de gestão territorial 

 

4.12.3.1 Âmbito nacional 

 

4.12.3.1.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

Prevista na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo e dando 

cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 30º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, a elaboração do PNPOT é, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros 

nº 76/2002, de 11 de Abril, da competência da Direcção-Geral do Ordenamento do Território 

e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

 

O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração e revisão dos planos 

municipais de ordenamento do território, designadamente os planos directores municipais. A 

sua elaboração deve visar a articulação dos seguintes objectivos estratégicos: 

 

− Estruturar o território nacional de acordo com o modelo e a estratégia de 

desenvolvimento económico-social sustentável do País, promovendo uma maior 

coesão territorial e social, bem como a adequada integração em espaços mais 

vastos, considerando as questões fronteiriças, ibéricas, europeias e transatlânticas; 

− Estimular o desenvolvimento local e regional, garantindo a equidade no acesso a 

infra-estruturas, equipamentos colectivos e serviços de interesse geral essenciais 

para a melhoria da qualidade de vida das populações e para a competitividade das 

empresas; 

− Salvaguardar e valorizar os recursos naturais e promover a sua utilização 

sustentável, bem como garantir a protecção dos valores ambientais e do património 

natural, paisagístico e cultural; 

− Definir princípios, orientações e critérios que promovam formas de ocupação e 

transformação do solo pelas actividades humanas compatíveis com os valores 

subjacentes aos objectivos referidos nas alíneas anteriores; 

− Compatibilizar opções, políticas e instrumentos de gestão territorial, incluindo os de 

âmbito sectorial, promovendo a coerência vertical entre os níveis nacional, regional e 

local e a coerência horizontal entre sectores distintos com incidência espacial, bem 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.483 

como favorecer iniciativas e comportamentos dos particulares e dos agentes 

económicos convergentes com os objectivos definidos. 

 

Trata-se do documento hierarquicamente mais importante da estrutura nacional do 

planeamento e ordenamento do território. 

 

O PNPOT encontra-se presentemente em discussão pública, não se encontrando, portanto, 

em vigor. 

 

 

4.12.3.2 Âmbito especial 

 

4.12.3.2.1 Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

Áreas Protegidas (POAP) 

 

O território onde se encontram implantados os eixos/sub-eixos em estudo é parcialmente 

abrangido pelo Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) do Parque Natural das 

Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC), designadamente nos municípios de Alcobaça e 

de Porto de Mós. 

 

Juntamente com os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas e os Planos 

de Ordenamento da Orla Costeira, os POAP são Planos Especiais de Ordenamento do 

Território (PEOT), instrumentos de natureza regulamentar elaborados pela administração 

central, enquadrados na Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e no Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, no contexto do sistema de gestão nacional do ordenamento do território. 

 

Estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e de valores naturais e fixando os usos 

e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território, os POAP, no 

contexto dos planos especiais de ordenamento do território “visam a salvaguarda de 

objectivos de interesse nacional com incidência territorial delimitada, bem como a tutela de 

princípios fundamentais consagrados no programa nacional da política de ordenamento do 

território não asseguradas por plano municipal de ordenamento do território eficaz”. 

 

Com a excepção do PNPOT, os PEOT são os instrumentos hierarquicamente superiores a 

todos os restantes planos de ordenamento do território. 
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As áreas protegidas de interesse nacional (Parque Nacional, Reserva Natural e Parque 

Natural) dispõem obrigatoriamente de um plano de ordenamento. É por seu intermédio que 

é definida a política de salvaguarda e conservação que se pretende instituir, dispondo sobre 

os usos do solo e condições de alteração dos mesmos, hierarquizados de acordo com os 

valores do património em causa (ICN, 2004). 

 

O regime do POAP possui como elemento fundamental um Regulamento, traduzido 

graficamente através de uma Planta de Ordenamento e de uma Planta Actualizada de 

Condicionantes (incluindo as servidões administrativas e restrições de utilidade pública). 

Podem ainda conter elementos complementares, tais como: Relatório, Planta de 

Enquadramento, Programa de Execução ou Estudos de Caracterização (ICN, 2004). 

 

O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei nº 118/79, de 4 de Maio, tendo o respectivo Plano de 

Ordenamento e Regulamento sido aprovados pela Portaria nº 21/88, de 12 de Janeiro. O 

Plano encontra-se presentemente em fase adiantada de revisão. A Figura 4.12.2 enquadra 

os eixos/sub-eixos em estudo no Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros, tendo 

como pano de fundo o contexto regional. 
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Figura 4.12.2 - Enquadramento dos eixos/sub-eixos em estudo relativamente ao Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (Fonte: ICN) 
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O PNSAC tem como objectivos fundamentais, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

118/79, de 4 de Maio: 

 

− A protecção dos aspectos naturais, desenvolvendo acções tendentes a salvaguarda 

dos aspectos geológicos com interesse científico ou paisagístico, bem como a flora, 

principalmente a vegetação clímax e a fauna que caracteriza a região; 

− O desenvolvimento e a renovação da economia local, através da vitalização das 

actividades económicas ligadas às potencialidades naturais que garantem a 

evolução equilibrada das paisagens e da vida das comunidades, levando a efeito 

acções de estímulo e a promoção dessas mesmas actividades; 

− A defesa do património arquitectónico e cultural, levando a cabo acções de 

recuperação e ou conservação do património edificado com especial valor, bem 

como promovendo a realização de uma arquitectura integrada na paisagem; 

− A promoção do repouso e do recreio ao ar livre, de forma que as serras de Aire e 

Candeeiros possam ser visitadas e apreciadas por um número sempre crescente de 

visitantes, sem que daí advenham riscos de degradação física e biológica para as 

paisagens e o ambiente. 

 

Determina ainda as actividades/situações que ficam sujeitos a parecer favorável da Direcção 

do Parque, dentro dos limites do PNSAC (excluindo os perímetros urbanos dos 

aglomerados): 

 

− Construção, reconstrução, ampliação ou demolição de edifícios e outras construções 

de qualquer natureza; 

− Instalações de explorações ou ampliação das já existentes; 

− Aterros, escavações ou qualquer alteração à configuração do relevo natural; 

− Derrube de árvores em maciço; 

− Abertura de novas vias de comunicação e passagem de linhas eléctricas ou 

telefónicas; 

− Abertura de fossas, de depósitos de lixos ou materiais; 

− Captação e desvio de águas. 

 

O Regulamento e o correspondente Plano de Ordenamento regulam e definem as formas de 

utilização preferenciais do território desta área protegida, com o objectivo de optimizar a 
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utilização dos seus recursos naturais e de permitir simultaneamente uma participação eficaz 

de todas as entidades públicas e privadas ligadas ao Parque. 

 

Na Carta de Ordenamento é definido o zonamento correspondente às aptidões básicas do 

território relativamente à sua estrutura biofísica, que integra as seguintes zonas: 

 

− Agricultura; 

− Conservação da natureza; 

− Silvicultura e silvo-pastorícia; 

− Paisagem protegida; 

− Sítios classificados; 

− Implantação urbana. 

 

O regulamento precisa, para cada uma das zonas constantes na Carta de Ordenamento do 

POAP, as características da ocupação do solo (artigos 4º e 9º), bem como das actividades 

humanas a ser desenvolvidas no parque (artigos 10º e 16º). 

 

O espaço agrícola abrange as áreas onde os solos apresentam maior aptidão para a 

agricultura e se destinam fundamentalmente à produção agrícola. São proibidas, neste 

espaço, todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa ou indirectamente o 

aproveitamento da capacidade produtiva do solo, nomeadamente obras hidráulicas, vias de 

comunicação e seus acessos, construção de edifícios, aterros e escavações, extracção de 

inertes ou quaisquer outras formas de utilização não ligadas à agricultura. 

 

Contudo, e de acordo com o Regulamento do Parque, exceptuam-se deste regime: 

 

− As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas em 

explorações que as justifiquem; 

− As habitações para fixação dos agricultores, quando os seus prédios rústicos forem 

totalmente abrangidos por esta zona, mas desde que dessa fixação resultem 

comprovados benefícios para a agricultura; 

− As expansões urbanas, quando previstas em planos directores municipais, planos de 

urbanização, áreas de desenvolvimento urbano prioritário e áreas de construção 

prioritária plenamente eficazes e aprovadas pela direcção do Parque; 
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− As vias de comunicação e seus acessos e outros empreendimentos ou construções 

de interesse público nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa 

técnica e economicamente aceitável para o seu traçado e localização; 

− As obras indispensáveis à defesa do património cultural, designadamente as de 

natureza arqueológica. 

 

O espaço de silvicultura e silvo-pastorícia refere-se ao território onde os solos apresentam 

elevada aptidão para instalação de matas de produção, associadas ou não à instalação de 

pastagens, tendo por objectivo a criação de povoamentos florestais equilibrados,  

racionalmente explorados, bem como o estabelecimentos de pastagens a eles associadas, 

que sustentem efectivos pecuários com base em raças adaptadas às características locais e 

com encabeçamentos correctos. 

 

O espaço de conservação da natureza, assumindo primordial importância, por força da 

elevada sensibilidade dos sistemas nela integrados, tem por finalidade a manutenção e ou 

recriação de áreas naturais ou rurais, onde a intervenção humana se deverá efectuar 

exclusivamente no sentido de acelerar essa renaturalização ou a sua ruralidade. 

 

São proibidas, neste espaço: 

 

− A alteração do relevo por aterro ou escavação; 

− O lançamento de lixos, entulhos ou efluentes não tratados convenientemente; 

− A destruição sistemática da vegetação natural existente, sem prévia autorização da 

direcção do Parque; 

− A implantação de quaisquer construções, excepto aquelas que tenham carácter 

pontual e sirvam para a instalação de equipamentos públicos; 

− A introdução de espécies vegetais exóticas, nomeadamente acácias, eucaliptos e 

ailantos; 

− A extracção de inertes, salvo no caso de se tratar de algum material raro ou 

indispensável à economia nacional. 

 

O espaço de paisagem protegida refere-se ao território onde existem sistemas ecológicos de 

elevada sensibilidade e património natural e cultural de grande interesse científico, pelo que 

a intervenção humana nesta área deverá ter o menor impacte possível. O Regulamento do 

Parque proíbe, deste modo, o vazamento de lixos, entulhos e efluentes não tratados 
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convenientemente e a extracção de inertes. A direcção do Parque poderá 

fundamentadamente autorizar, contudo, a alteração do relevo do solo por escavação ou 

aterro, a implantação de qualquer tipo de construção ou a alteração do uso do solo. 

 

Os sítios classificados referem-se às ocorrências de interesse científico e ou paisagístico 

resultantes de aspectos da morfologia. Para os espaços assim classificados, é estabelecida 

uma área de protecção, que compreende um raio de 50 m centrado nas coordenadas das 

ocorrências naturais classificadas no Plano de Ordenamento, podendo ser alterada de 

acordo com estudos a realizar sobre cada sítio classificado. 

 

Nestes espaços e respectivas áreas de protecção, é proibido: 
 

− A alteração do relevo do solo por aterro ou escavações; 

− O vazamento de lixo, entulho ou efluentes não tratados convenientemente; 

− A implantação de qualquer tipo de construção ou acesso viário. 

 

Nos espaços de implantação urbana, a expansão dos actuais núcleos urbanos ou a criação 

de novos núcleos deverá ser definida em planos directores municipais ou planos gerais de 

urbanização legalmente estabelecidos e aprovados pela direcção do Parque. 

 

Das várias alternativas definidas entre Ota e Pombal, verifica-se que algumas encontram-se, 

total ou parcialmente, inseridas no perímetro do Parque, designadamente: 

 

− as alternativas 1C e 1D (sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2) e 1E e 1F (eixo 1.5 e sub-eixo 1.3.1) 

do sub-troço 1, no concelho de Alcobaça;  

− as alternativas LB (sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.10), LE (sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2), LB (eixo 

2.10 e sub-eixo 2.8.1) e LF (eixo 2.9 e sub-eixo 2.8.1), da zona de ligação entre os 

sub-troços 1 e 2, também no concelho de Alcobaça; 

− as alternativas 2E (sub-eixo 2.2.3) e 2F (sub-eixo 2.3.2) do sub-troço 2, no município 

de Porto de Mós. 

 

A Figura 4.12.3 e o Quadro 4.12.3 permitem verificar que os mesmas afectam várias classes 

de espaço, de acordo com o zonamento referido: espaço agrícola; silvo-pastoril; espaço de 

conservação da natureza; áreas sociais e espaço sem condicionantes. 
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Quadro 4.12.3 - Tipologias de espaço afectado no Parque Natural de Serra de Aire e de Candeeiros, 

de acordo com a Carta de Ordenamento do Plano de Ordenamento de Área Protegida 

Alternativa 
Eixo/ 

Sub-eixo 
Tipologia de Espaço Afectado 

Sub-troço 1 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

1C 

1.3.2 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

1D 

1.3.2 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

1E 

1.5 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

1F 

1.5 

Áreas Sociais 
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Alternativa 
Eixo/ 

Sub-eixo 
Tipologia de Espaço Afectado 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LB 

2.10 
Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LE 

2.8.2 
Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LF 

2.9 
Espaço Agrícola 

Sub-troço 2 

2E 2.2.3 Silvo-pastorícia 

2F 2.3.2 Silvo-pastorícia 
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Figura 4.12.3 - Inserção dos eixos/sub-eixos entre Ota e Pombal no Parque Natural das Serra de Aire e de Candeeiros 
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Refira-se, uma vez, mais que o POAP do PNSAC se encontra em processo de revisão, com 

alterações previstas para a nova carta de ordenamento. De acordo com informações 

prestadas pela Câmara Municipal de Alcobaça, prevê-se a localização de um espaço 

empresarial situado parcialmente no Parque Natural, junto da Benedita, que deverá ocupar 

uma área de sensivelmente 160 ha, podendo ser afectada pelo sub-eixo 1.3.1. 

 

Contudo, tanto a aprovação do novo Plano de Ordenamento do PNSAC, como da área 

empresarial (caso as intenções manifestadas venham a concretizar-se), com a respectiva 

alteração em Carta de Ordenamento do PDM, actualmente em revisão, serão sempre 

posteriores à finalização dos trabalhos correspondentes ao EIA. 

 

 

4.12.3.3 Âmbito regional 

 

4.12.3.3.1 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

 

Tal como referido anteriormente, dos três PROT definidos para a área em estudo, apenas o 

PROTAML se encontra ratificado. O PROT do Oeste e o PROT do Centro Litoral encontram-

se em fase de elaboração, motivo pelo qual não é possível efectuar a sua análise. A Figura 

4.12.4 identifica os concelhos em estudo abrangidos pelos PROT. 

 

Constituindo um instrumento de carácter normativo, os PROT, cuja elaboração é da 

responsabilidade das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, são planos 

que visam o correcto ordenamento do território, definindo a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, com a respectiva integração das opções estabelecidas a nível 

nacional, considerando também, por outro lado, as estratégias municipais de 

desenvolvimento. Tal como definido na Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e no Decreto-Lei nº 

380/99, de 22 de Setembro, constitui o quadro de referência para a elaboração e revisão 

dos planos municipais de ordenamento do território, designadamente os planos directores 

municipais. 

 

Os PROT apresentam os seguintes objectivos genéricos: 

 

− Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da 

política de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 
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− Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico 

e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

− Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

− Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

intra-regionais; 

− Servir de base à estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de 

referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de 

ordenamento do território. 

 

Com a excepção do PNPOT e dos PEOT (Planos Especiais de Ordenamento do Território), 

os PROT são hierarquicamente superiores a todos os restantes instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território. 

 

No caso do PROTAML, foi determinada pelo Governo a sua elaboração em 1989 - 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/89, de 15 de Maio. Contudo, não tendo sido 

possível conclui-lo em 1990/92, nem em 1995/96, a sua elaboração foi retomada em finais 

de 1998. Durante o período de elaboração, foi adaptado, tanto na forma como no conteúdo, 

à legislação entretanto publicada (designadamente a Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e o 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro); aos documentos políticos vigentes (Plano 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social – PNDES, com as especificações do 

Plano Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Grandes Opções do Plano, 

Programa do Governo e Planos Sectoriais existentes – Plano Nacional de Política do 

Ambiente, Plano Rodoviário Nacional, Programa Especial de Realojamento e os programas 

de construção de equipamentos regionais e nacionais), bem como à nova realidade 

urbanística, económica e social da região metropolitana, que conformaram uma nova 

estrutura e conteúdo para o plano. 

 

O PROTAML foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 68/2002, de 8 de 

Abril. 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.495 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.4 - Concelhos em Estudo Abrangidos pelos PROT (Fonte: DGOTDU) 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.496 

Constituindo-se como um documento fundamental para o território da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), o PROTAML destaca como prioridades essenciais a sustentabilidade 

ambiental, a qualificação metropolitana, a coesão sócio-territorial e a organização do 

sistema metropolitano de transportes. Consiste num instrumento definidor das opções 

estratégicas para o desenvolvimento da área metropolitana, estabelecendo um modelo 

territorial e identificando os principais sistemas, redes e articulações de nível regional. 

 

Das linhas estratégicas preconizadas para a AML, releve-se, nos domínios territorial e dos 

transportes, as seguintes vertentes de desenvolvimento: 

 

− Qualificação do território, elegendo o ambiente como factor de competitividade; 

− Requalificação sócio-urbanística de áreas degradadas; 

− Reforço das acessibilidades internas e externas (portos, aeroportos e redes 

transeuropeias). 

 

Nos transportes, o plano faz referência à importância que a melhoria das condições de 

acessibilidade resultantes da expansão e modernização das infra-estruturas de transporte 

teve para o alargamento da área de influência metropolitana, contribuindo para que a 

estruturação da AML tenha por base os principais eixos de transporte nacional e inter-

regional, estabelecendo corredores privilegiados de inter-relações territoriais. 

 

A prossecução dos objectivos definidos nas linhas estratégicas do plano identifica como 

uma das prioridades os corredores e infra-estruturas de articulação nacional e internacional, 

que menciona a necessidade de promover a articulação com o exterior através de infra-

estruturas que possibilitem a utilização de serviços qualificados e competitivos, questão 

relevante para a implementação da estratégia de desenvolvimento regional e para a 

concretização do modelo territorial de recentragem metropolitana, nomeadamente através 

das redes de transporte multimodais inseridas nas redes europeias. A dotação de boas 

condições de articulação da AML em termos de acessibilidades e logística, a nível ibérico, 

europeu e mundial revela-se uma das questões centrais da estratégia do plano. 

 

O PROTAML define, deste modo, no modelo territorial proposto, a ligação do futuro 

Aeroporto de Lisboa à Rede Ferroviária em bitola europeia, na sequência da estratégia 

definida pela Comissão Europeia relativa a este tipo de infra-estruturas. 
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O Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do PROTAML (Volume II), que 

define a programação e coordenação de investimentos, medidas e acções estruturantes 

visando a materialização do plano no território metropolitano, aponta como uma das acções 

a desenvolver no contexto das grandes infra-estruturas de transporte, a Rede Ferroviária de 

Alta Velocidade, com eventual linha de serviço ao Novo Aeroporto Internacional de Lisboa. 

Este projecto é encarado pelo plano como primeira prioridade de execução (realização ou 

início de concretização a curto prazo), englobando como principais tarefas a elaboração de 

estudos de traçado alternativos, estudos de mercado e estudos de viabilidade económico-

financeira. 

 

O esquema representando o modelo territorial proposto, com a identificação dos principais 

sistemas, redes e articulações de nível regional, insere Azambuja na periferia metropolitana 

(estrutura urbana polinucleada, descontínua, interdependente e com uma estreita relação 

entre espaços urbanos e rurais), uma das três dimensões territoriais do plano. 

 

Das vertentes territoriais mais relevantes relacionadas com Azambuja - o único concelho da 

área em estudo abrangido pelo PROTAML - destaquem-se os seguintes aspectos, que 

deverão ser vertidos no presente processo de revisão do respectivo PDM: 

 

− O corredor entre Azambuja e Carregado é identificado, no contexto das dinâmicas 

territoriais da AML, como uma área dinâmica periférica. Estas áreas, localizadas fora 

do contínuo urbano metropolitano, apresentam capacidade de atracção de 

actividades e residência, constituindo núcleos com alguma autonomia funcional em 

relação à Área Metropolitana Central; 

− O triângulo Azambuja-Carregado-Ota é identificado como uma das centralidades 

metropolitanas a fomentar, no contexto de uma estrutura polinucleada para a região; 

− A estratégia de transportes e logística metropolitana identifica o corredor entre a 

Azambuja e o Carregado como um dos três espaços metropolitanos em que o 

ordenamento e a requalificação são apontados como uma prioridade estratégica, 

devido à concentração de operadores logísticos e de transportes de nível regional, 

nacional e internacional; 

− O esquema do modelo territorial proposto, visando orientar a reconfiguração espacial 

e funcional da área metropolitana, destaca a Azambuja, inserida no triângulo 

Azambuja-Carregado-Ota, como a articulação principal do norte da AML, uma área 

logística a expandir, estruturar e ordenar, classificando o sul do concelho como uma 
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área agrícola a estabilizar e o norte como uma área florestal a estabilizar. Este pólo, 

ligado por infra-estruturas circulares a executar no curto prazo, integrará a coroa da 

AML, a partir da qual se efectuará a articulação com o exterior. 

 

A Figura 4.12.5 representa o esquema de polarização metropolitana previsto no PROTAML. 

 

As normas orientadoras consagradas no PROTAML definem as seguintes orientações 

territoriais para o triângulo Azambuja-Carregado-Ota: 

 

− Acautelar a transformação da ocupação do território para fins urbano-industriais, 

tendo em conta a futura localização do Novo Aeroporto de Lisboa; 

− Implementar a plataforma logística Azambuja-Carregado-Ota, associada ao novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa e às dinâmicas já instaladas no Carregado e em 

Vila Nova da Rainha; 

− Reordenar e recuperar as áreas de indústria extractiva. 

 

No capítulo dos transportes e da logística, é definida a seguinte orientação envolvendo 

directamente o concelho, no contexto das normas orientadoras do plano: 

 

Reordenamento e infra-estruturalização da área logística Azambuja-Carregado. 

 

A Figura 4.12.6 sintetiza o esquema do modelo territorial proposto em sede do PROTAML. 
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Figura 4.12.5 - Esquema de polarização metropolitana (PROTAML) (Fonte: CCDRLVT (PROTAML) 
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Figura 4.12.6 - Esquema do modelo territorial – Concelho de Azambuja (PROTAML) (Fonte: CCDRLVT (PROTAML) 
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4.12.3.4 Âmbito sectorial de incidência territorial 

 

4.12.3.4.1 Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) 

 

Constituindo um instrumento de carácter normativo e tendo como objectivo essencial a 

valorização, a protecção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos nacionais, bem como 

a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial através da racionalização 

dos seus usos, os PBH são planos que visam definir orientações de valorização, protecção 

e gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou 

agregação de pequenas bacias hidrográficas, de acordo com o Despacho Ministerial de 31 

de Dezembro de 1998 e com o Decreto-Lei nº 45/94, de 22 de Fevereiro (que regula o 

processo de planeamento de recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos de 

bacia hidrográfica). 

 

Todo o território continental nacional encontra-se coberto por PBH (quatro Bacias 

Hidrográficas Internacionais – Douro, Guadiana, Minho e Tejo e 11 Bacias Hidrográficas 

Nacionais – Ave, Cavado, Leça, Lima, Lis, Mira, Mondego, Algarve, Oeste, Sado e Vouga). 

 

A elaboração dos PBH é da responsabilidade do Instituto da Água (INAG), no caso dos PBH 

do Minho, do Douro, do Tejo e de Guadiana e das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR), do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do 

Alentejo e do Algarve, no caso dos restantes. 

 

Indo de encontro ao estipulado pela Lei de Bases do Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, as acções e medidas definidas nos planos de recursos hídricos, entre os quais 

os PBH, devem ser previstas em todos os instrumentos de planeamento que definam ou 

determinem a ocupação física do solo, designadamente planos regionais e municipais de 

ordenamento do território. Em síntese, os PBH deverão permitir o reforço e a qualificação da 

participação em outras actividades e em instrumentos de ordenamento territorial, para que 

os aspectos relativos a recursos hídricos sejam devidamente contemplados, devendo 

contribuir ainda para uma boa articulação entre os vários instrumentos de planeamento e 

para o preenchimento das respectivas lacunas. 
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Como referido nos Decretos-Regulamentares que aprovam os PBH, todos os instrumentos 

de planeamento que definam ou determinem a ocupação física do território, nomeadamente 

os previstos no artigo 2º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, deverão, portanto, 

em articulação com os PBH, integrar condicionamentos, de âmbito respectivo, para todas as 

actividades, por eles reguladas, que constituam ocupações e utilizações com potenciais 

impactes significativos sobre o meio hídrico, designadamente: 

 

a) Captações de águas superficiais e subterrâneas; 

b) Movimentação de terras; 

c) Florestação; 

d) Actividades agrícolas; 

e) Instalação de unidades industriais e grandes superfícies comerciais; 

f) Navegação e competições desportivas; 

g) Extracção de inertes; 

h) Campos de golfe; 

i) Espaços de recreio e lazer; 

j) Outras obras de carácter particular. 

k) Licenciamento do domínio hídrico. 

 

O planeamento de recursos hídricos que enquadra os PBH deve observar os seguintes 

requisitos: 

 

− Globalidade, baseando-se numa abordagem conjunta e interligada dos aspectos 

técnicos, económicos, ambientais e institucionais; 

− Racionalidade, visando a optimização da exploração das várias origens da água e a 

satisfação das várias necessidades, articulando a procura e a oferta e 

salvaguardando a preservação quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos, bem 

como a aplicação económica dos recursos financeiros; 

− Integração, em articulação com o planeamento dos sectores de utilização, com o 

planeamento regional, com o ordenamento do território e com a conservação e 

protecção do ambiente; 

− Participação, envolvendo agentes económicos e as populações directamente 

interessadas e visando o alargamento de consensos; 

− Estratégia, dando respostas imediatas face à informação disponível. 
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Os PBH têm a duração máxima de oito anos e devem ser obrigatoriamente revistos no 

prazo máximo de seis anos. 

 

 

PBH do Tejo 

 

O PBH do Tejo, elaborado pelo Instituto da Água, foi aprovado pelo Ministério do Ambiente e 

do Ordenamento do Território, através do Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de 

Dezembro. 

 

Incide sobre a bacia hidrográfica do rio Tejo, cobrindo um total de mais de 24.650 km2 

(excluído a área do estuário), envolvendo total ou parcialmente 94 concelhos, onde residem 

cerca de 3,5 milhões de habitantes. 

 

O âmbito espacial do Plano é constituído por 16 sub-bacias hidrográficas principais, 

correspondentes aos afluentes mais importantes do rio Tejo, por uma pequena sub-bacia 

hidrográfica endorreica, por um conjunto de zonas hidrográficas correspondentes a linhas de 

água de menor dimensão que drenam directamente para o rio Tejo e ainda pela região 

hidrográfica de pequenas linhas de água que drenam para o oceano Atlântico 

compreendidas entre a Costa da Caparica e o cabo Espichel, que se designou “ribeiras a sul 

do Tejo”. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do troço do comboio de alta velocidade em estudo 

definidos na área do PBH do Tejo encontram-se nos concelhos de Alenquer, da Azambuja, 

do Cadaval e de Rio Maior. 

 

Do vasto conjunto de objectivos extrapolados pelo Plano para os vários domínios de análise 

e de intervenção previstos no enquadramento legislativo específico para os PBH, importa 

enfatizar aqueles direccionados para as questões tratadas neste descritor, designadamente 

a articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico e a 

protecção da natureza. 

 

No primeiro caso, são salientados como objectivos estratégicos: 
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− Definir as condições de ocupação e utilização do domínio hídrico e elaborar 

recomendações a serem integradas nos planos municipais e especiais de 

ordenamento do território e nos planos sectoriais com incidência nos recursos 

hídricos; 

− Delimitar os perímetros de protecção de todas as captações de águas subterrâneas 

destinadas a abastecimento público; 

− Uniformizar a tipologia e critérios de delimitação das áreas de protecção dos 

recursos hídricos. 

 

São também elencados os objectivos fundamentais de políticas de gestão de recursos 

hídricos no sentido de preservar as áreas do domínio hídrico: 

 

− Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, às actividades 

nas albufeiras e nos troços em que o uso não seja compatível com os objectivos de 

protecção e valorização ambiental dos recursos; 

− Promover a definição de directrizes de ordenamento visando a protecção do domínio 

hídrico e a reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e, de uma forma mais 

geral, das galerias ripárias, dos troços mais degradados e do estuário; 

− Assegurar a elaboração dos POA existentes e previstos e a adequação quer dos 

POA quer dos Planos de Ordenamento das Orlas Costeiras (POOC) tendo em conta 

as orientações decorrentes do PBH. 

 

Relativamente às questões direccionadas para a protecção da natureza, enunciam-se os 

seguintes objectivos estratégicos: 

 

− Manter ou melhorar o estado ecológico dos ecossistemas dulçaquícolas, bem como 

recuperar e reabilitar os ecossistemas dulçaquícolas cujo estado ecológico se 

encontre deteriorado, incluindo as massas de água fortemente modificadas; 

− Proteger os meios aquáticos e ribeirinhos de especial interesse ecológico por terem 

sido detectadas situações de valor conservacionista e elevada proximidade da 

situação pristina; 

− Garantir formas sustentáveis de utilização das espécies, comunidades e 

ecossistemas, bem como estabelecer regras de actuação ecologicamente 

adequadas nas acções de manutenção e reabilitação de sistemas hídricos; 
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− Definir os caudais ecológicos nos diferentes cursos de água da bacia do Tejo com 

base em estudos aprofundados e monitorização adequada e promover a adequação 

das infra-estruturas existentes às exigências da gestão dos caudais ambientais; 

− Elaborar um plano de gestão ambiental integrada do estuário do Tejo e recuperar e 

proteger as áreas do estuário não classificadas e que ainda apresentem interesse 

conservacionista; 

− Instalar um sistema de monitorização para avaliação do estado ecológico das 

espécies, comunidades e ecossistemas dulçaquícolas. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH do Tejo elenca também as prioridades estratégicas 

constantes no Plano. 

 

No que concerne ao ordenamento do território, é referido que os planos especiais de 

ordenamento, nomeadamente os planos de ordenamento das áreas protegidas e das 

albufeiras classificadas, abrangem áreas restritas e peculiares para as quais são definidos 

objectivos de ordenamento e de desenvolvimento específicos. Os instrumentos de 

planeamento mais abrangentes deverão, por isso, identificar não só estas áreas singulares, 

como equacionar e enquadrar as grandes linhas de ordenamento e desenvolvimento 

subjacentes. 

 

Por outro lado, os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), nomeadamente 

os PDM, são os instrumentos de planeamento que, no seu conjunto, abrangem toda a área 

de intervenção. Embora sejam planos integrados, são desenvolvidos para uma unidade 

territorial restrita e definem estratégias de ordenamento e desenvolvimento circunscritas ao 

município. 

 

Nestas condições, as estratégias instrumentais a adoptar, no que respeita à articulação do 

ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico, são as seguintes: 

 

− Ordenamento das áreas abrangidas pelo domínio hídrico; 

− Recomendações para os planos de ordenamento. 

 

Relativamente à protecção dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados, considera-

se que a concretização dos objectivos da componente ecológica do PBH do Tejo deve 

enquadrar-se nas estratégias seguidamente enunciadas: 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.506 

 

− Colmatação das lacunas ainda existentes sobre a caracterização do estado actual 

das espécies e ecossistemas da bacia hidrográfica do Tejo, uma vez que, em 

relação a algumas das comunidades aquáticas e para muitos dos troços da bacia do 

Tejo, não existem conhecimentos biológicos e ecológicos de pormenor; 

− Utilização da caracterização já efectuada e a efectuar no planeamento do uso dos 

recursos hídricos; 

− Inclusão de considerações de carácter ecológico na utilização e gestão correntes dos 

recursos hídricos; 

− Licenciamento e fiscalização de acções de uso do domínio público hídrico tendo em 

conta a magnitude e permanência dos resultados destas nas espécies e 

ecossistemas aquáticos; 

− Implementação de acções concretas de gestão especificamente vocacionadas para 

a vertente ecológica; 

− Condução das acções correntes de gestão de recursos hídricos de uma forma 

subordinada a uma perspectiva de ecologia de sistemas, ou seja, tendo por base o 

conhecimento técnico dos efeitos ecológicos das acções de gestão em curso e a 

forma ambientalmente mais correcta ou mitigante de as realizar; são exemplos, as 

acções de reabilitação e as limpezas fluviais; 

− Implementação da legislação existente sobre qualidade da água e dos ecossistemas, 

bem como directivas comunitárias, nomeadamente a recente directiva quadro. 

 

 

PBH das Ribeiras do Oeste 

 

O PBH das Ribeiras do Oeste, elaborado pela então Direcção Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar 

nº 26/2002, de 5 de Abril. 

 

Abrange nove bacias principais correspondentes à foz dos rios, ribeiras ou principais 

afluentes de 1ª ordem, destacando-se, de norte para sul: Alcobaça, São Martinho (Tornada), 

Óbidos (Cal, Arnóia e Real), Peniche (São Domingos, Grande e Alcabrichel), Sizandro, 

Safarujo, Lizandro, Colares e Costa do Estoril. Cobre um total de mais de 2.400 km2, 

abrangendo total ou parcialmente 21 concelhos, onde residem cerca de 550.000 habitantes. 
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Com excepção de Rio Maior, que pertence ao distrito de Santarém, todos os outros 

concelhos pertencem aos distritos de Lisboa e de Leiria. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do troço do comboio de alta velocidade em estudo 

definidos na área do PBH das Ribeiras do Oeste encontram-se nos concelhos de Alcobaça, 

das Caldas da Rainha e de Porto de Mós. 

 

Os Planos apresentam uma estrutura programática comum para a generalidade dos PBH 

efectuados para Portugal continental, pelo que, do conjunto de objectivos e de estratégias 

para os vários domínios de análise e de intervenção previstos no PBH das Ribeiras do 

Oeste no que se refere à articulação do ordenamento do território com o ordenamento do 

domínio hídrico e à protecção da natureza já elencados para o PBH do Tejo, não são 

visíveis diferenças muito significativas, ainda assim devidamente identificadas 

seguidamente. Deste modo, para a articulação do ordenamento do território com o 

ordenamento do domínio hídrico, são salientados como objectivos estratégicos: 

 

− A promoção do ordenamento das áreas do domínio hídrico; 

− A delimitação cartográfica das áreas de protecção dos recursos hídricos; 

− A integração nos instrumentos de gestão territorial (IGT) de medidas e critérios de 

ordenamento direccionados para a protecção e valorização dos recursos e do meio 

hídrico. 

 

São também elencados os mesmos objectivos sintetizados no PBH do Tejo para a definição 

de políticas de gestão de recursos hídricos visando preservar as áreas do domínio hídrico, 

com a excepção do objectivo específico identificado nesse Plano de elaborar um plano de 

gestão ambiental integrada do estuário do Tejo e recuperar e proteger as áreas do estuário 

não classificadas e que ainda apresentem interesse conservacionista. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH das Ribeiras do Oeste elenca também as prioridades 

estratégicas constantes no Plano. As prioridades apontadas não diferem das enunciadas no 

PBH do Tejo. 

 

Relativamente à concretização dos objectivos da componente ecológica, o PBH das 

Ribeiras do Oeste deve enquadrar-se nas seguintes estratégias: 
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− Colmatação das lacunas ainda existentes sobre a caracterização do estado actual 

das espécies e ecossistemas da bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste, uma vez 

que, em relação a algumas das comunidades aquáticas e para muitos dos troços da 

bacia das Ribeiras do Oeste, não existem conhecimentos biológicos e ecológicos de 

pormenor; 

− Utilização da caracterização já efectuada e a efectuar no planeamento do uso dos 

recursos hídricos; 

− Inclusão de considerações de carácter ecológico na utilização e gestão correntes dos 

recursos hídricos. 

 

 

PBH do Lis 

 

O PBH do Lis, elaborado pela então Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do 

Centro, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 24/2002, de 3 de Abril. 

 

Incide sobre a bacia hidrográfica do Rio Lis, incluindo ainda as ribeiras da costa atlântica 

dos concelhos da Marinha Grande e de Leiria. Envolve, total ou parcialmente, 7 concelhos, 

englobando uma área total de 1.009 km2 (cerca de 850 km2 relativos à bacia hidrográfica do 

Rio Lis e 156 km2 das bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos da Marinha 

Grande e de Leiria. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do troço do comboio de alta velocidade em estudo 

definidos na área do PBH do LIS encontram-se nos concelhos da Marinha Grande e de 

Leiria. 

 

Também como enunciado para o caso do PBH das Ribeiras do Oeste, a estrutura 

programática comum para a generalidade dos PBH não evidencia diferenças relevantes no 

conteúdo dos objectivos e das estratégias definidas para os vários domínios de análise e de 

intervenção previstos no PBH do Lis. 

 

Para a articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico, são 

salientados como objectivos estratégicos: 
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− Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, nos troços em 

que o uso não seja compatível com os objectivos de protecção e valorização 

ambiental dos recursos; 

− Promover a definição de directrizes de ordenamento, visando a protecção do 

domínio hídrico, a reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e de uma 

forma mais geral, das galerias ripícolas, dos troços mais degradados e do estuário. 

 

Relativamente às questões direccionadas para a conservação da natureza, enunciam-se os 

seguintes objectivos estratégicos visando assegurar a protecção dos meios aquáticos e 

ribeirinhos com interesse ecológico, a protecção e recuperação de habitats e condições de 

suporte das espécies nas linhas de água e no estuário: 

 

− Promover a salvaguarda da qualidade ecológica dos sistemas hídricos e dos 

ecossistemas, assegurando o bom estado físico e químico e a qualidade biológica, 

nomeadamente através da integração da componente biótica nos critérios de gestão 

da qualidade da água; 

− Promover a definição de caudais ambientais e evitar a excessiva artificialização do 

regime hidrológico, visando garantir a manutenção dos sistemas aquáticos, fluviais, 

estuarinos e costeiros; 

− Promover a preservação e/ou a recuperação de troços de especial interesse 

ambiental e paisagístico, das espécies e habitats protegidos pela legislação nacional 

e comunitária, e nomeadamente das áreas classificadas, das galerias ripícolas e do 

estuário. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH do Lis apresenta igualmente as prioridades estratégicas 

constantes no Plano relativo ao Tejo. 

 

 

4.12.3.4.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROFCL) 

 

O planeamento florestal regional deve procurar garantir uma política de assistência, 

vigilância e tratamento permanentes em todo o território florestal, prevenindo o surgimento 

das condições propiciadoras de acontecimentos como os grandes incêndios ou da 

proliferação de espécies invasoras e de pragas. 
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Constituindo um instrumento de planeamento e de ordenamento sectorial de âmbito 

territorial de carácter normativo, os PROF materializam as orientações preconizadas no que 

se refere ao planeamento florestal nacional, elecando normas concretas de utilização do 

território com um carácter operativo face às orientações definidas por outros níveis 

superiores de instrumentos de ordenamento territorial, consagrados no enquadramento 

legislativo actual. Estas normas, depois de aprovadas e em vigor, terão que ser utilizadas no 

processo de elaboração dos Planos de Gestão Florestal (PGF), bem como dos Planos 

Directores Municipais (PDM). 

 

Os PROF encontram-se consagrados na legislação em vigor na Lei de Bases da Política do 

Ordenamento do Território e de Urbanismo, (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto) e na acção 

legislativa complementar (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro), com enquadramento legislativo específico através do 

Decreto-Lei nº 204/99, de 9 de Junho, da Lei n° 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases da 

Política Florestal) e da Resolução do Conselho de Ministros nº 118/2000, de 24 de Agosto. 

 

Revelam-se, neste contexto, uma importante ferramenta de gestão dos espaços florestais 

pelos serviços do Estado, mas também pelos restantes agentes aos níveis de administração 

de propriedades florestais e do acompanhamento de outros instrumentos de carácter 

normativo definidos na Lei de bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, 

designadamente os PROT, os PEOT e os PDM. 

 

Com efeito, como instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF deverão 

compatibilizar-se com os instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial e 

assegurar a contribuição do sector florestal para a sua elaboração e alteração, no que 

respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, 

através da integração nesses planos das acções e das medidas propostas (Decreto-Lei nº 

204/99). 

 

Tal como referido pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais, esta visão de planos 

florestais integrados no sistema de gestão territorial nacional, a diferentes níveis de 

operacionalização, deverá permitir a internalização de um conjunto de normas que permita 

resistir melhor a factores adversos (designadamente os incêndios florestais), também eles 

próprios dos ecossistemas florestais mediterrânicos, em estratégias regionalizadas, a criar 

durante a vigência máxima de 20 anos dos PROF. Têm como base territorial de referência 
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as unidades de nível III da nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos 

(NUTS), aprovadas pelo Decreto-Lei n° 46/89, de 15 de Fevereiro. 

 

Os PROF são compostos por um regulamento e pela respectiva cartografia anexa, devendo 

conter obrigatoriamente os seguintes elementos: 

 

− Caracterização biofísica e sócio-económica da região; 

− Definição de objectivos gerais de protecção, conservação e fomento da floresta e 

outros recursos naturais associados e dos objectivos específicos a atingir nas 

diversas categorias de utilização demarcadas nos espaços florestais objecto do 

PROF; 

− Identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos florestais 

mais adequados; 

− Definição das áreas críticas; 

− Definição das prioridades de intervenção florestal quanto à sua natureza e repartição 

no tempo e no território; 

− Dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a um PGF. 

 

De acordo com o nº 3 do artigo 5º da Lei de Bases da Política Florestal, os PROF 

apresentam os seguintes objectivos genéricos: 

 

− A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus 

usos dominantes; 

− A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 

reconversão do património florestal; 

− A identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; 

− A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, das 

sensibilidades à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das 

normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a 

estes espaços. 

 

Estes objectivos foram mais explicitamente enunciados na RCM nº 118/2000, de 24 de 

Agosto: 
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− Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente actualizado da realidade 

florestal da região; 

− Estabelecer a aplicação regional das directrizes estratégicas nacionais de política 

florestal nas diversas utilizações de espaços florestais, tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável; 

− Estabelecer a integração com outros instrumentos de gestão territorial, bem como 

planos e programas com relevante interesse, nomeadamente os relativos à 

manutenção da paisagem rural, à luta contra a desertificação e à conservação dos 

recursos hídricos; 

− Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de 

acordo com as suas potencialidades e restrições; 

− Promover o fomento da floresta e dos recursos associados, a conservação de 

ecossistemas de singular valor natural e a manutenção da diversidade biológica 

específica, bem como a protecção dos espaços florestais mais vulneráveis aos 

agentes bióticos e abióticos, e estabelecer zonas de intervenção prioritária para 

agentes públicos e privados; 

− Definir a dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a 

planos de gestão florestal; 

− Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio 

rural. 

 

Como referido anteriormente, o PROFCL terminou a fase de discussão pública. Na proposta 

apresentada nesta fase, definiu como objectivos fundamentais, nos termos do nº 3 do artigo 

5º do Regulamento: 

 

− A optimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas 

potencialidades, através: 

 Do aumento da diversidade de espécies de árvores florestais, nomeadamente 

com carvalhos (sobretudo cerquinho e alvarinho); 

 Da melhoria da gestão cinética, de forma harmonizada com os outros usos do 

solo; 

 Da promoção da gestão dos espaços florestais, de forma a permitir a 

certificação tanto da sua gestão como dos seus produtos lenhosos ou não-

lenhosos; 

 Da dinamização da pesca de águas interiores e da actividade cinegética; 
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 Da promoção de um melhor enquadramento paisagístico dos espaços 

florestais vocacionados para a produção lenhosa, de forma a potenciar o 

desenvolvimento do recreio e lazer nos espaços florestais; 

− A prevenção de potenciais constrangimentos e problemas, através: 

 Da promoção da actualização do cadastro dos prédios rústicos; 

 Da promoção da condução dos povoamentos florestais, garantindo melhor 

valorização dos seus produtos finais; 

 Do apoio ao associativismo e ao emparcelamento em superfícies de 

dimensão que viabilizem a sua gestão; 

 Da melhoria da capacidade técnica e de gestão das explorações florestais; 

 Da manutenção da proporção de espaços florestais no território (não 

aumentar a proporção de outros usos do solo, nomeadamente espaços 

sociais, em detrimento dos espaços florestais); 

 Da promoção de formas de exploração dos espaços florestais geradoras de 

emprego. 

− A eliminação das vulnerabilidades dos espaços florestais, através: 

 Da criação e execução de planos de gestão para as áreas públicas, tornando-

as modelos a seguir pelos proprietários privados; 

 Da regulação e controlo da fiscalização das actividades de recreio e lazer no 

sentido da protecção e conservação das zonas húmidas e dos sistemas 

dunares; 

 Da promoção da utilização mais eficaz dos apoios ao investimento; 

 Da promoção da utilização de espécies produtoras de madeiras com 

utilizações nobres; 

 Da promoção da diversidade de espécies de árvores florestais e cinegéticas 

empregues. 

 

O Plano identifica também as explorações florestais públicas e comunitárias sujeitas a Plano 

de Gestão Florestal (PGF), tal como definido no artigo 5º da Lei de Bases da Política 

Florestal, de acordo com a hierarquia de prioridades para a sua elaboração. No caso da 

área de estudo, identificam-se três espaços sujeitos a PGF afectados pelas alternativas 

propostas para a rede ferroviária de alta velocidade (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), previstas 

no artigo 30º do Capítulo IV da proposta de Regulamento do PROFCL. Para estes espaços, 

foram definidas as seguintes prioridades e objectivos: 
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− Mata Nacional do Casal da Lebre (alternativas 2A e 2B) – i) nível III (numa escala de 

I a III, sendo I a prioridade mais elevada) na hierarquia de prioridades para a sua 

elaboração; ii) espaço destinado a produção, protecção; recreio, lazer e estética da 

paisagem; 

− Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (alternativas 2B e 2D) – i) nível III; ii) 

espaço destinado a produção; protecção; recreio, lazer e estética da paisagem; 

− Mata Nacional do Ravasco (alternativas 2A e 2C) – i) nível III; ii) espaço destinado a 

produção, protecção; recreio, lazer e estética da paisagem. 

 

São igualmente propostas e identificadas no Plano como áreas com espaços florestais 

prioritários para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)9 as freguesias de 

Pedreira (alternativas 2E e 2F) e Juncal (alternativas 2A, 2B, 2C, 2D e 2F), do concelho de 

Porto de Mós; Cortes (alternativas 2E e 2F), Arrabal (alternativas 2E e 2F), Regueira de 

Pontes (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), Milagres (alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F) e 

Bidoeira de Cima (alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F), do concelho de Leiria e 

Almangueira (alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F), Pombal (alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E 

e 3F) e Carnide (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D e 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F), do concelho de 

Pombal. 

 

Após finalização da fase de discussão pública, o Plano segue os trâmites processuais 

normais previstos no actual enquadramento legislativo com vista à sua aprovação. 

 

 

4.12.3.4.3 Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

 

O PRN define a rede rodoviária nacional do continente, que desempenha funções de 

interesse nacional e internacional, sendo constituída pela rede nacional fundamental (IP) e 

pela rede nacional complementar (IC).  

 

O actual PRN 2000 foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela 

Lei n.º 98/99, de 26 de Junho, pela Declaração de Rectificação nº 19-D/98, de 31 de 

Outubro e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. Este plano resulta da revisão do 

PRN85, tendo em conta  a experiência obtida com a sua implementação e os 

                                                      
9 Áreas territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidos a um plano de gestão e a um plano de defesa 
da floresta, geridos por uma única entidade, tal como estabelecido no Decreto-Lei nº 127/2005, de 5 de Agosto, e nas medidas de política florestal, 
consagradas no artigo 8º da Lei de Bases da Política Florestal. 
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desenvolvimentos socioeconómicos verificados apões a adesão de Portugal à União 

Europeia. 

 

No PRN 2000 foram introduzidas significativas inovações, potenciando o correcto e 

articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 

potencialidades regionais, a redução do custo global daqueles transportes, o aumento da 

segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da 

rede, sem prejuízo de terem sido respeitados os grandes objectivos do PRN85. As principais 

inovações introduzidas podem resumir-se nas seguintes: 

 

− Alargamento da Rede Rodoviária Nacional do PRN85, com 9.900 km, para 11.350 

km, através da inclusão e reclassificação de novos percursos; 

− Criação de uma nova categoria viária, a das estradas regionais, considerando como 

critérios a estruturação da raia, a ligação de agrupamentos de municípios e núcleos 

territoriais e o fecho das malhas viárias; 

− Inclusão de uma rede nacional de auto-estradas com cerca de 3.000 km de 

extensão, correspondente a mais de metade da extensão da rede de itinerários 

principais e itinerários complementares; 

− Melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa ambiental 

em meio urbano, para dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos 

planos e para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização 

das infra-estruturas em causa. Assim, em articulação com os instrumentos de 

ordenamento do território são previstas variantes e circulares nos principais centros 

urbanos para acesso aos corredores nacionais de grande capacidade, melhorando 

as condições de circulação, comodidade e segurança do tráfego gerado nesses 

locais. 

− Criação de auditorias de segurança rodoviária, cujos resultados e recomendações 

serão traduzidos na elaboração anual do plano de segurança rodoviária. 

− Instalação de sistemas inteligentes de informação e gestão de tráfego nos principais 

corredores de grande capacidade e nas áreas metropolitanas, com vista â melhoria 

da eficiência do sistema de circulação e transportes. 
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4.12.3.4.4 Plano de Modernização dos Caminhos-de-ferro (PMCF) 

 

O PMCF foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 6/88, de 19 de 

Fevereiro, como quadro de referência para a realização dos investimentos ferroviários e 

para a adopção de medidas da política de transportes e de gestão interna da CP. 

 

Segundo este plano os esforços de modernização e reconversão dos caminhos de ferro 

deverão, necessariamente, dar ênfase à qualidade e segurança dos serviços oferecidos, 

aproximando-a, gradualmente, dos padrões europeus, concentrando-se especialmente nos 

transportes de passageiros suburbanos de elevada densidade e de longo curso, nacionais e 

internacionais, a velocidades elevadas, e ainda nos transportes de mercadorias em vagões 

completos, grupos de vagões e comboios completos, vocação, afinal, de um caminho de 

ferro moderno. 

 

 

4.12.3.5 Âmbito municipal 

 

4.12.3.5.1 Planos Directores Municipais (PDM) 

 

Os PDM, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais, são instrumentos 

de ordenamento do território de carácter municipal. Apresentam, como objectivos centrais: 

 

− a definição de um modelo de desenvolvimento enquadrado por uma estratégia, num 

cenário proposto de ocupação equilibrada do solo, estabelecendo a estrutura 

espacial para o território concelhio; 

− a classificação e o regime de ocupação dos solos;  

− a definição de perímetros urbanos e os indicadores urbanísticos que deverão reger a 

construção no município; 

− a definição de modelos de evolução previsível da ocupação humana e da 

organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, os parâmetros de 

aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental, considerando os 

objectivos de desenvolvimento delineados para o concelho.  
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Encontram-se enquadrados ao abrigo do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, da Lei nº 

48/98, de 11 de Agosto e do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 

 

Os PDM visam o estabelecimento: 

 

− Da tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território 

estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e regional; 

− Da expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

− Da articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

− Da base de uma gestão programada do território municipal; 

− Da definição da estrutura ecológica municipal; 

− Dos princípios e das regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do 

património cultural; 

− Dos princípios e dos critérios subjacentes a opções de localização de infra-

estruturas, equipamentos, serviços e funções; 

− Dos critérios de localização e de distribuição das actividades industriais, turísticas, 

comerciais e de serviços; 

− Dos parâmetros de uso do solo; 

− Dos parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

− De outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial. 

 

Os corredores dos eixos/sub-eixos em estudo para o troço entre Ota e Pombal encontram-

se em 11 concelhos, todos eles com PDM ratificados, a maioria dos quais actualmente em 

processo de revisão, como se pode verificar no Quadro 4.12.4 
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Quadro 4.12.4 - PDM dos concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise (data de 

ratificação e situação actual) 

Concelho Ratificação Situação Actual 

Alenquer 
RCM nº 13/95, de 14 de Fevereiro, alterada pela RCM 

119/98, de 9 de Outubro 
Em revisão 

Azambuja 
RCM nº 14/95, de 16 de Fevereiro, alterada pela RCM 

3/97, de 11 de Janeiro 
Em revisão 

Alcobaça 
RCM nº 177/97, de 25 de Outubro, alterada pela RCM 

34/2004, de 20 de Março 
Em revisão 

Batalha 
RCM nº 136/95, de 11 de Novembro, alterada pela 

RCM 156/200,1 de 30 de Outubro 
Em revisão 

Cadaval RCM nº 170/95, de 13 de Dezembro Em revisão 

Caldas da Rainha RCM nº 101/02, de 18 de Junho - 

Leiria RCM nº 84/95, de 4 de Setembro Em revisão 

Marinha Grande 
RCM nº 37/95, de 9 de Março, alterada pela RCM 

153/98, de 30 de Dezembro 
- 

Pombal 
RCM nº 160/95, de 4 de Dezembro, alterada pela 

RCM 85/2001, de 29 de Julho 
Em revisão 

Porto de Mós RCM nº 81/94, de 14 de Setembro Em revisão 

Rio Maior 

RCM nº 47/95, de 16 de Março, alterada pela RCM 

84/2002, de 19 de Abril e pela RCM 40/2003, de 24 de 

Março 

- 

 

A Figura 4.12.7 refere-se ao ponto de situação, em 2005, dos Planos Directores Municipais 

dos concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo. 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.519 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.7 - Planos directores municipais: Situação em 2005 (Fonte: DGOTDU) 
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Os concelhos atravessados pelo troço em estudo, estruturados por Eixos e Sub-eixos, 

encontram-se identificados no Quadro 4.12.5. 

 

Quadro 4.12.5 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise  

Eixo/ 

Sub-eixo 
Concelhos 

0.1FO/0.1.1 
Alenquer 

Azambuja 

0.1.2 
Alenquer 

Azambuja 

0.2 
Alenquer 

Azambuja 

1.1.1 Alenquer 

1.1.2 
Alenquer 

Azambuja 

1.1.3 
Azambuja 

Rio Maior 

1.1.4 
Rio Maior 

Alcobaça 

1.2.1 
Alenquer 

Azambuja 

1.2.2 

Azambuja 

Rio Maior 

Cadaval 

Caldas da Rainha 

1.3.1 
Rio Maior 

Alcobaça 

1.3.2 Alcobaça 

1.5 Alcobaça 

2.1.1 Alcobaça 

2.1.2 Alcobaça 

2.1.3 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.1.4 

Porto de Mós 

Alcobaça 

Marinha Grande 

Leiria 

2.1.5 
Marinha Grande 

Leiria 

2.1.6 
Leiria 

Pombal 
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Eixo/ 

Sub-eixo 
Concelhos 

2.1.7 Pombal 

2.2.1 Alcobaça 

2.2.2 Alcobaça 

2.2.3 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.2.4 

Porto de Mós 

Batalha 

Leiria 

Pombal 

2.2.5 Pombal 

2.2.6 Pombal 

2.2.7 Pombal 

2.3.1 Alcobaça 

2.3.2 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.4.1 Pombal 

2.4.2 Pombal 

2.5.1 
Leiria 

Pombal 

2.5.2 Pombal 

2.5.3A Pombal 

2.5.3B Pombal 

2.5.3C Pombal 

2.6 Pombal 

2.7 

Porto de Mós 

Leiria 

Marinha Grande 

2.8.1 Alcobaça 

2.8.2 Alcobaça 

2.9 Alcobaça 

2.10 Alcobaça 

2.11 Pombal 

 

A análise seguinte centrar-se-á na caracterização da situação de referência relativa ao 

ordenamento territorial municipal previsto nos PDM. A partir das peças escritas 

(designadamente dos Relatórios Finais e dos Regulamentos) e das respectivas Cartas de 

Ordenamento, a abordagem desenvolvida permitirá caracterizar, para cada uma das 

alternativas, de acordo com o zonamento previsto para o troço, e para cada um dos Eixos e 
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Sub-eixos em estudo, as ocupações do solo urbano e do solo rural, de acordo com as 

classes constantes no Quadro 4.12.2 (caracterização da ocupação do solo num corredor de 

400 metros, centrado nos eixos/sub-eixos, como referido nos aspectos metodológicos). 

 

Antes de se proceder à caracterização da situação de referência por alternativa, apresenta-

se, no Quadro 4.12.6, a ocupação do solo (classes de espaço) por eixo/sub-eixo. 

 

O Quadro 4.12.7 sintetiza, por alternativa, a área total afectada por classe de solo (urbano e 

rural) no corredor dos 400 metros. 

 

 

Alternativas de traçado da ligação ao Aeroporto da Ota 

 

A análise do Quadro 4.12.7 permite verificar que, para o solo urbano, apenas a classe 

espaço industrial proposto regista ocupação (15,3 ha na alternativa LO A - Sub-eixo 1.1.2 – 

e 7,7 ha na alternativa LO B - Sub-eixo 1.2.1). Em ambos os casos, esta ocupação 

encontra-se na transição entre sub-eixos (do sub-eixo 1.2.1 para o sub-eixo 1.2.2 e do sub-

eixo 1.1.2 para o sub-eixo 1.1.3, respectivamente). As classes espaço urbano, espaço 

urbanizável, industrial e estrutura ecológica não apresentam, portanto, área ocupada nas 

Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer e de Azambuja, como é possível verificar nos 

desenhos LC1_EP_170_049_B e LC1_EP_170_050_B. 
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Quadro 4.12.6 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), no corredor 

dos 400 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 
Eixos/ 

Sub-eixos Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

0.1 FO/0.1.1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 123,0 269,8 

0.1.2 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 2,7 0,0 107,9 84,6 

0.2 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 115,3 183,5 

1.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 54,3 

1.1.2 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 2,6 0,0 91,2 141,2 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 164,1 29,0 183,1 647,6 

1.1.4 59,7 5,0 5,9 14,2 0,0 11,2 0,0 268,5 48,1 

1.2.1 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 79,3 241,7 

1.2.2 11,6 0,3 0,0 6,1 0,0 130,7 0,8 284,5 487,8 

1.3.1 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,1 47,1 

1.3.2 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 0,0 

1.5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 

2.1.1 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 

2.1.2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 

2.1.3 12,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 266,5 21,7 

2.1.4 25,8 0,0 2,6 32,9 0,0 0,0 0,0 105,8 577,5 

2.1.5 19,2 0,0 4,1 29,0 0,0 0,0 0,0 86,6 291,4 

2.1.6 27,1 0,0 1,4 3,7 0,0 0,0 0,0 52,2 283,2 

2.1.7 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 38,4 

2.2.1 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 

2.2.2 20,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,9 0,0 
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Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 
Eixos/ 

Sub-eixos Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

2.2.3 67,5 39,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 203,7 61,1 

2.2.4 166,6 2,3 9,6 13,7 0,0 0,0 0,0 577,4 466,8 

2.2.5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 35,3 

2.2.6 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 134,4 191,7 

2.2.7 19,3 3,3 2,8 6,1 0,7 0,0 0,0 74,1 213,1 

2.3.1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 

2.3.2 62,7 8,6 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 333,4 59,9 

2.4.1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 68,2 

2.4.2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 105,1 

2.5.1 27,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 344,7 

2.5.2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 130,6 

2.5.3A 42,7 15,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 137,7 296,7 

2.5.3B 47,6 16,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 138,4 288,0 

2.5.3C 45,4 16,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 146,1 284,1 

2.6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 96,7 217,8 

2.7 107,7 0,0 10,1 56,3 0,0 0,0 0,0 118,7 456,3 

2.8.1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 

2.8.2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,8 0,0 

2.9 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,5 0,0 

2.10 8,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

2.11 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 71,5 
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Quadro 4.12.7 - Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço (ha), no corredor dos 400 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativas Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

Ligação ao Aeroporto da OTA 

LOA 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 2,6 0,0 129,0 195,5 

LOB 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 117,2 296,0 

Sub-troço 1 

1A 60,0 5,0 5,9 50,8 0,0 259,7 29,0 682,5 1.050,1 

1B 71,6 5,3 5,9 28,1 0,0 223,5 0,8 791,3 989,2 

1C 59,1 0,0 0,0 36,6 0,0 248,5 29,0 718,1 1.049,1 

1D 70,7 0,3 0,0 13,8 0,0 212,4 0,8 826,9 988,2 

1E 51,8 0,0 0,0 36,6 0,0 248,5 29,0 644,2 1.049,1 

1F 63,4 0,3 0,0 13,8 0,0 212,4 0,8 753,0 988,2 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 8,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,5 0,0 

LB 8,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,1 0,0 

LC 27,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272,6 0,0 

LD 20,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,5 0,0 

LE 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,8 0,0 

LF 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,5 0,0 
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Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativas Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

Sub-troço 2 

2A 84,9 11,0 8,1 65,5 0,0 0,0 31,8 511,1 1.173,9 

2B 85,6 18,0 6,7 61,9 0,0 0,0 31,8 510,0 1.235,3 

2C 166,8 11,0 15,6 88,9 0,0 0,0 31,8 524,0 1.052,7 

2D 167,5 18,0 14,2 85,2 0,0 0,0 31,8 522,8 1.114,2 

2E 234,0 42,0 9,6 18,4 0,0 0,0 0,0 781,1 527,9 

2F 229,2 10,9 9,6 18,5 0,0 0,0 0,0 910,7 526,7 

Sub-troço 3 

3A 57,8 15,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 182,9 473,3 

3B 46,2 3,3 2,8 6,1 0,7 0,0 4,4 233,4 443,2 

3C 54,9 15,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 152,6 427,3 

3D 33,7 3,3 2,8 6,1 0,7 0,0 16,1 170,7 430,9 

3E 58,4 15,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 181,4 469,9 

3F 46,7 3,3 2,8 6,1 0,7 0,0 4,4 231,6 440,2 
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No caso do sub-eixo 1.2.1 (alternativa LO B), o espaço industrial proposto afectado 

encontra-se presentemente integrado numa proposta de Plano de Pormenor (prevista no 

PDM), elaborada pela Câmara Municipal da Azambuja. Com efeito, e apesar de estarem 

classificados apenas cerca de 66 ha como espaço industrial proposto na Carta de 

Ordenamento do PDM em vigor deste concelho, existe uma proposta, no âmbito do 

processo de revisão do PDM, actualmente em fase de finalização, para que, a curto prazo, 

venha a ser ponderados sensivelmente mais 229 ha (que correspondem, sobretudo, a 

território actualmente classificado como espaço florestal) para o 

crescimento/desenvolvimento da plataforma logística localizada na zona industrial de 

Aveiras-Alcoentre (junto da Ameixoeira), área de expansão directamente afectada pelo Sub-

eixo 1.2.1. Foi já elaborado um Plano de Pormenor (que cobre sensivelmente 185 ha da 

área total), que inclui projectos de acessibilidades de dimensão considerável, encontrando-

se presentemente em fase de apreciação pela CCDR Lisboa e Vale do Tejo o seu estudo 

prévio. Trata-se de uma proposta que procura responder a uma ambição antiga das 

populações do norte do concelho, como referido no Relatório Final do PDM. 

 

O projecto prevê uma área líquida de cerca de 143 ha (76,7 ha relativos a espaço industrial 

e 66,7 ha correspondentes a espaço urbanizável - actividades económicas e habitação) 

sendo afectos 42 ha a espaços verdes. Uma análise do parcelamento definido (a partir da 

Planta de Implantação geral da proposta de Plano de Pormenor) permitiu verificar que o 

sub-eixo 1.2.1 está localizado sobre o espaço industrial, afectando directamente quatro lotes 

com uma dimensão média de 2,75 ha. 

 

Para além do Plano de Pormenor, encontra-se na Câmara Municipal um processo de 

loteamento de cerca de 44 ha, a nascente da área definida para o PP e do sub-eixo 

enunciado. Neste caso, o loteamento previsto não é afectado directamente pelos eixos/sub-

eixos em estudo relativamente ao projecto do comboio de alta velocidade. 

 

Trata-se de uma área de forte dinamismo industrial/empresarial, em que o PDM de 

Azambuja previa, na estratégia de desenvolvimento económico, a disponibilização de 

espaços de instalação industrial no sentido de favorecer a localização de serviços 

económicos, designadamente os ligados ao transporte e à manipulação de mercadorias. 

 

No caso do solo rural, verifica-se uma ocupação elevada de espaço agrícola e, sobretudo, 

de espaço florestal, globalmente superior na alternativa LO B. Todos os sub-eixos que 
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constituem as alternativas em análise interferem directamente nas duas classes espaciais 

de solo rural enunciadas, como é possível verificar nos desenhos LC1_EP_170_049_B e 

LC1_EP_170_050_B. Apenas a alternativa LO A interfere (não directamente10) com espaço 

verde/natural (sub-eixo 1.1.2), na proximidade de Parada. 

 

As Cartas de Ordenamento dos PDM não identificam, para as alternativas de traçado da 

ligação ao Aeroporto da Ota, área classificada como indústria extractiva no corredor de 400 

m em análise. 

 

 

Sub-troço 1 

 

Ao nível do espaço urbano, todas as alternativas em análise afectam esta classe no 

corredor dos 400 m (sendo essa afectação menor para a alternativa 1E).  

 

Merecem destaque, pela área ocupada, pelo tipo de ocupação e pela importância em termos 

de desenvolvimento urbano atribuída pelo PDM, as interferências com esta classe de 

espaço ocorridas no concelho de Alcobaça. 

 

De sul para norte, identificam-se, neste concelho (Sub-troço 1), as seguintes interferências: 

 

− Sub-eixo 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F) – interferência com espaço urbano em 

Ninho d’Águia/Venda das Raparigas, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível V; 

− Sub-eixo 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F) e sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 1B) - 

interferência com espaço urbano em Moita do Gavião, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V; 

− Sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 1B) - interferência com espaço urbano em 

Benedita/Candeeiros, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM como 

nível II; 

− Sub-eixo 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F) - interferência com espaço urbano em 

C. de Carvalho, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível 

V; 

                                                      
10 Neste caso, a interferência ocorre apenas no corredor dos 400 m., não interferindo com o Sub-eixo. 
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− Sub-eixo 1.3.2 (alternativas 1C e 1D) e sub-eixo 1.5 (alternativas 1E e 1F) - 

interferência com espaço urbano em Moita do Poço, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V; 

− Sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 1B) - interferência com espaço urbano em Pedra 

Redonda, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível V; 

− Sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 1B) - interferência com espaço urbano em Casal de 

Baixo/Charneca do rio Seco, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V; 

− Sub-eixo 1.3.2 (alternativas 1C e 1D), sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 1B) e sub-

eixo 1.5 (alternativas 1E e 1F) - interferência com espaço urbano em Carvalhal, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível IV. 

 

Face ao conjunto de interferências caracterizadas, importa relevar a passagem das 

alternativas 1A e 1B (sobretudo pelo sub-eixo 1.1.4) pelas freguesias da Benedita e de 

Turquel, caracterizadas por um povoamento disperso mas particularmente denso, que se 

destaca no contexto dos eixos/sub-eixos analisados no Sub-troço 1. Este padrão de 

povoamento caracteriza, de um modo geral, toda a área compreendida entre o Maciço 

Calcário Estremenho e o Atlântico, e que corresponde à área dos Coutos de Alcobaça. 

Nesta mancha urbana contínua e difusa, destacam-se contudo um conjunto de pequenas 

vilas (como Benedita, Turquel ou Aljubarrota), em torno das quais se hierarquizam os 

pequenos aglomerados circundantes. 

 

No caso da Benedita, o sub-eixo atravessa a vila, afectando também bastante habitação 

dispersa. Esta é, aliás, uma das principais características da edificação localizada em 

particular nos eixos e sub-eixos do concelho de Alcobaça, em que os espaços urbanos 

classificados na Carta de Ordenamento são claramente marcados pela habitação dispersa. 

Com efeito, o próprio PDM destaca esta tipologia de ocupação urbana como predominante 

no território municipal, prevendo no respectivo regulamento a edificação nestes espaços 

visando o preenchimento de espaços intersticiais ou de remate de malhas urbanas. 

 

Ainda no que se refere às alternativas 1A e 1B (Sub-eixo 1.1.4), deve-se salientar, no 

corredor dos 400 metros, o Plano de Pormenor de Quarteirão na Avenida Nova da Igreja, na 

Benedita (mas que não é afectado directamente pelo Sub-eixo enunciado), que se encontra 

presentemente em fase de ratificação governamental, bem como o Condomínio Villas das 

Roseiras, área classificada como espaço urbanizável na Carta do PDM, mas que entretanto 
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já se encontra quase totalmente urbanizada, e que prevê, no total, a construção de 81 

habitações unifamiliares, equipamentos desportivos e sociais e ainda uma zona comercial.  

 

O espaço urbanizável existente no Sub-troço 1 é afectado pelas alternativas 1B (5,3 ha), 1A 

(5,0 ha) e 1D e 1F (0,3 ha), destacando-se o Sub-eixo 1.1.4, uma vez mais na freguesia da 

Benedita. 

 

O Sub-eixo 1.2.2 (Alternativas 1B, 1D e 1F) encontra-se sobreposto a espaço urbano do 

núcleo de Bairradas, no concelho das Caldas da Rainha (classificado no PDM como Espaço 

Urbano de Nível III), bem como ao perímetro urbano de Quebradas, no concelho da 

Azambuja (classificado no PDM como aglomerado urbano do tipo D). 

 

De acordo com as informações fornecidas à equipa pela Câmara Municipal de Rio Maior, foi 

elaborado um Plano de Pormenor para a área envolvente ao Clube de Golfe da Quinta do 

Briçal, delimitado a sensivelmente 300 m do sub-eixo 1.1.3 (alternativas 1A, 1C e 1E), que 

prevê a construção de um hotel, habitação, outros equipamentos de apoio e novos campos 

de golfe, resultando, quando o processo de revisão do PDM for iniciado, na alteração da 

classe de ocupação do solo para espaço urbano. Dois lotes de oito moradias foram já 

aprovados. 

 

Ainda na caracterização da situação de referência relativamente ao solo urbano, verifica-se 

que o espaço industrial afectado encontra-se apenas no sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A e 

1B). Este sub-eixo atravessa o espaço industrial existente entre a Benedita e Candeeiros, 

para o qual a Câmara Municipal de Alcobaça tem projectada a criação da Zona de 

Localização Empresarial da Benedita, localidade, aliás, reconhecida pelo PDM como o 

centro tradicional das indústrias de trabalho de couro e de cutelarias. 

 

Relativamente ao espaço industrial proposto, observa-se igualmente a situação descrita 

para a alternativa de traçado da ligação ao Aeroporto da Ota B (LO B) - Plano de Pormenor 

da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre. Neste caso concreto, o espaço industrial proposto 

afectado corresponde ao eixo 0.2 e sub-eixo 1.2.2 (alternativas 1B, 1D e 1F). Uma análise 

do parcelamento definido (a partir da Planta de Implantação geral da proposta de Plano de 

Pormenor) permitiu verificar que o sub-eixo 1.2.2 está localizado sobre o espaço industrial, 

afectando directamente dois lotes com uma dimensão média de 2,75 ha e um lote de cerca 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.531 

de 1 ha. O eixo 0.2, igualmente localizado sobre o espaço industrial, afecta directamente 

dois lotes com uma dimensão média de 2,75 ha. 

 

Na zona de transição entre o sub-eixo 1.1.2 e o sub-eixo 1.1.3, verifica-se também uma 

interferência directa das alternativas 1A, 1C e 1E com espaço industrial proposto integrante 

da zona industrial de Aveiras-Alcoentre, uma importante área de expansão logística 

(consignada no PDM), como referido anteriormente, mesmo no contexto metropolitano. 

 

Ainda no que se refere ao espaço industrial proposto, a análise das Cartas de Ordenamento 

dos PDM em vigor permite verificar que todas as alternativas estudadas vão afectar espaço 

assim classificado, como é possível visualizar nos Desenhos LC1_EP_170_049_B, 

LC1_EP_170_050_B e LC1_EP_170_052_B e no Quadro 4.12.7, em particular a alternativa 

1A. 

 

Complementarmente, e de acordo com a informação recolhida pela equipa junto das 

Câmaras Municipais, torna-se relevante salientar algumas situações específicas, que se 

identificam de seguida. 

 

No concelho das Caldas da Rainha, existe a intenção de se criar uma área 

industrial/empresarial situada na freguesia do Landal, parcialmente inserida no corredor de 

400 m definido para o sub-eixo 1.2.2. (alternativas 1B, 1D e 1F), em área presentemente 

classificada como espaço florestal. 

 

Em Alcobaça, a Câmara Municipal tem intenções de promover uma zona de localização 

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

parcialmente inserida no PNSAC, podendo ser afectada pelo sub-eixo 1.3.1 (a área relativa 

a esta zona de localização empresarial não se encontra ainda totalmente definida, de acordo 

com as informações prestadas à equipa). Neste caso, como referido no capítulo relativo aos 

Planos Especiais de Ordenamento do Território, o POAP do PNSAC encontra-se 

presentemente em processo de revisão, com alterações previstas para a nova carta de 

ordenamento de ocupação do solo. Contudo, tanto a aprovação do novo Plano de 

Ordenamento do PNSAC, como da área empresarial (caso as intenções manifestadas 

venham a concretizar-se), com a respectiva alteração em Carta de Ordenamento do PDM, 

actualmente em revisão, serão sempre posteriores à finalização dos trabalhos 

correspondentes ao EIA. 
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Esta zona de localização empresarial encontra correspondência com a estratégia de 

desenvolvimento definida no PDM de Alcobaça, que classifica a Benedita como um dos 

principais centros industriais do município, importante para a estruturação do território 

concelhio e da rede urbana que então foi definida e hierarquizada em torno de Alcobaça, 

com a Benedita a destacar-se no segundo nível hierárquico de desenvolvimento11. O PDM 

define de forma clara como objectivo a criação de condições vantajosas de disponibilização 

de espaço industrial na área da Benedita. 

 

Refira-se ainda o Parque de Armazenagem da Companhia Logística de Combustíveis 

(CLC), localizado em Aveiras de Cima, a sensivelmente 300 m do sub-eixo 0.1.2 

(alternativas 1A, 1C e 1E). Segundo a CLC, as instalações do parque ocupam uma área de 

cerca de 60 ha e abrangem distintos sectores. A armazenagem de produtos brancos e GPL 

ocupa 50% da área do parque, com uma capacidade total de armazenagem de 

aproximadamente 250.000 m3, dos quais 215.000 m3 para produtos brancos e 30.800 m3 

para GPL. O parque inclui ainda sectores de expedição de produtos a granel, enchimento de 

garrafas de GPL, terminal do oleoduto e tratamento de efluentes, instalações de apoio e 

parqueamento de carros-tanque.  

 

As Cartas de Ordenamento dos PDM não identificam, no Sub-troço 1, área classificada 

como estrutura ecológica no corredor de 400 m em análise. 

 

Relativamente ao solo rural, verificam-se ocupações mais relevantes, em termos de área, de 

espaço florestal e de espaço agrícola, seguindo-se-lhe o espaço verde/natural, como se 

pode comprovar pela análise do Quadro 4.12.7. Todos os sub-eixos que constituem as seis 

alternativas em análise interferem directamente nas três classes espaciais de solo rural 

enunciadas, como é possível verificar nos desenhos LC1_EP_170_049_B, 

LC1_EP_170_050_B, LC1_EP_170_051_B e LC1_EP_170_052_B. 

 

Destaque-se a interferência das alternativas 1A, 1C e 1E (Sub-eixo 1.1.3) com uma área de 

floresta de produção (Azambuja). Com efeito, o PDM deste concelho subdividiu a área 

florestal em duas sub-classes, de acordo com a sua função primordial (floresta condicionada 

                                                      
11 A estratégia de desenvolvimento do PDM refere a importância de “promover o equipamento deste lugar e reforçar a sua centralidade, numa perspectiva 

de disciplinar a ocupação do território e de promover o surgimento de economias de escala e de aglomeração e as sinergias entre os diversos agentes 

económicos capazes de propiciarem a consolidação, diversificação e modernização da estrutura económica do concelho”. 
 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.533 

– área florestal coincidente com a REN; floresta de produção - área florestal não coincidente 

com a REN). Apesar das áreas de floresta de produção distribuírem-se de forma irregular 

pelo território concelhio, surgindo em alternância com os espaços florestais condicionados, 

individualiza-se a faixa compreendida entre Torre Bela e Quebradas com uma das principais 

áreas concelhias assim classificada. O PDM propõe, para estes espaços, o uso múltiplo, 

combinando harmoniosamente a prática silvícola e actividades subsidiárias de que são 

exemplo as formas multifacetadas de veraneio – agroturismo, turismo ecológico, etc. 

 

A área classificada nas Cartas de Ordenamento dos PDM como indústria extractiva no 

corredor de 400 m em análise permite verificar que apenas o sub-eixo 1.1.3, em 29 ha 

(alternativas 1A, 1C e 1E) e o sub-eixo 1.2.2, em 0,8 ha (alternativas 1B, 1D e 1F) vão 

interferir com esta classe de espaço de solo rural. Tratam-se de sub-eixos que estão 

localizados num território em que a actividade de extracção de inertes apresenta uma 

relevância acrescida, no concelho de Rio Maior. O sub-eixo 1.1.3 interfere directamente, 

entre os km 29,5 e 31,5, com uma das mais importantes áreas de indústria extractiva 

consignadas no PDM de Rio Maior (entre Bocas e Vale da Pedreira), afectando as pedreiras 

4652 – Vale da Pedreira e 5398 – Senhora da Luz. 

 

 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

 

A ocupação de solo urbano da zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2 no corredor de 400 

m em análise refere-se apenas a espaço urbano e espaço urbanizável. As classes espaço 

industrial, espaço industrial proposto e estrutura ecológica não registam, portanto, área 

ocupada na Carta de Ordenamento de Alcobaça. 

 

Todas as alternativas em análise afectam espaço urbano, designadamente a alternativa LC. 

Verifica-se a existência de uma interferência directa das alternativas LA (sub-eixo 2.1.1), LB 

(eixo 2.10), LC (sub-eixos 2.2.1 e 2.2.2), LD (sub-eixo 2.2.1) e LF (eixo 2.9) sobre o espaço 

urbano e/ou espaço urbanizável, o que pode ser comprovado pela análise dos desenhos 

LC1_EP_170_052_B e LC1_EP_170_053_B. Tratam-se essencialmente de espaços 

urbanos dispersos mas com uma ocupação relativamente densa, localizados nas freguesias 

de Évora de Alcobaça, Turquel e Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente). São afectados os 

lugares de Lagoa do Cão, Casais da Charneca, Casal do Rei, e Ataija de Baixo. 
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O espaço urbanizável existente no corredor em análise é de 0,2 ha nos sub-eixos 2.1.1 e 

2.2.1 (partes integrantes das alternativas LA e LC e LD, respectivamente), sem ser sujeito a 

interferência directa por parte dos sub-eixos enunciados e de 6,4 ha no eixo 2.10 (alternativa 

LB), este afectando directamente o espaço assim classificado. 

 

Também na zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2 merecem destaque, pelas mesmas 

razões apontadas na caracterização da situação de referência do Sub-troço 1 (área 

ocupada, tipo de ocupação e importância em termos de desenvolvimento urbano atribuída 

pelo PDM), as interferências com esta classe de espaço ocorridas no concelho de Alcobaça. 

 

De sul para norte, identificam-se, neste concelho (zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 

2), as seguintes interferências: 

 

− Sub-eixo 2.1.1 (alternativa LA) e sub-eixo 2.2.1 (alternativas LC e LD) - interferência 

com espaço urbano em Charneca, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.2 (alternativa LC) e eixo 2.9 (alternativa LF) - interferência com espaço 

urbano em Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.2 (alternativa LC), eixo 2.10 (alternativa LB) e sub-eixo 2.3.1 (alternativa 

LD) - interferência com espaço urbano e espaço urbanizável em Casal do Rei, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.2 (alternativa LC) e eixo 2.10 (alternativa LB) - interferência com espaço 

urbano em Ataija de Baixo, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V. 

 

No cômputo geral, verifica-se que a caracterização efectuada para o espaço urbano 

afectado no concelho de Alcobaça no Sub-troço 1 não difere grandemente da zona de 

ligação entre os Sub-troços 1 e 2. Também nesta zona são afectados vários núcleos 

urbanos caracterizados pela predominância de habitação dispersa, prevendo-se no 

respectivo regulamento a edificação nestas áreas visando o preenchimento de espaços 

intersticiais ou de remate de malhas urbanas. 

 

Das quatro classes definidas para o solo rural (espaço verde/natural, indústria extractiva, 

espaço agrícola e espaço florestal), apenas se verifica existir espaço agrícola. Neste caso, a 
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alternativa LC regista uma ocupação de 272,6 ha no corredor dos 400 m, a mais elevada da 

zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 

 

 

Sub-troço 2 

 

Com a excepção da estrutura ecológica, em que as Cartas de Ordenamento dos PDM não 

identificam, no Sub-troço 2, área assim classificada no corredor de 400 m, todas as seis 

alternativas analisadas afectam as restantes classes de ocupação do território (espaço 

urbano, espaço urbanizável, espaço industrial e espaço industrial proposto). 

 

O espaço urbano é a classe com as ocupações mais elevadas das classes que constituem o 

solo urbano. Relevem-se as alternativas 2E e 2F (com as maiores afectações), devido 

sobretudo ao sub-eixo 2.2.4, que atravessa uma das áreas mais urbanizadas de todo o 

território em estudo.  

 

Pela área ocupada, pelo tipo de ocupação e, em algumas situações, pela importância em 

termos de desenvolvimento urbano atribuída pelos vários PDM dos concelhos da área de 

estudo, destacam-se as seguintes interferências com esta classe de espaço (Sub-troço 2): 

 

− Sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) - 

interferência com espaço urbano em Casal do Rei, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM de Alcobaça como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) e sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) - interferência com 

espaço urbano em Ataija de Cima, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM de Alcobaça como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) - interferência com espaço urbano em Casal de Santa 

Teresa, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Cadoiço, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Aljubarrota, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça 

como nível IV; 
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− Sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Chãos, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) e sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) - interferência com 

espaço urbano em Pedreiras, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

de Porto de Mós como nível III; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) - interferência com espaço urbano em Covão, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Porto de Mós como nível 

V; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) e sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) - interferência com 

espaço urbano em Tremoceira, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM de Porto de Mós como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) e sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) - interferência com 

espaço urbano em Cabeço do Rocho, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM de Porto de Mós como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Lameiros/Fonte do Oleiro, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de 

Porto de Mós como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Arergões, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Batalha como 

nível III; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Perulhal/Quinta do Franco, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

de Batalha como nível III; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Garruchas, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Batalha como 

nível III; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Alcaidaria, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Batalha como 

nível III; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Piqueiral, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Batalha como nível III; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Morões, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como Espaço 

Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 
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− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Touria, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como Espaço 

Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Azabucha, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Santa 

Eufémia, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Boavista, 

classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como Espaço 

Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em 

Figueiras, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Casal da 

Quinta, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) - interferência com espaço urbano em Bidoeira 

de Baixo, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F), sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e 

Sub-eixo 2.5.1 (alternativas 2B e 2D) - interferência com espaço urbano em Bidoeira 

de Cima, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Barreiros, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Regueira de Fontes, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria 

como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) - 

interferência com espaço urbano em A do Barbas/Campos, classificado na hierarquia 

de espaços urbanos do PDM de Leiria como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial; 
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− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Melvoa, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Albergaria, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Marinha 

Grande como Espaços Urbanos/Ocupação Actual; 

− Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Barreiros, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) - interferência com espaço urbano em 

Telheiro/Venda, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria 

como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.1.6 (alternativas 2A e 2C) - interferência com espaço urbano em 

Texugueira, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.1.6 (alternativas 2A e 2C) - interferência com espaço urbano em Colónia 

Agrícola dos Milagres, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de 

Leiria como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial; 

− Sub-eixo 2.5.1 (alternativas 2B e 2D) - interferência com espaço urbano em Casais 

da Bidoeira, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM de Leiria como 

Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou Residencial. 

 

Todas as alternativas, sem excepção, interferem directamente nesta classe de ocupação do 

território. De entre as interferências elencadas e considerando igualmente a informação 

disponibilizada pelas autarquias, devem destacar-se, em particular: 

 

− as alternativas 2E e 2F, que incidem parcialmente uma área para onde está previsto 

o alargamento do perímetro urbano das localidades de Fontes e Arergões, 

afectando, em Celeiro e em Perulhal, o tecido urbano existente (concelho de 

Batalha);  

− as mesmas alternativas afectam, em particular, Bidoeira de Cima (Leiria), bem como 

o perímetro urbano de Aregões; 

− em Porto de Mós, a alternativa 2E (sub-eixo 2.2.3), afecta o perímetro urbano de 

Pedreiras, um aglomerado urbano terciário (nível III da hierarquia dos aglomerado 
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urbanos concelhios) fragmentado em pequenos núcleos, cujo crescimento está 

intimamente ligado à actividade industrial desta localidade; 

− o núcleo urbano entre A do Barbas e Campos é afectado pelo eixo 2.7 (alternativas 

2C e 2D) e sub-eixo 2.1.4 (alternativas 2A e 2B); 

− em Alcobaça, o sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) afecta o perímetro 

urbano de Aljubarrota; 

− na Marinha Grande, a localidade de Albergaria e o respectivo perímetro urbano 

definido é afectado pelo sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D). 

 

Em Porto de Mós, de acordo com informação prestada pela autarquia municipal, prevê-se, 

no decorrer do processo de revisão do PDM, a expansão de área urbana em espaço 

afectado pelas alternativas 2E e 2F (sub-eixo 2.2.4), junto de Fonte do Oleiro, no norte do 

concelho. 

 

É também a alternativa 2E que afecta a maior área de espaço urbanizável do Sub-troço 2, 

mas neste caso como resultado, de forma bem visível, da ocupação resultante da 

implantação do sub-eixo 2.2.3, designadamente em Alcobaça. Neste concelho, tratando-se 

de uma Carta de Ordenamento que data de 1995, refira-se que o espaço urbanizável já não 

será tão significativo, em virtude das áreas urbanas previstas terem sofrido uma redução a 

favor das áreas urbanas existentes no decorrer do último decénio, como foi confirmado em 

reunião com a autarquia. 

 

Tal como na caracterização efectuada para as classes de espaço do solo urbano já 

caracterizadas, todas as alternativas do Sub-troço 2 vão interferir com áreas classificadas 

como espaço industrial e espaço industrial proposto. Esta interferência é mais evidente para 

as alternativas 2C e 2D. Com efeito, pela sua localização, na proximidade de uma área 

industrial com expansão prevista, na zona de Campos/Maceira, concelho de Leiria, é o eixo 

2.7 que se distingue claramente dos restantes como o mais afectante no domínio do espaço 

industrial (existente e proposto) em toda a extensão do Sub-troço em estudo. Como é 

possível verificar nos LC1_EP_170_053_B e LC1_EP_170_055_B, apenas os sub-eixos 

2.1.3 e 2.5.1 não interferem directamente com estas classes de ordenamento do território. 

 

Também no Sub-troço 2 deve ser dada relevância a algumas situações específicas relativas 

ao planeamento territorial do espaço industrial, que se identificam de seguida. 
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Em Leiria, segundo a autarquia municipal, está previsto um loteamento industrial que se 

deverá localizar a nascente do sub-eixo 2.1.5 (sem interferência directa com a localização 

prevista deste Sub-eixo) e a norte do Nó da A8/A17, situação que o próximo PDM já 

classificará como espaço industrial. 

 

Releve-se, por outro lado, a área onde está localizada a Fábrica de Cimentos de Maceira, 

um dos territórios com maior afectação de espaço industrial (sobretudo proposto, de acordo 

com o respectivo PDM) de todos os eixos/sub-eixos em estudo, que será afectada pelo eixo 

2.7 (alternativas 2C e 2D) e pelo sub-eixo 2.1.4, entre Campos e Martingança (alternativas 

2A e 2B). 

 

As Cartas de Ordenamento dos PDM não identificam, no Sub-troço 2, área classificada 

como estrutura ecológica no corredor de 400 m em análise. 

 

Das quatro classes de espaço em análise relativas ao solo rural, as Cartas de Ordenamento 

dos PDM não identificam, no Sub-troço 2, área classificada como espaço verde/natural no 

corredor de 400 m.  

 

Para o espaço agrícola, torna-se importante relevar a alternativa 2F, com uma afectação de 

910,7 ha, enquanto que no caso do espaço florestal é a alternativa 2B que regista a maior 

área ocupada (1235,3 ha).  

 

No que se refere à indústria extractiva, apenas o sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2C e 

2D) vai interferir com esta classe de espaço do solo rural, numa área em que a extracção de 

inertes é uma actividade económica relevante, no concelho de Porto de Mós, entre 

Castanheira e Juncal. Trata-se de uma área de caulinos (argilas vermelhas ocorrendo na 

plataforma sedimentar detrítica), identificada no PDM como a mais importante área de 

extracção de inertes do concelho, revestindo-se de um alto valor económico, devido à sua 

escassez a nível nacional, de acordo com os Serviços de Fomento Mineiro. 

 

O mesmo PDM identifica no Relatório Final como um dos objectivos de planeamento a 

exploração do recurso argila com vista a alimentar a actividade industrial que se apoia nesta 

matéria-prima (a indústria cerâmica e as que se dedicam ao fabrico da telha e do tijolo 

apresentavam, no momento de realização do PDM, um papel fundamental no sector 

secundário do concelho). 
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Sub-troço 3/Zona de Ligação ao Lote B 

 

O Sub-troço 3 é o único onde se observa uma interferência das alternativas em estudo, no 

corredor de 400 m, com espaço classificado nos PDM como estrutura ecológica. Uma 

análise ao Quadro 4.12.7 e aos Desenhos LC1_EP_170_055_B e LC1_EP_170_056_B 

permite igualmente verificar que todas as classes de espaço relativas ao solo urbano são 

afectadas neste sub-troço. 

 

O espaço urbano é a classe com as ocupações mais elevadas das classes do solo urbano, 

destacando-se as alternativas 3E e 3A (que registam as maiores afectações), resultado 

sobretudo das interferências do sub-eixo 2.5.3 em várias áreas de habitação dispersa no 

concelho de Pombal, designadamente nas freguesias de Pombal e Almagreira, sendo 

potencialmente afectados os lugares de Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Barroca, 

Sazes, Barros da Paz, Ladeira e Lagares. Todas as alternativas, sem excepção, interferem 

directamente nesta classe de ordenamento do território. 

 

Destaquem-se, para o Sub-troço 3, as seguintes interferências com esta classe de espaço: 

 

− Sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 3F) - interferência com espaço urbano em Matos da 

Ranha, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V; 

− Eixo 2.6 (alternativa 3D), eixo 2.11 (alternativa 3A), sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 

3F), sub-eixo 2.4.2 (alternativas 3A e 3E) e sub-eixo 2.5.2 (alternativa 3C) - 

interferência com espaço urbano em Vila do Salgueiro, classificado na hierarquia de 

áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V; 

− Eixo 2.6 (alternativa 3D) e sub-eixo 2.5.2 (alternativa 3C) - interferência com espaço 

urbano em Outeirada, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de 

Pombal como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.5 (alternativa 3F) - interferência com espaço urbano na proximidade de 

Vale da Cruz, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 3F) - interferência com espaço urbano na 

proximidade de Alto dos Crespos, classificado na hierarquia de áreas urbanas do 

PDM de Pombal como nível V; 
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− Sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 3F) - interferência com espaço urbano em Roussa, 

classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V, 

classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 3F) - interferência com espaço urbano em Vale do 

Feto, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V; 

− Sub-eixo 2.2.7 (alternativas 3B, 3D e 3F) - interferência com espaço urbano em 

Almagreira, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.4.2 (alternativa 3E) - interferência com espaço urbano em Alto dos 

Mendes, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Crespos, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Sazes, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Assanha da Paz/Paz, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de 

Pombal como nível V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Almaceira, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Sazes, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) - interferência com espaço urbano em 

Cavadinha, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como 

nível V; 

− Sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) e sub-eixo 2.5.2 (alternativa 3C) - 

interferência com espaço urbano em Regato dos Mendes, classificado na hierarquia 

de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V; 

− Eixo 2.11 (alternativa 3A) - interferência com espaço urbano na proximidade de Vale 

da Cruz, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível 

V. 
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O espaço urbanizável constante na Carta de ordenamento do PDM de Pombal apenas é 

afectado pelo sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E) e pelo sub-eixo 2.2.7 (alternativas 

3B, 3D e 3F). Em ambos os casos, uma análise ao Desenho LC1_EP_170_056_B permite 

verificar que esta interferência é directa. 

 

Relativamente ao espaço industrial, o sub-eixo 2.2.7 (alternativas 3B, 3D e 3F), com uma 

área de 2,8 ha, é o único do Sub-troço 3 com interferência (directa) com esta classe de 

espaço (veja-se o Desenho LC1_EP_170_056_B), o mesmo acontecendo no que se refere 

ao espaço industrial proposto mas, neste caso, com uma área de 6,1 ha e que 

correspondem ao Parque Empresarial Manuel da Mota, em Pombal. 

 

Está prevista a expansão deste parque empresarial em cerca de 280 ha, tendo sido já 

realizado um Plano de Pormenor para a respectiva expansão, na direcção norte (2ª Fase - 

Quinta Nova), situado parcialmente no corredor do sub-eixo 2.2.7. O Plano encontra-se em 

fase de aprovação. Trata-se de uma área de grande relevância económica para o concelho 

de Pombal, que incluirá habitação, espaços verdes, comércio e serviços, cuja expansão é 

implícita no PDM, prevendo-se, de qualquer forma, no mesmo documento, o ordenamento 

industrial do espaço já existente. 

 

Pombal é o único concelho afectado pela travessia de alta velocidade com espaço 

classificado como estrutura ecológica, nos sub-eixos 2.5.3 (3,4 ha na opção A, 4,2 ha na 

opção B e 2,7 ha na opção C), correspondendo às alternativas 3A, 3C e 3E e 2.2.7 (0,7 ha), 

relativo às restantes alternativas (3B, 3D e 3F). Todas as alternativas em estudo não 

interferem directamente, em nenhuma das situações com esta classe de espaço de solo 

urbano. 

 

No que se refere à indústria extractiva, o sub-eixo 2.2.6 (alternativas 3B e 3F) e o eixo 2.6 

(alternativa 3D) vão interferir com uma exploração localizada no Alto dos Crespos, que 

corresponde a uma área de extracção de argilas comuns, na qual se insere a Pedreira nº 

5380 – Vale de Coimbra Nº 3. Esta pedreira apenas é directamente afectada pelo eixo 2.6 

(alternativa 3D). 

 

Para o espaço agrícola, as interferências provocadas pelas alternativas do Sub-troço 3 

oscilam entre os 233,4 ha da alternativa 3B e os 152,6 ha da alternativa 3C. No caso do 
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espaço florestal, é a alternativa 3A com a maior área ocupada (473,3 ha). Observa-se, 

igualmente, a existência de uma exploração de inertes directamente afectada pelo eixo 2.6 

no concelho de Pombal, com uma área de 3,4 ha (alternativas 3A, 3C e 3E). 

 

A Carta de Ordenamento do PDM de Pombal não identifica, no Sub-troço 3, área 

classificada como espaço verde/natural no corredor de 400 m em análise. 

 

 

Estação de Leiria (Nascente e Poente) 

 

A proposta localizada a nascente, servida pelo sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F), irá 

afectar apenas solo rural, designadamente a classe espaço agrícola (3,9 ha). 

 

A norte desta localização, numa orientação poente-nascente, encontra-se a área agrícola 

correspondente ao vale da ribeira do Sirol - Frades/Cancela da Azeiteira/Santa Eufémia, que 

se insere numa freguesia (Santa Eufémia – Leiria), em que a agricultura tem ainda alguma 

importância no contexto concelhio. 

 

Encontram-se ainda diversas habitações na envolvente sul da estação, designadamente nos 

lugares do Azabucho e Campo Amarelo, estando também em fase avançada de 

concretização um novo loteamento de moradias unifamiliares de grande dimensão, situado 

no topo da encosta (espaço urbanizável previsto no PDM). 

 

A proposta a poente, servida pelo sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) afectará 

também solo rural mas, neste caso, apenas a classe espaço florestal (4,4 ha). Encontram-

se, na sua envolvente, diversas oficinas, armazéns e unidades industriais de pequena e 

média dimensão. 
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4.12.4 Áreas Regulamentares – REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) 

 

A REN e a RAN são áreas regulamentares criadas com o objectivo da protecção dos 

recursos naturais nacionais. 

 

Constituindo uma estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à 

utilização de espaços com características ecológicas específicas, a REN garante a 

protecção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos imprescindíveis ao 

enquadramento equilibrado das actividades humanas. A sua criação é consequência da 

evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, por 

vezes descontrolado e desregulado, no sentido de criar e manter uma reserva de espaços 

naturais de elevada qualidade e sensibilidade, não classificáveis obrigatoriamente como 

parques ou reservas naturais.  

 

Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei nº 321/83, de 5 de Julho, 

só com a adopção da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 de Abril) foi 

definitivamente reconhecida como instrumento de ordenamento do território e de gestão 

ambiental. É regulamentada pelo Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, nº 79/95, de 20 de Abril e nº 

203/2002, de 1 de Outubro. 

 

Saliente-se que, após a classificação e delimitação de território como REN, os processos de 

loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a 

destruição de vegetação não são permitidos. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

213/92, de 12 de Outubro, exceptuam-se, contudo, as seguintes situações: 

 

− A assunção de acções ou compromissos já previstos ou autorizados antes do 

estabelecimento da REN, à data da entrada em vigor da portaria prevista no nº 1 do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro (compete aos Ministros do 

Planeamento e da Administração do Território, da Agricultura, das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, do Comércio e Turismo, do Ambiente e Recursos 

Naturais e do Mar, ouvida a Comissão Nacional da REN, aprovar, por portaria 

conjunta, as áreas a excluir da REN); 
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− O desenvolvimento de uma actividade que possua objectivos militares ou defensivos 

de interesse nacional (incluindo as instalações de interesse para a defesa nacional 

como tal reconhecidas por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e do 

Ambiente e Recursos Naturais); 

− O desenvolvimento de uma actividade de interesse nacional, regional ou local e onde 

esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis à sua 

realização. 

 

Nos concelhos em estudo, com excepção de Azambuja, a REN encontra-se aprovada pelas 

seguintes Resoluções do Conselho de Ministros: 

 

− Alenquer – Resolução do Conselho de Ministros nº 66/96, de 9 de Maio; 

− Alcobaça – Resolução do Conselho de Ministros nº 85/00, de 14 de Julho; 

− Batalha – Resolução do Conselho de Ministros nº 116/95, de 2 de Novembro; 

− Cadaval - Resolução do Conselho de Ministros nº 189/97, de 29 de Outubro; 

− Caldas da Rainha – Resolução do Conselho de Ministros nº 153/03, de 6 de 

Outubro; 

− Leiria – Resolução do Conselho de Ministros nº 85/96, de 11 de Junho; 

− Marinha Grande – Resolução do Conselho de Ministros nº 38/96, de 13 de Abril; 

− Pombal – Resolução do Conselho de Ministros nº 64/96, de 9 de Maio; 

− Porto de Mós – Resolução do Conselho de Ministros nº 130/96, de 28 de Agosto; 

− Rio Maior – Resolução do Conselho de Ministros nº 75/00, de 5 de Julho. 

 

Por sua vez, criada com o pressuposto da defesa e da protecção das áreas de maior 

aptidão agrícola e garantia da sua afectação à agricultura, a RAN revela-se um significativo 

contributo para o pleno desenvolvimento da agricultura nacional e para o correcto processo 

de ordenamento do território. Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo 

Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de 

Dezembro, que estabelece que, nos solos da RAN “deverão ser proibidas todas as acções 

que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente obras 

hidráulicas, vias de comunicação e acesso, construção de edifícios, aterros, escavações, 

(…)”. Constitui um regulamento administrativo. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

451/82, de 16 de Novembro, exceptuam-se, porém, as seguintes situações: 
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− As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas em 

explorações que as justifiquem; 

− As habitações para fixação dos agricultores nos prédios rústicos, quando estes forem 

constituídos unicamente por solos de reserva agrícola desde que daí resultem 

comprovados benefícios para a agricultura; 

− As expansões urbanas, desde que previstas em planos directores municipais, em 

planos de urbanização e em áreas de desenvolvimento urbano prioritário, e áreas de 

construção prioritárias plenamente eficazes; 

− As construções a implantar dentro dos limites ou perímetros dos aglomerados 

urbanos definidos por planos directores municipais planos de urbanização 

plenamente eficazes ou, na sua falta, fixados em diploma lega ou aprovados por 

despacho conjunto do Ministro de Estado e da Qualidade do Vida e dos Ministros da 

Administração Interna e da Habitação, Obras Públicas Transportes, sob proposta das 

câmaras municipais; 

− As vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou construções 

de interesse público nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa 

técnica economicamente aceitável para o seu traçado ou localização; 

− As obras indispensáveis de defesa do património cultural, designadamente de 

natureza arqueológica. 

 

O enquadramento legislativo vigente prevê que as áreas classificadas como REN e como 

RAN sejam obrigatoriamente identificadas em todos os instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território, nomeadamente planos regionais, especiais e municipais de 

ordenamento do território.  

 

A análise das áreas regulamentares da REN e da RAN nas alternativas em estudo tem por 

base as Cartas de Condicionantes dos PDM em vigor, não tendo existido, de acordo com as 

reuniões realizadas pelas autarquias, alterações significativas após a ratificação dos 

respectivos PDM12. Esta análise é efectuada a partir da quantificação do total de áreas de 

REN e de RAN existentes no corredor de 400 m dos eixos/sub-eixos em estudo, agrupados 

por alternativas e por Sub-troços. 

 

                                                      
12 Prevê-se, contudo, que no âmbito do processo de revisão dos PDM, já iniciado, como referido, em sete municípios, sejam 

efectuadas alterações relevantes nas novas Cartas de Condicionantes no que se refere à RAN e à REN.  
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O Quadro 4.12.8 sintetiza a área total de REN e de RAN afectadas por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 4.12.8 - Área total de REN e de RAN afectada, para cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados (ha), no corredor dos 400 m 

Eixo/Sub-eixos REN RAN 

0.1 FO/0.1.1 217,6 211,9 

0.1.2 49,3 38,9 

0.2 87,0 53,3 

1.1.1 32,0 37,6 

1.1.2 77,3 62,1 

1.1.3 347,2 147,4 

1.1.4 388,4 84,7 

1.2.1 89,0 70,4 

1.2.2 313,2 134,8 

1.3.1 212,8 14,4 

1.3.2 227,0 18,1 

1.5 174,6 0,0 

2.1.1 109,2 5,8 

2.1.2 93,1 2,3 

2.1.3 168,2 45,3 

2.1.4 98,2 83,7 

2.1.5 155,8 38,4 

2.1.6 80,1 32,6 

2.1.7 25,7 8,5 

2.2.1 109,4 5,8 

2.2.2 109,4 2,3 

2.2.3 89,7 33,6 

2.2.4 525,5 184,2 

2.2.5 20,9 7,1 

2.2.6 100,9 34,2 

2.2.7 102,6 17,4 

2.3.1 88,8 2,3 

2.3.2 196,3 64,6 

2.4.1 32,9 10,5 

2.4.2 40,3 4,0 

2.5.1 135,4 32,2 

2.5.2 47,9 5,3 

2.5.3ª 85,1 68,4 

2.5.3B 80,2 66,4 

2.5.3C 80,6 69,1 
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Eixo/Sub-eixos REN RAN 

2.6 110,2 39,9 

2.7 59,6 57,1 

2.8.1 116,8 18,5 

2.8.2 167,9 24,1 

2.9 162,0 24,5 

2.10 238,7 24,1 

2.11 38,6 12,3 

 

O Quadro 4.12.9 sintetiza a área total de REN e de RAN afectadas por cada uma das 

alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 4.12.9 - Área total de REN e de RAN afectada por alternativa, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço (ha), no corredor dos 400 m 

Alternativas REN RAN 

Ligação ao Aeroporto da OTA 

LOA 109,3 99,7 

LOB 121,0 108,1 

Sub-troço 1 

1A 1.002,5 483,0 

1B 1.006,2 484,7 

1C 1.053,8 430,7 

1D 1.057,5 432,4 

1E 1.001,4 412,6 

1F 1.005,1 414,3 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 202,3 8,1 

LB 355,5 42,5 

LC 218,9 8,0 

LD 198,3 8,0 

LE 284,7 42,6 

LF 278,8 43,0 
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Alternativas REN RAN 

Sub-troço 2 

2A 502,4 200,0 

2B 557,7 199,6 

2C 463,8 173,4 

2D 519,1 173,0 

2E 615,2 217,8 

2F 721,8 248,8 

Sub-troço 3 

3A 164,0 84,7 

3B 229,1 60,1 

3C 133,1 73,7 

3D 212,7 57,3 

3E 158,3 83,0 

3F 224,3 58,7 

 

Todos os corredores dos eixos/sub-eixos em estudo incluem áreas classificadas nas Cartas 

de Condicionantes dos PDM como REN e como RAN. As áreas de REN são superiores às 

áreas de RAN em todas as alternativas do troço em estudo. 

 

Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço, permite verificar que: 

 

− As alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota não apresentam diferenças 

significativas entre si, existindo uma sobreposição REN e RAN a relevar em 

particular no sub-eixo 1.1.2 (alternativa LO A), como é possível verificar pela análise 

dos Desenhos LC1_EP_170_058_B e LC1_EP_170_059_B. Na área relativa à 

ligação ao Aeroporto da Ota, a zona do Paul (na transição entre os concelhos de 

Azambuja e de Alenquer), atravessada pelo sub-eixo 1.1.2 e sub-eixo 1.2.1, é a mais 

afectada em ambas as áreas regulamentares; 

− O Sub-troço 1 regista, ao nível das áreas regulamentares, uma ocupação 

particularmente elevada quando enquadrado na globalidade do troço, destacando-

se, na REN, as alternativas 1D e 1C e, no caso da RAN, as alternativas 1B e 1A. 

Saliente-se a zona entre Pinheiro e Figueiró (concelho de Rio Maior), atravessada 

pelo sub-eixo 1.1.3 e pelo sub-eixo 1.2.2 e todo o espaço a Norte de Zambujeira até 

à zona de transição entre os Sub-troços 1 e 2 (concelhos de Rio Maior e de 
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Alcobaça) como as mais afectadas no caso da REN (Desenhos 

LC1_EP_170_059_B, LC1_EP_170_060_B e LC1_EP_170_061_B); 

− Relativamente às alternativas de ligação entre os Sub-troços 1 e 2, verifica-se uma 

ocupação no corredor de 400 m claramente predominante de REN (Desenhos 

LC1_EP_170_061_B e LC1_EP_170_062_B). A alternativa LB, no caso da REN e as 

alternativas LF, LE e LB, para a RAN, registam as maiores ocupações; 

− Para o Sub-troço 2, destaca-se a alternativa 2F como a que maior ocupação regista 

de REN e de RAN no corredor de 400 m (Desenhos LC1_EP_170_062_B, 

LC1_EP_170_063_B, LC1_EP_170_064_B e LC1_EP_170_066_B). Salientem-se as 

zonas entre Carrascal e Cumeira de Cima (concelhos de Porto de Mós e de 

Alcobaça); entre Fontes e Touria (concelho de Leiria); e entre Bidoeira de Cima e 

Alto dos Crespos (concelhos de Leiria e de Pombal) como as mais afectadas pelas 

alternativas deste Sub-troço em área de REN; 

− No caso do Sub-troço 3, a zona entre Outeirada e Alto dos Crespos (concelho de 

Pombal) evidencia-se como a mais afectada em termos de REN (desenhos 

LC1_EP_170_064_B e LC1_EP_170_065_B). 

 

Refira-se, por fim, que segundo a Câmara Municipal de Alcobaça está em curso um 

processo de classificação de paisagem protegida em Carvalhal de Aljubarrota, na 

proximidade do sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F).  

 

 

4.12.5 Servidões e restrições de utilidade pública 

 

4.12.5.1 Domínio Público Hídrico 

 

Esta servidão é regulada pela seguinte legislação: 

 

− Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, alterado pelo DL n.º 46/94, de 22 de 

Fevereiro, e pelo DL n.º 89/87, de 26 de Fevereiro (a Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro, prevê a revogação do DL n.º 46/94 com a entrada em vigor da legislação 

prevista no art. 102º da Lei n.º 58/2005) e pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro; 

− Decreto-Lei n.º 513-P/79, de 26 de Dezembro - estabelece que o regime das zonas 

adjacentes é aplicável aos campos marginais tradicionalmente inundados; 

− Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 
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Os corredores em análise apenas atravessam linhas de água não navegáveis nem 

flutuáveis. Não são, portanto, atravessados quaisquer terrenos do domínio público marítimo 

nem quaisquer cursos de água, lagos, lagoas, canais ou valas flutuáveis ou navegáveis nem 

as respectivas margens, nem albufeiras de interesse público ou respectivas margens. 

 

Estão sujeitos a servidão administrativa os leitos e as margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis. A legislação estabelece para as margens destas linhas de água 

uma largura de 10 metros. 

 

Nos leitos e margens carecem de autorização pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respectivas as seguintes utilizações, entre outras: rejeição de 

águas residuais, construção de infra-estruturas hidráulicas, sementeira, plantação e corte de 

árvores. 

 

As zonas adjacentes são definidas como as áreas contíguas à margem que como tal sejas 

classificadas por decreto por se encontrarem ameaçadas por cheias. Não existem 

classificadas quaisquer zonas adjacentes nos corredores em estudo. 

 

Quaisquer dos eixos em estudo atravessam largas dezenas de cursos de água não 

navegáveis nem flutuáveis, sendo de destacar como mais importantes o rio Alenquer e o rio 

Ota, afluentes do rio Tejo e o rio Lis e os seus afluentes, rio Lena e a ribeira da 

Caranguejeira. 

 

 

4.12.5.2 Águas subterrâneas para abastecimento público 

 

As captações de água subterrânea destinada ao abastecimento público de água para 

consumo humano, de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou cujo 

caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia, ficam abrangidas pelo disposto no DL n.º 

382/99, de 22 de Setembro, para todas as zonas de protecção previstas. As restantes 

captações para abastecimento público de água para consumo humano ficam sujeitas ao 

disposto naquele diploma para a Zona de Protecção Imediata. 
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O perímetro de protecção é a área contígua à captação na qual se proíbem ou 

condicionam as instalações e as actividades susceptíveis de contaminar as águas 

subterrâneas. Este perímetro engloba três zonas: Zona de Protecção Imediata, Zona de 

Protecção Intermédia e Zona de Protecção Alargada. 

 

A classificação dos perímetros de protecção é efectuada pelo Governo, através de 

Resolução do Conselho de Ministros, que estabelece as actividades interditas e as 

condicionadas. 

 

Nos corredores em estudo existem definidos dois perímetros de protecção: da Fonte da 

Saúde e da Fontes das Cinco Bicas. 

 

 

4.12.5.3 Recursos geológicos 

 

As seguintes actividades de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos 

podem determinar a existência de servidões que interditam ou condicionam determinado 

tipo de actividades: 

 

− Águas de nascente; 

− Águas minerais naturais; 

− Pedreiras. 

 

Nos corredores em estudo não existem quaisquer servidões relativas a águas de nascente 

ou a águas minerais naturais. 

 

No caso das pedreiras, o n.º 1 do art. 4º do DL n.º 270/2001, de 6 de Outubro, estabelece 

que "as zonas de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 

Março, devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação e, na falta desta, as 

constantes do anexo II do DL n.º 270/2001". O n.º 2 do art. 4º do DL 270/2001 determina 

que "as zonas de defesa previstas no número anterior devem ainda ser respeitadas sempre 

que se pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas obras ou outros objectos 

referidos no anexo II e alheios à pedreira". 
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Não existem portarias de cativação publicadas a que se refere o n.º 1 do art. 4º do DL n.º 

270/2001. O Anexo II do DL n.º 270/2001 fixa a zona de defesa, no caso de linhas férreas, 

em 50 metros, distância medida a partir da bordadura da escavação. 

 

Existem 10 pedreiras/areeiros licenciadas nos corredores em estudo, conforme discriminado 

no subcapítulo 4.3.6.1. 

 

Os corredores em estudo atravessam Áreas cativas para massas minerais e áreas de 

Reserva de recursos geológicos. 

 

As áreas cativas são áreas que podem ser sujeitas a esta classificação por parte do 

Governo, através de portaria, quando a exploração de determinadas massas minerais aí 

existentes se considera de relevante interesse para a economia nacional, impondo 

condições especiais para a sua exploração. 

 

As áreas de reserva são áreas definidas pelo Governo, mediante decreto regulamentar, para 

o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

 

Os corredores em estudo atravessam áreas cativas e de reserva nas áreas de Maceira-

Leiria e de Barracão-Pombal. A localização destas áreas cativas e de reserva, face aos 

eixos em estudo, apresenta-se nos Desenhos LC1_EP_170_021 a 029. 

 

Na área de Maceira-Leiria foi declarada Área Cativa para calcários e margas de Maceira-

Leiria, pela Portaria n.º 447/90, de 16 de Junho. Posteriormente considerou-se necessário 

que a cativação desta área fosse complementada pela criação de Área de Reserva para 

calcários e margas, a qual foi definida pelo Decreto Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio 

(com a posterior Declaração de Rectificação n.º 168/93, de 31 de Agosto). 

 

Na área de Barracão-Pombal foi declarada a Área Cativa para Argilas especiais de 

Barracão-Pombal, pela Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho. Posteriormente, atendendo ao 

facto das argilas especiais para a cerâmica serem cada vez mais raras, existindo poucas 

áreas de interesse e com reservas limitadas, foram declaradas cinco áreas de reserva para 

aproveitamento de argilas especiais (Blocos A, B, C, D e E). 
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4.12.5.4 Áreas protegidas 

 

As áreas protegidas estão sujeitas ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 

de Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 151/95, de 24 de Junho, 213/97, de 16 de 

Agosto, 227/98, de 17 de Julho, 221/2002, de 22 de Outubro e Decreto-Lei n.º 117/2005, de 

18 de Julho. 

 

A única área protegida atravessada pelos corredores em estudo é o Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 

4 de Maio. O respectivo Plano de Ordenamento foi aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 12 

de Janeiro. 

 

4.12.5.5 Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial, Sítios de 

Importância Comunitária e Sítios Propostos da Lista Nacional de Sítios da 

Rede Natura 2000 

 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, transpôs para o direito nacional a Directiva n.º 79/409/CEE, relativa à 

conservação das aves selvagens (directiva aves), e a Directiva n.º 92/43/CEE, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats). 

 

Este diploma prevê a classificação de Zonas Especiais de Conservação (ZEC) após prévia 

aprovação, pelos órgãos competentes da União Europeia, da lista de Sítios de Importância 

Comunitária (SIC), a partir da proposta de lista nacional de cada Estado-membro. Portugal 

aprovou, através das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, e 

76/2000, de 5 de Julho, as 1ª e 2ª fase, respectivamente, da Lista Nacional de Sítios. Na 

área de estudo ainda não estão classificados SIC ou ZEC. Existem dois sítios da 2ª fase da 

Lista Nacional de Sítios: 

 

− Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria; 

− Sítio PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A classificação de Zonas de Protecção Especial (ZPE) reveste a forma de decreto 

regulamentar. Na área de estudo não existem ZPE. 
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O conjunto das áreas classificadas como ZEC e como ZPE virá a constituir uma rede 

ecológica de âmbito europeu designada como Rede Natura 2000. 

 

Os projectos susceptíveis de afectar significativamente um sítio da Lista Nacional de Sítios 

devem ser objecto de avaliação de incidências ambientais (n.º 1, artigo 10º), que, no caso 

presente, segue a forma do procedimento de AIA (n.º 2, artigo 10º). 

 

 

4.12.5.6 Regime florestal 

 

A servidão relativa ao Regime Florestal encontra-se regulamentada nos Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901 (publicado no Diário do Governo, n.º 296, de 31 de Dezembro de 1901), 

de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de Julho de 1905. Segundo Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901, o Regime Florestal é "... o conjunto de disposições destinadas não só à 

criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia 

nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de 

utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das 

várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e 

conservação do solo, nas montanhas, e das areias no litoral marítimo." 

 

O Regime Florestal inclui os Perímetros Florestais (áreas constituídas por terrenos baldios 

ou camarários, submetidos a Regime Florestal Parcial e que no seu todo são geridos pelo 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas - MADRP) e as Matas 

Nacionais e outras Propriedades (áreas pertencentes ao domínio privado do Estado e como 

tal submetidas a Regime Florestal Total.) 

Identificam-se e caracterizam-se seguidamente as interferências dos diversos sub-eixos do 

troço em estudo com o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão, com o 

objectivo de fornecer parâmetros para a selecção das alternativas a considerar nas fases 

posteriores do projecto. 

 

O Quadro 4.12.10 sintetiza a área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 
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Quadro 4.12.10 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha) por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados 

Sub-eixos 
Área de  

Servidão (ha) 

2.1.4 13,7 

2.1.6 9,6 

2.5.1 30,1 

 

O Quadro 4.12.11 sintetiza o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão por 

cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 4.12.11 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha), por alternativa, de acordo 

com o zonamento previsto para o troço (ha) 

Alternativas 
Área de  

Servidão (ha) 

Sub-troço 2 

2A 23,3 

2B 43,8 

2C 9,6 

2D 30,1 

 

Apenas as alternativas 2A, 2B, 2C e 2D (Sub-troço 2) afectam área de servidão classificada 

como Regime Florestal, correspondendo a interferências com a Mata Nacional do Casal da 

Lebre (sub-eixo 2.1.4 - Desenho LC1_EP_170_063_B), Mata Nacional do Ravasco (sub-

eixo 2.1.6- Desenho LC1_EP_170_064_B) e Perímetro Florestal da Charneca do Nicho 

(sub-eixo 2.5.1 - Desenho LC1_EP_170_064_B). 

 

 

4.12.5.7 Património cultural 

 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece o regime de protecção legal dos bens 

imóveis através da sua classificação e inventariação (artigo 16º). A classificação é o acto 

final do procedimento administrativo mediante o qual se confirma o valor cultural que um 

certo bem possui, pelo que deve passar a dispor de uma protecção legal especial. 
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Os bens culturais imóveis são classificados, de acordo com o artigo 15º, como: 

 

− de interesse nacional (esta categoria inclui automaticamente os bens imóveis 

inscritos na lista do património mundial); 

− de interesse público; 

− de interesse municipal. 

 

Os imóveis podem ser agrupados nas seguintes categorias: monumentos, conjuntos ou 

sítios (artigo 15º). 

 

O IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico) é a entidade responsável pelos 

processos de classificação e gestão do património imóvel classificado. 

 

Nos corredores em estudo apenas existe dois imóveis classificados: 

 

− Gruta da Senhora da Luz (classificado como monumento nacional pelo Decreto-Lei 

n.º 23743, de 06-04-1934). 

− Casa do Monge Lagareiro/“Lagar dos Frades” (classificado como móvel de interesse 

público pelo Decreto n.º 67/97, de 31-12-1997) 

 

Com processo de classificação em curso no IPPAR um imóvel: 

 

− Ermida de São João Baptista (Despacho de 18-05-1998) 

 

 

4.12.5.8 Redes de esgotos 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma servidão dos colectores de 

esgoto, automaticamente definida com a conclusão da respectiva rede. 

 

As obras, incluindo de vias férreas, devem assegurar que os colectores fiquem estanques e 

sejam visitáveis. 

 

As principais interferências com redes de esgotos correspondem à afectação de uma 

estação elevatória B1.N localizada em Barreiros (Leiria) e de vários colectores de águas 
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residuais domésticas, pertencentes aos sistemas de saneamento das Águas do Oeste e da 

SIMLIS, designadamente, colectores de esgoto de PEAD com diâmetros de 200 mm, 315 

mm e 500 mm, e colector de esgoto de PP corrugado com 200 mm de diâmetro. 

 

 

4.12.5.9 Redes de abastecimento de água 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma faixa de respeito de 10 metros 

para cada lado das condutas de abastecimento de água. 

 

Não é permitido, sem licença, efectuar quaisquer obras nas faixas de respeito. 

 

As principais interferências com condutas de abastecimento de água são as seguintes: 

 

− Aqueduto do Alviela (EPAL), uma infra-estrutura antiga com construção em alvenaria 

de pedra com diâmetros 1800/1500 mm; 

− Conduta da Ota (EPAL), com 800 mm de diâmetro; 

− Diversas condutas de abastecimento pertencentes às Águas do Oeste. 

 

Serão, ainda, potencialmente afectadas as seguintes condutas de abastecimento de água: 

 

− Conduta da Quinta do Campo (EPAL), constitui um reforço do Aqueduto do Tejo com 

600 mm de diâmetro; 

− Conduta do Carregado (EPAL) com 800 mm de diâmetro; 

− Diversas condutas adutoras que se encontram em fase de projecto e de concurso, 

designadamente, conduta adutora do Subsistema 1 (Zona Centro), com diâmetros 

variáveis entre 150 e 700 mm, que se encontra em fase de concurso, e a conduta 

adutora do Subsistema 2 (Zona Norte), com diâmetros variáveis entre 150 e 900 mm, 

e que se encontra em fase de projecto. 

 

 

4.12.5.10 Linhas eléctricas de alta tensão 

 

Os eixos/sub-eixos em estudo para a ligação ferroviária no troço Ota-Pombal irão 

igualmente afectar linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transportes – 
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RNT). A RNT, sob concessão Rede Eléctrica Nacional (REN), por um período de 50 anos, é 

constituída pelas infra-estruturas, linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, tendo 

as suas actividades o estatuto de utilidade pública. Este estatuto implica o estabelecimento 

de servidões de passagem destinadas a facilitar a localização destas instalações, evitando 

que as linhas sejam sujeitas a deslocações frequentes.  

 

O licenciamento das infra-estruturas da RNT é efectuado em conformidade com o 

Regulamento de licenças para instalações eléctricas (a servidão foi constituída nos termos 

do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960). 

 

Os aspectos técnicos regulamentares e/ou normativos aplicáveis a esta infra-estrutura são, 

nomeadamente, os seguintes: 

 

− Especificações da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., para as linhas Aéreas de 

Muito Alta Tensão; 

− EN 50341-1 Overhead Electrical Lines exceeding AC 45 kV, incluindo Part 3-17, 

Nacional Normative Aspects (NNA) for Portugal (Regulamento de segurança de 

linhas aéreas de alta tensão (RSLEAT), publicado em anexo ao Decreto 

Regulamentar nº 1/92 de 18 de Fevereiro); 

− RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto 

Regulamentar nº 1/92); 

− Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

− Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

− Regulamento de Protecção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

− Servidões Administrativas. 

 

De acordo com o quadro nominativo, durante o processo de licenciamento deverão ser 

constituídas servidões de utilidade pública. A servidão consiste na reserva de espaço 

necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos obstáculos 

considerados os condutores das linhas nas condições definidas pelos RSLEAT e EN 50341-

1 e 3-17. 

 

As distâncias de segurança a observar relativamente aos obstáculos a ultrapassar, tais 

como o solo, árvores, edifícios ou estradas, são avaliadas para a situação de flecha máxima 

da linha, ou seja, temperatura dos condutores de 85 ºC sem qualquer sobrecarga. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.561 

 

A análise das distâncias regulamentares teve por base os critérios definidos pela REN para 

as linhas da Rede Nacional de Transporte. Esses valores encontram-se acima dos mínimos 

regulamentares, originando uma servidão menos condicionada e aumentando o nível de 

segurança em geral. 

 

O Quadro 4.12.12 sintetiza os valores das distâncias consideradas. 

 

Quadro 4.12.12 - Distâncias Mínimas de Segurança dos Cabos da REN (m) 

Tipo de Obstáculos De acordo com a REN De acordo com o RSLEAT 

Solo 12,0 7,1 

Árvores 5,0 3,7 

Edifícios 6,0 4,7 

Estradas 12,0 8,5 

Vias-férreas não Electrificadas 12,0 8,5 

Vias-férreas Electrificadas 14,0 14,0 

Outras Linhas Aéreas a 220 kV 5,0 5,0 

 

São também definidas, no RSLEAT, as seguintes condicionantes: 

 

− Uma faixa de serviço com uma largura de 5 m dividida ao meio pelo eixo da linha; 

− Uma zona de protecção com uma largura máxima de 45 m dividida ao meio pelo eixo 

da linha na qual são condicionadas ou estão sujeitas a autorizações prévias algumas 

actividades. 

 

Estas servidões não implicam necessariamente expropriação, mas sim uma indemnização 

por uso limitado presente e futuro do solo, de acordo com o Decreto-Lei nº 43335 de 19 de 

Novembro, (artigos 37º a 42º) pelo que os terrenos continuam na posse dos seus 

proprietários, sendo a estes que cabe a sua gestão. 

 

No mesmo RSLEAT (artigo 102º), é referido que, nas travessias e nos cruzamentos, os 

apoios das linhas não poderão distar, horizontalmente menos de 5 m da zona de caminho 

de ferro. 
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Tendo presente o disposto no RSLEAT (Decreto Regulamentar nº 1/92) no âmbito da 

constituição da servidão, o uso do solo fica sujeito a condicionantes de segurança 

afectando: 

 

− Edificações em geral; 

− A existência de recintos escolares e desportivos; 

− Os cruzamentos e vizinhanças com outras servidões tais como rede viária, rede 

ferroviária, linhas de alta e média tensão, linhas de telecomunicações, rede de gás e 

condutas de água. 

 

Quando a solução de projecto implique modificações de linhas da RNT, com alteração de 

servidão, envolvendo a sobre passagem ou colocação de apoios em "novos proprietários", a 

viabilização das linhas da RNT estará condicionada à obtenção das necessárias 

autorizações dos proprietários. A viabilização também dependera do processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) a que a RNT está sujeita nos termos dos anexos I e II do 

Decreto-Lei nº 69/2000 e condicionada ainda pelos termos da respectiva Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA). 

 

A REN mantém, por razões de segurança e de garantia da qualidade de serviço, uma faixa 

de protecção da linha através da garantia de um conjunto de distâncias mínimas aos 

diversos tipos de obstáculos definidos no RSLEAT. 

 

Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do troço em 

estudo com a rede de energia de muito alta tensão, com o objectivo de fornecer parâmetros 

para a avaliação de impactes e selecção das alternativas a considerar nas fases posteriores 

do projecto. Tal como no caso da servidão relativa ao gasoduto, esta caracterização é 

efectuada, para o descritor ordenamento do território, de acordo com duas perspectivas: 

 

− o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

− a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (45 metros, dividida ao meio pelo 

eixo da linha, como referido anteriormente) regulamentada na legislação em vigor. 
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O Quadro 4.12.13 sintetiza o número de vezes e a área de servidão afectada (ha) relativa à 

rede de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-

eixos considerados. 

 

Quadro 4.12.13 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa à rede de energia de 

muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
Eixo/Sub-

eixos 
150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

0.1 FO/0.1.1 1 4 5 1,9 28,9 7,3 

0.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

0.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 0 2 1 0,0 8,3 6,0 

1.1.2 0 2 1 0,0 5,5 5,6 

1.1.3 0 2 4 0,0 4,1 15,9 

1.1.4 0 3 3 0,0 12,2 18,3 

1.2.1 0 2 1 0,0 9,2 9,4 

1.2.2 0 10 6 0,0 28,9 14,6 

1.3.1 0 2 2 0,0 26,2 14,9 

1.3.2 0 2 1 0,0 25,1 5,8 

1.5 0 2 1 0,0 17,1 4,9 

2.1.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 0 1 1 0,0 5,5 7,5 

2.1.4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 0 0 1 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

2.2.5 0 0 0 0,0  0,0 0,0 

2.2.6 0 2 0 0,0 16,4 0,0 

2.2.7 0 1 0 0,0 6,7 0,0 

2.3.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
Eixo/Sub-

eixos 
150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

2.5.3A 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3B 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3C 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.6 0 2 0 0,0 8,1 0,0 

2.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

2.8.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

 

O Quadro 4.12.14 sintetiza o número de vezes que a rede de energia de muito alta tensão 

(150 kV, 220 kV e 400 kV) é intersectada e a área de servidão afectada (ha) por cada uma 

das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 4.12.14 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de energia de muito alta 

tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV), por alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o troço 

Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
Eixo/Sub-

eixos 
150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

Ligação ao Aeroporto da OTA 

LOA 0 4 2 0,0 13,8 11,7 

LOB 0 4 2 0,0 17,5 15,5 

Sub-troço 1 

1A 1 9 12 1,9 45,1 41,5 

1B 1 17 14 1,9 69,9 40,3 

1C 1 10 12 1,9 84,3 43,8 

1D 1 18 14 1,9 109,1 42,6 

1E 1 10 12 1,9 76,2 42,9 

1F 1 18 14 1,9 101,0 41,7 
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Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
Eixo/Sub-

eixos 
150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LB 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

LC 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LD 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LE 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

LF 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

Sub-troço 2 

2A 0 1 2 0,0 5,5 11,3 

2B 0 1 2 0,0 5,5 11,3 

2C 0 1 2 0,0 5,5 11,3 

2D 0 1 2 0,0 5,5 11,3 

2E 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

2F 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

Sub-troço 3 

3A 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3B 0 3 0 0,0 23,1 0,0 

3C 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3D 0 3 0 0,0 14,8 4,8 

3E 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3F 0 3 0 0,0 23,1 0,0 

 

Todas as alternativas em estudo vão afectar a rede de energia de muito alta tensão 

existente. Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o 

zonamento previsto para o troço, permite verificar que: 

 

− As alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota registam ambas quatro intersecções 

com a rede de 220 kV e duas com a rede de 400 kV, não apresentando diferenças 

significativas entre si na ocupação de área de servidão (quadro anterior e Desenhos 

LC1_EP_170_058_B e LC1_EP_170_059_B); 

− No caso do Sub-troço 1, as alternativas 1D e 1F registam 18 interferências na rede 

de 220 kV. Para a rede de 400 kV, destacam-se as alternativas 1B, 1D e 1F, com 14 

interferências. A rede de 150 kV é afectada uma vez por todas as alternativas 

(Desenhos LC1_EP_170_059_B, LC1_EP_170_060_B e LC1_EP_170_061_B); 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.566 

− No que concerne às alternativas de ligação entre os Sub-troços 1 e 2, verificam-se 

apenas interferências na rede de 400 kV, designadamente nas alternativas LB, LE e 

LF (Desenhos LC1_EP_170_061_B e LC1_EP_170_062_B); 

− Para o Sub-troço 2, a rede de 400 kV é interferida duas vezes por todas as 

alternativas, enquanto que a rede de 220 kV é afectada por sete ocasiões pelas 

alternativas 2E e 2F (Desenhos LC1_EP_170_062_B, LC1_EP_170_063_B, 

LC1_EP_170_064_B e LC1_EP_170_066_B); 

− No caso do Sub-troço 3, apenas se registam interferências na rede de 220 kV, por 

três vezes nas alternativas 3B, 3D e 3F (Desenhos LC1_EP_170_064_B e 

LC1_EP_170_065_B). 

 

 

4.12.5.11 Gasodutos 

 

Pelo seu carácter de utilidade pública, a rede de gasoduto implica a definição de restrições, 

no sentido de garantir não só a segurança destas infra-estruturas, bem como do espaço 

circundante. 

 

O enquadramento legislativo geral destas infra-estruturas é dado pelo Decreto-Lei n.º 

30/2006, de 15 de Fevereiro de 2006 (organização e funcionamento do Sistema Nacional de 

Gás Natural), mas a instituição das servidões associadas aos gasodutos, assim como as 

especificações técnicas que formalizam aspectos relevantes dessas servidões, decorrem 

fundamentalmente do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 232/90, de 16 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º11/94, de 13 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 

152/94, de 26 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de Fevereiro, pela Portaria n.º 

390/94, de 17 de Junho e, sobretudo, pelas Portarias n.º 386/94, de 16 de Junho 

(Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de redes 

de distribuição de gases combustíveis), e n.º 390/94, de 17 de Junho (Regulamento Técnico 

relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de gasodutos de transporte de 

gases combustíveis). 

 

Os gasodutos dispõem de faixas de servidão que implicam as restrições seguidamente 

identificadas, de acordo com os Decretos-Lei nº 374/89, de 25 de Outubro e nº 232/90, de 

16 de Julho: 
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− numa faixa de 2 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, o terreno 

não pode ser escavado a uma profundidade superior a 50 cm; 

− numa faixa de 10 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, é proibida 

a construção de qualquer tipo, mesmo que a título de provisória; 

− a ocupação temporária de terrenos para depósito de materiais e equipamento 

necessários à colocação dos gasodutos, sua reparação ou renovação não poderá 

exceder 36 metros de largura numa faixa sobre as tubagens. 

 

Além das restrições enunciadas, o Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, 

exploração e manutenção de Gasodutos de Transporte de Gases Combustíveis (Portaria nº 

390/94, de 17 de Junho), estabelece que o eixo longitudinal dos gasodutos se deve situar a 

uma distância mínima de 25 metros de qualquer edifício habitado e a uma distância igual ou 

superior a 75 metros de construções que recebam público ou que apresentem riscos 

particulares, nomeadamente de incêndio ou explosão. Contudo, estas distâncias podem ser 

reduzidas para valores regulamentados, função do diâmetro da tubagem e da pressão de 

serviço, desde que sejam adoptadas medidas suplementares de segurança. Entre estas, o 

regulamento prevê o reforço da espessura da própria tubagem ou uma das seguintes 

protecções adicionais: envolvimento da tubagem por manga metálica; interposição de um 

muro cego de betão; galeria com segmentos de betão armado, em forma de “U” invertido; 

cobertura de chapa sobre camada de betão; cobertura com caleira invertida de chapa 

reforçada; caleira invertida de betão armado; cofragem lateral de chapa de aço; cobertura de 

placas de betão armado. 

 

O mesmo Regulamento Técnico relativo aos Gasodutos estabelece ainda, para situações 

especiais (como sejam os cruzamentos com vias férreas ou estradas e atravessamentos de 

cursos de água e zonas inundáveis), disposições destinadas a garantir a adequada 

protecção da tubagem contra cargas excessivas ou acções que possam danificar a tubagem 

ou o seu revestimento, de modo a garantir condições de integridade e segurança 

equivalentes às de uma situação normal em vala. Determina, designadamente que: 

 

− “Nas travessias das vias-férreas, cursos de água ou estradas, devem as tubagens 

ser instaladas com uma manga de protecção de resistência adequada aos esforços a 

que vai ser submetida, em toda a extensão da travessia” (nº 5 do artigo 35º); 

− “A profundidade mínima de implantação das tubagens sob as vias-férreas e as 

estradas de grande circulação deve ser de 1 metro, sendo as mesmas, em tais 
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casos, protegidas com uma manga, nos termos definidos no nº 5 do artigo 35º” (nº 2 

do artigo 33º); 

− “O espaço anelar entre a tubagem e a manga deve ser convenientemente ventilado 

de modo que eventuais fugas de gás sejam conduzidas até aos extremos da manga, 

os quais devem descarregar essas fugas por forma a não constituírem perigo” (nº 6 

do artigo 35º); 

− As mangas de protecção metálica devem ser protegidas contra a corrosão e estar 

isoladas electricamente da tubagem (nº 8 do artigo 35º). 

 

Por outro lado, os standards adoptados para os gasodutos do 1º escalão estabelecem 

relativamente aos cruzamentos com vias-férreas que, por norma, este se deve fazer em 

zona de aterro, e o mais rectilíneo e perpendicularmente possível. A manga de protecção 

metálica (casing) deve ficar instalada a uma profundidade que garanta uma distância de 

pelo menos 2 metros entre a base da travessa da via e a geratriz superior do casing; e uma 

distância de, pelo menos, 0,80 metros entre o fundo de valetas ou drenos e a geratriz 

superior do casing. A manga de protecção deve cobrir toda a extensão do cruzamento, com 

as extremidades a, pelo menos, 2 metros para fora da vedação da via. 

 

Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do troço em 

estudo com a rede de gasoduto13, com o objectivo de fornecer parâmetros para a selecção 

das alternativas a considerar nas fases posteriores do projecto. Esta caracterização é 

efectuada, para o descritor ordenamento do território, de acordo com duas perspectivas: 

 

− o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

− a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (10 metros para cada lado do 

eixo longitudinal do gasoduto, como referido anteriormente) regulamentada na 

legislação em vigor. 

 

O Quadro 4.12.15 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

                                                      
13 No troço Ota/Pombal os traçados em estudo interferem com os gasodutos de transporte de gás natural (GN) do 1º escalão 
(pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) da Concessionaria Transgás e com gasodutos do 2º escalão 
(pressão de serviço igual ou inferior a 20 bar e superior a 4 bar) da Distribuidora Regional Lusitânia Gás. 
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Quadro 4.12.15 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo/Sub-eixos
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

0.1 FO/0.1.1 1 3,9 

0.1.2 1 0,8 

0.2 1 0,8 

1.1.1 0 0,0 

1.1.2 1 1,1 

1.1.3 1 1,2 

1.1.4 2 6,2 

1.2.1 1 0,9 

1.2.2 1 2,2 

1.3.1 3 9,4 

1.3.2 2 4,2 

1.5 2 4,8 

2.1.1 1 3,7 

2.1.2 0 0,0 

2.1.3 3 3,8 

2.1.4 4 14,1 

2.1.5 1 7,0 

2.1.6 2 1,6 

2.1.7 1 1,4 

2.2.1 1 3,7 

2.2.2 0 0,0 

2.2.3 0 0,0 

2.2.4 2 1,5 

2.2.5 1 1,3 

2.2.6 1 3,2 

2.2.7 1 1,2 

2.3.1 0 0,0 

2.3.2 0 0,0 

2.4.1 1 1,2 

2.4.2 0 0,0 

2.5.1 2 7,5 

2.5.2 0 0,0 

2.5.3A 1 6,5 

2.5.3B 1 6,5 

2.5.3C 1 6,5 

2.6 1 2,2 
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Eixo/Sub-eixos
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

2.7 4 15,4 

2.8.1 1 1,3 

2.8.2 0 0,0 

2.9 0 0,0 

2.10 0 0,0 

2.11 1 1,4 

 

O Quadro 4.12.16 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o 

zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 4.12.16 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o troço 

Alternativas 
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

Ligação ao Aeroporto da OTA 

LOA 1 1,1 

LOB 1 0,9 

Sub-troço 1 

1A 7 12,1 

1B 7 13,1 

1C 10 19,6 

1D 10 20,5 

1E 10 20,1 

1F 10 21,1 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 1 3,7 

LB 1 1,3 

LC 1 3,7 

LD 1 3,7 

LE 1 1,3 

LF 1 1,3 
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Alternativas 
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

Sub-troço 2 

2A 10 26,5 

2B 10 32,4 

2C 10 27,7 

2D 10 33,6 

2E 2 1,5 

2F 2 1,5 

Sub-troço 3 

3A 2 7,9 

3B 3 5,8 

3C 1 6,5 

3D 2 3,4 

3E 2 7,7 

3F 3 5,6 

 

Todas as alternativas em estudo vão afectar a rede de Gasoduto existente. Uma análise por 

níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento previsto para o troço, 

permite verificar que: 

 

− As alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota, com apenas uma sobreposição, não 

apresentam diferenças significativas entre si na ocupação de área de servidão 

(quadro 4.12.8 e Desenhos LC1_EP_170_058_B e LC1_EP_170_059_B); 

− Para o Sub-troço 1, as alternativas 1C, 1D, 1E e 1F registam 10 interferências 

(Desenhos LC1_EP_170_059_B, LC1_EP_170_060_B e LC1_EP_170_061_B); 

− Relativamente às alternativas de ligação entre os Sub-troços 1 e 2, verifica-se 

apenas uma interferência (Desenhos LC1_EP_170_061_B e LC1_EP_170_062_B); 

− Para o Sub-troço 2, as alternativas 2A, 2B, 2C e 2D interferem 10 vezes com a rede 

de gasoduto (Desenhos LC1_EP_170_062_B, LC1_EP_170_063_B, 

LC1_EP_170_064_B e LC1_EP_170_066_B); 

− No caso do Sub-troço 3, as alternativas 3B e 3F registam três interferências 

(Desenhos LC1_EP_170_064_B e LC1_EP_170_065_B). 
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4.12.5.12 Organizações e instalações militares e aeroportos e navegação aérea 

 

Verifica-se, no corredor dos 400 m, a ocorrência de intersecções de vários eixos/sub-eixos 

com duas servidões relativas a organizações e instalações militares e/ou aeroportos e 

navegação aérea: 

 

− Na Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota, sub-eixo 1.1.1 (alternativas LO A e LO B) 

e sub-eixo 1.1.2 (alternativa LO A) – interferência com o Centro de Formação Militar 

e Técnica da Força Aérea da Ota - Base Militar da Força Aérea nº 2 (desenho 

LC1_EP_170_058_B); 

− No Sub-troço 1, sub-eixo 0.1FO/0.1.1 (alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F), sub-

eixo 0.1.2 (alternativas 1A, 1C e 1E) e sub-eixo 0.2 (alternativa 1B, 1D e 1F) – 

interferência com o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - 

Base Militar da Força Aérea nº 2 (desenho LC1_EP_170_058_B); 

− No Sub-troço 2, sub-eixo 2.1.4 (alternativas 2A e 2B), sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 

2B, 2C e 2D), sub-eixo 2.1.6 (alternativas 2A e 2C), sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 

2F), sub-eixo 2.5.1 (alternativa 2D) e eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) - interferência 

com a Base Militar da Força Aérea nº 5, de Monte Real (desenho 

LC1_EP_170_063_B). 

 

O Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (CFMT - Base Militar da 

Força Aérea nº 2), instituição militar simultaneamente com servidão de navegação aérea, 

localizada no concelho de Alenquer, não é afectada directamente pelos eixos/sub-eixos em 

análise (Desenho LC1_EP_170_058_B e Figura 4.12.8). Encontra-se abrangida, contudo, 

pela servidão militar definida no Decreto-Lei nº 41791, de 8 de Agosto de 1958. 
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Figura 4.12.8 - Localização do Sub-eixo 1.1.1 face ao Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) 

 

 

CFMT Força 

Aérea da Ota
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O Decreto-Lei nº 41791 define uma zona geral de protecção em volta do aeródromo, 

visando garantir as medidas de segurança indispensáveis para o tráfego aéreo, bem como a 

salvaguarda dos materiais e valores existentes no aeródromo da Ota e a promoção da 

protecção das propriedades e vidas da população residente junto deste aeródromo. Dentro 

desta zona geral de protecção definida em volta do aeródromo (delimitada de acordo com o 

artigo 1º), foram estabelecidas duas zonas de protecção, designadas por 1ª zona de 

protecção e por 2ª zona de protecção. 

 

Na 1ª zona de protecção, não é permitida, sem autorização prévia da autoridade militar 

competente, a execução de trabalhos e actividades seguintes (artigo 3º do Decreto-Lei 

41791): 

 

− Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou 

aquáticas; 

− Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da 

configuração do solo; 

− Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisórias de propriedade; 

− Plantações de árvores e arbustos; 

− Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos que 

possam prejudicar a segurança da organização ou das instalações do aeródromo; 

− Trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico; 

− Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves; 

− Outros trabalhos de actividades que possam inequivocamente prejudicar a 

segurança da organização ou das instalações ou ainda a execução das missões que 

competem à Força Aérea. 

 

Na 2ª zona de protecção, serão permitidas as construções isoladas, mas sem autorização 

prévia da autoridade competente, são proibidos (artigo 4º do Decreto-Lei 41791): 

 

− Os trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico; 

− A Plantação de árvores e arbustos constituindo bosques ou matas; 

− Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves; 

− A construção de zonas de urbanização ou centros industriais; 
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Outros trabalhos de actividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança da 

organização ou das instalações ou ainda a execução das missões que competem à Força 

Aérea. 

 

Para além das duas zonas de protecção referidas, o mesmo Decreto-Lei estabeleceu uma 

superfície de desobstrução (artigo 5º), abrangendo uma área delimitada por um círculo com 

o raio de 5 km e o centro no ponto de referência do aeródromo, a qual se prolonga, segundo 

os eixos da pista, por corredores com 2,5 km de largura e 10 km de comprimento, contados, 

para um e outro lado, a partir do limite exterior do referido círculo (desenho 

LC1_EP_170_058_B). 

 

Na área de desobstrução, são proibidas, sem autorização prévia da autoridade militar 

competente, todas as construções, instalações ou quaisquer trabalhos, que sejam 

susceptíveis de (artigo 9º do Decreto-Lei 41791): 

 

− Criar interferências nas comunicações por rádio entre o aeródromo e os aviões; 

− Tornar difícil do ar a distinção entre as luzes do aeródromo e outras; 

− Provocar o encadeamento dos pilotos; 

− Produzir poeiras ou fumos que possam diminuir as condições de visibilidade na 

vizinhança do aeródromo; 

− De qualquer modo, prejudicar as aterragens, descolagens e manobras dos aviões. 

− Ainda relativamente à área de desobstrução, é ainda referido, no artigo 10º do 

mesmo diploma, a proibição, sem autorização prévia do estabelecimento de locais 

onde haja concentração de público e a construção de escolas, igrejas, hospitais, 

abarracamentos e aglomerados de habitações. 

 

Qualquer pedido de viabilidade de construção dentro da zona de protecção da Base Aérea 

n° 2 deverá ser sujeito a parecer da Força Aérea Portuguesa, nos termos do artigo 15° do 

Decreto-Lei n° 41791. 

 

O Quadro 4.12.17 sintetiza, por Eixo/Sub-eixo, a área de servidão afectada, de acordo com 

o zonamento definido no Decreto-Lei nº 41791. 
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Quadro 4.12.17 - Área total afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica 

da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos 

afectados no corredor dos 400 m, de acordo com o zonamento definido no Decreto-Lei nº 41791 

Área de Servidão (ha) 

Eixo/Sub-eixos 
1ª Zona 2ª Zona 

Zona de 

Desobstrução 

0.1 FO/0.1.1 0,0 249,3 506,2 

0.1.2 0,0 0,0 57,6 

0.2 0,0 0,0 61,4 

1.1.1 28,2 79,9 108,1 

1.1.2 0,0 76,9 137,7 

1.2.1 0,0 76,4 139,7 

 

O Quadro 4.12.18 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento definido no mesmo Decreto-Lei. 

 

Quadro 4.12.18 - Área afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), de acordo com o zonamento previsto para o 

troço (ha) no corredor dos 400 m 

Área de  

Servidão (ha) Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 28,2 156,9 245,8 

LOB 28,2 156,4 247,8 

Sub-troço 1 

1A 0,0 249,3 563,8 

1B 0,0 249,3 567,6 

1C 0,0 249,3 563,8 

1D 0,0 249,3 567,6 

1E 0,0 249,3 563,8 

1F 0,0 249,3 567,6 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.577 

Uma leitura do quadro anterior permite verificar que: 

 

− Relativamente à zona de ligação ao Aeroporto da Ota, ambas as alternativas 

afectam todas as zonas de servidão, com valores iguais na 1ª zona de servidão e 

valores próximos na 2ª zona de servidão e na zona de desobstrução; 

− No Sub-troço 1, a 1ª zona de servidão não é afectada. Apenas a zona de 

desobstrução se apresenta como um factor diferenciador entre as alternativas. 

 

Contudo, o território abrangido pela servidão militar definida no Decreto-Lei nº 41791 é alvo 

presentemente de Medidas Preventivas destinadas a salvaguardar a zona definida para a 

construção do novo Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), aprovadas pelo Decreto-Lei nº 

794/76, de 5 de Novembro (capítulo II) e pelo Decreto-Lei nº 42/97, de 21 de Agosto, 

prorrogadas por períodos de três anos pelo Decreto-Lei nº 170/2000, de 20 de Agosto e pelo 

Decreto-Lei nº 118/2003, de 14 de Junho. 

 

As Medidas Preventivas constantes na legislação em vigor enunciada têm por objectivo 

principal a definição de um instrumento jurídico preventivo do uso dos solos em áreas 

potencialmente necessárias ao futuro empreendimento. Os diplomas referidos visam assim 

evitar, na Ota e território circundante, novas construções ou alterações à utilização dos solos 

que possam vir a comprometer, onerar ou dificultar indevidamente a eventual execução de 

um empreendimento classificado como decisivo para o desenvolvimento do País. 

 

Foi estabelecido, de acordo com o Decreto-Lei nº 42/97 e com os quadros A e B anexos ao 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de Agosto, um zonamento em quatro grandes áreas, 

subdivididas em oito áreas propostas para sujeição a medidas preventivas, cada uma das 

quais com as restrições seguidamente enunciadas. 

 

Zona 1 – Carece de autorização prévia qualquer actividade que preveja: 

 

− A criação de novos núcleos populacionais; 

− A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações, 

nomeadamente novas instalações ou alterações das já existentes, de sistemas e ou 

equipamentos susceptíveis de originar interferências radioeléctricas em futuros 

equipamentos de apoio à navegação aérea; 

− A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 
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− Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno; 

− O derrube de árvores em maciço com qualquer área ou com área superior à fixada; 

− A destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

 

Zona 1A – Carece de autorização prévia qualquer actividade que preveja: 

 

− A instalação de novas instalações ou alterações das já existentes, de sistemas ou 

equipamentos susceptíveis de originar interferências radioeléctricas em futuros 

equipamentos de apoio à navegação aérea. 

 

Carece igualmente de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima indicada, 

qualquer actividade que preveja: 

 

− A criação de novos núcleos populacionais; 

− A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

− A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

− Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno; 

− O derrube de árvores em maciço com qualquer área ou com área superior à fixada; 

− A destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

 

Zonas 2A, 2B e 3A – Carece de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima 

indicada, qualquer actividade que preveja: 

 

− A criação de novos núcleos populacionais; 

− A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

− A instalação de explorações ou ampliações das já existentes; 

− Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno. 

 

Zona 3B, 4A e 4B – Carece de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima 

indicada, qualquer actividade que preveja: 

 

− A criação de novos núcleos populacionais; 
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− A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

− A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

− Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno. 

 

Sem prejuízo do disposto no Decreto nº 41791, as áreas de terreno definidas e delimitadas 

de acordo com o zonamento proposto (identificadas nas plantas em anexo ao presente 

diploma) ficam, portanto, sujeitas ao regime de medidas preventivas estabelecido no 

capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro. 

 

A Figura 4.12.9 e o Desenho LC1_EP_170_058_B referem-se à área de servidão proposta 

pelas Medidas Preventivas enunciadas, de acordo com o zonamento anteriormente referido. 

 

O Quadro 4.12.19 sintetiza, por eixo/sub-eixo, a área de servidão afectada, de acordo com o 
zonamento e com o quadro legislativo presentemente em vigor, anteriormente enunciado. 
 

Quadro 4.12.19   Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota) por cada um dos eixos/sub-eixos afectados (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha), por Zona Eixo/ 

Sub-eixos 1 1ª 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

0.1 FO/0.1.1 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 188,6 

0.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,1 0,0 

0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267,4 0,0 

1.1.1 50,9 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 257,9 0,0 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,4 0,0 

1.2.1 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 303,9 0,0 

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,4 0,0 
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Figura 4.12.9 - Inserção dos eixos/sub-eixos na área de servidão proposta pelas medidas preventivas enunciadas, de acordo com o zonamento previsto por 

lei 
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O Quadro 4.12.20 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento e com o quadro legislativo presentemente em vigor. 

 

Quadro 4.12.20 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota), de acordo com o zonamento previsto para o troço (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha), por Zona 
Alternativas

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 50,9 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0 257,9 0,0 

LOB 50,9 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 303,9 0,0 

Sub-troço 1 

1A 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 555,4 188,6 

1B 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 572,7 188,6 

1C 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 555,4 188,6 

1D 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 572,7 188,6 

1E 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 555,4 188,6 

1F 0,0 307,4 0,0 0,0 0,0 0,0 572,7 188,6 

 

Como seria expectável, é nas alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota que se regista 

área afectada classificada na Zona 1. Também as Zonas 1A e 4B são afectadas por ambas 

as alternativas. 

 

Relativamente ao Sub-troço 1, verificam-se interferências com as Zonas 1A (mas sem 

diferenças entre alternativas), 4A (alternativas 1B, 1D e 1F com maior afectação) e 4B 

(também sem diferenças entre alternativas). 

 

Também a Base Aérea nº 5 de Monte Real, instituição militar simultaneamente com servidão 

de navegação aérea, situada no concelho de Leiria, não é afectada directamente pelos 

eixos/sub-eixos em análise (desenho LC1_EP_170_063_B). Encontra-se abrangida, 

contudo, pela servidão militar definida no Decreto-Lei nº 41793, de 8 de Agosto de 1958. 

 

O enquadramento definido pelo Decreto-Lei nº 41793 estabelece também uma zona geral 

de protecção em volta do aeródromo, com os mesmos objectivos que os enunciados no que 

se refere ao aeródromo da Ota, estabelecendo igualmente duas zonas de protecção, 

designadas por 1ª zona de protecção e por 2ª zona de protecção, bem como uma superfície 
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de desobstrução, com as mesmas características estipuladas para o Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da Ota. 

 

As proibições e limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 41793 para as áreas respectivas a 

cada um dos zonamentos definidos apresentam literalmente o mesmo texto que o 

apresentado pelo Decreto-Lei nº 41791. 

 

Qualquer pedido de viabilidade de construção dentro da zona de protecção da Base Aérea 

n° 5 deverá ser também sujeito a parecer da Força Aérea Portuguesa, nos termos do artigo 

15° do Decreto-Lei n° 41793. 

 

O Quadro 4.12.21 sintetiza, por Eixo/Sub-eixo afectado, a área de servidão, de acordo com 

o zonamento definido no Decreto-Lei nº 41793. 

 

Quadro 4.12.21 - Área total afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real (ha) por 

cada um dos eixos/sub-eixos afectados no corredor dos 400 m, de acordo com o zonamento definido 

no Decreto-Lei nº 41793 

Área de Servidão (ha) 
Eixo/ 

Sub-eixos 1ª Zona 2ª Zona 
Zona de 

Desobstrução 

2.1.4 0,0 0,0 70,0 

2.1.5 0,0 0,0 201,2 

2.1.6 0,0 0,0 165,4 

2.2.4 0,0 0,0 106,1 

2.5.1 0,0 0,0 135,0 

2.7 0,0 0,0 75,7 

 

O Quadro 4.12.22 sintetiza, por alternativa, a área de servidão, de acordo com o zonamento 

definido no mesmo Decreto-Lei. 

 

Uma leitura do Quadro 4.12.22 permite verificar que apenas a área de desobstrução é 

afectada pelo comboio de alva velocidade. No caso da Base Aérea nº 5 de Monte Real, 

todas as alternativas do Sub-troço 2 vão afectar esta área de desobstrução, sendo a 

afectação menor para as alternativas 2E e 2F. 
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Quadro 4.12.22 - Área afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real, de acordo 

com o zonamento previsto para o troço (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha) 

Alternativa 
1ª Zona 2ª Zona 

Zona de 

Desobstrução 

Sub-troço 2 

2A 0,0 0,0 436,6 

2B 0,0 0,0 406,2 

2C 0,0 0,0 442,3 

2D 0,0 0,0 411,9 

2E 0,0 0,0 106,1 

2F 0,0 0,0 106,1 

 

 
4.12.5.13 Telecomunicações 

 

A importância das telecomunicações e o seu carácter de utilidade pública implica a definição 

de servidões com o objectivo de conceder a determinadas estações emissoras ou 

receptoras de radiocomunicações a protecção indispensável para atingirem os elevados fins 

de utilidade pública que lhes são cometidos. 

 

Neste sentido, e com o objectivo de suprimir, tanto quanto possível, os obstáculos que 

afectem a propagação radioeléctrica, bem como as interferências ocasionadas pela 

aparelhagem eléctrica que funcione nas vizinhanças das mesmas estações, foi estabelecida 

a servidão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro. 

 

As áreas sujeitas a servidão radioeléctrica compreendem zonas de libertação e zonas de 

desobstrução. 

 

São consideradas zonas de libertação as faixas que circundam os centros radioeléctricos, 

nas quais a servidão se destina a protegê-los tanto de obstáculos susceptíveis de prejudicar 

a propagação das ondas radioeléctricas como de perturbações electromagnéticas que 

afectem a recepção dessas mesmas ondas. 

 

São consideradas zonas de desobstrução as faixas que têm por eixo a linha que une, em 

projecção horizontal, as antenas de dois centros radioeléctricos, assegurando ligações por 
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feixes hertzianos em visibilidade directa ou ligações transorizonte, faixas essas nas quais a 

servidão se destina a garantir a livre propagação entre os dois referidos centros. 

 

As zonas de libertação desdobram-se em zonas primárias, constituídas pelas áreas que 

confinam imediatamente com os limites dos centros radioeléctricos e zonas secundárias, 

constituídas pelas áreas que circundam as zonas primárias. 

 

As distâncias a considerar para o estabelecimento das zonas de libertação não poderão 

exceder os seguintes valores, a contar dos limites do respectivo centro radioeléctrico: zonas 

de libertação primárias: 500 m e zonas de libertação secundárias: 4000 m. 

 

Nas zonas de libertação primárias, é proibida, salvo autorização dada pela instância oficial 

competente, ouvida a entidade exploradora do centro radioeléctrico protegido, qualquer 

acção que envolva:  

 

− A instalação ou manutenção, ainda que temporária, de estruturas ou outros 

obstáculos metálicos;  

− A construção ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos cujo nível superior 

ultrapasse a cota máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a protecção 

do centro;  

− O estabelecimento ou manutenção de árvores, culturas ou outros obstáculos que 

prejudiquem a propagação radioeléctrica do centro;  

− A existência de estradas abertas ao trânsito público ou de parques públicos de 

estacionamento de veículos motorizados;  

− A instalação ou manutenção de linhas aéreas.  

 

As zonas de libertação secundárias estão sujeitas aos seguintes condicionamentos, a 

determinar pela instância oficial competente:  

 

− Dentro dos 1000 m que circundem imediatamente as zonas primárias:  

 As linhas aéreas de energia eléctrica só serão permitidas para tensão 

composta igual ou inferior a 5kV e desde que não prejudiquem o 

funcionamento do respectivo centro;  

 Toda a aparelhagem eléctrica deverá ser provida, se tal for considerado 

necessário, dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de 
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perturbações radioeléctricas, por forma a não prejudicar o funcionamento do 

centro considerado; 

 A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada 

se o nível superior deste não ultrapassar a respectiva cota máxima do terreno 

fixada no decreto que estabelecer a protecção do respectivo centro em mais 

de um décimo da distância entre o mesmo obstáculo e o limite exterior da 

zona primária.  

− Na restante área das zonas secundárias, as linhas aéreas de energia eléctrica de 

tensão composta superior a 5kV só serão permitidas desde que não prejudiquem o 

funcionamento do respectivo centro.  

 

A largura da zona de desobstrução medida perpendicularmente à linha recta que une os 

dois centros, não deverá, em regra, exceder 50 m para cada lado dessa linha, podendo, 

porém, em casos especiais, ser aumentada em determinados troços até englobar a 

projecção horizontal do elipsóide da 1ª zona de Fresnel. É proibida, na zona de 

desobstrução, a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos que 

distem menos de 10 m do elipsóide da 1ª zona de Fresnel. 

 

Contudo, o Decreto-Lei não vincula obrigatoriamente a servidão. Com efeito, os centros 

radioeléctricos que pretendam beneficiar da protecção prevista no mesmo deverão dirigir o 

seu pedido, devidamente fundamentado e instruído com todos os elementos convenientes, à 

entidade competente para determinar aquela protecção. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), os corredores de implantação dos eixos/sub-eixos ferroviários em análise são 

atravessado por dois feixes hertzianos com servidão radioeléctrica, constituída em ambos os 

casos ao abrigo do Decreto-Lei nº 597/73, para: 

 

− Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, licenciados em nome da PT Comunicações; 

− Feixe Hertziano Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra de Candeeiros, 

licenciado em nome da PT Comunicações, com processo de constituição de servidão 

já iniciado. 
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Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do troço em 

estudo com as servidões radioeléctricas existentes, com o objectivo de fornecer parâmetros 

para a selecção das alternativas a considerar nas fases posteriores do projecto. Esta 

caracterização é efectuada, para o descritor ordenamento do território, de acordo com duas 

perspectivas: 

 

− o número de vezes que a servidão é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

− a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (informação fornecida pela 

ANACOM) regulamentada na legislação em vigor. 

 

O Quadro 4.12.23 sintetiza o número de vezes que a servidão radioeléctrica é intersectada e 

a área afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 4.12.23 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa a servidões 

radioeléctricas por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo/Sub-eixos
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

1.1.3 2 15,2 

1.2.2 2 31,6 

2.1.5 1 7,0 

2.2.2 1 2,8 

2.2.3 1 10,9 

2.3.2 1 8,8 

2.10 1 2,8 

 

O Quadro 4.12.24 sintetiza o número de vezes que a servidão é intersectada e a área 

afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço. 

 

A servidão radioeléctrica é afectada por alternativas do Sub-troço 1, Ligação entre os Sub-

troços 1 e 2 e Sub-troço 2. Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de 

acordo com o zonamento afectado previsto para o troço, permite verificar que: 
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− No caso do Sub-troço 1, todas as alternativas registam duas interferências, com 

áreas de afectação diferentes (desenhos LC1_EP_170_059_B, LC1_EP_170_060_B 

e LC1_EP_170_061_B); 

− No que concerne às alternativas de ligação entre os Sub-troços 1 e 2, apenas as 

alternativas LB e LC interferem com a servidão (desenhos LC1_EP_170_061_B e 

LC1_EP_170_062_B); 

− Para o Sub-troço 2, todas as alternativas registam uma interferência (desenhos 

LC1_EP_170_062_B, LC1_EP_170_063_B, LC1_EP_170_064_B e 

LC1_EP_170_066_B). 

 

Quadro 4.12.24 - Intersecções (nº) e área afectada (ha) relativa a servidões radioeléctricas, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o troço 

Alternativas 
Intersecções 

(nº) 

Área de  

Servidão (ha) 

Sub-troço 1 

1A 2 15,2 

1B 2 31,6 

1C 2 15,2 

1D 2 31,6 

1E 2 15,2 

1F 2 31,6 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 0 0,0 

LB 1 2,8 

LC 1 2,8 

LD 0 0,0 

LE 0 0,0 

LF 0 0,0 

Sub-troço 2 

2A 1 7,0 

2B 1 7,0 

2C 1 7,0 

2D 1 7,0 

2E 1 10,9 

2F 1 8,8 
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4.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUIDO 
 

4.13.1 Metodologia 
 

4.13.1.1 Considerações gerais 
 

A pesquisa e caracterização dos elementos patrimoniais localizados nos corredores em 

estudo (faixas com 400 m de largura centradas nos eixos em estudo), incluíu trabalhos 

arqueológicos, que foram autorizados pelo Instituto Português de Arqueologia (IPA), nos 

termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 270/99, 

de 15 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de 

Novembro. A metodologia seguida cumpriu os "Termos de Referência para o Descritor 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental", que constam da Circular do 

IPA de 10-09-2004. 

 

No Anexo 4.13.1 reproduz-se o ofício do IPA que autoriza estes trabalhos. 

 

A metodologia seguida incluíu um levantamento bibliográfico, documental e cartográfico 

sobre a área de estudo (4.13.1.2.), prospecções selectivas e sistemáticas dos corredores 

definidos (4.13.1.3) e registo dos sítios/elementos de carácter patrimonial identificados 

(4.13.1.4). 

 

 

4.13.1.2 Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico 
 

Numa primeira fase foram consultados: bibliografia, documentação, bases de dados e 

inventários de património arqueológico e arquitectónico. 

 

A informação sobre a área em estudo é abundante, tendo sido consultados os inventários 

publicados do Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado (IPPAR, 1993), as 

plantas de localização dos imóveis classificados e em vias de classificação que se 

encontravam dentro da área em estudo (documentação fornecida pelo IPPAR), listagens e 

levantamentos patrimoniais cedidos pelas diferentes autarquias e o Relatório dos Trabalhos 

de Levantamento Arqueológico do Concelho do Cadaval (Cardoso, 1999). 
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Procedeu-se, também, à consulta do inventário patrimonial presente nos Planos Directores 

Municipais relativos aos concelhos atravessados e, no que diz respeito a inventários 

informatizados, foram consultados: Endovellicus – Inventário de sítios arqueológicos do 

Instituto Português de Arqueologia, Inventário de Património Arquitectónico da Direcção-

Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e os resultados da Pesquisa de Património do 

Instituto Português do Património Arquitectónico. 

 

 

4.13.1.3 Prospecções 
 

No presente trabalho foram realizados trabalhos de prospecção dirigida e de relocalização 

de sítios de valor patrimonial. Nos corredores sem alternativas, procedeu-se a trabalhos de 

prospecção sistemática de superfície com vista à identificação, descrição, localização, 

classificação e inventariação relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, 

etnográfico e patrimonial construído nesses corredores. 

 

Sempre que possível, foram recolhidas informações junto da população. Foram, ainda, 

realizados contactos com as autarquias locais. 

 

 

4.13.1.4 Metodologia de registo 
 

Procedeu-se ao registo de sítios de interesse patrimonial, quer arqueológico, quer 

arquitectónico, quer etnográfico. Sempre que localizado um sítio dentro dos corredores em 

estudo procedeu-se ao seu registo fotográfico, localização cartográfica e preenchimento de 

uma ficha descritiva de sítio. 

 

 

4.13.1.4.1 Registo fotográfico 
 

O registo fotográfico foi realizado num suporte digital, documentando somente aqueles sítios 

cuja recolha de imagem parecia mais ilustrativa, sobretudo por razões de implantação 

topográfica ou por apresentar estruturas à superfície, assim como edificações de interesse 

etnográfico, sempre que representativas. 
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Procedeu-se, ainda, ao registo fotográfico de várias áreas ao longo do traçado, com o 

objectivo não só de enquadramento paisagístico, mas também para registo do grau de 

visibilidade do terreno. 

 

 

4.13.1.4.2 Registo dos elementos patrimoniais 
 

Durante os trabalhos de prospecção foi preenchida uma Ficha para cada sítio onde se 

registaram os seguintes elementos, previamente definidos: 

 

− identificação (nº de inventário, nome, topónimo); 

− localização (localização administrativa, localização geográfica, proprietário); 

− descrição (tipo de sítio, cronologia, contexto geológico, implantação topográfica, 

visibilidade na paisagem, controlo visual sobre a paisagem, uso do solo, coberto 

vegetal, dispersão de materiais em área, tipod e dsipersão de materiais, 

acessibilidade, trabalhos arqueológicos anteriores, materiais arqueológicos e 

descrição); 

 

No Anexo 4.13.2 descreve-se a codificação dos elementos de registo referidos. 

 

 

4.13.2 Caracterização da área de prospecção sistemática 
 

As áreas do traçado nas quais estavam previstos trabalhos de prospecção sistemática foram 

designadas por Sector I, II, III e IV. No Desenho LC1_EP_030_094_B a 

LC1_EP_170_102_B apresentam-se os limites das zonas e sectores referidos, bem como a 

indicação das condições de visibilidade do terreno. 

 

A divisão em sectores foi meramente operacional. A divisão em áreas dentro de cada sector 

correspondeu a áreas razoavelmente homogéneas do ponto de vista do uso do solo e da 

propriedade. Em muitos casos, esta homogeneidade reflecte-se directamente no grau de 

visibilidade, sobretudo nas áreas de menores dimensões. 

 

Nos trabalhos de prospecção sistemática foi possível identificar novos sítios de valor 

patrimonial, ainda que o trabalho tenha visto muitas limitações pela dificuldade de 
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observação da superfície - muitas das vezes os matos apresentavam-se de tal forma densos 

que se tornaram impenetráveis. 

 

O sector I corresponde à área do traçado que se encontra entre o rio da Fonte Santa 

(Molianos) e as Redondas, no concelho de Alcobaça, junto da Estrada Nacional nº 1. Neste 

sector, a área A, mais a norte, caracterizou-se por matos muito densos e floresta, impedindo 

muitas vezes a entrada nas parcelas com maior vegetação. Trata-se de uma área de relevo 

acentuado, junto ao vale do rio da Fonte Santa, a linha de água principal (um vale com 

vertente acentuada). Os terrenos com matas muito densas e impenetráveis intercalam com 

propriedades de eucaliptal (árvores de pequeno a médio porte), onde a visibilidade no 

terreno é nula mas onde foi possível bater o terreno. 

 

Ainda no sector I, a área B corresponde a uma área mista, de visibilidade nula nas áreas de 

mata densa e eucaliptal e de visibilidade reduzida nas áreas de baldio (antigas propriedades 

agrícolas ladeadas por muros de propriedade que hoje são áreas de pasto e inactivas do 

ponto de vista do cultivo), áreas de clareira entre a mata densa/floresta. 

 

A área C corresponde aquela em redor da povoação de Casais da Charneca, ou seja, área 

urbana com quintais (horticultura) que continua a apresentar visibilidade nula nos terrenos 

de baldio e matas densas, visibilidade reduzida nos terrenos de baldio/pousio e visibilidade 

boa nos terrenos agrícolas lavrados. 

 

A área D caracteriza-se da mesma forma que a área B. Por sua vez, a área E (a 

sul/sudeste, no traçado) corresponde a uma área muito urbanizada que alterna com zonas 

de floresta – visibilidade reduzida - e terrenos de baldio – visibilidade média. Nas áreas 

urbanizadas, em redor das habitações surgem muitos terrenos lavrados, campos de cultivo 

quer de horticultura quer de cultura extensiva.  

 

O sector II corresponde ao corredor que vai desde a povoação de Casalinho, passando por 

Mata de Baixo, para convergir e terminar no vale do rio Maior, no concelho de Rio Maior. 

 

No sector II, a área F corresponde a áreas urbanizadas que, nos intervalos das habitações 

vê contempladas propriedades que correspondem a terrenos de baldio ou quintais lavrados, 

variando entre zonas de visibilidade reduzida nos primeiros e visibilidade boa nos quintais 

cultivados. 
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A caracterizar a área G surgem zonas apenas de visibilidade nula que correspondem a 

propriedades de floresta e floresta ou mata densa que muitas vezes se tornavam de 

impossível acesso. 

 

A área H é caracterizada por zonas de floresta, principalmente eucaliptais, com pontuais 

parcelas de baldio e pontuais terrenos lavrados, registando-se maioritariamente as 

visibilidades nulas e pontualmente as visibilidades reduzidas e boas. 

 

Por fim, neste sector, a área I é caracterizada por zonas de grandes campos lavrados e de 

eucaliptal novo, apresentando-se como área com boa visibilidade, à excepção do canto 

sudeste, também de visibilidade nula devido ao coberto vegetal muito denso. 

 

O sector III, contempla a zona que vai desde a Chã do Chiqueiro à Base Aérea nº 2 da Ota. 

A área J, mais a norte, corresponde à zona entre a Chã do Chiqueiro e a Estrada Municipal 

que liga à Aldeia e à localidade da Ota. Esta área J caracteriza-se por terreno florestal sem 

vegetação, o que permitiu boas condições de visibilidade. A excepção é feita nas pequenas 

áreas que pontualmente apresentavam vegetação rasteira e arbustiva, e por tal, 

apresentavam visibilidade reduzida. 

 

A área L corresponde a uma zona de baldio de visibilidade reduzida pois a vegetação 

rasteira que caracteriza a área impossibilitou a observação da superfície. Apenas nas 

pequenas clareiras com ausência de arbustos foi possível proceder ao trabalho de 

prospecção sob condições de visibilidade média. 

 

Como área M foi designada uma grande propriedade de terra lavrada que permitiu boas 

condições de visibilidade, junto das habitações de Casais do Buteo. Designada como área N 

corresponde o terreno de baldio da Vala do Archino, zona de coberto vegetal muito denso e 

impenetrável que impossibilitou o trabalho de prospecção sistemática. 

 

Por sua vez, a área O contempla grandes campos de pastos com vegetação rasteira. Este 

tipo de vegetação impossibilitou a observação da superfície, caracterizando-se por zona de 

visibilidade nula.  
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A área P, por sua vez, englobava um conjunto de terrenos lavrados na bacia do rio Ota, o 

que permitiu a observação do terreno segundo boas condições de visibilidade. Na margem 

sul do rio, a área Q caracterizava-se por floresta e mata muito densa que não permitiram a 

observação da superfície do terreno, existindo condições de visibilidade nula. Por último, a 

área R corresponde a propriedade militar, de impossível acesso e, como tal, também 

impossível de prospectar. 

 

O sector IV corresponde à área entre a Vala do Archino e a Central Termoeléctrica do 

Ribatejo (no Carregado), cruzando com a A1 e passando também por Vila Nova da Rainha. 

 

A área S corresponde ao troço compreendido entre os quilómetros 12+000 e 15+000. 

Caracteriza-se por uma série de campos lavrados recentemente e propriedades de vinhas 

que possibilitaram condições de boa visibilidade.  

 

A excepção é feita a áreas pontuais, como sejam as propriedades de vinhas 

antigas/desactivadas que apenas demonstram condições de visibilidade reduzida a nula.  

Foram, também, identificados prados com culturas que impossibilitaram a observação da 

superfície e  áreas de floresta e mata densa junto ás vinhas, que não permitiram o trabalho 

de prospecção. 

 

Designada como área T, este troço entre os quilómetros 7+400 e 12+000 caracterizava-se 

por zona de floresta (pinhal e eucaliptal) com vegetação arbustiva que apenas permitiam 

condições de visibilidade reduzida a nula da superfície, destacando-se pontualmente as 

clareiras de boa visibilidade. Esta última condição de visibilidade era também encontrada 

junto das linhas de água (com canaviais) que o traçado atravessa. A acompanhar o percurso 

da A1 (a leste da auto-estrada), foram identificadas zonas de eucaliptal e sobreiros que se 

traduzem como zonas de visibilidade reduzida a nula devido às matas densas que 

impossibilitam a observação do solo e a própria progressão da marcha por serem áreas de 

impossível acesso. 

 

As zonas entre fileiras de eucaliptos permitem, por vezes, a observação do terreno mas 

foram identificadas outras propriedades onde os eucaliptos de maior porte (há mais tempo 

plantados) ou onde houve corte de eucaliptos resultam na existência de matos e lenha que 

impossibilitam a observação do solo. Ao quilómetro 10+000 foram identificadas zonas de 
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clareira sem árvores ou de olival que permitiram a observação da superfície com condições 

de visibilidade boa a média, com manchas de vegetação arbustiva. 

 

Correspondente à área U, identificou-se uma extensa área de visibilidade nula entre os 

quilómetros 3+800 e 7+400. Foram identificados extensos terrenos plantados com sobreiros, 

pinheiros e eucaliptos que apresentavam vegetação arbórea e arbustiva muito densa, 

impossibilitando o trabalho de marcha e prospecção.  

 

As zonas de boa visibilidade encontravam-se apenas nos caminhos que atravessam estes 

terrenos, nas zonas de clareira nos eucaliptais e nos locais (sector mais a sul desta área) de 

antigos areeiros onde se encontram ainda limpos os cortes resultantes da extracção de 

areias. 

 

A área V, entre Vila Nova da Rainha e a Central Termoeléctrica do Carregado, é 

caracterizada por troços de visibilidade nula nas bacias de densa vegetação arbustiva dos 

rios Ota e Alenquer.  

 

Também de visibilidade nula, são caracterizadas as propriedades agrícolas que se 

encontram quer de baldio, quer de culturas que, na altura do ano em que se realizaram os 

trabalhos, impossibilitam a observação da superfície. Com pontuais propriedades de 

visibilidade reduzida, surgem, no entanto, grandes campos recentemente lavrados que 

permitiram óptimas condições de visibilidade da superfície. 

 

 

4.13.3 Levantamento patrimonial 
 

Na presente secção descrevem-se os 35 sítios objecto de relocalização ou detectados nos 

trabalhos de prospecção sistemática. Estes sítios encontram-se representados no 

Desenho LC1_EP_170_094_B a LC1_EP_170_102_B.  

 

No Anexo 4.13.3 apresentam-se as respectivas fichas de caracterização. 

 

Estes 35 sítios integram fundamentalmente elementos do património arqueológico, a 

maioria, e do património etnográfico, estes últimos essencialmente relacionados com a 

ocupação agrícola da região em estudo, contemplando edificações de carácter habitacional 

e de produção. O património histórico-arquitectónico identificado é constituído por elementos 
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de arquitectura religiosa mas onde sobressaem, principalmente, o valor histórico e as 

características vernáculas e regionais desses edifícios, não se registando qualquer 

ocorrência arquitectónica de maior valor artístico ou erudito. 

 

Alguns destes elementos patrimoniais apresentam valor patrimonial reconhecido, 

destacando-se a Gruta da Senhora da Luz II (elemento nº 24), Monumento Nacional 

classificado desde 1934, o “Lagar dos Frades” (elemento nº 16), Imóvel de Interesse Público 

classificado desde 1997, e a Ermida de São João Baptista (elemento nº 12), cujo processo 

de classificação, em curso, foi objecto de Despacho em 1998. 

 

Sem classificação oficial, mas aos quais se atribuiu um maior valor patrimonial, destacam-se 

ainda os seguintes elementos: 

 

− Capela de Mélvoa (elemento nº 10) 

− Sítio paleolítico de Olival Fechado (elemento nº 11) 

− Cruzeiro de Olheiros (elemento nº 13) 

 

Apresenta-se, de seguida, a descrição de cada um dos elementos patrimoniais identificados. 

 

 

4.13.3.1 Vale Coimbra (nº 1) 
 

Inventariado como forno de telhas de cronologia provavelmente moderna, este forno já 

soterrado não foi passível de relocalização. Pela descrição do sítio e dos trabalhos que 

poderiam afectá-lo, o forno deveria ter sido identificado aquando da abertura do gasoduto 

(Transgás) que passa no local.  

 

Com este trabalho de relocalização, foram apenas identificados alguns fragmentos de telha 

na área em questão. Estes fragmentos apontam para uma cronologia moderna. 

 

 

4.13.3.2 Areeiro da Fonte da Matoeira (nº 2) 
 

Na sua descrição do inventário do IPA é referido que a jazida se encontra em boas 

condições de preservação e que foram identificadas peças in situ (mais de 23 peças 

recolhidas). Com a visita ao sítio, pode observar-se que, na actualidade, o local transformou-
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se num areeiro de grandes dimensões, onde se encontravam várias máquinas a extrair 

areia. As terras observadas estavam remexidas e não foram identificados cortes 

preservados. 

 

Relativamente ao material arqueológico identificado, pode apenas registar-se a presença de 

um seixo talhado em quartzito muito rolado. O que parece mais provável é a possibilidade 

de o sítio já ter sido total ou parcialmente destruído até porque a paisagem na zona é a de 

vários areeiros de grandes dimensões, ligados entre si e em constante actividade de 

extracção de areias.  

 

No areeiro identificado a sudeste do Areeiro da Fonte da Matoeira, os cortes também se 

encontravam destruídos, com desabamento das terras superficiais, impossibilitando a 

análise destes e a identificação, ou não, de materiais arqueológicos. Este último areeiro, a 

sudeste, encontra-se já desactivado. 

 

 

4.13.3.3 Areeiro da Matoeira – Sudoeste (nº 3) 
 

Na descrição do inventário do Instituto Português de Arqueologia do Areeiro da Fonte da 

Matoeira é dito que a sudoeste se identificaram objectos talhados e que já Manuel Heleno 

havia feito referência ao local e havia recolhido material. Nas investigações levadas a cabo 

pelo Dr. João Pedro Ribeiro foram recolhidos 2 objectos de indústria lítica no areeiro a 

sudoeste. 

 

Com este trabalho foram identificados materiais in situ num depósito de cascalheira visível 

no corte feito pelas máquinas na extracção de areia. Foram identificadas três lascas de 

quartzito e um seixo talhado também em quartzito. Este Areeiro Sudoeste da Matoeira 

encontra-se já desactivado na actualidade. 

 

É importante referir que no inventário do Instituto Português de Arqueologia existem mais 

três referências associadas ao local da Matoeira: Matoeira 1, 2 e 3, que não foram possíveis 

de identificar. Assim, fica apenas a ressalva que, para além dos sítios associados aos 

areeiros, existirão também na localidade da Matoeira outros três sítios com presença de 

objectos líticos em quartzito identificados pelo Dr. João Pedro Ribeiro. 
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4.13.3.4 Casais 2 (nº 4) 
 

Pelas descrições Casais 1 ficaria a nordeste da elevação da Preta da Pedra e que aí teriam 

sido identificados utensílios líticos. Neste trabalho não foram identificados quaisquer 

vestígios arqueológicos a nordeste da elevação. 

 

Para Casais 2, descrito como localizado a noroeste da elevação da Preta da Pedra, eram 

apontados apenas dois objectos relacionados com as formações fluviais quaternárias. Neste 

trabalho foram identificados a noroeste duas lascas de quartzito, duas lascas de sílex, um 

núcleo/nódulo de sílex, bifaces de quartzito e outros seixos talhados em quartzito. Estes 

materiais foram identificados numa área de areeiro, aliás como se encontra toda a elevação, 

em terras já remexidas. 

 

São visíveis os cortes e planos artificiais feitos pelas máquinas de extracção de areias, o 

que leva a colocar a hipótese de os depósitos com materiais arqueológicos já terem sido 

desmantelados. 

 

 

4.13.3.5 Casal do Fagundo I (nº 5)  
 

Este sítio arqueológico deverá ter sido identificado durante o acompanhamento das obras do 

gasoduto. As cerâmicas (imbrices) que aí foram identificadas apontavam para uma 

cronologia romana e a localização inerente a estes vestígios era a de se encontrarem a 

cerca de 400 metros para sudeste do Casal do Fagundo, não existindo qualquer informação 

acerca das coordenadas de implantação. 

 

No inventário do IPA existe uma nova referência ao sítio do Casal do Fagundo, onde se 

adianta que foi feita uma sondagem arqueológica de 2mx2m implantada sobre o eixo “da 

trincheira de lançamento do tubo” e uma outra sondagem mecânica no mesmo local. Estas 

intervenções mostraram ser infrutíferas do ponto de vista de informação arqueológica. Tudo 

leva a crer, no entanto, que se trata do mesmo sítio e que o carácter das duas referências e 

intervenções se prende com as medidas de minimização relacionadas com a passagem do 

gasoduto, que aliás, se observa que atravessa o local. 
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Neste trabalho de relocalização foi possível identificar a (provável) sondagem mecânica 

referida e a identificação de materiais de construção. A primeira referência aponta para um 

sítio de cronologia medieval e a segunda para um sítio de cronologia romana. Pelos 

materiais agora identificados, ou seja, uma concentração de fragmentos de telha e telhas de 

meia cana, a cronologia poderá antes ser mais recente, provavelmente de cronologia 

moderna, existindo até uma pequena concentração de telhas a leste do traçado do gasoduto 

que poderão estar associadas a antigas estruturas agora desmanteladas ou destruídas, 

visíveis à superfície sob o denso coberto vegetal. 

 

 

4.13.3.6 Casal do Fagundo II (nº 6) 
 

No inventário do IPA existe uma referência ao sítio Ribeira do Fagundo 2, em que se adianta 

que o Dr. João Pedro Cunha-Ribeiro terá identificado duas peças talhadas em plena planície 

aluvial da ribeira do Fagundo. 

 

Neste trabalho, foi identificada uma concentração pontual de material lítico (núcleos e lascas 

de sílex) junto a esta ribeira, ainda que não seja atribuído ao sítio o nome de Ribeira do 

Fagundo 2 porque não se sabe se corresponderá ao mesmo sítio antes identificado. Esta 

precaução prende-se também com o facto de ser sabido que estes depósitos aluvionares 

junto a ribeiras são propícios à existência frequente de materiais arqueológicos, muitas 

vezes arrastados desde longas distâncias. 

 

 

4.13.3.7 A-do-Barbas (nº 7) 
 

O sítio, descrito e georeferenciado no inventário do IPA, deverá estar relacionado com os 

trabalhos arqueológicos efectuados aquando da passagem do gasoduto da Transgás. A 

descrição aponta para o facto de se tratar de um sítio com materiais à superfície, sendo que 

“na verificação efectuada após a cobertura da trincheira, nada foi detectado”. A cronologia 

apontada para a estação é o período Romano e Medieval, sendo que os trabalhos agora 

levados a cabo puderam confirmar a existência de materiais arqueológicos que surgem de 

forma pontual e de cronologia de amplo espectro (cerâmica de construção e fragmentos de 

cerâmica comum).  
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Também na descrição conhecida para o sítio, é referida a “existência de uma antiga 

estrutura, já cortada pelo caminho municipal, (...) não pertencia a nenhuma estrutura de 

habitat”. Nesta relocalização não foram identificadas estruturas de carácter esclarecedor: 

identificaram-se muros de divisão de propriedade e socalcos de cronologia indeterminada e 

sem materiais associados. 

 

 

4.13.3.8 Mélvoa I (nº 8) 
 

A este sítio de valor etnográfico corresponde um complexo agrícola composto por uma fonte 

à qual estão associados tanques de curtir tremoço. No mesmo local encontra-se um moinho 

de água em ruínas e uma outra habitação de apoio agrícola também em ruínas. 

 

O moinho apresenta telhado de duas águas, três janelas e uma porta. O seu interior é 

rebocado com argamassa e no exterior é visível a construção em alvenaria. A ruína, por sua 

vez, caracteriza-se por uma parede em alvenaria apenas com uma porta conservada, 

apresentando mau estado de conservação. Isto, ao contrário da referida fonte, que, por seu 

lado, se denota ter sido alvo de reformulações, pois é visível o reboco em cimento.  

 

Desconhece-se a cronologia deste complexo rural. 

 

 

4.13.3.9 Fonte de Mélvoa (nº 9) 
 

Trata-se de uma fonte muito descaracterizada, com muitas remodelações, apenas restando 

intacta a conduta antiga com base e paredes em alvenaria e onde restam as calhas de 

pedra, nas quais eram encaixadas pequenas portas de madeira, para dividir as águas para 

os diferentes moinhos de água (que já não existem). 

 

Ainda que alvo de muitos restauros, a data que se encontra gravada indica o ano de 

construção: 1684. É também interessante o facto de, exactamente neste local, se situar o 

marco concelhio que divide os concelhos de Alcobaça (Pataias) e Leiria (Maceira). 
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4.13.3.10 Capela de Mélvoa (nº 10) 
 

Imóvel de cariz religioso que apresenta como características arquitectónicas fundamentais 

uma torre sineira externa ao corpo da igreja, para a qual se tem acesso pelo alçado lateral 

direito, no piso inferior. A igreja possui um óculo a encimar o portal principal e, ainda 

adjacente a este, um pequeno nartéx que antecede a entrada no edifício de culto. O acesso 

ao edifício de culto faz-se por uma escadaria extensa. A data de construção do edifício é 

1657. 

 

 

4.13.3.11 Olival Fechado (nº 11) 
 

O sítio sobranceiro à ribeira da Castanheira encontra-se descrito no inventário do Instituto 

Português de Arqueologia. Foram efectuadas escavações no local que demonstraram uma 

ocupação do período Gravetense antigo, com uma área de lareira “en cuvette” e uma outra 

estrutura de protecção de ventos, para além dos materiais líticos associados. Os materiais 

líticos identificados têm como matéria-prima o sílex.  

 

Nos trabalhos de relocalização surgiu grande dificuldade na identificação do sítio 

arqueológico, principalmente porque a paisagem circundante está completamente alterada. 

Na área em redor encontram-se areeiros em plena actividade que alteraram toda a 

topografia do local. 

 

No olival que denomina o sítio arqueológico foram identificadas três peças líticas (um seixo 

talhado de quartzito, uma lasca de quartzito e uma lasca de sílex) do período (genérico) 

Paleolítico. 

 

 

4.13.3.12 Ermida de São João Baptista (nº 12) 
 

Imóvel em vias de classificação pelo Despacho de 18-05-1998. 

 

O imóvel apresenta planta longitudinal com frontispício orientado a sul, de pano único, com 

cunhais de cantaria caiados, em empena triangular e remate com cruz de pedra, 

apresentando também um óculo oval. Sobre a capela-mor assenta a cúpula, ladeada por 
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pináculos. Na fachada leste observa-se a cornija saliente e uma pequena fresta; na fachada 

norte são visíveis gárgulas, pináculos e contrafortes e na fachada oeste surgem também as 

gárgulas e pináculos, para além do corpo da nave central ser aberto com pequena fresta. A 

sua época de construção é o séc. XVII. 

 

 

4.13.3.13 Cruzeiro de Olheiros (nº 13) 
 

Este cruzeiro em calcário caracteriza-se por um soco quadrangular sobre o qual existem 

dois degraus quadrangulares escalonados. A cruz é latina e no braço vertical de forma 

hexagonal surgem os símbolos da Paixão de Cristo incisos: coroa de espinhos, martelo e 

prego e escada.  

 

 

4.13.3.14 Capela de Nossa Senhora dos Enfermos (nº 14) 
 

O edifício apresenta planta longitudinal com frontispício orientado a poente, de pano único, 

onde são visíveis os pináculos a encimar a capela mor. A encimar a fachada, encontra-se 

uma pequena torre sineira composta por um sino e uma cruz e, sobre esta, uma janela a 

servir de óculo. 

 

 

4.13.3.15 Poço Laranjo (nº 15) 
 

O Poço Laranjo é um poço medieval com diâmetro de cerca de cinco metros. É construído 

em alvenaria e encontra-se em bom estado de conservação, tendo inclusive sido alvo de 

medidas de protecção traduzidas num gradeamento circundante ao poço. O poço foi 

completamente construído no subsolo, não existindo qualquer tipo de paramento à 

superfície. Em vez disso, apresenta à superfície um pequeno degrau de acesso ao poço. 

 

 

4.13.3.16 Casa do Monge Lagareiro/”Lagar dos Frades” (nº 16) 
 

Imóvel de Interesse Público – Decreto n.º 67/97, de 31-12-1997. 

 

Junto a Ataíja de Cima, localiza-se a antiga estrutura do Lagar dos Frades. Trata-se de um 

edifício em ruínas de planta rectangular mas onde são ainda perceptíveis três corpos, com 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.602 

um corpo central de maior dimensão e altura. Neste corpo central as janelas são baixas 

gradeadas e encimadas por janelas de brincos com frontão interrompido pela pedra de 

armas de Alcobaça. É visível que existiam dois pisos, com escada exterior de acesso ao 2º 

piso. 

 

A cronologia apontada para este edifício é o séc. XVIII. Esta casa de lagar pombalino foi um 

dos lagares construídos pelos monges alcobacenses, com instalações modelares para a 

época. 

 

 

4.13.3.17 Fonte do Oleiro (nº 17) 
 

Situada junto à capela de Santo Estêvão, no lugar Fonte do Oleiro, encontra-se uma ara 

funerária de cronologia romana com a inscrição: AE SILVANVS P ET NVMM MATER F. 

 

A ara foi retirada do quintal a poente da capela e a proprietária do quintal afirma que no local 

de onde foi retirada a lápide foram encontradas várias sepulturas e esqueletos, ainda que 

esse cemitério fosse bastante recente pois ainda existe memória popular de que naquele 

sítio existia antes uma plantação de carvalhos. 

 

No inventário do IPA é referido que são conhecidas deste local várias inscrições, no entanto, 

a única que resta é esta lápide. É referido que há algumas décadas eram ainda visíveis as 

ruínas do que era conhecido como o “convento” mas a retirada de pedras (muitas com 

inscrição) para a construção de casas e poços fez desaparecer estes vestígios. 

 

 

4.13.3.18 Serrada (nº 18) 
 

O sítio localiza-se junto à estrada que se dirige para Garruchas e S. Sebastião, num campo 

de vinha a poente da estrada municipal. Inventariado pelo Instituto Português de 

Arqueologia, é tido como um sítio de cronologia romana pelo tipo de materiais identificados 

à superfície. 

 

Nos trabalhos de relocalização agora realizados, o tipo de materiais identificados não aponta 

para uma cronologia romana (como estava inventariado) mas sim para uma mancha de 

dispersão de materiais mais recentes. No entanto, os materiais identificados (cerâmica 
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comum e cerâmica de construção) são muito incaracterísticos, daí que a sua cronologia 

fique em aberto. 

 

 

4.13.3.19 Vila Nova da Rainha (nº 19) 
 

A este sítio corresponde um achado isolado, ou seja, um núcleo de sílex identificado junto à 

vila referida. Identificado num campo lavrado, o que permitia boas condições de visibilidade, 

foi, no entanto o único vestígio observado. A propriedade onde se registou este vestígio 

encontra-se ladeada por um afluente do rio Alenquer.  

 

Ainda que não apresentasse marcas de pátine acentuadas, visto que esta é uma zona de 

leito e bacia fluvial, poderá ser resultado de escorrências e a sua proveniência original não 

ser o local. 

 

É importante referir que na zona são antes muito frequentes os materiais recentes que 

deverão resultar de lixos domésticos e terras utilizadas para aterros (nas obras de 

construção) que poderão ter inúmeras proveniências. Foram identificados vários fragmentos 

de telha, cerâmica comum, cerâmica vidrada e fragmentos de faiança, nos campos agrícolas 

entre Carregado e Vila Nova da Rainha. 

 

 

4.13.3.20 Carvalhal de Aljubarrota (nº 20) 
 

No vale do Carvalhal (vale encaixado do rio do Mogo) existe a informação de que existem 

cerca de 44 grutas, muitas delas com ocupações que vão desde o Neolítico ao período 

Romano. Estas grutas, escavadas por Vieira da Natividade são referidas no inventário do 

IPA. 

 

Nos trabalhos de relocalização agora efectuados, a densidade da vegetação impediu o 

trabalho de prospecção, não sendo possível confirmar a existência destas grutas. Foi 

apenas identificada uma gruta neste vale. Esta será uma zona de grande sensibilidade no 

que diz respeito ao património arqueológico, com fortes probabilidades de aí serem 

detectadas grutas com ocupação pré-histórica e histórica. 
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4.13.3.21 Fonte Santa I (nº 21) 
 

De valor etnográfico, o sítio Fonte Santa I corresponde a habitação em ruínas com telhado 

de duas águas e construída em alvenaria. No interior e exterior ainda são visíveis os 

vestígios de reboco argamassado e o telhado era coberto com telha de meia cana. A 

habitação era portadora de um só compartimento e de duas portas de entrada. 

 

 

4.13.3.22 Fonte Santa II (nº 22) 
 

Também de valor etnográfico, este sítio é caracterizado por uma eira de forma subcircular 

construída com blocos de calcário aparelhados e na superfície horizontal com cobertura de 

reboco argamassado. No mesmo local foi identificado um poço de forma circular que 

apresentava reboco argamassado nos paramentos exteriores à superfície. Em profundidade 

este poço é escavado na rocha. Não foi possível uma caracterização mais pormenorizada 

pois estes dois registos encontravam-se dentro de propriedade vedada. Segundo 

informação da população local, o proprietário desta parcela terá aterrado um algar aquando 

da construção da habitação que agora existe no local. 

 

 

4.13.3.23 Redondas I (nº 23) 
 

Caracteriza-se por uma habitação com telhado de duas águas que se encontra em ruínas. 

No interior da habitação são visíveis vestígios de reboco argamassado e no exterior 

identificou-se uma construção em alvenaria com juntas preenchidas a argamassa e silhares 

de grandes dimensões nas esquinas da casa. A habitação é portadora de três portas e uma 

janela e no seu interior encontram-se dois compartimentos. O telhado já não se encontra 

preservado. 

 

 

4.13.3.24 Gruta da Senhora da Luz II (nº 24) 
 

Monumento Nacional – Decreto-Lei nº 23743, de 06-04-1934. 

 

Localizada na Quinta da Senhora da Luz (os antigos proprietários eram o Dr. José Infante 

da Câmara e Emílio Infante da Câmara), também conhecida por Vales da Senhora da Luz, 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.605 

esta gruta apresenta uma pequena entrada artificial. Esta entrada foi aberta por um tiro para 

extracção de pedra. 

 

A referência a esta gruta, presente no inventário do IPA, está associada à informação de 

que no seu interior foram identificados depósitos cobertos por chão estalagmítico, sobre os 

quais se encontravam as tumulações (deposições simples) acompanhadas de oferendas 

(cerâmica, indústria lítica e adornos). 

 

Esta gruta teria uma localização distinta, segundo informação do IPPAR, porém, durante os 

trabalhos de relocalização a equipa deslocou-se ao local e não confirmou esta localização. 

 

Aquando da descoberta da gruta, esta teria sido alvo de grande afluência de curiosos que 

teriam, eventualmente, danificado alguns dos depósitos e vestígios arqueológicos. Com a 

intervenção de Manuel Heleno para protecção dos vestígios, a gruta teria sido selada com 

cimento durante um longo período. 

 

Nos dias de hoje a gruta encontra-se subvalorizada do ponto de vista patrimonial pois a 

vegetação densa acabou por cobrir a sua entrada, sendo muito difícil a sua identificação no 

terreno (apenas possível pelos dados de georeferenciação e pelo apoio da população local). 

 

 

4.13.3.25 Vales (nº 25) 
 

Este sítio arqueológico é também designado como Vales da Senhora da Luz. No inventário 

do IPA é descrito como sendo um sítio com depósito arqueológico em profundidade. Foi 

escavado por Manuel Heleno em 1938-39. 

 

No trabalho de relocalização foi impossível identificar quaisquer vestígios à superfície devido 

ao denso coberto vegetal, que conferia à área condições de visibilidade nula. O sítio 

encontra-se localizado em área de eucaliptal, na vertente de um cerro. Não foram 

identificados materiais arqueológicos pela impossibilidade de observação da superfície. 
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4.13.3.26 Capela da Senhora da Luz (nº 26) 
 

Pequeno imóvel de cariz religioso, tipologicamente integrável nas chamadas “capelas de 

peregrinação” (Cf. Amaral, 1998: 111). Localiza-se num sítio isolado e, arquitectonicamente, 

apresenta como característica principal um nartéx que antecede a entrada no espaço 

cultural.  

 

Este elemento possui alpendre sustentado por dez colunas calcárias, o espaço é murado 

apresentando três acessos, precedidos de três degraus cada. A fachada principal da igreja 

apresenta dois óculos moldurados de lintel abobadado a ladear o portal e este possui 

também moldura pétrea. Sobre o lintel observamos dois pináculos que ladeiam um pequeno 

frontão triangular onde está integrada um placa com inscrição cronológica: “1858”, atestando 

a sua eventual construção no século XIX. 

 

 

4.13.3.27 Abrigo Grande das Bocas (Abrigo I das Bocas) (nº 27) 
 

Este abrigo, localizado na vertente de um cabeço, encontra-se hoje de impossível acesso. A 

densidade da vegetação impediu, por um lado o trabalho de prospecção ou identificação do 

sítio, e por outro, a progressão da marcha da equipa de trabalho. Foi anotada uma 

coordenada GPS no cabeço em questão, ainda que não tenha sido possível relocalizar o 

Abrigo. 

 

Este Abrigo, escavado por Manuel Heleno, evidenciou depósitos que vão desde o Paleolítico 

(Magdalenense final) à Idade do Bronze. Das primeiras ocupações até à ocupação do 

Neolítico antigo existe a forte possibilidade de se tratarem de utilizações residenciais deste 

abrigo. 

 

Nos trabalhos de escavação levados a cabo por Manuel Heleno em 1936/38, para além da 

identificação de cerâmicas e líticos, foram também identificados vestígios de fauna 

mamológica e malacológica. 
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4.13.3.28 Quinta do Archino (nº 28) 
 

O sítio arqueológico da Quinta do Archino corresponde à identificação de dois achados 

isolados – duas lascas de sílex – na propriedade do Archino, do lado direito da estrada 

municipal e junto à Vala do Archino. 

 

Estes líticos foram identificados num terreno ocupado por pinhal, onde as condições de 

visibilidade variavam entre o médio e o reduzido (o facto de se terem apenas identificado 

duas peças pode prender-se com as limitações inerentes à observação da superfície).  

 

Para além disto, é importante referir  que esta área parece ter sido alvo de forte acção 

antrópica, traduzida em movimentações de terra que alteraram a topografia original e que 

poderá ter afectado eventuais depósitos arqueológicos de onde estas peças poderão ser 

provenientes. 

 

 

4.13.3.29 Vale da Forca (nº 29) 
 

A este sítio corresponde uma mancha de dispersão de materiais líticos em sílex: lascas, 

núcleos, um resto de talhe e uma lasca retocada. Para além dos materiais arqueológicos 

foram também identificados vários nódulos de sílex que poderão indiciar a existência desta 

matéria prima no local ou proximidades. 

 

O sítio encontra-se localizado num espigão de meandro fluvial, na confluência do Vale das 

Fontaínhas e o Vale da Forca, a norte da estrada municipal. Os materiais foram identificados 

num eucaliptal, já em área de ribanceira. Apesar de muitos deles se encontrarem 

relativamente rolados, não sabemos se serão resultado de movimentações/arraste de 

materiais pelas linhas de água ou se a ocupação humana seria, de facto, neste local. 

 

 

4.13.3.30 Vale das Pedras (nº 30) 
 

O sítio do Vale das Pedras localiza-se muito próximo do sítio do Vale da Forca, ou seja, 

encontra-se também num espigão de meandro fluvial, desta feita na convergência da Vala 

do Archino e um seu afluente, do lado sul da estrada municipal. 
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Tal como o sítio nº 27, corresponde a uma mancha de dispersão de materiais líticos em 

sílex – núcleos, lascas, uma tablette, restos de talhe (um deles com marcas de acção 

térmica) – quartzito (um núcleo e um resto de talhe) e quartzo (uma lasca). Ao contrário do 

sítio nº 27, estes materiais não se encontram rolados e salienta-se o facto de muitos deles 

serem de 1ª geração (fase de descorticagem). 

 

O sítio do Vale das Pedras encontra-se num terreno de pinhal, no topo e vertente nascente 

de um pequeno espigão. 

 

 

4.13.3.31 Fonte Santa III (nº 31) 
 

Este sítio apresenta uma (re)utilização de habitações antigas construídas em pedra seca. 

Trata-se de estruturas ainda erguidas como sejam os muros que ladeiam a propriedade e as 

paredes das habitações que com o decorrer do tempo foram reaproveitadas e alteradas: 

aumentos e alterações com materiais de construção recentes. 

 

 

4.13.3.32 Quinta da Adufa (nº 32) 
 

A este sítio corresponde uma estrutura caracterizada por uma face em arco perfeito 

construído com tijolo de dois furos e argamassas friáveis. Na rectaguarda, o arco é selado 

com parede construída em tijolo do mesmo tipo, hoje muito destruída. Na verdade, toda a 

estrutura se encontra muito danificada e truncada. Nos cortes visíveis, abertos no solo, 

podem observar-se inúmeros fragmentos de telha amontoados. 

 

Ainda que seja uma hipótese a considerar com reservas, pode esta estrutura fazer parte de 

um conjunto de outras já destruídas pelo actual caminho (e pela passagem do gasoduto), 

talvez relacionando-se com o fabrico de materiais de construção. Esta estrutura será o que 

resta de um possível forno. 
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4.13.3.33 Malhada (nº 33) 
 

O sítio da Malhada corresponde a um achado isolado, ou seja, um núcleo de quartzito 

identificado numa vinha onde estão também presentes os materiais recentes como os 

fragmentos de faiança, fragmentos de telha e fragmentos de cerâmica a torno (lixo 

doméstico transportado nos adubos para as terras). O local apresenta boas condições de 

visibilidade e este foi o único registo de cronologia pré-histórica identificado. 

 

 

4.13.3.34 Gruta do Carvalhal de Turquel – Algar do Estreito (nº 34) 
 

Esta gruta, com ocupações do Paleolítico Superior ao Calcolítico é conhecida como sendo 

um local com abertura apertada que se desenvolve numa galeria com 30 metros de 

comprimento, com um alargamento aos 10 metros, tornando-se numa sala com 6 metros de 

largura. A gruta já foi alvo de intervenções arqueológicas e é também conhecida como gruta 

da Casa da Moura do Cabeço do Turquel. 

 

Localizada junto do marco geodésico do Cabeço da Moita, hoje em dia, no entanto, a 

vegetação muito densa (arbustiva) impossibilita qualquer trabalho de prospecção por se 

tratar de um cabeço de impossível acesso. 

 

 

4.13.3.35 Maceirias (nº 35) 
 

Este sítio encontra-se caracterizado como sítio arqueológico de cronologia romana onde 

foram identificados fragmentos de tegulae e imbrices e fragmentos de cerâmica doméstica. 

Os dados que existem, apontam para um sítio que poderá ser um avançado da villa da Torre 

e a mancha de materiais encontrar-se-á em terreno de forte declive, numa plataforma de 

cerca de 500 m².  

 

No presente trabalho, no entanto, não foram identificados materiais arqueológicos que 

possam sugerir uma cronologia romana. Foram apenas identificados fragmentos de telha e 

tijolo que, pelas características que apresentavam induzem apenas a uma cronologia 

indeterminada mas aparentemente recente/contemporânea. 
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4.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

4.14.1 Metodologia 
 

A construção e exploração do Troço Ota-Pombal da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

Entre Lisboa e Porto originará a produção de uma quantidade significativa de resíduos, cuja 

gestão implicará o consumo de recursos naturais e energéticos tendo em vista o seu 

transporte, tratamento ou valorização e deposição final. A adopção de medidas de gestão 

adequadas, designadamente de minimização da produção e de valorização dos resíduos, 

determinará o significado dos impactes negativos gerados. 

 

Por forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos gerados nas diferentes fases do 

projecto, procede-se no presente capítulo à caracterização dos sistemas de gestão 

actualmente existentes. 

 

Para o efeito, a metodologia adoptada inclui a identificação e caracterização dos sistemas 

de gestão de resíduos existentes ou identificação dos operadores de gestão de resíduos 

licenciados, no caso dos fluxos de resíduos que não apresentem ainda sistemas de gestão 

específicos. 

 

A caracterização dos sistemas de resíduos baseia-se fundamentalmente na caracterização 

efectuada pelo Instituto de Resíduos (INR) e nas informações disponibilizadas nos sites 

oficiais das entidades gestoras desses sistemas. A definição das perspectivas de evolução é 

efectuada com base nos Planos Estratégicos de Gestão de Resíduos aprovados, nas 

directrizes de gestão recomendadas pela União Europeia e em informações disponibilizadas 

no site do INR. 

 

 

4.14.2 Sistemas de gestão de resíduos 
 

No sub-capítulo 3.5.2 do presente Relatório identificam-se os resíduos previsivelmente 

gerados pela construção e exploração do projecto (ver Quadros 3.5.2 e 3.5.3). Dos resíduos 

identificados apenas parte apresenta sistemas de gestão específicos, nomeadamente: os 

resíduos sólidos urbanos (RSU), as embalagens e resíduos de embalagens, os óleos 

usados, os pneus usados e os resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

4.611 

similares). A gestão dos restantes resíduos é assegurada por operadores devidamente 

licenciados para o efeito, sendo abordada mais adiante.  

 

Em Portugal Continental a gestão de RSU encontra-se sob a responsabilidade de 30 

sistemas: 14 multimunicipais e 16 intermunicipais. 

 

Nos concelhos atravessados pelos eixos em estudo, a gestão de RSU é da 

responsabilidade de dois sistemas multimunicipais: 

 

− RESIOESTE – Sistema Multimunicipal do Oeste; nos concelhos da Azambuja, Rio 

Maior, Alenquer, Alcobaça, Cadaval, Caldas da Rainha. Este sistema foi constituído 

pelo Decreto-Lei n.º 366/97, de 20 de Dezembro, sendo a entidade gestora a própria 

RESIOESTE; 

− VALORLIS – Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura, nos concelhos da Batalha, 

Porto de Mós, Marinha Grande, Leiria e Pombal. Este sistema foi constituído pelo 

Decreto-Lei n.º 116/96, de 6 de Agosto, sendo a entidade gestora a própria 

VALORLIS. 

 

No Quadro 4.14.1 sintetizam-se as principais características destes sistemas. 

 

Em relação às embalagens e resíduos de embalagens, a aplicação das medidas e acções 

preconizadas na legislação portuguesa que regula a gestão destes resíduos concretizou-se 

através do licenciamento da entidade gestora "Sociedade Ponto Verde" - SPV.  

 

Esta entidade gestora encontra-se licenciada desde 1 de Outubro de 1997, pelos Ministros 

da Economia e do Ambiente, para exercer a actividade de gestão dos resíduos de 

embalagens urbanas ou a elas equiparadas, segundo um sistema integrado. Três anos após 

aquela data, a SPV obteve licença para alargar o âmbito da sua actuação à gestão de 

resíduos de embalagens não urbanas. 
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Quadro 4.14.1 - Sistemas de Gestão de RSU dos concelhos atravessados pelos eixos em estudo 

Entidade 
População servida 

(Censos 2001) 

Produção total 

RSU em 2002 (t) 
Instalações Localização 

Concelhos 

atravessados 
Observações 

Aterro Cadaval 

Estação de triagem Cadaval 

Estação de Transferência Alenquer 

Estação de Transferência Alcobaça 

RESIOESTE 380.658 173.723 

Estação de Transferência Rio Maior 

Azambuja, Rio Maior, 

Alenquer, Alcobaça, 

Cadaval e Caldas da 

Rainha 

Neste sistema existem ainda 

Estações de Transferência em 

Óbidos, Peniche e Sobral de 

Monte Agraço 

Aterro Leiria 

Estação de Triagem Leiria 

Estação de Transferência Batalha 
VALORLIS 297.206 115.773 

Estação de Transferência Pombal 

Batalha, Porto de Mós, 

Marinha Grande, 

Leiria e Pombal 

Neste sistema existe ainda 

Estação de Transferência em 

Ourém 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2003. 
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Uma vez que o período inicialmente abrangido pelas licenças terminou, tornou-se 

necessária a atribuição de uma nova licença à Sociedade Ponto Verde - SPV, que constituiu 

a oportunidade ideal para se encontrar um modelo de intervenção e relação entre os vários 

intervenientes deste sistema integrado de gestão, contribuindo para que Portugal atinja os 

objectivos constantes na legislação nacional e comunitária, no domínio da reciclagem dos 

resíduos de embalagens. 

 

Nesse sentido, foi desenvolvido um modelo económico-financeiro que, ao suportar 

tecnicamente a sustentabilidade do sistema integrado de gestão, fundamenta a atribuição de 

Valores de Contrapartida a serem aplicados aos Sistemas de Gestão de Resíduos, criados a 

nível nacional. Este modelo económico-financeiro, que consta como anexo à nova licença 

da SPV, será um garante de que o consumidor pagará o mínimo possível por um serviço 

adequado, respeitando o princípio do poluidor pagador e, simultaneamente, a defesa do 

consumidor. 

 

Entende-se por óleos usados, os óleos industriais lubrificantes de base mineral, os óleos 

dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão e os óleos minerais para 

máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos que, pelas suas características, 

lhes possam ser equiparados, tornados impróprios para o uso a que estavam inicialmente 

destinados. 

 

O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de óleos usados, assumindo como objectivo prioritário a prevenção da sua 

produção, em quantidade e nocividade, seguida da adopção das melhores técnicas 

disponíveis nas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento e valorização, 

de forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o ambiente. 

 

Este diploma prevê a constituição de um sistema integrado de gestão, no âmbito do qual 

deverá ser conseguida uma adequada articulação de actuações entre os vários 

intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, 

aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 

 

O circuito de gestão dos óleos usados é da responsabilidade dos produtores de óleos 

novos, sendo contudo, os produtores de óleos usados responsáveis pela sua correcta 

triagem e armazenagem no local da produção e integração no circuito de gestão. 
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Os operadores de gestão de óleos usados são responsáveis pelo adequado funcionamento 

das operações de gestão de óleos para que estão licenciados ou autorizados. 

 

Nos concelhos atravessados pelos corredores em estudo existem alguns operadores 

licenciados pelo INR para a gestão de óleos usados, nomeadamente: 

 

− Adriano de Jesus Costa Gréu, localizado em Agudim, freguesia de Colmeias, 

concelho de Leiria. Licenciado para o armazenamento temporário de óleos usados. 

− Auto-Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, Lda., localizado no Barracão, 

freguesia de Colmeias, concelho de Leiria. Licenciado para o tratamento de óleos 

usados. 

 

Estes operadores apresentam igualmente número de registo para a actividade de transporte 

rodoviário de óleos usados, bem como os que se enumeram de seguida, todos localizados 

nos concelhos abrangidos na área de estudo: 

 

− Alipicentro – Transportes Nacionais e Internacionais, Lda., localizado no Barracão, 

freguesia de Colmeias, concelho de Leiria; 

− Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A., localizado no concelho de 

Pombal; 

− Ecomais – Recolha e Valorização de Resíduos, Lda., localizado no concelho de 

Leiria; 

− Gasogás – Distribuidora de Óleos e Combustíveis, Lda., localizado no concelho da 

Marinha Grande. 

− Transogás – Sociedade de Transportes, Óleos e Combustíveis, Lda., localizado no 

concelho da Marinha Grande. 

 

Com vista à prossecução dos objectivos definidos para a gestão de pneus e pneus 

usados, no âmbito do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril, que estabelece os princípios 

e as normas aplicáveis à gestão desta tipologia de resíduos, foi constituída a 27 de 

Fevereiro de 2002, e licenciada a 7 de Outubro do mesmo ano, a entidade que tem a seu 

cargo a organização e gestão do sistema de recolha e destino final de pneus usados: 

VALORPNEU - Sociedade de Gestão de Pneus, Lda. 
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Esta entidade assegura a recolha selectiva, o transporte e o destino final adequado destes 

resíduos. 

 

Dos operadores licenciados para a gestão de pneus usados enumeram-se de seguida os 

que se localizam nos concelhos atravessados pelo projecto: 

 

− Batistas – Reciclagem de Sucatas, Lda., localizado no concelho do Carregado. 

Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

− CMP – Cimentos de Maceira e Pataias, S.A., localizado em Maceira Liz, concelho de 

Leiria. Licenciado para a valorização energética de pneus usados nos fornos de 

clínquer. 

− Ecomais – Recolha e Valorização de Resíduos, Lda., localizado no concelho de 

Leiria. Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

− Marques & Pereira, S.A, localizado em Maiorga, concelho de Alcobaça. Licenciado 

para a recauchutagem e vulcanização de pneus usados. 

− Natureza Verde – Gestão de Resíduos, Lda., localizado no concelho de Leiria. 

Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

 

Os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) são todos os resíduos, 

na acepção da alínea a) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro, incluindo 

todos os componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante de 

equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), no momento em que estes são rejeitados. 

Entendem-se por este tipo de equipamentos, todos aqueles que estão dependentes de 

correntes eléctricas ou campos electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como 

os equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos. 

 

A gestão destes resíduos está regulada pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro, 

bem como pela Directiva 2002/96/CE, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelecem os 

princípios fundamentais da gestão, por ordem de prioridade, da prevenção, da produção, da 

reutilização, da reciclagem e de outras formas de valorização, de modo a reduzir a 

quantidade e o carácter nocivo dos resíduos eléctricos e electrónicos a serem geridos. 

 

A responsabilidade da gestão dos REEE cabe a todos os intervenientes no ciclo de vida do 

EEE e dos REEE. Os municípios na qualidade de responsáveis pela recolha dos resíduos 

urbanos, nos termos da legislação em vigor, devem beneficiar das contrapartidas financeiras 
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necessárias para assegurar a recolha selectiva dos REEE abrangidos pela definição de 

resíduos urbanos.  

 

Embora existam vários operadores licenciados para a gestão de REEE, nenhum deles se 

localiza na área de estudo ou sua envolvente, concentrando-se a maioria na região norte e 

na região de Lisboa. 

 

Com vista à prossecução dos objectivos definidos para a gestão de pilhas e outros 

acumuladores usados, no âmbito do Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, que 

estabeleceu os princípios e as normas aplicáveis à gestão destes resíduos, bem como das 

Portarias n.º 571/2001 e n.º 572/2001, de 6 de Junho, foi licenciada a 14 de Outubro de 

2002, a entidade que tem a seu cargo a gestão do sistema integrado das pilhas e 

acumuladores usados (SIPAU): Ecopilhas - Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e 

Acumuladores. 

 

Esta empresa, constituída pelos principais Produtores e Importadores de Pilhas e 

Acumuladores que operam no mercado português, garante o funcionamento do SIPAU, 

gerindo um conjunto de operações que asseguram a recolha selectiva, a armazenagem 

temporária, a triagem e a reciclagem das pilhas e acumuladores recolhidos. 

 

Relativamente aos resíduos de construção e demolição, não existe legislação nacional e 

europeia específica para o fluxo destes resíduos, contrariamente ao que acontece com 

outros tipos de resíduos. 

 

As operações de gestão de resíduos de construção e de demolição, nomeadamente, 

armazenagem, triagem, reciclagem e outras formas de valorização, estão sujeitos a 

licenciamento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro e na 

Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro. 

 

As tentativas de legalização de unidades de gestão destes resíduos têm sido 

impossibilitadas pelas dificuldades em encontrar locais apropriados e disponíveis para a sua 

instalação e pela pouca aceitação por parte dos municípios. 

 

As Câmaras Municipais têm um papel fundamental, não só pela criação de espaços para a 

instalação das unidades de triagem mas também pela disponibilização de locais para 
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deposição dos inertes não passíveis de aproveitamento, sendo que estes locais terão que 

obedecer ao disposto Decreto-lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, que regulamenta os aterros. 

 

Neste contexto, é urgente não só reavaliar e organizar os métodos de deposição final 

desses resíduos como, mais importante que isso, promover a análise do seu ciclo de vida, 

tendo em vista a sua valorização, através do seu reaproveitamento. 

 

De acordo com a versão de Fevereiro de 2006 da Lista de Operadores de Gestão de 

Resíduos Não Urbanos, à data de elaboração do presente relatório existem já diversos 

operadores licenciados para a gestão de resíduos inertes e de construção e demolição, 

embora nenhum deles se localize na área de estudo. 

 

Atendendo à constituição heterogénea desta tipologia de resíduos, que contém 

percentagens elevadas de materiais inertes reutilizáveis e recicláveis, a sua correcta triagem 

reveste-se de especial importância, uma vez que da eficiência desta operação que depende 

grandemente a possibilidade de valorização dos diversos fluxos de resíduos dela 

resultantes, como sejam os resíduos de madeira, de vidro, de plástico, de metais ferrosos e 

não ferrosos. Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais 

banais (RIB).  

 

Existem numerosos operadores de gestão de RIB com número de registo atribuído pelo 

INR. No Quadro 4.14.2 apresenta-se uma lista dos operadores localizados na área de 

estudo com a indicação do tipo de RIB geridos. Fora da área de estudo existem ainda outros 

operadores licenciados. 

 

Os restantes RIB não valorizáveis, e que não sejam considerados resíduos perigosos serão 

necessariamente enviados para aterros licenciados para a deposição de resíduos não 

perigosos. Na área de estudo existe um aterro licenciado para este efeito, RESILEI, 

Tratamento de Resíduos Industriais, SA, o qual se localiza no concelho de Leiria, 

apresentando uma capacidade de 25.000 ton/ano. Fora da área de estudo existem mais 

quatro aterros licenciados para deposição destes resíduos. 
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Quadro 4.14.2 - Lista de operadores licenciados para a gestão de RIB 

Operador Localização Tipo de RIB 

AMBIENTE – Recuperação de Materiais 

Plásticos, S.A. 

Gandara dos Olivais - 

Leiria 

Valorização de resíduos plásticos 

LEIRITRAIDING – Representações e 

Comércio, Lda 

Pombal Valorização de resíduos de 

plástico 

SIRPLASTE – Sociedade Industrial de 

Recuperados de Plástico 

Barreira - Leiria Recuperação de resíduos de 

plástico 

FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA & 

ALMEIDA, S.A. 

Marinha Grande Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

RICARDO GALO VIDRO DE EMBALAGEM, 

S.A. 

Marinha Grande Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

SANTOS BAROSA – VIDROS S.A. Marinha Grande Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A. Carregado - Alenquer Armazenamento, triagem e 

fragmentação de metais ferrosos e 

não ferrosos 

ECOMAIS – Recolha e Valorização de 

Resíduos, Lda. 

Batalha Armazenamento e triagem de 

metais ferrosos e não ferrosos 

 

Relativamente às terras sobrantes, dado o elevado volume previsto, uma das soluções 

possíveis será a sua deposição em pedreiras com capacidade para a sua recepção.  

 

À data de elaboração do presente relatório e de acordo com a lista de operadores de gestão 

de resíduos não urbanos do INR, só existem duas pedreiras licenciadas para a recepção de 

inertes, ambas localizadas fora da área de estudo, designadamente, em Vila Nova de Gaia e 

Cantanhede (Portunhos). Dada a distância a que se encontram da área de estudo, é inviável 

o recurso a estas pedreiras, equacionando-se, em alternativa, a deposição em pedreiras 

existentes nos concelhos atravessados pelo projecto que aceitam estes materiais. 

 

No Anexo 4.3.2 identificam-se as pedreiras licenciadas pela Direcção-Geral de Geologia e 

Energia nos concelhos atravessados pelo eixos em estudo. 

 

Adicionalmente, foram enviadas cartas às Câmaras Municipais dos concelhos atravessados 

e ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) solicitando informação 

relativa à existência de áreas degradadas, nomeadamente, pedreiras abandonadas, que 
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pudessem beneficiar com a deposição das terras sobrantes. Obtiveram-se respostas das 

Câmaras Municipais de Alcobaça, Alenquer, Batalha, Leiria, Pombal, Porto de Mós e Rio 

Maior e do PNSAC, as quais se reproduzem no Anexo 4.14.1 

 

Todas as Câmaras contactadas, à excepção da de Leiria, indicaram pedreiras em 

exploração e abandonadas. No caso de Leiria, foi indicado o aterro sanitário municipal, cuja 

entidade entidade gestora é a Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A., o qual no âmbito da sua actividade diária necessita de terras para efectuar a cobertura 

dos resíduos depositados. 

 

O PNSAC, refere na sua resposta que de acordo com o Plano de Actividades para 2006 não 

está prevista a recuperação de áreas degradadas, remetendo para as entidades 

responsáveis pela gestão e recuperação de pedreiras a obtenção das informações 

solicitadas. 

 

Para os resíduos de desmatações ou resíduos florestais não existe também legislação 

nacional e europeia específica para o fluxo destes resíduos. 

 

No entanto, existem operadores licenciados pelo INR com capacidade para a valorização 

deste tipo de resíduos. A CAIMA ENERGIA, S.A., situada em Constância, efectua a 

valorização energética de resíduos de madeira, tais como casca de eucalipto e pinho. A 

Central Termoeléctrica de Resíduos Florestais de Mortágua, situada no concelho de 

Mortágua, efectua a valorização de todo o tipo de resíduos florestais. 

 

Podem igualmente ser efectuadas parcerias com as indústrias madeireiras locais com vista 

à comercialização dos resíduos florestais. 

 

Por último, os resíduos de tintas e vernizes, resíduos absorventes, materiais filtrantes, 

panos de limpeza e vestuário de protecção também não têm legislação nacional e 

europeia específica para o fluxo destes resíduos. 

 

Existem igualmente operadores licenciados pelo INR com capacidade para a valorização 

deste tipo de resíduos. A CODISA, S.A., situada em Palmela, é a única que efectua 

armazenamento de solventes, embalagens residuais de tintas e panos de limpeza 
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contaminados. A Auto-Vila, Lda., situada em Estarreja, tem capacidade para tratamento de 

solventes e de diluentes. 

 

De realçar que neste tipo de resíduos, os operadores económicos são obrigados a recolher 

as embalagens de tintas, sem quaisquer encargos para o consumidor final ou último 

detentor. 
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5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM PROJECTO 
 

A nível regional, não se prevêem intervenções no território susceptíveis de provocar 

alterações climáticas persistentes e sensíveis. A uma escala localizada, determinadas 

intervenções pontuais de ocorrência plausível, como por exemplo a criação de aterros em 

zonas de vale afectando a circulação do ar ao nível do solo, emissões de ar quente na 

atmosfera e alterações sensíveis, ao nível local, do albedo das superfícies (designadamente 

por florestação, deflorestação e criação de espelhos de água), podem ter alguns efeitos 

microclimáticos, bastante localizados e geralmente pouco significativos. 

 

Ao nível dos recursos geológicos/geomorfológicos, é de prever, na ausência do projecto, 

uma tendência para continuação da situação actual na maior parte da área em estudo e 

dentro de horizontes temporais previsíveis. 

 

Assim, estes recursos tenderão a continuar sujeitos às mesmas pressões que se verificam 

actualmente, sendo de destacar o aproveitamento de recursos geológicos com valor 

económico. 

 

Conforme se descreveu, a área em estudo é bastante rica em recursos geológicos com 

valor económico, como o comprova a existência de numerosas pedreiras e areeiros. A 

manutenção da sua exploração constitui uma forma de valorizar economicamente os 

recursos geológicos, mas conduzirá, no futuro, à escassez de muitos destes recursos, e, 

simultaneamente, à continuação da degradação das formas de relevo nestas áreas (o que já 

assume dimensão expressiva em alguns locais). No caso de não ser desenvolvido, o 

projecto deixa de constituir um impedimento físico para o aproveitamento dos valiosos 

recursos existentes nas áreas de reserva e cativas potencialmente afectadas por ele. 

 

O previsível avanço das áreas urbanizadas e de áreas industriais não relacionadas com a 

extracção de inertes, praticamente não se traduz em alterações sensíveis nos recursos 

geológicos e geomorfológicos. 

 

A um nível localizado, a implantação de novos eixos rodoviários com características 

geométricas exigentes (implicando a criação de importantes aterros e escavações) traduz-se 

em alterações na geologia e geomorfologia. Neste âmbito há a salientar a projectada 
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construção do IC9 Nazaré/Alcobaça/EN1 que irá interferir com a área de interesse 

geológico/geomorfológico do Vale da Ribeira do Mogo e Depressão de Ataíja.  

 

A evolução das condições hidrogeológicas dos terrenos atravessados na ausência do 

projecto visa avaliar o que poderá potencialmente resultar da não realização do projecto em 

estudo. Trata-se de uma abordagem efectuada a uma escala regional, tendo em 

consideração as características genéricas dos sistemas aquíferos atravessados e dos seus 

usos. 

 

Os sistemas aquíferos em apreço são caracterizados genericamente por possuírem uma 

elevada vulnerabilidade, em especial os sistemas cársicos (mas também os porosos ligados 

à Bacia do Tejo), o que os torna alvo sensível de actividades industriais desenvolvidas nas 

regiões em que ocorrem, com especial relevo para a indústria dos curtumes no maciço 

calcário estremenho. 

 

Outras fontes de poluição, herdadas de deficientes processos de gestão de RSU, são as 

lixeiras, desactivadas mas deficientemente seladas. 

 

Também na actividade agrícola os aquíferos podem receber quantidades significativas de 

substâncias poluentes, nomeadamente produtos azotados e fosfatados (na forma de 

adubos, estrumes ou lamas das estações de tratamento), por aplicação desajustada de 

fertilizantes e pesticidas. 

 

Por sua vez, nas imediações dos centros urbanos e junto às principais vias rodoviárias os 

aquíferos encontram-se sujeitos a cargas elevadas de contaminantes (metais pesados, 

óleos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, halogenados voláteis, cloretos, sulfatos e 

nitratos) provenientes da deposição nos solos dos produtos de combustão, desgaste dos 

sistemas de travagem e da estrutura metálica dos veículos automóveis. 

 

Assim, ao nível hidrogeológico, estes vectores da contaminação das águas subterrâneas 

persistirão, independentemente da existência do projecto, sendo difícil de quantificar a 

poluição com origem nas actividades agrícolas e, principalmente, a poluição derivada da 

utilização das principais vias rodoviárias, em particular a auto-estrada do Norte e em que 

medida a ausência de projecto contribuirá para o seu aumento. 
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Em termos de solos e respectivo uso a sua evolução estará directamente associada à 

evolução que se vier a verificar em termos de desenvolvimento socioeconómico e 

concretização das intenções de ordenamento. De um modo geral, e conforme se refere no 

ponto relativo ao Ordenamento do Território, em alguns casos e tendo em conta o processo 

de revisão em que se encontram os PDM, são esperadas mudanças sensíveis ao nível dos 

usos actuais do solo e consequentemente da afectação de solos, que se traduzem no 

essencial na expansão de áreas urbanas e de desenvolvimento de actividades económicas 

de carácter industrial e de serviços. Prevê-se, deste modo, um aumento da pressão sobre 

os solos e transformações nas classes de uso actuais do solo pela afectação com novas 

áreas de ocupação urbana e industrial e, ainda, de algumas novas vias rodoviárias a 

implantar na região (IC9, IC10 e conclusão do IC2). 

 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, a evolução previsível na ausência de 

projecto é efectuada com base no conhecimento de eventuais alterações futuras (derivadas 

de projectos de barragens, regularizações fluviais, protecção de cheias e outros) que 

possam afectar de modo sensível aspectos relacionados com a hidrografia, hidrologia e 

qualidade da água na área em estudo (entendida como a zona de influência directa do 

projecto). 

 

Independentemente da concretização do projecto em estudo, são de referir alguns projectos 

ou acções de concretização previsível num futuro próximo que introduzem modificações no 

estado actual de utilização dos recursos hídricos superficiais: 

 

− O Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis encontra-se em fase de reabilitação. 

Apesar de ter uma área total de 2.145 ha, a pressão urbana em duas zonas do 

perímetro determina que o projecto de emparcelamento em curso preveja somente a 

reabilitação de uma área de 1.800 ha. Os melhoramentos previstos neste 

aproveitamento visam melhorar significativamente a drenagem dos solos, permitindo 

alargar o período de utilização agrícola a todo o ano. O projecto prevê a passagem 

do actual sistema de rega de superfície para rega sob pressão, com o qual será 

reforçada a eficiência da rega, racionalizando-se a utilização do recurso; 

− No Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis é referido que, segundo o plano completo 

de rega da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, estão 

projectados 26 açudes, dos quais 19 estão em funcionamento. Cinco destes açudes 

encontram-se no rio Lis; 
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− Na baixa aluvionar do rio Maior, a jusante de Freiria, o Projecto do Aproveitamento 

Hidroagrícola de Rio Maior prevê a irrigação destes solos agrícolas com o recurso a 

águas superficiais provenientes da futura albufeira da barragem da Arrouquela, a 

implantar na ribeira da Amieira. Esta albufeira (cuja futura área é atravessada pelo 

traçado do eixo 1.2.2 aproximadamente entre o km 16+300 a 16+850) terá o Nível de 

Pleno Armazenamento (NPA) à cota de 80 m. A área total da bacia a montante da 

barragem será de 0,4 km2. Na albufeira será captada água que, através de condutas, 

será encaminhada para a irrigação; 

− Na área de estudo, está prevista a construção de novas vias rodoviárias, 

nomeadamente, o IC9, o IC10 e a conclusão do IC2. 

 

Deste modo, ao nível dos recursos hídricos superficiais, os vectores da contaminação das 

águas persistirão inalterados, ou aumentarão, independentemente da existência do projecto. 

 

Relativamente aos descritores Flora, Vegetação e Habitats, é previsível uma proliferação 

das áreas agrícolas e de resinosas, conduzindo à progressiva uniformização da paisagem. 

Esta expectável intervenção humana provocará uma alteração do coberto vegetal e 

consequentemente a instalação de habitats distintos. 

 

Evidentemente que a natureza dos ecossistemas que se virão a constituir será dependente 

das opções em termos de ocupação do solo e, consequentemente, da influência humana. 

 

A evolução para situações ecologicamente mais ricas e interessantes será influenciada por 

opções que venham a ser tomadas em termos do uso do solo, que originem um incremento 

na estrutura e diversidade das comunidades vegetais, como a extensividade da agricultura, 

a florestação com espécies autóctones ou até o abandono agrícola. 

 

A evolução das comunidades faunísticas na ausência da realização do projecto, encontra-

se condicionada pelo crescimento e intensificação da expansão urbana, sobretudo nos 

principais centros urbanos, e também pelo expectável aumento do abandono das 

actividades agrícolas ou o incremento da florestação. Estes factores levam a efeitos 

diferentes: o primeiro leva à destruição dos biótopos disponíveis para a fauna e os dois 

outros poderão levar a uma evolução vegetacional no sentido de conferir maior capacidade 

de suporte para a fauna e o consequente enriquecimento das comunidades faunísticas ao 

nível da sua abundância e diversidade. O aumento da área urbanizável encontra-se previsto 
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no âmbito da revisão dos PDM para a generalidade dos municípios afectados, enquanto que 

a extensão do abandono agrícola é mais complexa de avaliar. 

 

A revisão do PEOT do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), de acordo 

com informações prestadas pela direcção, não trará alterações relevantes face à situação 

actual, pelo que o previsível abandono da exploração de algumas áreas afectadas poderá 

melhorar, localmente, a capacidade de suporte faunístico dessas mesmas áreas, 

aumentando, embora de um modo pouco significativo, a riqueza específica ao nível da fauna 

local. 

 

A evolução futura da paisagem, sem a realização do projecto, estará dependente sobretudo 

da ocupação do território. 

 

Por um lado, presume-se que a tendência será para uma progressiva disciplina da ocupação 

urbana e das actividades económicas com maior impacte visual. Também é previsível o 

incremento de acções de recuperação de áreas visualmente degradadas, em particular na 

área do PNSAC. 

 

Por outro, haverá uma tendência - inversa da urbanização - para a diminuição das áreas 

naturais, florestais e agrícolas, reduzindo nalguns casos a qualidade visual da paisagem. De 

entre este aspecto assumem maior importância a construção de novas acessibilidades 

rodoviárias inter-regionais, nomeadamente o IC9 e o IC10. 

 

Na qualidade do ar, ao nível nacional, com a implementação das medidas preconizadas no 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) e do Programa para os Tectos de 

Emissão Nacional (PTEN), tanto os gases com efeito de estufa (GEE) com os gases 

acidificantes (GA), serão alvo de um controlo das suas emissões.  

 

Neste particular, destaca-se a entrada em funcionamento, a partir de 2008, do regime de 

comércio europeu de licenças de emissão (CELE), onde a emissão de dióxido de carbono 

será objecto de controlo. 

 

Assim, embora Portugal, enquanto membro da União Europeia (entidade signatária do 

Protocolo de Quioto, Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril, do Conselho), se tenha 

comprometido em limitar o aumento das emissões de GEE, relativamente a 1990, em 27%, 
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comparativamente a 2006, é de prever uma diminuição das emissões de GEE no longo 

prazo, principalmente depois do primeiro período de funcionamento do regime CELE (2008-

2012). 

 

Ao nível regional não se encontram previstos, num futuro próximo, projectos/acções que 

possam introduzir modificações no estado actual da qualidade do ar. A contínua 

actualização do parque automóvel, com redução dos factores de emissão resultante de 

tecnologias mais modernas, e o aumento normal do tráfego nas actuais vias ou futuras, 

permitem prever uma semelhança entre os actuais e os futuros níveis de qualidade do ar na 

área de estudo.  

 

Em termos de ruído e vibrações, tendo em conta que qualquer empreendimento que venha 

a ser implantado na área de estudo deverá satisfazer a legislação actual (artigo 3º do 

Regime Legal sobre a Poluição Sonora), não é previsível, que no início da exploração da 

via, o ambiente sonoro sofra acréscimos significativos. Assim, considera-se que os valores 

previsíveis para a situação futura sem projecto serão similares aos obtidos para a situação 

actual.  

 

A análise prospectiva, em termos socioeconómicos, da evolução da situação actual na 

ausência do projecto da rede ferroviária de alta velocidade tem necessariamente de ser 

abordada a duas escalas de análise distintas: a escala regional, considerando as tendências 

recentes de evolução social e económica em toda a área de estudo, e a escala local, 

correspondente à evolução na área dos corredores directamente afectada pela construção e 

pelo funcionamento da LAV. 

 

Ao longo da última década a área de estudo revelou um grande dinamismo económico, 

acompanhado de um crescimento demográfico significativo, da consolidação do sistema 

urbano regional e de uma melhoria geral da qualidade de vida das populações, uma 

evolução que não é alheia aos importantes investimentos aí realizados pela administração 

central e pelas autarquias, particularmente os desenvolvidos no âmbito dos vários 

Programas Operacionais co-financiados pela União Europeia.  

 

Destes projectos, ao nível macro-económico, os mais importantes foram indubitavelmente 

os realizados para a melhoria das acessibilidades rodoviárias inter-regionais, que permitiram 

nomeadamente o intensificar dos fluxos económicos e sociais dos concelhos da área de 
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estudo com a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Centro e, consequentemente, com 

todo o eixo urbano atlântico e com a Europa. 

 

Reconhece-se, por isto, uma tendência positiva na região em termos sócio-económicos, 

mas cuja evolução na próxima década dependerá, em grande medida, do dinamismo dos 

agentes regionais públicos e privados, designadamente da sua capacidade de captar e 

mobilizar investimentos no quadro dos novos mecanismos de financiamento comunitários e 

de enfrentar os desafios do alargamento.  

 

À escala local, as questões fundamentais estão relacionadas com a evolução previsível dos 

usos do solo e de projectos existentes na área directamente afectada pelos corredores em 

estudo. Considera-se que, na maior parte da extensão dos corredores, não se prevêem 

mudanças significativas. As alterações previsíveis num horizonte temporal de dez anos são 

as seguintes: 

 

− Consolidação do eixo urbano-industrial Leiria – Marinha Grande e consequente 

expansão das áreas urbanizadas na periferia destes centros urbanos. Prevê-se a 

intensificação da ocupação urbana nas áreas para onde estão projectadas as duas 

alternativas de localização da estação de AV de Leiria, com uma tipologia de 

ocupação predominantemente residencial; 

− Criação de novas áreas de desenvolvimento de actividades económicas, 

designadamente em Alcoentre, na Benedita, em Leiria (próximo da área prevista 

para a construção da estação de Leiria – solução Poente) e Caldas da Rainha 

(Landal); 

− Construção de novas acessibilidades rodoviárias inter-regionais, o IC9 e o IC10, e 

conclusão do IC2. 

 

De resto, uma vez que o crescimento demográfico da região tem sido, fundamentalmente, 

resultado do crescimento de algumas sedes de concelho (Leiria, Caldas da Rainha, 

Alenquer, Batalha), não se prevêem alterações muito significativas em termos do 

crescimento populacional e das áreas urbanizadas nos aglomerados interceptados pelos 

corredores. 

 

Admite-se que, na ausência deste projecto, o ordenamento do território se processe sem 

alterações significativas face à situação actual. A maioria das autarquias afectadas pelos 
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corredores propostos encontra-se, neste momento, em processo de revisão dos respectivos 

PDM, resultando, em alguns casos, em mudanças assinaláveis nos usos do solo que o 

documento em vigor consagra. Apesar de nenhum ter sido ainda aprovado, a segunda 

geração de PDM nestes concelhos encontra-se em fase avançada na generalidade das 

situações, não contemplando nas respectivas cartas de ordenamento e de condicionantes 

os corredores/alternativas em estudo. Presume-se, assim, que não englobarão as 

alternativas seleccionadas para o comboio de alta velocidade. 

 

Deste modo, e assumindo a ausência do projecto como um pressuposto, o processo de 

ordenamento do território à escala local decorrerá em consonância com os instrumentos em 

vigor, a curto prazo e, com a próxima geração de PDM, a médio prazo.  

 

No plano regional e nacional, está prevista a entrada em vigor, nos próximos anos, de dois 

PROT (Oeste e Vale do Tejo e Centro Litoral) e do PNOPT que, fazendo eventualmente 

referência ao comboio de alta velocidade, não deverão englobar as alternativas 

seleccionadas. No plano do ordenamento do território sectorial, o PEOT do PNSAC entrará 

brevemente em processo de revisão, pelo que, na ausência do projecto e de acordo com as 

informações prestadas pelo Parque Natural, decorrerá sem alterações relevantes face à 

situação actual. O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROFCL), 

que terminou recentemente a fase de discussão pública, não prevê, em todo os documentos 

que o compõem (designadamente a proposta de regulamento e a proposta de carta de 

ordenamento), o comboio de alta velocidade. 

 

Como enunciado nos capítulos da caracterização da situação actual e de previsão e 

avaliação de impactes ambientais, algumas das alternativas em estudo poderão inviabilizar 

parcial ou totalmente o desenvolvimento de alguns projectos urbanísticos, industriais e 

turísticos à escala local e regional, pelo que a sua não realização resultará provavelmente 

na concretização dos mesmos. 

 

Os principais núcleos urbanos potencialmente afectados pelos corredores em estudo, 

enunciados igualmente nos dois capítulos referidos, deverão continuar a crescer e alastrar 

as suas actividades e formas de uso do território do tipo construído, para além dos limites 

actuais, de acordo com as políticas que forem definidas nos instrumentos de ordenamento 

do território. É presumível que se venha a assistir no futuro à expansão e ao desenho de 

novas áreas de ocupação urbana e industrial, destacando-se a consolidação do eixo 
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urbano-industrial Leiria-Marinha Grande e consequente expansão dos perímetros urbanos; a 

criação de novas áreas de desenvolvimento de actividades económicas; a intensificação da 

urbanização na área prevista para a construção da Estação de Leiria (solução nascente), 

com uma tipologia de ocupação predominantemente residencial. 

 

Apesar do processo de revisão dos PDM, é previsível que as áreas de reserva (agrícola e 

ecológica) sofram algumas alterações, de acordo com a informação prestada pelas 

autarquias, mas que serão menos significativas sem a concretização do projecto, que 

obrigaria a transformações mais profundas nestas classes de uso do solo, ou seja, 

considerando as áreas condicionadas, a não concretização do projecto corresponderia, de 

um modo geral, à manutenção da situação existente. 

 

A evolução na ausência do projecto continuará, por isso, previsivelmente, com as 

tendências da ocupação actual, designadamente da ocupação humana (urbana e industrial), 

do aproveitamento e desenvolvimento de algumas áreas deste território para a actividade 

agrícola e florestal, nas suas múltiplas formas e técnicas, explorando os recursos 

disponíveis, e na manutenção da RAN e da REN. 

 

Com a ausência do projecto, não se verificarão as interferências identificadas com as 

servidões e as restrições de utilidade pública referidas nos capítulos da caracterização da 

situação actual e de previsão e avaliação de impactes ambientais, designadamente com o 

domínio público hídrico, as águas subterrâneas para abastecimento público, os recursos 

geológicos, as áreas protegidas, os sítios propostos da Lista Nacional de Sítios da Rede 

Natura 2000, o regime florestal, o património cultural, as redes de esgotos e de 

abastecimento de água, as linhas eléctricas de alta tensão, os gasodutos, as instalações 

militares, os aeroportos e navegação aérea, e as telecomunicações. 

 

No que respeita ao património cultural, a evolução da situação actual na ausência do 

projecto da rede ferroviária de alta velocidade estará relacionada com três aspectos: 

 

− as eventuais alterações que venham a ocorrer nos usos actuais do solo que 

impliquem alterações da sua morfologia actual; esta situação implicará a 

necessidade de novas prospecções arqueológicas que poderão revelar novos sítios 

com interesse patrimonial, podendo esperar-se que estas intervenções se localizem 

essencialmente nas áreas de expansão urbana e industrial, sobretudo na envolvente 
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dos principais centros actuais (sedes de concelho e eixo Leiria – Marinha Grande), e 

nas áreas a mobilizar pelos projectos rodoviários previstos (IC2, IC9 e IC10); 

− o processo de revisão, em curso na maioria dos concelhos abrangidos, dos actuais 

PDM, que se espera venham a integrar informação mais sistematizada e actualizada 

sobre o património cultural em cada um dos concelhos; 

− o desenvolvimento de projectos de interesse turístico na região, que poderão 

possibilitar uma valorização dos valores patrimoniais, seja de forma directa, em 

função da tipologia e da localização destes projectos, seja de forma indirecta, através 

da crescente integração da valência patrimonial nos programas de valorização 

turística. 

 

Deste modo, na ausência do presente projecto é de esperar que o quadro geral de 

identificação, salvaguarda e valorização do património cultural venha a conhecer algum 

desenvolvimento, podendo esperar-se, além disso, que não se venham a verificar as 

interferências sobre os elementos patrimoniais que agora se identificaram directamente 

relacionadas com este projecto de rede ferroviária mas que não são, globalmente, muito 

significativas. 

 

Na gestão de resíduos e relativamente aos resíduos sólidos urbanos, resíduos de 

embalagens, óleos usados, pneus usados, resíduos de equipamentos eléctricos e 

electrónicos e pilhas e acumuladores não estão previstas alterações nos fluxos existentes e 

descritos no sub-capítulo 4.14. 

 

Com a futura entrada em funcionamento dos Centros Integrados de Recuperação, 

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER) criar-se-ão condições com vista 

ao aumento da oferta de soluções para a gestão adequada de resíduos perigosos a nível 

nacional. De entre outras valências um CIRVER incluirá unidades de valorização de 

embalagens contaminadas com tintas, vernizes e produtos petrolíferos. Os CIRVER terão 

capacidade para tratar cerca 90% dos resíduos industriais perigosos. 

 

Neste momento, e face ao exposto, pode-se concluir que a grande lacuna na gestão de 

resíduos corresponde à gestão dos resíduos de construção e demolição (RC&D). 
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Actualmente, a nível europeu e nacional estão a ser desenvolvidos estudos com vista à 

obtenção de soluções conducentes à valorização/eliminação dos RC&D como um todo, mas 

também à valorização dos resíduos especificamente resultantes da sua triagem. 

 

É exemplo disso o projecto de investigação denominado WAMBUCO (Waste Manual for 

Building Construction), desenvolvido por um consórcio formado por sete instituições de 

investigação e onze PME de cinco países da União Europeia. No âmbito deste projecto está 

a ser preparado o primeiro manual europeu sobre resíduos de construção. Este manual, 

com um carácter eminentemente prático, está orientado especialmente para as pequenas e 

médias empresas, contribuindo para maximizar a qualidade e inovação das mesmas. 

 

A nível nacional, o Instituto de Ambiente procedeu à elaboração de um projecto de diploma 

que visa regular especificamente o fluxo dos RC&D. 
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6.1 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE  

ENTRE LISBOA E PORTO  

 

LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL 

 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME 17 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

 

6 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

6.1.1 Pressupostos 

 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo complexo 

tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente afectado, traduzida na 

grande diferenciação da natureza e tipologia dos impactes. 

 

A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projecto, dos factores físicos e 

ecológicos aos socioeconómicos e culturais, passando pelos factores de qualidade 

ambiental, exige uma abordagem especializada e multidisciplinar com especificidades 

próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação de 

impactes. A análise específica, por factor ambiental, é, assim, um momento indispensável 

da avaliação. 

 

No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um processo de 

decisão, a análise parcelar, por factor ambiental, deve ser complementada por um esforço 

de integração que procure, tanto quanto possível, dar base a uma análise global. 
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6.2 

 

Deste modo, e para além das metodologias sectoriais é necessário estabelecer uma 

processualidade geral, a seguir na análise de cada factor ambiental, de forma a construir 

uma base comum que possibilite uma avaliação global coerente. 

 

Essa processualidade comum estende-se aos seguintes aspectos: 

 

- Noção de impacte ambiental; 

- Aspectos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes. 

 

 

6.1.2 Noção de impacte ambiental 

 

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um determinado 

factor ambiental, provocada, directa ou indirectamente, por uma acção do projecto, quando 

comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de projecto. 

 

Esta noção de impacte implica que a análise de impactes em cada factor ambiental tenha 

em conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente, na 

ausência de projecto, também designada por vezes como cenário ou alternativa zero. 

 

 

6.1.3 Metodologia geral de identificação, previsão e avaliação de impactes 

 

A identificação, previsão e avaliação de impactes constituem passos interligados e 

interactivos de um mesmo processo. 

 

 

6.1.3.1 Identificação de impactes 

 

A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num 

levantamento preliminar de impactes resultando do cruzamento das acções de projecto (nas 

diferentes fases) com as variáveis consideradas no âmbito de cada factor ambiental. 
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6.3 

Consideram-se as fases de construção e de exploração. A fase de desactivação não se 

justifica ser considerada tendo em conta o horizonte do projecto e a ausência de previsão de 

uma eventual desactivação. 

 

Este procedimento implica a existência de uma listagem das acções do projecto e uma 

sistematização das variáveis a considerar em cada factor ambiental. Exige uma definição de 

âmbito e de escalas geográficas de análise. 

 

As acções de projecto a considerar constam do Quadro 6.1.1. 

 

O âmbito e as escalas geográficas de análise serão definidas nos capítulos relativos a cada 

factor ambiental. Considerou-se, de uma forma genérica, que a área sujeita a um impacte 

directo pela construção da linha ferroviária de alta velocidade seria constituída por uma faixa 

de 80 m, centrada no eixo de cada traçado. 

 

Quadro 6.1.1 - Acções de projecto a considerar na análise de impactes 

Fase Acção 

Implantação de estaleiros 

Centrais de betão 

Abertura de acessos de obra 

Desmatação 

Aterros e escavações 

Transporte de materiais por via rodoviária 

Execução de fundações 

Construção de obras de arte correntes e especiais 

Colocação de carril 

Colocação de equipamento diverso 

Depósito de terras sobrantes 

Construção 

Construção da estação e acessos 

Circulação ferroviária 

Actividades de manutenção da via 

Tráfego rodoviário de acesso à estação 
Exploração 

Actividades comerciais afectas à estação 
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6.4 

 

6.1.3.2 Previsão de impactes 

 

A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como objectivo 

fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa e efeito entre as acções do 

projecto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando futuros possíveis, 

utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e exequíveis às exigências e 

limitações de um EIA. 

 

A generalidade das previsões de impactes realizados no EIA é baseada nos seguintes 

passos: 

 

- Análise das acções de construção e de exploração do projecto, recorrendo aos 

elementos do Estudo Prévio e à experiência profissional dos técnicos envolvidos; 

- Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projectos similares, 

recorrendo mais uma vez à experiência profissional dos técnicos envolvidos; 

- Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros 

especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de projectos. 

 

A previsão de impactes baseia-se na análise de cenários (com e sem projecto). 

Desenvolveu-se, frequentemente, recorrendo a metodologias de tipo qualitativo, sendo 

complementada por uma quantificação baseada na medição de áreas ou do número de 

elementos afectados. Nalguns casos particulares, recorreu-se a modelos matemáticos, 

nomeadamente para previsão dos impactes no ambiente sonoro ou na qualidade do ar. 

 

A previsão de impactes será efectuada para as fases de construção e exploração. No caso 

particular das previsões baseadas no estudo de externalidades, foram utilizados cenários 

correspondendo aos anos 2010, 2015, 2020, 2025 e 2030 (assumindo-se que em 2010 já 

estaria em exploração a ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa – Porto). 
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6.1.3.3 Avaliação de impactes 

 

A avaliação de impactes resulta das análises anteriores, tendo como objectivo construir e 

proporcionar uma noção da importância, ou significado, dos impactes analisados 

recorrendo, para tal, à sua classificação através de um conjunto de parâmetros. 

 

A classificação traduz-se, assim, num certo tipo de “medida” que permite estabelecer 

comparações relativas. 

 

Da análise, para cada impacte, de cada um dos seguintes parâmetros (ver Quadro 6.1.2): 

 

- Natureza (positivo/negativo); 

- Magnitude (elevada/média/reduzida); 

- Incidência (directos/indirectos); 

- Duração (permanentes/temporários); 

- Ocorrência (certos/prováveis/incertos); 

- Dimensão espacial (locais/regionais/nacionais e supra-nacionais); 

- Reversibilidade (reversíveis/irreversíveis); 

 

resultou uma classificação global do significado do impacte, traduzida na seguinte escala: 

 

- Impacte negativo pouco significativo; 

- Impacte negativo significativo; 

- Impacte negativo muito significativo; 

- Impacte positivo pouco significativo; 

- Impacte positivo significativo; 

- Impacte positivo muito significativo. 

 

A classificação do significado dos impactes será esclarecida em cada um dos subcapítulos 

relativos aos diversos factores ambientais. 

 

A classificação e avaliação de impactes será efectuada, para cada factor ambiental, por 

alternativa, por sub-troço. 
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Quadro 6.1.2 - Critérios de avaliação de impactes 

Positiva (+) Impacte socialmente entendido como benéfico 
Natureza 

Negativa (-) Impacte socialmente entendido como adverso 

Directa (DIR) 
Impacte resultante de acções do projecto, através de uma relação causa-efeito 

simples 

Incidência 

Indirecta (IND) 

impacte resultante de efeitos do projecto e não directamente resultante de acções 

do projecto, podendo regra geral estabelecer-se uma cadeia de causas-efeitos 

iniciada num impacte directo. 

Elevada (●●●) 

Média (●●) Magnitude 

Reduzida (●) 

A definir em cada subcapítulo sectorial 

Permanente (PER) Impacte relativamente ao qual não seja previsível que possa vir a cessar no futuro 

Duração 
Temporária (TEMP) 

Impacte relativamente ao qual não seja previsível que a duração da sua 

ocorrência seja limitada no tempo (por ex. durante a fase de construção) 

Certa (C) 
Impacte cuja ocorrência é certa, ie, quando não existem incertezas quanto a essa 

ocorrência 

Provável (P) Impacte cuja ocorrência, apesar de alguma incerteza, é muito provável 

Probabilidade de 

ocorrência 

Incerta (I) Impacte cuja ocorrência é muito incerta 

Local (L) 

Impacte com uma área geográfica que não ultrapassa uma área local, 

correspondendo a uma área inferior a 10 km2 ou a uma extensão de via inferior a 

5 km ou a uma área de um único concelho 

Regional (R) 
Impacte com uma área geográfica que ultrapassa a dimensão local, mas não 

assume dimensão nacional ou supra-nacional 

Dimensão 

espacial 

nacional ou supra-

nacional (N) 
Impacte com uma área geográfica à escala do país ou mesmo supra-nacional 

Reversível (REV) Impacte cuja ocorrência cessará com a cessação da acção causadora  
Reversibilidade 

Irreversível (IRREV) Impacte cuja ocorrência persistirá mesmo após a cessação da acção causadora 

 

A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que 

permitam evitar ou mitigar os impactes identificados, incidindo portanto sobre os impactes 

residuais. No entanto, sempre que se considere relevante proceder-se-á à avaliação de 

impactes com e sem medidas mitigadoras. 

 

A classificação da duração refere-se à limitação da ocorrência temporal de um impacte. Na 

fase de construção, apesar de limitada no tempo, ocorrem numerosos impactes 

permanentes, ou seja, impactes que continuarão a fazer-se sentir indefinidamente. Por 

exemplo, o desvio de uma linha de água na fase de construção pode ser temporário se esse 

desvio for reposto, mas pode ser permanente se permanecer, isto é, se for definitivo. 
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Para cada factor ambiental será elaborado um Quadro Síntese de impactes, por alternativa 

e por sub-troço. Cada um desses quadros organizar-se-á nas seguintes colunas: 

 

- Fase (Construção - CONST / Exploração - EXPL); 

- Impacte; 

- Acção ou acções causadora(s); 

- Localização; 

- Natureza; 

- Magnitude; 

- Incidência; 

- Duração; 

- Ocorrência; 

- Dimensão espacial; 

- Reversibilidade; 

- Significado sem medidas mitigadoras; 

- Significado com medidas mitigadoras. 

 

A localização poderá ser feita indicando a quilometragem e o sub-eixo ou o âmbito 

geográfico (povoação, freguesia, concelho, linha de água, etc.). 

 

Serão utilizadas na legenda dos quadros sínteses as siglas CONST e EXPL para as fases 

de construção e de exploração, respectivamente, bem como os símbolos e as siglas 

constantes do Quadro 6.1.2. Para o significado dos impactes utilizar-se-ão os seguintes 

símbolos: 

 

- Impacte negativo pouco significativo: - ; 

- Impacte negativo significativo: - - ; 

- Impacte negativo muito significativo: - - -; 

- Impacte positivo pouco significativo: + ; 

- Impacte positivo significativo: + + ; 

- Impacte positivo muito significativo: + + +. 
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6.1.4 Impactes cumulativos 

 

Em cada um dos subcapítulos relativos aos vários factores ambientais (subcapítulos 6.2 a 

6.14) procede-se a uma análise dos impactes cumulativos relevantes associados ao 

projecto. 

 

Por impacte cumulativo entende-se um impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se 

adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções passados, 

existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro. 

 

Apresenta-se no Quadro 6.1.3 algumas definições que se julgam úteis e que pretendem 

uniformizar e tornar consistentes as abordagens das várias especialidades envolvidas. 

 

Quadro 6.1.3 - Definições adoptadas na análise de impactes cumulativos 

Impacte - Variação de um determinado parâmetro ambiental (biofísico, socioeconómico, cultural), num 

determinado instante t, entre o valor previsível desse parâmetro com projecto e sem projecto. 

Impacte cumulativo - Impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se adicionam outros impactes, directos 

ou indirectos, de outros projectos ou acções (passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro) 

Impacte directo - Impacte resultante de acções do projecto, através de uma relação causa-efeito simples. 

Impacte indirecto - Impacte resultante de efeitos do projecto e não directamente resultante de acções do 

projecto, podendo regra geral estabelecer-se uma cadeia de causas-efeitos iniciada num impacte directo. 

Projecto - Conjunto das acções de construção e exploração da Linha de Alta Velocidade. 

Projectos associados - Projectos, da responsabilidade directa ou indirecta do proponente, que se interliguem - 

de forma não obrigatória - com o projecto em análise. 

Projectos subsidiários - Projectos, da responsabilidade directa ou indirecta do proponente, essenciais à 

concretização dos projectos em análise. 

Recurso - Componente ou factor ambiental potencialmente afectado pelo projecto (por ex. uma espécie ou uma 

população animal ou vegetal, o respectivo habitat, um tipo de paisagem, a qualidade da água, o desenvolvimento 

turístico). 

Outros projectos ou acções - Projectos ou acções, independentes do projecto em análise, passados, 

existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro que possam afectar um recurso, ele próprio afectado de forma 

significativa pela construção e exploração do presente projecto.  

Projectos ou acções passados - Projectos já desactivados ou acções que já tenham cessado. 

 

A análise de impactes cumulativos implica uma perspectiva de abordagem diferente da 

análise usual de impactes ambientais. Assim, em lugar de se dar ênfase ao projecto e 

analisar os impactes, directos e indirectos, causados pelo projecto – perspectiva “projecto-
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cêntrica” – torna-se necessário centrar a análise nas componentes ambientais (entendidas 

como recursos) que são afectadas pelo projecto – perspectiva “recurso-cêntrica” (Figura 

6.1.1). 

 

 

Figura 6.1.1 - Diferentes perspectivas de análise de impactes: à esquerda a abordagem usual nos 

EIA, à direita a perspectiva da avaliação de impactes cumulativos (figura extraída de Kalff,1995) 

 

Componente 
ambiental 

Componente 
ambiental 

PROJECTO 

Componente 
ambiental 

Componente 
ambiental 

Projecto em  
análise 

Outros projectos e 
acções existentes 

RECURSO 

Outros projectos e 
acções passados 

Outros projectos e 
acções previsíveis 

no futuro 
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6.2 CLIMA 

 

6.2.1 Metodologia 

 

A análise centra-se no aspecto considerado de efectiva relevância em termos de impactes 

microclimáticos: o acréscimo de intensidade e de frequência de ocorrência de fenómenos de 

acumulação em zonas baixas, na fase de exploração do empreendimento, em resultado da 

presença física de aterros da via férrea que dificultem a circulação do ar frio, a montante. 

 

A identificação dos locais onde se admite ocorrerem relevantes acréscimos na intensidade e 

frequência destes fenómenos (impacte com magnitude elevada) compreende a análise das 

condições morfológicas locais, do posicionamento de um vale ou encosta face à inserção do 

projecto nessa área.  

 

Considera-se, de forma expedita e simplificada, que a magnitude do impacte se relaciona 

com as dimensões dos aterros - que se implantam topograficamente em posição tal que, 

efectivamente, dificultam a circulação do ar frio em zonas de baixas - da forma expressa no 

seguinte diagrama: 

 

Altura máxima do aterro 

(m) 

Extensão (m) 

< 10 m ≥ 10 m 

< 500 m Magnitude reduzida  

500 a 1000 m Magnitude média 

≥ 1000 m  Magnitude elevada 

 

Não obstante a magnitude, a importância ou significado do impacte relaciona-se também 

com o facto de, nas áreas afectadas por acréscimo de fenómenos de acumulação, existirem 

ocupações mais ou menos sensíveis a estes acréscimos.  

 

Consideram-se ocupações sensíveis a presença de culturas agrícolas regadas, pomares e 

vinha e/ou a presença de habitações.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.11 

Considera-se assim que o significado global do impacte se relaciona com a respectiva 

magnitude e com as ocupações do solo em presença, da forma expressa no seguinte 

diagrama: 

 

Ocupação do solo em presença 

 a montante do aterro 

 

Magnitude do impacte 

Presença de áreas 

habitadas 

Não presença de áreas 

habitadas, mas presença 

de culturas regadas, 

vinhas, pomares ou olivais 

Não presença de qualquer 

das ocupações anteriores 

Elevada 
Impacte global 

significativo 
Impacte global 

Média 

Reduzida 
pouco significativo 

Não se considera a efectiva 

ocorrência de impactes 

 

 

6.2.2 Impactes na fase de construção 

 

Não se identificam impactes microclimáticos na fase de construção. 

 

 

6.2.3 Impactes na fase de exploração 

 

Conforme já referido anteriormente, o principal impacte no microclima, resultante do projecto 

em estudo, relaciona-se com o aumento da incidência de fenómenos de acumulação em 

áreas deprimidas onde a presença dos aterros previstos contribua para dificultar o 

escoamento do ar frio.  

 

Em consequência, a incidência de nevoeiros e de geada tenderá a aumentar nestas áreas, o 

que se traduz em desconforto climático para a ocupação humana e em prejuízos sensíveis 

para eventuais culturas agrícolas sensíveis e áreas habitadas. 

 

Decorrem, assim, impactes microclimáticos negativos, na fase de exploração, indirectos, 

permanentes, certos, locais, irreversíveis e não minimizáveis. A magnitude e o significado 

dos impactes, conforme referido anteriormente variam em função das dimensões dos 

aterros responsáveis pelos acréscimos de incidência de fenómenos de acumulação, bem 

como da ocupação existente nas áreas afectadas pelo fenómeno. 
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Apresenta-se, no Quadro 6.2.1, a localização aproximada, face aos traçados dos Eixos/Sub-

eixos em estudo, das áreas onde a presença de um aterro da via pode contribuir para o 

aumento relevante de fenómenos de acumulação em áreas habitadas e com uso agrícola 

sensível.  

 

A magnitude e o significado do impacte são avaliados para o conjunto de cada Eixo/Sub-

eixo. 

 

Quadro 6.2.1 - Principais impactes microclimáticos do projecto 

Eixo / sub-

eixo 

Localização 

aproximada da 

área mais 

afectada (km) 

Extensão linear 

correspondente 

face ao traçado do 

eixo (m) 

Altura 

máxima 

do aterro 

(m) 

Magnitude 

global do 

impacte do 

Eixo/sub-

eixo 

Ocupação do 

solo em 

presença 

Significado 

global do 

impacte do 

Eixo/Sub-eixo 

0.1.1 

13+700 a 

13+750 lado 

nascente 

50 12 Média vinha Pouco significativo 

14+200 a 

14+400 

lado nascente 

200 10 vinha 

0.1.2 
15+800 a 

16+000 

lado nascente 

200 8 

Média 

vinha 

Pouco significativo 

0+430 a 0+630 

lado nascente 
200 10 vinha 

0.2 
1+850 a 1+950 

lado nascente 
100 8 

Média 
culturas 

regadas 

Pouco significativo 

4+900 a 5+050 

lado poente 
150 7 

culturas 

regadas 

1.1.2 
5+150 a 5+200 

lado noroeste 
50 8 

Reduzida culturas 

regadas, 

vinha 

Pouco significativo 

10+800 a 

10+900 lado 

poente 

100 8 
culturas 

regadas 

16+800 a 

16+900 lado 

poente 

100 17 

culturas 

regadas, 

vinha 

1.1.3 

32+300 a 

32+400 lado 

poente 

100 11 

Média 

culturas 

regadas 

Pouco significativo 
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Eixo / sub-

eixo 

Localização 

aproximada da 

área mais 

afectada (km) 

Extensão linear 

correspondente 

face ao traçado do 

eixo (m) 

Altura 

máxima 

do aterro 

(m) 

Magnitude 

global do 

impacte do 

Eixo/sub-

eixo 

Ocupação do 

solo em 

presença 

Significado 

global do 

impacte do 

Eixo/Sub-eixo 

2+350 a 2+500 

lado poente 
150 13 

culturas 

regadas, 

vinha 

2+800 a 3+000 

lado noroeste 
200 13 

culturas 

regadas, 

vinha 

1.2.1 

3+950 a 4+000 

lado noroeste 
50 12 

Média 

culturas 

regadas 

Pouco significativo 

8+400 a 8+500 

lado poente 
100 6 

culturas 

regadas, 

vinha 

13+800 a 

13+850 lado 

sudoeste 

50 15 vinha 

27+900 a 

28+950 lado 

noroeste 

50 11 

culturas 

regadas, 

vinha 

1.2.2 

29+650 a 

29+750 lado 

poente 

100 11 

Média 

culturas 

regadas 

Pouco significativo 

1.3.1 
1+600 a 1+800 

lado noroeste 
200 13 Média 

culturas 

regadas 
Pouco significativo 

10+400 a 

10+500 lado 

nascente 

100 7 olival 

1.3.2 
11+450 a 

11+550 lado 

nascente 

100 11 

Média 

habitações, 

olival 

Pouco significativo 

1.5 
2+700 a 2+850 

lado nascente 
150 16 Média 

habitações, 

olival 
Pouco significativo 

6+200 a 6+300 

lado nascente 
100 17 olival 

2.1.3 
7+700 a 7+900 

lado nascente 
200 11 

Média 

habitações 

Pouco significativo 

13+235 a 

13+900 lado 

nascente 

665 26 pomar, vinha 

2.1.4 
19+300 a 

19+500 lado 

nascente 

200 25 

Elevada 
estufas, 

culturas 

regadas 

Pouco significativo 
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Eixo / sub-

eixo 

Localização 

aproximada da 

área mais 

afectada (km) 

Extensão linear 

correspondente 

face ao traçado do 

eixo (m) 

Altura 

máxima 

do aterro 

(m) 

Magnitude 

global do 

impacte do 

Eixo/sub-eixo 

Ocupação do 

solo em 

presença 

Significado 

global do 

impacte do 

Eixo/Sub-eixo 

2.1.4 

21+400 a 

21+600 lado 

noroeste 

200 15  

culturas 

regadas, 

pomar 

 

20+200 a 

20+500 lado 

poente 

300 12 vinha 

25+100 a 

25+300 lado 

sueste 

200 17 vinha 

26+050 a 

26+200 lado 

sueste 

150 12 vinha 

34+000 a 

34+200 lado 

nascente 

200 29 vinha 

37+200 a 

37+300 lado 

nascente 

100 20 
culturas 

regadas 

2.2.4 

43+200 a 

43+350 lado 

nascente 

150 32 

Elevada 

habitações 

Significativo 

2.2.6 

53+900 a 

54+700 lado 

noroeste 

200 30 Média 

habitações, 

culturas 

regadas, 

olival 

Pouco 

significativo 

8+000 a 8+100 

lado nascente 
100 17 vinha 

2.3.2 
8+950 a 9+000 

lado poente 
50 11 

Média 

vinha, olival 

Pouco 

significativo 

15+700 a 

15+800 lado 

nascente 

100 15 
culturas 

regadas 
2.5.3A =  

2.5.3B =  

2.5.3C 
19+500 a 

20+400 lado 

nascente 

900 25 

Elevada habitações, 

vinha, olival, 

culturas 

regadas 

Significativo 

2.7 
0+000 a 0+665 

lado nascente 
665 26 Média pomar, vinha 

Pouco 

significativo 

2.8.1 
0+200 a 0+250 

lado nascente 
50 18 Média olival 

Pouco 

significativo 

2.8.2 
3+100 a 3+250 

lado nascente 
150 18 Média olival 

Pouco 

significativo 
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Eixo / sub-

eixo 

Localização 

aproximada da 

área mais 

afectada (km) 

Extensão linear 

correspondente 

face ao traçado do 

eixo (m) 

Altura 

máxima 

do aterro 

(m) 

Magnitude 

global do 

impacte do 

Eixo/sub-eixo 

Ocupação do 

solo em 

presença 

Significado 

global do 

impacte do 

Eixo/Sub-eixo 

2.9 
0+500 a 0+650 

lado nascente 
150 18 Média olival 

Pouco 

significativo 

2.10 
0+500 a 0+650 

lado nascente 
150 14 Média olival 

Pouco 

significativo 

 

Não se identificam outros impactes microclimáticos relevantes. 

 

 

6.2.4 Síntese de impactes 

 

Apresenta-se, no Quadro 6.2.2 a caracterização genérica dos impactes no clima associados 

à diferentes alternativas em estudo. 

 

 

6.2.5 Impactes cumulativos 

 

Não se identificam impactes cumulativos dignos de nota. 
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Quadro 6.2.2 . Síntese dos impactes microclimáticos 

Sub-troço Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 
Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado 

sem medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

LOA EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 200 m e com uma 

altura máxima de 8 m 

Sub-eixo 1.1.2 - ● IND PER C L IRREV - - 
Ligação ao 

Aeroporto 

da Ota 
LOB EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 400 m e com uma 

altura máxima de 13 m 

Sub-eixo 1.2.1 - ●● IND PER C L IRREV - - 

1A EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 750 m e com uma 

altura máxima de 17 m 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.1.2 e 1.1.3 
- ●● IND PER C L IRREV - - 

1B EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 650 m e com uma 

altura máxima de 15 m 

Eixo 0.2 e Sub-

eixos 0.1.1 e 

1.1.2 

- ●● IND PER C L IRREV - - 

1C EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 950 m e com uma 

altura máxima de 17 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●● IND PER C L IRREV - - 

1D EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1050 m e com 

uma altura máxima de 15 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

1E EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1100 e com uma 

altura máxima de 17 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

1F EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1000 m e com 

uma altura máxima de 16 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

Sub-troço 1 

LB EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 300 m e com uma 

altura máxima de 18 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●● IND PER C L IRREV - - 

LE EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 200 m e com uma 

altura máxima de 18 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●● IND PER C L IRREV - - Zona 

ligação 

entre Sub-

troço 1 e 2 LF EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 200 m e com uma 

altura máxima de 18 m 

Todos os Sub-

eixos 
- ●● IND PER C L IRREV - - 

2A EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1365 e com uma 

altura máxima de 26 m 

Sub-eixos 2.1.3 e 

2.1.4 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

2B EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1365 e com uma 

altura máxima de 26 m 

Sub-eixos 2.1.3 e 

2.1.4 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - Sub-troço 2 

2C EXPL 

Acréscimo de incidência de 

fenómenos de acumulação de ar frio 

em zonas de baixas com ocupação 

sensível 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 965 e com uma 

altura máxima de 26 m 

Sub-eixo 2.1.3 e 

Eixo 2.7 
- ●● IND PER C L IRREV - - 
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Sub-troço Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 
Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado 

sem medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

2D EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 965 e com uma 

altura máxima de 26 m 

Sub-eixo 2.1.3 e 

Eixo 2.7 
- ●● IND PER C L IRREV - - 

2E EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1100 m e com 

uma altura máxima de 32 m 

Sub-eixo 2.2.4 - ●●● IND PER C L IRREV - - - - Sub-troço 2 

2F EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1250 m e com 

uma altura máxima de 32 m 

Sub-eixos 2.3.2 e 

2.2.4 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

3A EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1000 m e com 

uma altura máxima de 25 m 

Sub-eixo 2.5.3 (A, 

B ou C) 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

3B EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 200 m e com uma 

altura máxima de 30 m 

Sub-eixo 2.2.6 - ●● IND PER C L IRREV - - 

3C EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1000 m e com 

uma altura máxima de 25 m 

Sub-eixo 2.5.3 (A, 

B ou C) 
- ●●● IND PER C L IRREV - - - - 

3E EXPL 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 1000 m e com 

uma altura máxima de 25 m 

Sub-eixo 2.5.3 (A, 

B ou C) 
- ●●● IND PER C L (IRREV - - - - 

Sub-troço 3 

3F EXPL 

Acréscimo de incidência de 

fenómenos de acumulação de ar frio 

em áreas com ocupação sensível 

Presença de aterros que dificultam a circulação 

do ar, numa extensão total de 200 m e com uma 

altura máxima de 30 m 

Sub-eixo 2.2.6 - ●● IND PER C L IRREV - - 
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6.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

6.3.1 Metodologia 

 

A avaliação de impactes na geologia e geomorfologia considera os impactes criados na fase 

de construção e os impactes criados na fase de exploração, sendo que praticamente todos 

os impactes ocorrem na fase de construção, muitos dos quais permanecem na fase de 

exploração. 

 

Os impactes são classificados relativamente à sua natureza (todos os impactes são 

negativos), magnitude (reduzida, média ou elevada), incidência (directa ou indirecta), 

duração (temporária ou permanente), ocorrência (certa, provável ou incerta), dimensão 

espacial (todos os impactes apresentam dimensão local) e reversibilidade. 

 

O significado dos impactes pode ser pouco significativo, significativo e muito significativo. 

Quando se trata de impactes minimizáveis o significado do impacte, considerando a 

adopção das medidas de minimização, é menor. 

 

Referem-se, de seguida, os principais tipos de impactes esperados. Para os impactes onde 

se identificaram ocorrências classificadas como significativas ou muito significativas, 

referem-se critérios subjacentes a essa classificação. 

 

 

6.3.1.1 Impactes geológicos 

 

Os impactes geológicos identificados ocorrem na fase de construção do empreendimento, 

estando relacionados com os seguintes aspectos: 

 

- Desmonte de formações geológicas: Impactes resultantes da destruição directa do 

substrato geológico e dos métodos de desmonte a utilizar, particularmente no caso 

da utilização de explosivos. Considerando a adopção de medidas de minimização os 

impactes previsíveis neste domínio são pouco significativos; 

- Afectação de áreas com recursos geológicos de interesse económico: Neste 

âmbito inclui-se a análise de impactes em pedreiras e areeiros, em áreas de reserva 

de massas minerais e a afectação de áreas potenciais para a exploração de recursos 
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geológicos. Relativamente à afectação da exploração de recursos geológicos em 

pedreiras e areeiros licenciados para o efeito, considera-se a ocorrência de impactes 

negativos significativos quando se torna inviável a exploração futura do recurso 

geológico. Nos restantes casos o impacte é pouco significativo. Quanto à afectação 

de áreas de reserva, o significado do impacte varia de pouco significativo a muito 

significativo, dependendo a classificação da extensão das áreas atravessadas e 

também do efeito de seccionamento provocado. De uma forma expedita, a extensão 

do atravessamento de cada eixo/sub-eixo, pode considerar-se um indicador do 

significado do impacte atribuído: a atravessamentos com extensão inferior a 1 km 

associam-se impactes pouco significativos, entre 1 e 1,5 km, impactes significativos 

e superiores a 1,5 km impactes muito significativos. No que respeita à afectação de 

áreas potenciais, o princípio é o mesmo que o referido para as áreas de reserva, 

mas tratando-se de áreas sem estatuto legal de protecção para a utilização do 

recurso, consideram-se limiares mais exigentes para a classificação do significado 

do impacte. Assim, considera-se que o atravessamento de um eixo/sub-eixo constitui 

um impacte significativo se tiver extensão superior a 5 km. Não ocorrem impactes 

muito significativos. 

- Afectação de áreas com recursos geológicos de interesse conservacionista: Os 

impactes são geralmente pouco significativos. Apenas quando se verifica ocupação 

directa da área de interesse conservacionista, com efectiva destruição do substrato, 

se considera a ocorrência de impactes significativos. No caso particular do 

atravessamento do vale da ribeira do Mogo pelo Sub-eixo 2.3.2 entre o km 5+500 a 

6+900, considera-se a ocorrência de impacte muito significativo, dado ocorrerem 

escavações com mais de 20 m de altura. 

 

 

6.3.1.2 Impactes geomorfológicos 

 

São analisados os seguintes impactes: 

 

- Impactes relacionados com eventuais fenómenos de instabilidade e erosão de 

taludes de aterro/escavação na fase de construção e na fase de exploração. Estes 

impactes são pouco significativos. 

- Impactes relacionados com a alteração da morfologia (criação de aterros e 

escavação). O significado do impacte é, sobretudo, função da sua magnitude. Assim, 
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considera-se que, no traçado de um eixo, sub-eixo ou alternativa, o impacte é pouco 

significativo quando a extensão total dos trechos com altura de escavação e aterro 

com altura superior a 15 m é inferior a 3 km. Quando esta extensão está 

compreendida entre 3 e 6 km, considera-se o impacte significativo. Quando esta 

extensão é superior a 6 km considera-se muito significativo. No caso de ocorrerem 

alturas de escavação e aterro superiores a 25 m, este critério é ajustado. Assim, 

neste caso, considera-se um impacte significativo quando a extensão total dos 

trechos com altura de escavação e aterro superior a 25 m é inferior ou igual a 500 m 

(desde que a extensão dos trechos com altura superior a 15 m não seja superior a 6 

km) e considera-se um impacte muito significativo, sempre que a extensão total dos 

trechos com altura de escavação e aterro superior a 25 m seja superior a 500 m. Nos 

traçados em que todos os aterros e escavações apresentem altura inferior a 15 m, 

considera-se que o impacte geomorfológico  é muito pouco significativo. 

 

 

6.3.1.3 Síntese de impactes 

 

No final do capítulo apresenta-se um quadro síntese de impactes, onde se caracterizam os 

diferentes tipos de impactes ocorrentes utilizando os critérios definidos na metodologia geral  

de avaliação de impactes do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

 

A maior parte dos impactes são pouco significativos, sendo escassas as situações de 

ocorrência de impactes significativos ou muito significativos. 

 

 

6.3.1.4 Impactes cumulativos 

 

Identificam-se e avaliam-se situações em que se verifiquem impactes cumulativos 

assinaláveis nos recursos geológicos e geomorfológicos, devidos à conjugação dos efeitos 

do empreendimento em estudo com os efeitos de outros empreendimentos existentes ou 

previstos nas áreas atravessadas. 
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6.3.2 Impactes geológicos 

 

De um modo geral, os potenciais impactes de natureza geológica originados pela abertura 

de vias de comunicação são vários e estão inter-relacionados, destacando-se os impactes 

associados aos movimentos de terras, uma vez que têm repercussões directas e 

irreversíveis sobre as formações geológicas. 

 

No presente caso, de acordo com o exposto nos pontos 4.3.6 e 4.3.7, estão presentes 

recursos geológicos de interesse económico e formações geológicas ou geomorfológicas de 

interesse conservacionista. 

 

A generalidade dos impactes geológicos é criada durante a fase de construção, tratando-se 

de impactes que, independentemente da sua maior ou menor magnitude, são irreversíveis. 

 

São de referir os impactes associados à destruição directa do substrato geológico durante 

as operações de terraplenagens, designadamente os que derivam dos processos de 

desmonte a utilizar, bem como os impactes relacionados com os movimentos de terras, a 

afectação de áreas de recursos geológicos com valor económico e a afectação de “sítios” 

geológicos ou geomorfológicas de interesse conservacionista. 

 

 

6.3.2.1 Processos de desmonte na execução de escavações e túneis 

 

Nas operações de execução das escavações e túneis, ocorre destruição directa do 

substrato geológico. Genericamente, tratam-se de impactes negativos, directos, certos e 

irreversíveis, cuja relevância depende em grande parte da dimensão das escavações a 

realizar e do eventual valor específico que determinada formação geológica possa 

apresentar por razões económicas, científicas ou outras. Estes aspectos serão discutidos 

adiante, no âmbito dos impactes geomorfológicos e dos impactes em áreas de interesse 

geológico particular. 

 

Por outro lado, os processos de desmonte a utilizar na execução das escavações e na 

abertura de túneis são também, por si só, potencialmente causadores de impactes 

geológicos, designadamente nos casos em que se prevê a utilização de explosivos. 
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Importa referir, relativamente aos túneis previstos, os processos construtivos associados. 

Existem dois grandes tipos de túneis, completamente diferentes: 

 

- Túneis a céu aberto; 

- Túneis em galeria. 

 

Nos túneis a céu aberto a execução assemelha-se à de uma escavação normal, 

procedendo-se, no final, ao recobrimento e modelação do relevo. Estão previstos, no total 

das várias alternativas, cinco túneis deste tipo: 

 

- Alternativas 1A e 1B do sub-troço 1 

■ Três túneis situados junto a Benedita no Sub-eixo 1.1.4: Benedita 1 (km 36+780 a 

37+050); Benedita 2 (km 38+150 a 38+450) e Benedita 3 (km 40+350 a 40+650). 

- Alternativas 2A, e 2C do sub-troço 2 

■ Um túnel situado junto a Bidoeira de Cima no Sub-eixo 2.1.6 (km 45+750 a 

46+050). 

- Alternativas 2E e 2F do Sub-troço 2 

■ Um túnel situado a Bidoeira de Cima no Sub-eixo 2.2.4 (km 44+330 a 44+430). 

 

Os túneis em galeria (sete no total das várias alternativas) constituem os verdadeiros túneis 

propriamente ditos. O processo de construção de cada túnel pode ser misto, em função da 

natureza dos terrenos perfurados. 

 

Assim, em maciços constituídos por rocha dura ou branda (maciços de tipo I ou tipo II), 

prevê-se a execução de uma galeria em avanço na zona central de cada meia secção 

superior. Este procedimento permite efectuar um levantamento pormenorizado do maciço, 

permitindo antecipar qualquer eventualidade não prevista, evitando-se a ocorrência de 

impactes geológicos negativos com significado. 

 

Em maciços constituídos por solos, as condições geológico-geotécnicas são mais 

desfavoráveis, o que torna necessário o recurso a um faseamento executivo particular do 

tipo “side drift”. Para evitar instabilizações suplementares dos maciços - que representariam 

impactes negativos na fase de construção, imediatos, directos, temporários, localizados, 

prováveis, de magnitude reduzida a moderada, pouco significativos a significativos – o 
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projecto prevê a realização de pregagens em fibra de vidro ao longo da frente de escavação, 

nas zonas onde o maciço apresente pior qualidade. Este procedimento considera-se 

adequado. 

 

No Quadro 6.3.1 apresenta-se a localização, designação e tipo de maciço, associado aos 

túneis a realizar em galeria. 

 

Quadro 6.3.1 - Localização, designação e tipo de maciço, associado aos túneis a realizar em galeria 

Alternativas Sub-eixo km inicial km final Túnel Tipo de maciço (*) 

8+448 8+950 Aljubarrota Rocha branda e solos Sub-Troço 2  

Alternativas 2A, 2B, 2C e 

2D 

2.1.3 
12+304 12+980 Juncal Rocha branda e solos 

20+673 21+725 Arergões 
Rocha compacta e 

branda 

21+980 22+830 Garruchas Rocha branda e solos 

26+370 27+590 Fontes 
Rocha compacta, 

rocha branda e solos 

31+620 32+430 Ramalheira Solos 

Sub-troço 2 

Alternativas 2E e 2F 
2.2.4 

36+180 37+040 Boavista Solos 

Nota: (*) Nos casos de rocha compacta é expectável utilização de explosivos 

Nos locais onde é necessária a utilização de explosivos para a execução de escavações ou 

de túneis, podem ser criadas variações bruscas no estado de tensão dos materiais, 

sismicidade induzida e acréscimos de tensão provocados por gases nas descontinuidades 

dos maciços, o que constitui um impacte negativo, imediato, directo, temporário, certo, local, 

irreversível e minimizável. Em geral, trata-se de um impacte que se assume como pouco 

significativo considerando a adopção de processos adequados que permitam minimizar o 

impacte potencial (que seria significativo). 

 

Considera-se que a magnitude do impacte da utilização de explosivos num determinado 

eixo, sub-eixo ou alternativa se relaciona com o volume de terras desmontadas com recurso 

a explosivos. Considera-se magnitude reduzida quando o valor de terras desmontadas com 

recurso a explosivos é inferior a 200 dam3, magnitude média quando o valor está 

compreendido entre 200 e 500 dam3 e magnitude elevada, quando o valor é superior a 500 

dam3 
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No Quadro 6.3.2. apresenta-se a magnitude do impacte da utilização de explosivos, por sub-

eixo, em função do volume de terras desmontadas com explosivos. 

 

Quadro 6.3.2 - Magnitude do impacte da utilização de explosivos, por Sub-eixo, em função do volume 

de terras desmontadas com explosivos 

Eixo / Sub-eixo 
Estimativa volume de terras a 

desmontar (dam3) 
Magnitude do impacte 

1.1.3 429,5 Média 

1.1.4 943,1 Elevada 

1.2.2 341,4 Média 

2.1.1 17,8 Reduzida  

2.1.3 395,4 Média 

2.1.4 612,8 Elevada 

2.2.3 346,9 Média 

2.2.4 901,1 Elevada 

2.3.2 207,3 Média 

2.4.2 51,8 Reduzida 

2.5.3A 83,4 Reduzida 

2.5.3B 81,7 Reduzida 

2.5.3C 79,8 Reduzida 

2.7 0,6 Reduzida 

2.8.1 518,7 Elevada 

Restantes eixos e sub-eixos 0,0 Nula 

 

No Quadro 6.3.3 apresenta-se a magnitude do impacte da utilização de explosivos, por 

alternativas de sub-troços, em função do volume de terras desmontadas com explosivos. 
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Quadro 6.3.3 - Magnitude do impacte da utilização de explosivos, por Alternativas de Sub-troços, em 

função do volume de terras desmontadas com explosivos 

Sub-troço / Ligação Alternativa 
Estimativa volume de 

terras a desmontar (dam3) 

Magnitude do 

impacte 

1A 1372,6 Elevada 

1B 1284,5 Elevada 

1C 429,5 Média 

1D 341,4 Média 

1E 429,5 Média 

Sub-troço 1 

1F 341,4 Média 

LA 17,8 Reduzida 

LB 518,7 Elevada 

LE 518,7 Elevada 
Ligação Sub-troço 1 e 2 

LF 518,7 Elevada 

2A 1008,2 Elevada 

2B 1008,2 Elevada 

2C 396,0 Média 

2D 396,0 Média 

2E 1238,1 Elevada 

Sub-troço 2 

2F 1108,4 Elevada 

Com 2.5.3A 135,2 Reduzida 

Com 2.5.3B 133,5 Reduzida 3A 

Com 2.5.3C 131,6 Reduzida 

Com 2.5.3A 83,4 Reduzida 

Com 2.5.3B 81,7 Reduzida 3C 

Com 2.5.3C 79,8 Reduzida 

Com 2.5.3A 135,2 Reduzida 

Com 2.5.3B 133,5 Reduzida 

Sub-troço 3 

3E 

Com 2.5.3C 131,6 Reduzida 

Restantes Ligações e Alternativas 0,0 Nula 

 

 

6.3.2.2 Movimentos de terras 

 

Os impactes que se relacionam com os balanços de terras ocorrem na fase de construção, 

são imediatos, temporários e de incidência mais ou menos local. 

 

As terras necessárias para os aterros, bem como o leito do pavimento, serão, parcialmente, 

provenientes das escavações, dados os materiais disponibilizados apresentarem, no geral, 
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condições satisfatórias para a sua reutilização para esses fins. O volume total previsível de 

materiais escavados (terras saneadas, escavação em linha e escavação nos túneis), 

apresenta-se, por alternativa de sub-troço, no Quadro 6.3.4. 

 

Quadro 6.3.4 -  Total de terras escavadas, por Alternativa de sub-troço 

Sub-troço Alternativa 
Volume total de materiais 

escavados (m3) 

1A 7.348.665 

1B 8.011.631 

1C 6.368.697 

1D 7.031.663 

1E 6.327.481 

Sub-troço 1 

1F 7.107.847 

LA 25.370 

LB 758.657 

LC 26.164 

LD 36.350 

LE 741.041 

Zona de Ligação entre os Sub-

troços 1 e 2 

LF 750.851 

2A 7.362.027 

2B 9.125.342 

2C 7.201.884 

2D 7.515.199 

2E 7.131.383 

Sub-troço 2 

2F 7.338.804 

3A 5.044.008 

3B 4.440.210 

3C 4.626.093 

3D 5.429.696 

3E 4.979.221 

Sub-troço 3 

3F 4.446.547 

LOA 345.356 
Ligação ao futuro Aeroporto da Ota 

LOB 840.843 

 

Refira-se que a descrição destes volumes, por eixo e sub-eixo é apresentada no subcapítulo 

relativo aos resíduos (subcapítulo 6.14). 

 

Em geral, considera-se que, as terras procedentes dos saneamentos não são reutilizáveis. 

Estima-se que as terras provenientes das escavações em linha sejam, em termos médios, 
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reutilizáveis a 90%, enquanto que as terras procedentes dos túneis sejam, em média, 

reutilizáveis a 25%. Serão utilizados materiais de empréstimo quando os materiais 

reutilizáveis não forem em quantidades suficientes. 

 

No entanto, o efectivo recurso a materiais de empréstimo, por eixo, sub-eixo ou alternativa 

não é quantificável, dado que na prática, a possibilidade de aplicação em aterros de terras 

excedentes reutilizáveis, dependerá, em grande parte, das distâncias que essas terras 

teriam que percorrer desde o local de produção até ao local onde seriam necessárias. 

Assim, a utilização destas terras é limitada pela viabilidade técnica, económica e ambiental 

de serem percorridas determinadas distâncias por determinados volumes de terras. 

 

Apesar de ocorrer reutilização em aterro de materiais provenientes de escavações, aspecto 

que é positivo, verificam-se em todas as alternativas de traçado, excedentes de terras que 

têm de ser conduzidos a depósito. A comparação das alternativas de traçado relativamente 

ao balanço global de terras é discutido em subcapítulo próprio, relativo aos resíduos, 

constituindo este aspecto um critério diferenciador. 

 

A tendência geral para se verificarem excedentes de terras deve-se ao facto de que muitas 

das principais áreas onde a rasante se desenvolve acima do terreno natural correspondem a 

viadutos, sendo assim menores as oportunidades para a reutilização em aterros das terras 

provenientes das escavações e que para o efeito apresentam aptidão. 

 

Como forma de evitar que os volumes de terras excedentes fossem ainda maiores, o 

projecto considerou a integração, em simultâneo, das seguintes medidas, que se 

consideram positivas: 

 

- Colocação de banquetas em taludes de aterro, e execução de caminhos paralelos a 

meio dos taludes de aterro; 

- Execução de barreiras acústicas em terra, simulando situações de escavação. 

 

Contrariando a tendência geral para elevados excedentes de terras no conjunto das 

diferentes alternativas de traçado, considera-se que, nos trechos onde se verifica a 

ocorrência de deficits de terras, tal representa um potencial impacte positivo, uma vez que 

possibilita o encaixe de terras em excesso em outros locais. Consideram-se assim, nestes 

eixos, impactes positivos prováveis, assumindo, genericamente, magnitude reduzida. 
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6.3.2.3 Afectação de recursos geológicos de interesse económico 

 

Os traçados em estudo interferem com algumas áreas onde estão presentes recursos 

geológicos com interesse para a sua exploração económica. 

 

Procede-se no presente capítulo à avaliação dos impactes relacionados com a afectação 

destas áreas, estritamente na perspectiva de afectação do recurso geológico, dado que a 

avaliação na perspectiva sócio-económica e de uso do solo é efectuada em subcapítulos 

próprios. 

 

 

6.3.2.3.1 Afectação de pedreiras 

 

De acordo com a informação disponível, descrita no subcapítulo 4.3, determinados eixos 

interferem directamente com pedreiras licenciadas em exploração, atravessando de 

diferentes formas áreas afectas à actividade extractiva. 

 

Entre as pedreiras referenciadas no subcapítulo 4.3 e cartografadas nos Desenhos 

LC1_EP_170_021_B a 029_B (com base nas delimitações fornecidas à escala 1:25 000 

pelas entidades competentes), verifica-se que sete destas pedreiras são directa ou 

indirectamente afectadas por algum dos eixos em estudo. 

 

A afectação directa relaciona-se com a perda de área de exploração correspondente ao 

espaço físico de implantação da infra-estrutura.  

 

A afectação indirecta relaciona-se com o facto de ser necessário atender a que a futura 

presença de uma linha férrea de alta velocidade é incompatível com a exploração de uma 

pedreira, pelo menos numa vizinhança inferior a 50 m (zona de reserva). Esta situação está 

regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, sendo discutida no âmbito do subcapítulo 

6.12 Impactes no Ordenamento do Território. No caso de pedreiras onde existe recurso 

generalizado a explosivos, designadamente nas pedreiras que extraem calcário para 

construção civil, a distância de segurança a considerar terá que ser necessariamente 

superior. 
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Em certos casos a dimensão da área que será directa ou indirectamente inutilizada para a 

exploração do recurso, face à dimensão total da área da exploração, pode determinar a 

inviabilização da continuação da exploração. 

 

De um modo geral, em termos de disponibilidade do recurso geológico, o impacte 

relacionado com a afectação de pedreiras é negativo, ocorre na fase de construção, é 

imediato ou a médio prazo, directo e/ou indirecto, permanente, certo, localizado, irreversível 

e não minimizável.  

 

Em termos gerais, atendendo à grande extensão do projecto e às características da área 

atravessada, rica em recursos geológicos com valor económico, a afectação de pedreiras ao 

longo dos traçados em estudo constitui um impacte que se considera pouco significativo em 

termos de afectação da possibilidade de utilização do recurso geológico. 

 

Este facto não obsta, contudo, a que, em determinadas situações, a afectação de uma 

determinada pedreira possa constituir um impacte de magnitude média ou elevada. 

 

Referem-se, de seguida, as explorações que são afectadas directa e indirectamente, para 

as quais se classifica o impacte associado. Importa referir que dados relativos ao plano de 

lavra das pedreiras, que seriam úteis para uma melhor avaliação dos impactes, não foram 

disponibilizados pelas entidades competentes. 

 

São susceptíveis de ser afectadas as pedreiras identificadas no Quadro 6.3.5. 
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Quadro 6.3.5 - Pedreiras afectadas directa ou indirectamente ao longo dos traçados 

 Alternativas Pedreiras 

S
u
b
-t

ro
ço

 1
 

1A, 1B, 1C, 1D, 

1E e 1F 

Pedreira nº 4652 (Vale da Pedreira). Trata-se de uma vasta área afecta à extracção 

de calcários para a construção civil e obras públicas que é interferida pelas 

Alternativas 1A, 1C e 1 E, sub-eixo 1.1.3 entre o km 29+460 a 30+200 (ao longo de 

740 m). A inserção do traçado do sub-eixo 1.1.3, verifica-se no sector poente da área 

concessionada, numa área ainda pouco explorada, onde a qualidade da rocha é 

inferior. Caso se adopte este eixo, a zona a poente do traçado, sendo a de menor 

dimensão e apresentando dominantemente rocha de qualidade inferior perderá, 

possivelmente interesse para exploração futura. A zona a nascente do traçado, no 

vale, apresenta e rocha de melhor qualidade, correspondendo à zona que se 

encontra actualmente em exploração. Nesta zona, o principal problema que se 

coloca é o facto de que, mesmo para além de uma faixa de 50 m face ao traçado do 

sub-eixo, a continuação da lavra da pedreira ser fortemente condicionada por razões 

de segurança, uma vez que a exploração do recurso implica uma utilização de 

explosivos que é incompatível com a exploração da linha férrea da alta velocidade. 

Perspectiva-se assim, no caso da adopção do traçado do sub-eixo 1.1.3 um grande 

compromisso à viabilidade futura da exploração do recurso geológico. Neste caso, 

considera-se a ocorrência de um impacte negativo na fase de construção, imediato, 

directo, permanente, localizado, irreversível, não minimizável, certo, de magnitude 

moderada, significativo. As Alternativas 1B, 1D e 1F, mais especificamente, o sub-

eixo 1.2.2, ao km 27+150 interferem pontualmente com o extremo poente desta 

vasta área de extracção de calcários. Neste caso, verificando-se uma interferência 

marginal da área concessionada, numa área ainda não explorada, onde o recurso é 

de pior qualidade e afastada da zona onde actualmente decorre a exploração, 

considera-se um impacte negativo na fase de construção, a médio prazo, directo, 

permanente, localizado, irreversível, não minimizável, provável, de magnitude 

reduzida, pouco significativo. 
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Ligação LF 

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

sedimentar ornamental. Esta área não é directamente atravessada por qualquer eixo. 

Contudo a Ligação LF, ao km 2+300 do Eixo 2.9 passa a cerca de 50 m a poente do 

limite desta pedreira, pelo que, adoptando-se este eixo, uma parte da exploração 

passa a estar no limite da zona de reserva, podendo ficando condicionada, mas não 

inviabilizada, a exploração desta pedreira. Considera tratar-se de um impacte 

negativo na fase de construção, imediato, indirecto, permanente, localizado, 

irreversível, não minimizável, provável, de magnitude reduzida, pouco significativo. 
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 Alternativas Pedreiras 

Alternativas 2A, 

2B, 2C e 2D 

Pedreira nº 6231 (Ribeira do Grou). Esta área de extracção de argila comum é  

interferida pelo traçado das Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D, ao sub-eixo 2.1.3 entre o 

km 11+100 a 11+400 (ao longo de 300 m), junto ao seu limite nascente. Contando 

com a zona de reserva de 50 m de largura, a área afecta a esta exploração poderá 

ficar reduzida em cerca de metade, condicionando a viabilidade desta exploração, 

ainda que não a impeça de todo. Tratando-se de uma exploração de argila comum, 

considera-se relativamente pouco relevante o significado do impacte. Assim 

classifica-se o impacte da afectação desta exploração pelo sub-eixo 2.1.3 como 

negativo, na fase de construção, imediato, directo, permanente, localizado, 

irreversível, não minimizável, certo, de magnitude moderada, pouco significativo. 

Alternativas 2C 

e 2D 

Pedreira nº 9 (Martingança-Maceira). Trata-se de uma vasta área afecta à extracção 

de calcários e margas  para a CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A. que é 

interferida pelas  Alternativas 2 C e 2D, pelo eixo 2.7 entre os km 8+300 a 9+000. A 

inserção do traçado deste Eixo interfere com uma área que apesar de actualmente 

não se encontrar em exploração, constitui a única zona de expansão possível desta 

pedreira. Este aspecto assume particular relevância pelo facto de que os calcários e 

margas com qualidade para utilização na industria cimente ira instalada ocupam um 

território de dimensões reduzidos, e que já se encontra, em parte, condicionado na 

possibilidade de exploração, devido à ocupação existente ao nível do solo. Deste 

modo verifica-se, em termos de disponibilidade futura de aproveitamento do recurso 

geológico, um impacte negativo na fase de construção, a médio prazo, directo, 

permanente, localizado, irreversível, não minimizável, certo, de magnitude moderada, 

significativo. 

Alternativas 2C 

e 2D 

Pedreira nº 4199 (Achadas). Trata-se de uma área concessionada para a exploração 

de calcários, mas que na realidade nunca foi explorada. Parte da sua área 

sobrepõem-se à da pedreira nº 9, referida anteriormente. A área concessionada 

encontra-se 20 m a oeste das Alternativas 2 C e 2D, mais especificamente, do km 

8+500 do eixo 2.7. Tratando-se de uma área de dimensões reduzidas, assume 

importância o facto de, no caso de adopção do eixo 2.7 apenas ser viável a 

exploração a uma distancia de mais de 50 m desta. Contudo o aspecto mais 

importante a salientar é que, a inserção do eixo 2.7 impossibilita a união física da 

pequena área concessionada nº 4199 e da pedreira nº 9 numa única grande 

pedreira, o que condiciona bastante a viabilidade da exploração da área 

concessionada nº 4199. Deste modo verifica-se, em termos de disponibilidade futura 

de aproveitamento do recurso geológico, um impacte negativo na fase de 

construção, a médio prazo, directo, permanente,  localizado, irreversível, não 

minimizável, certo, de magnitude moderada, significativo. 

S
u
b
-T

ro
ço

 2
 

Alternativa 2F 

Pedreira nº 40004 (licenciamento em curso). Trata-se, na realidade de um aterro 

para rejeitos de calcário atravessado pela Alternativa 2F, eixo 2.3.2 entre o km 5+240 

a 5+340 (ao longo de 100 m). Não se tratando de uma área de aproveitamento de 

um recurso geológico, considera-se nulo o impacte nesta vertente. 
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 Alternativas Pedreiras 

S
u
b
-t

ro
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 3
 

Alternativas 3B, 

3D e 3F 

Pedreira nº 5380 (Vale de Coimbra Nº 3). Esta área de extracção de argila comum é  

interferida pela Alternativa 3D, traçado do eixo 2.6 entre o km 4+500 a 5+200 (ao 

longo de 700 m), na sua zona central. No caso da adopção deste eixo, e 

considerando uma zona de reserva de 50 m de largura, a área afecta a esta 

exploração fica dividida em duas partes, ficando condicionada a viabilidade desta 

exploração, ainda que não a impeça de todo. Tratando-se de uma exploração de 

argila comum, considera-se relativamente pouco relevante o significado do impacte. 

Assim classifica-se o impacte da afectação desta pedreira pelo eixo 2.6 (Alternativa 

3D) como negativo, na fase de construção, imediato, directo, permanente, localizado, 

irreversível, não minimizável, certo, de magnitude moderada, pouco significativo. As 

Alternativas 3B e 3F e, mais especificamente, o sub-eixo 2.2.6, atravessa também 

esta área, entre o km 53+340 a 52+860 (ao longo de 520 m), no seu limite nascente. 

No caso da adopção deste eixo, e considerando uma zona de reserva de 50 m de 

largura, a área afecta a esta exploração fica diminuída em cerca de ¼. classifica-se o 

impacte da afectação desta pedreira pelo sub-eixo 2.2.6 como negativo, na fase de 

construção, imediato, directo, permanente, localizado, irreversível, não minimizável, 

certo, de magnitude reduzida, pouco significativo. 

 

 

6.3.2.3.2 Afectação de áreas cativas e de reserva de massas minerais 

 

Verifica-se o atravessamento de áreas cativas e de reserva de massas minerais na área de 

Maceira-Leiria e de Barracão-Pombal.  

 

A cativação destas áreas e a posterior criação de áreas de reserva, visou optimizar e 

salvaguardar a disponibilidade de exploração dos recursos geológicos presentes, cujas 

principais ameaças são o avanço das áreas urbanizadas e a implantação de infra-estruturas. 

 

 

6.3.2.3.2.1 Área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria 

 

A área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria, de particular interesse para a 

laboração da cimenteira ai instalada, é atravessada no Sub-troço 2, pelas Alternativas 2C e 

2D, mais especificamente pelo Eixo 2.7 entre os km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250 (ao 

longo de 1550 m de extensão, no total).  
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A implantação deste eixo, além de impossibilitar a exploração de uma faixa com 50 m de 

largura para cada um dos lados da infra-estrutura a implantar, cria um importante efeito 

barreira, seccionando a área de reserva em partes desiguais, isolando para poente dois 

pequenos sectores, cuja exploração autónoma do recurso fica dificultada, senão 

comprometida, principalmente no sector sul, a poente do trecho entre o km 7+300 a 7+900 

do eixo 2.7.  

 

A ocupação parcial desta área de reserva, que ocorre na fase de construção e tem efeitos 

permanentes, entra claramente em conflito com os objectivos de conservação da 

disponibilidade de utilização do recurso, que estiveram na origem da sua criação. 

 

Pelo exposto, atendendo tratar-se de uma zona de reserva, importante ao nível nacional, 

especificamente criada pelo facto de se reconhecer o valor do recurso geológico existente, e 

cuja possibilidade efectiva de aproveitamento futuro deste recurso fica severamente 

condicionada, considera-se que a inserção do traçado do eixo 2.7 nesta área representa um 

impacte negativo a médio prazo, directo, permanente, localizado, irreversível, não 

minimizável, certo, de magnitude elevada, muito significativo. 

 

 

6.3.2.3.2.2 Área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal 

 

A área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal, protege a disponibilidade de 

exploração de um recurso de grande raridade e importância para a indústria de cerâmicas. A 

área é composta por cinco blocos territoriais (A, B, C, D e E), sendo atravessada por 

alternativas do sub-troço 2 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e do sub-troço 3 (todas as 

alternativas), nos seus blocos A, B e C. 

 

No caso do atravessamento destes blocos de área de reserva, há sub-eixos que 

apresentam atravessamentos extensos (da ordem de 3 km), inviabilizando a exploração de 

áreas mais ou menos vastas.  

 

Verifica-se que, relativamente a esta área de reserva de Barracão-Pombal, a dimensão e a 

configuração dos blocos, aliada à forma como são atravessados pelos diferentes eixos 

determina que, no geral, o efeito barreira e de seccionamento provocado pela implantação 
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dos eixos seja menos relevante, comparativamente ao que sucede em relação à área de 

reserva de Maceira-Lis.  

 

Refira-se, no entanto, o caso do sub-eixo 2-2-6 (Alternativas 3B e 3F) que, entre o 

km 48+100 a 49+200, isola a noroeste uma área incluída nesta reserva (Bloco B), cuja 

exploração do recurso, apesar de ser francamente viável, fica restrita a uma área 

relativamente reduzida sem solução de continuidade.  

 

Os impactes associados ao atravessamento destes blocos de reserva são criados na fase 

de construção, são negativos, com efeitos a médio prazo, directos, permanentes, 

localizados, irreversíveis, não minimizáveis e certos. A magnitude e significado do impacte 

em cada sub-eixo depende da extensão das áreas atravessadas e da forma como se 

verifica esse atravessamento. 

 

No Quadro 6.3.6 apresenta-se a localização, extensão, magnitude e significado do impacte 

do atravessamento da Área de Reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal por sub-

troços, alternativas, eixos e sub-eixos. 

 

A localização das áreas cativas e de reserva referidas anteriormente, face aos eixos em 

estudo, apresenta-se nos Desenhos LC1_EP_170_021_B a 029_B. 
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Quadro 6.3.6 - Localização e extensão do atravessamento dos blocos da Área de Reserva para 

argilas especiais de Barracão-Pombal 

Localização e extensão aproximada do 

atravessamento   Alternativas 
Eixo/ Sub-

eixo 
Bloco A Bloco B Bloco C 

Magnitude e 

significado do 

impacte 

2A, 2C 2.1.6   
km 46+600 a 

46+900 (300m). 

magnitude 

reduzida, pouco 

significativo 

S
u
b
-t

ro
ço

 2
 

2B, 2D 2.5.1   

km 7+400 a 

7+600 e 

km 8+150 a 

8+400 

(total:450m) 

magnitude 

reduzida, pouco 

significativo 

3A, 3E 2.4.2 
km 3+700 ao 

final (1500 m) 
  

magnitude 

moderada, 

significativo  

3A,3C, 3E 
2.5.3 

(A,BeC) 

km 13+800 a 

14+300 (500 m) 
  

magnitude 

reduzida, pouco 

significativo 

3B, 3F 2.2.6 
km 51+200 a 

53+450 (2250 m) 

Eixo 2.2.6, 

km 48+100 a 

49+200 (1100m); 

 

magnitude 

elevada, muito 

significativo  

3C 2.5.2 
km 12+500 ao 

final (1300 m)  
  

magnitude média, 

significativo 

S
u
b
-t

ro
ço

 3
 

3D 2.6 
km 2+200 a 

5+550 (3350 m) 
  

magnitude e 

levada, muito 

significativo 

 

 

6.3.2.3.3 Afectação de áreas potenciais para a exploração de recursos geológicos 

 

Os eixos em estudo atravessam, na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 e no sub-

troço 2, áreas potenciais com reconhecida presença de recursos geológicos exploráveis que 

incluem áreas de exploração consolidada, áreas de exploração complementar e áreas 

potenciais de exploração. 

 

São interferidas as seguintes áreas potenciais, que poderão vir a ter a classificação de áreas 

de reserva: 
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- Área potencial para argilas comuns de Alpedriz; 

- Área potencial para calcários ornamentais de Moleanos; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Regueira de Pontes. 

 

O atravessamento destas áreas, em maior ou menor extensão, durante a fase de 

construção compromete e condiciona, parcialmente, o aproveitamento destes recursos, o 

que representa um impacte negativo, criado na fase de construção, a médio prazo, directo, 

permanente, local, irreversível, não minimizável e certo.  

 

Como o condicionamento à exploração dos recursos que o projecto poderá provocar 

apresenta, em termos de ocupação de superfícies, uma escala sempre reduzida face à 

dimensão territorial das áreas potenciais referidas, considera-se que, independentemente da 

alternativa de traçado adoptada, o impacte global, nesta vertente, é pouco significativo. 

 

Naturalmente, a magnitude do impacte relativo à possibilidade de aproveitamento e 

valorização dos recursos geológicos é tanto maior quanto maior for a extensão do 

atravessamento nestas áreas e o valor do recurso em presença. O mesmo se passa com o 

significado do impacte. 

 

É particularmente relevante o atravessamento da área potencial para calcários ornamentais 

de Moleanos, dado que estes calcários constituem um recurso relativamente escasso e que 

apresentam uma elevada mais valia. Esta área potencial é particularmente interferida pelo 

traçado da Alternativa 2E (Sub-eixo 2.2.3) considerando-se neste caso um impacte de 

magnitude média. Nos restantes casos considera-se reduzida a magnitude do impacte. 

 

No Quadro 6.3.7 apresenta-se a localização e extensão de atravessamento de áreas 

potenciais para a exploração de recursos geológicos. 
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Quadro 6.3.7 - Localização e extensão do atravessamento de áreas potenciais para a exploração de 

recursos geológicos 

 Alternativa 
Eixo / 

Sub-eixo 

Argilas 

comuns de 

Alpedriz 

Calcários 

ornamentais 

de 

Moleanos 

Extracção 

de inertes 

de 

Barreiros-

Barosa 

Extracção 

de inertes 

de 

Regueira 

de Pontes 

Magnitude 

e 

significado 

do impacte 

LB 2.10  

km 4+500 ao 

final 

(1530 m) 

  

Magnitude 

reduzida, 

pouco 

significativo 

Z
o
n
a
 d

e
 li

g
a
çã

o
 e

n
te

 o
s 

S
u

b
-

tr
o
ço

s 
1
 e

 2
 

LC 2.2.2  

km 5+500 a 

6+914 

(1414 m) 

  

Magnitude 

reduzida, 

pouco 

significativo 

2.1.3 

km 10+440 

a 12+340 

(1900 m) 

   

Magnitude 

reduzida, 

pouco 

significativo 2A, 2B, 2C, 

2D 

2.1.5   

km 31+800 

a 35+100 

(3300 m) 

km 37+100 

a 39+000 

(1900 m) 

Magnitude 

reduzida, 

pouco 

significativo 

2E 2.2.3  

km 6+914 a 

14+900 

(7986 m) 

  

Magnitude 

média, 

pouco 

significativo 

S
u
b
-t

ro
ço

 2
 

2F 2.3.2  

km 4+600 a 

4+900 e 

km 10+700 a 

12+500 

(total: 

2100 m) 

  

Magnitude 

reduzida, 

pouco 

significativo 

 

A delimitação cartográfica das áreas potenciais referidas apresenta-se nos Desenhos 

LC1_EP_170_021_B a 029_B. 
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6.3.2.3.4 Consideração da afectação de outras áreas de interesse 

 

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

especiais, concretamente caulino (PC Pombal nº 1 Nº 2961; PC Crespos Nº 3253; PC 

Roussa de Cima Nº 3142 e PC Roussa), uma área com pedido para prospecção e pesquisa 

de caulino (PPP Motamineral) e duas áreas com contrato de prospecção e pesquisa de 

caulino (CPP 1/2004, Adelino Duarte da Mota e CP 2/2004, Adelino Duarte da Mota). Uma 

quinta área existente nas proximidades (P.C. Mato da Rainha nº 1 Nº 3264), não é 

interferida por qualquer dos traçados em estudo. 

 

A localização destas áreas face aos traçados em estudo é apresentada no Desenho 

LC1_EP_170_021_B a 029_B.  

 

Trata-se de áreas que se encontram em diferentes fase de um processo que poderá, ou 

não, culminar na atribuição de licenças para a exploração do recurso geológico. 

 

A avaliação do impacte associado a atravessamentos de traçados em estudo, em cada uma 

destas áreas, tem relevância, sobretudo na perspectiva socioeconómica, uma vez que, na 

actualidade, não constituem explorações activas licenciadas afectas à efectiva exploração 

do recurso.  

 

Por outro lado, a avaliação do impacte do projecto, em termos de afectação de áreas com 

reconhecido potencial futuro de exploração do recurso geológico (onde este existe), já foi 

efectuada no âmbito da avaliação dos impactes nas Áreas de Reserva.  

 

De resto, refira-se que as áreas, ricas em caulinos, com pedidos para concessão, pedidos 

de prospecção e pesquisa e contrato de prospecção e pesquisa, têm grande relação com a 

Área cativa e Áreas de Reserva de Barracão-Pombal (estas últimas com estatuto de 

protecção superior, relativamente às quais foi efectuada a avaliação de impactes). 

 

De acordo com informação disponibilizada pela Divisão para a Pesquisa e Exploração de 

Petróleo da Direcção-Geral de Geologia e Energia, a empresa Mohave Oil & Gas 

Corporation, que tem atribuídas licenças para a pesquisa de hidrocarbonetos desde 1993 

prevê-se que, durante o ano de 2006, se realize a reentrada no poço de sondagem 
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designado Aljubarrota 4, que foi aberto em 2005. Este poço localiza-se a norte do lugar de 

Cadoiço, a cerca de 400 m a este do km 8+000 do Eixo 2.1.3 (ver implantação à escala 

1:25 000 no Desenho LC1_EP_170_021_B a 029_B). 

 

A distância referida afasta qualquer risco de que a implantação deste eixo inviabilize as 

actividades de prospecção neste local que, de resto, a serem realizadas no decurso do ano 

de 2006, conforme previsto, não poderão coincidir com o projecto da RAVE, cuja construção 

será decerto posterior. 

 

 

6.3.2.4 Afectação de valores geológicos de interesse conservacionista 

 

No presente caso, conforme referido anteriormente, encontram-se, na área de estudo alguns 

locais considerados de particular interesse geológico ou geomorfológico. 

 

Entre os locais descritos no subcapítulo 4.3 verifica-se que os eixos em estudo se 

aproximam bastante das grutas da Senhora da Luz e Turquel e da Nascente do Rio Lis e 

penetram plenamente na área do Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de Ataíja e Campo 

de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei. 

 

6.3.2.4.1 Grutas da Senhora da Luz e Turquel e Nascente do Rio Lis 

 

No caso das grutas da Senhora da Luz e de Turquel e da Nascente do Rio Lis, trata-se de 

situações em que o traçado de um ou mais eixos se aproxima bastante de cada um destes 

locais, alterando irreversivelmente o seu enquadramento natural, sem que, contudo, seja 

directamente afectado qualquer dos locais propriamente dito. A estes casos associa-se um 

impacte negativo criado na fase de construção, imediato, indirecto, permanente, local, 

irreversível, não minimizável, certo e pouco significativo. 

 

No entanto, verifica-se que os eixos que se posicionam próximo destes locais apresentam, 

como alternativa, outros eixos que passam bem mais afastados, pelo que a proximidade aos 

locais referidos se considera um aspecto diferenciador de alternativas de traçado, sendo 

este aspecto desenvolvido no subcapítulo 8.3. 
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6.3.2.4.1.1 Sub-troço 1 

 

No sub-troço 1, nas Alternativas 1B, 1D e 1F, o traçado do sub-eixo 1.2.2 (km 26+400) 

desenvolve-se a 290 m a nascente das grutas da Senhora da Luz.  

 

Nas Alternativas 1A e 1B, o traçado do sub-eixo 1.1.4, ao km 43+300 aproxima-se da gruta 

de Turquel.  

 

Em ambos os casos, considera-se que se trata de impactes de magnitude reduzida. 

 

 

6.3.2.4.1.2 Sub-troço 2 

 

No sub-troço 2, o traçado das Alternativas 2E e 2F, no sub-eixo 2.2.4 (km 26+200), insere-

se a 400 m a sueste das nascentes do rio Lis. Trata-se de um impacte de magnitude 

reduzida. 

 

 

6.3.2.4.2 Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de Ataíja e Campo de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

 

Relativamente aos casos do Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de Ataíja e Campo de 

Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei, todos os traçados que se desenvolvem nesta zona 

afectam pelo menos uma destas unidades geomorfológicas, de valor conservacionista, 

como, aliás, o comprova a proposta da sua inclusão numa área de Paisagem Protegida. 

 

A afectação destas áreas ocorre na fase de construção, representando um impacte negativo 

imediato, directo, permanente, local, irreversível, geralmente não minimizável e certo. No 

geral, poderá até considerar-se tendencialmente mais significativa a afectação destas áreas 

do que de áreas com recursos geológico com valor económico, dado que, nas áreas de 

interesse conservacionista, a integridade dos locais é posta em causa, mesmo com 

intervenções relativamente marginais, o que não sucede com as outras áreas. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.41 

 

6.3.2.4.2.1 Zona de interligação entre sub-troços 1 e 2 

 

Na zona de interligação entre o sub-troços 1 e 2, situa-se o Campo de Dolinas de Lagoa 

do Cão e Casal do Rei, o que significa, na prática, que todas as alternativas possíveis 

(Ligações LA, LB, LC, LD, LE e LF) atravessam este importante campo de dolinas. 

Considera-se média a magnitude do impacte associado a estes atravessamentos. 

 

Tratando-se de um dos mais relevantes campos de dolinas do país considera-se que a 

execução de aterros e escavações nesta área representa um impacte negativo significativo, 

independentemente da alternativa que venha a ser adoptada na zona de interligação entre 

os sub-troços 1 e 2. 

 

 

6.3.2.4.2.2 Zona de interligação entre Sub-troço 1 e 2 e Sub-troço 2 

 

A Depressão de Ataíja situa-se no início do sub-troço 2, sendo ainda interferida por 

traçados da zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2. 

 

Na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 há a considerar o traçado das Ligações LB, 

LC, LD e LF (eixo 2.10, sub-eixo 2.2.2, sub-eixo 2.3.1 e eixo 2.9, respectivamente). Na zona 

do sub-troço 2, há a considerar o traçado da Alternativa 2E (sub-eixo 2.2.3) e da Alternativa 

2F (sub-eixo 2.3.2). 

 

Esta depressão alongada é atravessada sensivelmente a meio pelas Ligações LB e LC e 

pela Alternativa 2E, considerando-se impactes de magnitude média, e marginalmente pelas 

Ligações LD e LF e pela Alternativa 2F, considerando-se impactes de magnitude reduzida. 

 

Atendendo à topografia suave desta depressão, verifica-se o seu atravessamento pelos 

traçados referidos, geralmente em aterro de altura moderada, favorecendo a minimização do 

impacte associado à afectação desta área de interesse geológico/geomorfológico.  

 

Assim, considera-se pouco significativo o impacte negativo associado ao atravessamento da 

Depressão de Ataíja. 
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6.3.2.4.2.3 Sub-troço 2 

 

O Vale da Ribeira do Mogo, na zona onde é mais interessante, é directamente interferido 

pelos traçados das Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D, mais especificamente pelo sub-eixo 2.1.3, 

e pelo traçado da Alternativa 2F, mais especificamente pelo sub-eixo 2.3.2. Em ambos os 

casos os impactes, que se descrevem de seguida, consideram-se de magnitude elevada. 

 

O sub-eixo 2.1.3 atravessa este vale, em viaduto, ao km 6+500. O atravessamento em 

viaduto é claramente preferível a um desenvolvimento em aterro, já que permite manter a 

integridade do fundo do vale e minimizar a afectação das grutas existentes nas encostas 

(particularmente as grutas de Mosqueiros Alta e Baixa, mais próximas). No entanto, junto 

dos encontros sul e norte (particularmente este último), são interferidos campos de lapiás 

ruiniformes. Assim, está-se perante uma situação em que o impacte potencial é 

substancialmente minimizado pelo desenvolvimento em viaduto, mas permanece negativo, 

de magnitude elevada e significativo. Refira-se ainda que o efeito mitigador proporcionado 

pelo atravessamento em viaduto só é efectivo se a inserção dos pilares poupar as grutas 

existentes e as movimentações de terras no local forem limitadas ao mínimo indispensável. 

 

O sub-eixo 2.3.2 (Alternativa 2E) atravessa, em aterro, a ribeira do Mogo e dispõe-se 

paralelamente a esta ao longo de cerca de 4 km, aproximadamente entre o km 4+500 e 

8+500, a uma distância do talvegue entre cerca de 50 m a 10 m. Sendo um facto que o vale 

da ribeira do Mogo se desenvolve aproximadamente sobre um conjunto de cavidades 

cársicas bem hierarquizadas que comunicam o Algar do Covão com as nascentes da 

Chiqueda, verifica-se que o referido trecho do sub-eixo 2.3.2 (Alternativa 2E) se insere, com 

uma grande probabilidade exactamente sobre este importante conjunto de cavidades. Numa 

extensão de 4 km este eixo desenvolve-se muito próximo das cavidades principais, 

intersectando certamente as suas diversas ramificações. 

 

Pelo exposto, considera-se que o desenvolvimento da Alternativa 2E neste trecho 

(km 4+500 a 8+500 do sub-eixo 2.3.2) representa um impacte negativo de magnitude 

elevada, significativo em termos geológicos (e também em termos hidrogeológicos). 

Considera-se muito significativa a inserção da rasante entre os km 5+000 a 6+900, dado 

que nesta zona estão previstas escavações que atingem cerca de 25 m de altura.  
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6.3.2.5 Actividade de estaleiros 

 

Não se prevê a ocorrência de impactes com significado no meio geológico directamente 

derivados da implantação e funcionamento dos estaleiros da obra, independentemente das 

alternativas adoptadas em cada sub-troço. No entanto a sua localização terá que evitar 

determinados locais (ver medidas de minimização, capítulo 7). 

 

 

6.3.3 Impactes na geomorfologia 

 

6.3.3.1 Estabilização de taludes de escavação e aterro 

 

6.3.3.1.1 Fase de construção 

 

Durante a fase de construção, são de referir os impactes de natureza geomorfológica 

associados às dificuldades de estabilização dos taludes, uma vez que podem desenvolver-

se fenómenos de ruptura, mais ou menos progressiva. 

 

De um modo geral, trata-se de impactes negativos imediatos, directos, temporários, 

minimizáveis, certos e pouco significativos. 

 

As geometrias admissíveis para os taludes de escavação e aterro, bem como as medidas de 

protecção pertinentes, tendo em vista a sua estabilidade, encontram-se definidas no estudo 

geológico e geotécnico, sendo adoptadas pelo projecto. 

 

A estabilidade dos taludes de escavação (incluindo emboquilhamentos de túneis) depende 

da natureza, estado de alteração e de fracturação dos materiais em presença, bem como da 

altura das escavações, sua geometria e medidas de protecção adoptadas.  

 

Serão adoptadas as seguintes geometrias de taludes de escavação:  

 

- 1V:2H em terrenos do Pliocénico, Miocénico e Camadas de Alcobaça (em terrenos 

do Pliocénico e Miocénico admitem-se inclinações de 1V:1,5H na parte inferior de 

escavações com mais de 8 m de altura, se a rocha for compacta); 
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- 1V:1,5H em terrenos do Jurássico superior e Cretácico gresoso; 

- 2V:1H em terrenos das Camadas de Montejunto, Jurássico médio, Jurássico inferior 

e Cretácico. 

 

Nas escavações com mais de 8 m de altura estão previstas banquetas, o que favorece a 

sua estabilidade, constituindo um aspecto positivo. 

 

Nas áreas onde ocorre desmonte com explosivos há a possibilidade de perturbação do 

maciço geológico para além da zona a escavar, criando-se alterações geomorfológicas 

indesejáveis. Para limitar ao mínimo esta situação, o projecto prevê a utilização de técnica 

de pré-corte. Assim, considera-se que o impacte associado à perturbação dos maciços, para 

além do desejado, devido à utilização de explosivos é negativo, ocorre apenas na fase de 

construção, é imediato, temporário, localizado, irreversível, minimizável (utilizando a técnica 

de pré-corte), incerto, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

 

Para garantia da estabilidade futura dos taludes de escavação, o projecto prevê a adopção 

de medidas específicas, designadamente: 

 

- Execução de sistemas de drenagem interna, do tipo esporões e máscaras drenantes, 

para captação de afluências de água na face dos taludes, quando tal suceda ou 

tenha manifesta tendência para suceder. Esta medida visa prevenir fenómenos de 

erosão interna durante a fase de construção e, posteriormente, durante a fase de 

exploração; 

- Preenchimentos de cavidades cársicas existentes com enrocamento, após remoção 

de depósitos de “terra rossa”. Esta medida é favorável na perspectiva da estabilidade 

dos taludes; 

- Aplicações de rede metálica e eventualmente pregagens em taludes em maciços 

rochosos fracturados; 

- Revestimento de taludes com terra vegetal; 

- Realização de saneamentos pontuais, quando necessário. 

 

Refira-se, a propósito, que o preenchimentos de cavidades cársicas existentes com 

enrocamento, após remoção de depósitos de “terra rossa”, apesar de ser uma medida 

favorável na perspectiva da estabilidade dos taludes, apresenta também impactes 

negativos, dado substituir-se um preenchimento natural criado in situ, por um preenchimento 
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artificial, antrópico. O impacte criado classifica-se como negativo, de magnitude reduzida, 

directo, permanente, provável, localizado, irreversível e não minimizável. 

 

Nos taludes de aterro as inclinações previstas garantem condições de estabilidade: 1V:2H 

em aterros em solos e 1V:1,5H em aterros em enrocamento. 

 

Para garantia de estabilidade futura dos aterros, o projecto contempla diversas disposições, 

designadamente tratamentos para a fundação dos taludes, que envolvem saneamentos, 

quando necessário (designadamente no atravessamento de formações aluvionares 

compressíveis de pequena dimensão e de depósitos de terra rossa); revestimento vegetal; 

drenagem adequada dos taludes, principalmente na zona do pé de talude. Refira-se que os 

saneamentos a executar representam um impacte (geológico) negativo decorrente na fase 

de construção, imediato, directo, permanente, localizado, irreversível, certo, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

 

 

6.3.3.1.2 Fase de exploração 

 

Relativamente a esta fase, os principais impactes geológicos esperados, directa ou 

indirectamente, estão associados a eventuais problemas de instabilização de taludes de 

escavação ou aterro. 

 

De um modo geral, trata-se de impactes negativos a médio prazo, directos ou indirectos, 

temporários, localizados, irreversíveis, minimizáveis, incertos e pouco significativos, 

atendendo às disposições construtivas previstas. 

 

No entanto, caso se verifiquem problemas pontuais na estabilidade futura de taludes de 

escavação e aterro, devem ser implantadas disposições de segurança complementares. 

 

 

6.3.3.2 Execução e presença de aterros e de escavações 

 

Independentemente das questões relacionadas com a estabilização de taludes, são 

inevitáveis e permanentes os impactes na geomorfologia que são originados na fase de 

construção, em resultado das obras definitivas de terraplenagem, ou seja, a própria criação 
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e posterior permanência dos aterros e das escavações, representando alterações da 

morfologia natural do terreno. 

 

 

6.3.3.2.1 Aterros e escavações ao longo da plena via 

 

Tratando-se de um projecto viário com características geométricas muito exigentes, quer em 

planta, quer em perfil longitudinal, a possibilidade de ajustamento às características naturais 

do relevo é reduzida, o que implica que as principais elevações são frequentemente 

atravessadas por escavações de grande altura e, mais raramente, por túnel, solução que 

permite a minimização do impacte geomorfológico. Analogamente as principais zonas de 

baixa são atravessadas em aterro ou, com maior frequência, por viaduto, traduzindo-se 

também esta solução por minimização do impacte geomorfológico. 

 

Os impactes geomorfológicos associados à execução e presença das escavações e aterros 

são negativos, criados na fase de construção, imediatos, directos, permanentes, localizados, 

irreversíveis, não minimizáveis e certos. 

 

Considera-se, ao nível dos eixos e sub-eixos a ocorrência de impactes negativos de 

magnitude reduzida quando a extensão total dos trechos com altura de escavação e aterro 

com altura superior a 15 m é inferior a 3 km. Quando esta extensão está compreendida 

entre 3 e 6 km, considera-se magnitude média. Quando esta extensão é superior a 6 km 

considera-se magnitude elevada.  

 

No caso de ocorrerem alturas de escavação e aterro superiores a 25 m, este critério é 

ajustado. Assim, neste caso, considera-se magnitude média quando a extensão total dos 

trechos com altura de escavação e aterro superior a 25 m é inferior ou igual a 500 m (desde 

que a estação dos trechos com altura superior a 15 m não seja superior a 6 km) e 

considera-se magnitude elevada, sempre que a extensão total dos trechos com altura de 

escavação e aterro superior a 25 m seja superior a 500 m.  

 

O significado do impacte ao nível de cada escavação e aterro, depende da magnitude, ou 

seja da altura máxima atingida. Assim considera-se que impactes de magnitude elevada são 

muito significativos, impactes de magnitude média são significativos e impactes de 

magnitude reduzida são pouco significativos.  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.47 

 

Nos eixos e sub-eixos em que todos os aterros e escavações apresentem altura inferior a 15 

m, considera-se que o impacte geomorfológico é muito pouco significativo. 

 

Para a avaliação dos impactes relacionados com a alteração permanente da morfologia 

(criação de aterros e escavações) identifica-se no Quadro 6.3.8, ao longo dos diversos eixos 

e sub-eixos em estudo a extensão dos trechos em escavação e aterro, cuja altura ao eixo da 

via é superior a 15 m e superior a 25 m, classificando-se em cada caso a magnitude e o 

significado do impacte, de acordo com os critérios referidos anteriormente. 

 

A mesma abordagem é apresentada no Quadro 6.3.9, relativamente às diferentes 

alternativas de traçado por sub-troço. 

 

Conforme referido anteriormente, os túneis previstos constituem uma minimização muito 

importante do impacte geomorfológico potencial, dado que evitam a execução e 

permanência de escavações de grandes dimensões. 

 

Nos túneis escavados em galeria, não chega a ocorrer impacte geomorfológico digno de 

nota. 

 

Nos túneis escavados a céu aberto (referidos no subcapítulo 6.3.2.1), verifica-se a situação 

particular de ocorrer um forte impacte durante a fase de construção, mas este ser apenas 

temporário, uma vez que no final da obra é efectuada modelação do terreno sobre o túnel, 

recriando-se condições topográficas próximas das originais. O impacte geomorfológico 

associado à execução dos túneis escavado a céu aberto classifica-se como negativo, 

ocorrente na fase de construção, imediato, directo, temporário, localizado, reversível 

(parcialmente), minimizável, certo, de magnitude elevada e pouco significativo (devido ao 

seu carácter temporário). 
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Quadro 6.3.8 - Extensões dos trechos em escavação e/ou aterro, com altura superior a 15 m e a 25 m, por Eixo/Sub-eixo, e impacte associado 

Aterros Escavações Aterros + escavações Impacte 

Eixo / sub-

eixo 

Extensão com 

altura superior 

a 15 m (m) 

Extensão com 

altura superior 

a 25 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

15 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

25 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

15 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

25 m (m) 

Magnitude Significado 

0.1.1 1.080 0 1.270 0 2.350 0 Reduzida Pouco Sig. 

1.1.4 690 0 755 0 1.445 0 Reduzida Pouco Sig. 

1.2.1 0 0 130 0 130 0 Reduzida Pouco Sig. 

1.2.2 460 0 480 0 940 0 Reduzida Pouco Sig. 

1.3.2 0 0 150 0 150 0 Reduzida Pouco Sig. 

1.5 0 0 570 0 570 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.1.3 350 0 545 0 895 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.1.4 200 80 2.160 530 2.360 610 Elevada 
Muito 

Significativo 

2.1.5 100 0 470 0 570 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.1.6 150 0 850 0 1.000 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.2.3 100 0 680 0 780 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.2.4 850 100 2.500 630 
3.350 730 

Elevada 
Muito 

Significativo 

2.2.6 900 0 0 0 900 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.2.7 150 0 1.880 0 2.030 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.3.2 300 0 400 0 700 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.4.1 0 0 360 0 360 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.4.2 0 0 360 0 360 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.51 700 0 1.680 0 2.380 0 Reduzida Pouco Sig. 
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Aterros Escavações Aterros + escavações Impacte 

Eixo / sub-

eixo 

Extensão com 

altura superior 

a 15 m (m) 

Extensão com 

altura superior 

a 25 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

15 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

25 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

15 m (m) 

Extensão com 

altura superior a 

25 m (m) 

Magnitude Significado 

2.5.2 150 40 420 0 570 40 Média Significativo 

2.5.3A 2.150 0 1.810 560 
3.960 560 

Elevada 
Muito 

Significativo 

2.5.3B 1.950 0 1.740 560 
3.690 560 

Elevada 
Muito 

Significativo 

2.5.3C 2.350 0 1.620 500 3.970 500 Média Significativo 

2.6 540 0 1.100 0 1.640 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.7 500 80 1.160 230 1.660 310 Média Significativo 

2.8.1 300 0 460 150 760 150 Média Significativo 

2.8.2 300 0 0 0 300 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.9 400 0 0 0 400 0 Reduzida Pouco Sig. 

2.11 0 0 360 0 360 0 Reduzida Pouco Sig. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.50 

 

Quadro 6.3.9 - Síntese dos impactes geomorfológicos na plena via, por Alternativa de traçado com aterros e/ou escavações > 15 m altura ao eixo 

 

Alternativa 

Extensão 

aterros altura 

> 15 m (km) 

Extensão 

escavações 

altura > 15m 

(km) 

Extensão 

aproximada total de 

aterros e 

escavações com 

alt>15m (km) 

Extensão 

aterros 

altura > 

25 m 

(km) 

Extensão 

escavações 

altura >  

25m (km) 

Extensão 

aproximada 

total de 

aterros e 

escavações 

com 

alt>25m 

(km) 

Magnitude 

global do 

impacte 

Significado global 

do impacte 

Lig. A.O. LOB 0,00 0,15 0,2 0,00 0,00 0,0 Reduzida Pouco significativo 

1A 1,77 2,02 3,8 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

1B 1,54 1,75 3,3 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

1C 1,77 2,17 3,9 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

1D 1,54 1,90 3,4 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

1E 1,70 2,59 4,4 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

Sub-troço 1 

1F 1,54 2,32 3,9 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

LB 0,30 0,46 0,8 0,00 0,15 0,2 Média significativo 

LE 0,60 0,46 1,1 0,00 0,15 0,2 Média significativo 

Zona de ligação 

entre os Sub-

troços 1 e 2 LF 0,70 0,46 1,2 0,00 0,15 0,2 Média significativo 

2A 0,80 4,02 4,8 0,08 0,53 0,5 Elevada Muito Significativo 

2B 1,35 4,85 6,2 0,08 0,53 0,5 Elevada Muito significativo 

2C 1,10 3,02 4,1 0,08 0,23 0,2 Média Significativo 

2D 1,65 3,85 5,5 0,08 0,23 0,2 Média Significativo 

2E 0,95 3,18 4,1 0,10 0,63 0,7 Elevada Muito Significativo 

Sub-troço 2 

2F 1,15 2,90 4,1 0,10 0,63 0,7 Elevada Muito Significativo 
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Alternativa 

Extensão 

aterros altura 

> 15 m (km) 

Extensão 

escavações 

altura > 15m 

(km) 

Extensão 

aproximada total de 

aterros e 

escavações com 

alt>15m (km) 

Extensão 

aterros 

altura > 

25 m 

(km) 

Extensão 

escavações 

altura >  

25m (km) 

Extensão 

aproximada 

total de 

aterros e 

escavações 

com 

alt>25m 

(km) 

Magnitude 

global do 

impacte 

Significado global 

do impacte 

3A 2,15 2,17 4,3 0,00 0,56 0,6 Elevada Muito Significativo 

3B 0,15 1,88 2,0 0,00 0,00 0,0 Reduzida Pouco significativo 

3C 2,30 2,23 4,5 0,04 0,56 0,6 Elevada Muito Significativo 

3D 1,25 2,42 3,7 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 

3E 2,15 2,53 4,7 0,00 0,56 0,6 Elevada Muito Significativo 

Sub-troço 3 

3F 1,05 1,88 2,9 0,00 0,00 0,0 Média Significativo 
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6.3.3.2.2 Aterros e escavações associados à Estação de Leiria 

 

Além dos impactes relacionados com a implantação dos eixos ferroviários propriamente 

ditos, há a considerar os impactes localizados, mas importantes, relacionados com a 

implantação da estação de Leiria (considerada como um projecto complementar), para as 

duas localizações alternativas, ambas no sub-troço 2. 

 

O impacte geomorfológico associado a qualquer das localizações da Estação de Leiria 

classifica-se como negativo, ocorrente na fase de construção, imediato, directo, permanente, 

localizado, irreversível, não minimizável, certo, de magnitude média, pouco significativo. 

 

 

6.3.3.2.2.1 Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D - Estação de Leiria Poente 

 

A implantação da estação de Leiria Poente implica a criação de uma plataforma rectangular 

quase completamente em aterro, com cerca de 300x250 m de lado. Prevêem-se ainda duas 

vias de acesso (eixos 1 e 2). O eixo 1, com cerca de 900 m de comprimento ajusta-se 

bastante ao terreno natural, apresentado impactes mínimos. O eixo 2, com cerca de 1750 m 

de comprimento implica escavações e aterros que atingem, respectivamente, alturas 

máximas de 9,5 m e 17 m. 

 

 

6.3.3.2.2.2 Alternativas 2E e 2F - Estação de Leiria Nascente 

 

A implantação da estação de Leiria Nascente implica a criação de uma plataforma triangular, 

misto escavação e aterro com lados com cerca de 300x300x350 m. Prevê-se uma via de 

acesso com 2130 m de comprimento que implica escavações e aterros que atingem, 

respectivamente, alturas máximas de 13,5 m e 21 m. 

 

 

6.3.4 Síntese de impactes 

 

Apresenta-se, no Quadro 6.3.10 uma matriz síntese dos diversos tipos de impactes na 

geologia e geomorfologia associados às diferentes alternativas em estudo. 
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Quadro 6.3.10 - Síntese dos impactes na Geologia, Geomorfologia e Solos 

Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

LOA 
CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

L
ig

ig
a
çã

o
 a

o
 A

e
ro

p
o
rt

o
 

d
a
 O
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LOB 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural da 

Gruta de Turquel 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente da Gruta de 

Turquel 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

1A 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Benedita - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ● DIR PER P L IRREV - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural 

das Grutas da Senhora da 

Luz 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente das Grutas 

da Senhora da Luz 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural da 

Gruta de Turquel 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente da Gruta de 

Turquel 
- ● IND PER C L IRREV - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 1
 

1B 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

1B 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Benedita - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

1C 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ● DIR PER P L IRREV - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural 

das Grutas da Senhora da 

Luz 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente das Grutas 

da Senhora da Luz 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

1D 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 1
 

1E 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

1E CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4652 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4652 - ● DIR PER P L IRREV - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural 

das Grutas da Senhora da 

Luz 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente das Grutas 

da Senhora da Luz 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 1
 

1F 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 
LA 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Área de Moleanos - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física da 

Depressão de Ataíja 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Depressão de Ataíja - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

Z
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a
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LB 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

LB CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Área de Moleanos - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física da 

Depressão de Ataíja 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Depressão de Ataíja - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

LC 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 
Afectação física da 

Depressão de Ataíja 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Depressão de Ataíja - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - LD 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

LE 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

Z
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LF 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 5300 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 5300 - ● IND PER P L IRREV - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Afectação física do Campo 

de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Campo de Dolinas de 

Lagoa do Cão e Casal 

do Rei 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

Z
o
n
a
 d

e
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a
çã

o
 e

n
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e
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S
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b
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1
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LF 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 6231 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 6231 - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Áreas de Alpedriz, 

Barreiros-Barosa e 

Regueira de Pontes 

- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física do Vale 

da Ribeira do Mogo 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Vale da Ribeira do Mogo - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Bidoeira de Cima - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

S
u
b
-t
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2A 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Área de 

Albergaria/Barosa 
- ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 6231 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 6231 - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Áreas de Alpedriz, 

Barreiros-Barosa e 

Regueira de Pontes 

- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física do Vale 

da Ribeira do Mogo 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Vale da Ribeira do Mogo - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

2B 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Área de 

Albergaria/Barosa 
- ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 6231 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 6231 - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 9 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 9 - ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4199 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4199 - ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

S
u
b
-t

ro
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2C 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico na Área 

Reserva Maceira-Leiria 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Maceira-

Leiria 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Áreas de Alpedriz, 

Barreiros-Barosa e 

Regueira de Pontes 

- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física do Vale 

da Ribeira do Mogo 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Vale da Ribeira do Mogo - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Bidoeira de Cima - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

2C 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Área de 

Albergaria/Barosa 
- ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 6231 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 6231 - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 9 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 9 - ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 4199 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 4199 - ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico na Área 

Reserva Maceira-Leiria 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Maceira-

Leiria 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 2
 

2D 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ● DIR PER C L IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Áreas de Alpedriz, 

Barreiros-Barosa e 

Regueira de Pontes 

- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física do Vale 

da Ribeira do Mogo 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Vale da Ribeira do Mogo - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

2D 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Poente e 

respectivos acessos 

Área de 

Albergaria/Barosa 
- ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Área de Moleanos - ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural da 

Gruta de Turquel 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente da Gruta de 

Turquel 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física da 

Depressão de Ataíja 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Depressão de Ataíja - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Bidoeira de Cima - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 2
 

2E 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Nascente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Nascente 

e respectivos acessos 

Área de Azabucho - ●● DIR PER C L IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico em Áreas 

potenciais 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Área de Moleanos - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação do 

enquadramento natural da 

Gruta de Turquel 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Envolvente da Gruta de 

Turquel 
- ● IND PER C L IRREV - - 

CONST 
Afectação física do Vale 

da Ribeira do Mogo 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Vale da Ribeira do Mogo - ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST 
Afectação física da 

Depressão de Ataíja 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Depressão de Ataíja - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 

Presença de escavação 

provisória de grandes 

dimensões 

Escavação de túnel a céu 

aberto 
Bidoeira de Cima - ●●● DIR TEMP C L REV - - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

CONST 

Presença da Estação de 

Leiria Nascente e 

respectivos acessos 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da Estação de Leiria Nascente 

e respectivos acessos 

Área de Azabucho - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 3
 

3A 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 5380 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 5380 - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP C L IRREV - - - 

3B 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ● DIR TEMP C L IRREV - - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

3C 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 5380 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 5380 - ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 3D 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

3D CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 3
 

3E CONST 

Criação de variações 

bruscas no estado de 

tensão dos maciços 

Uso explosivos Escavações - ● DIR TEMP C L IRREV - - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Impacte Acção geradora de impacte Localização Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Significado sem 

medidas 

mitigadoras 

Significado 

com medidas 

mitigadoras 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

3E 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST 
Afectação da exploração 

da pedreira 5380 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 
Pedreira 5380 - ● DIR PER C L IRREV - - 

CONST 

Afectação da 

disponibilidade do recurso 

geológico Área Reserva 

Barracão-Pombal 

Construção e futura presença 

da plataforma ferroviária 

Área Reserva Barracão-

Pombal 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

Instabilização de taludes 

de aterro ou escavação 

Execução e presença de 

taludes de aterro e escavação 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ● DIR TEMP I L IRREV - - - 

S
u
b
-t

ro
ço

 3
 

3F 

CONST 

Presença de escavações 

e aterros com mais de 15 

m de altura 

Operações de terraplenagem 

para a criação da plataforma 

da via 

Ocorrências difusas ao 

longo do traçado 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - - 
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São de referir diversos tipos de impactes, associados, na quase totalidade, na fases de 

exploração do empreendimento. 

 

Os impactes são negativos, mas localizados e, na maior parte das vezes, directos e certos. 

 

Em termos de apreciação global, considerando a adopção das medidas de minimização 

aplicáveis, os diferentes tipos de impactes compreendem os diversos níveis de importância, 

desde pouco significativos, na sua maioria, a muito significativos. 

 

Consideram-se muito significativos os impactes permanentes criados na fase de construção 

relacionados com os atravessamentos da área de reserva para margas e calcários de 

Maceira-Lis pelas Alternativas 2C e 2D e da área de reserva para argilas especiais de 

Barracão-Pombal pelas Alternativas 3B, 3D e 3F. Considera-se ainda muito significativa a 

afectação do Vale da Ribeira do Mogo pela Alternativa 2F e as alterações morfológicas 

resultantes da execução de aterros e escavações no caso da Alternativa 2B. 

 

 

6.3.5 Impactes cumulativos 

 

Verificam-se efeitos de cumulatividade na afectação de recursos geológicos e 

geomorfológicos, entre o efeitos do empreendimento em estudo e outros projectos 

existentes ou previstos, incluindo projectos complementares e subsidiários 

 

Os efeitos cumulativos cuja relevância justifica uma focagem específica relacionam-se 

fundamentalmente com: 

 

- Utilizações do solo existentes que contribuem para impactes cumulativos com o 

empreendimento em estudo, em termos de afectação da disponibilidade de 

aproveitamento de recursos geológicos de interesse económico. Neste âmbito há a 

considerar, principalmente a presença disseminada de áreas urbanas que restringem 

o espaço utilizável para a exploração de recursos geológicos, o que contribui para 

tornar mais gravosa a ocupação de espaços remanescentes pelo projecto em 

estudo. Além das áreas urbanas há também a considerar a presença de vias de 

comunicação (estradas, ferrovias, etc.); 
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- Utilizações do solo existentes que contribuem para alterações relevantes da 

morfologia natural do terreno. De relevar neste caso a presença de pedreiras que 

representam uma forte artificialização do ambiente geomorfológico. Nas áreas onde 

se verifica intensa presença de pedreiras (ou uma pedreira de grandes dimensões), 

a inserção do empreendimento em estudo contribui para um forte efeito cumulativo 

negativo em termos geomorfológicos; 

- Utilização intensiva de explosivos na proximidade de locais da obra da linha férrea, 

onde também decorra utilização de explosivos; 

- Existência de projectos, cuja concretização se traduz em elevadas movimentações 

de terras e alteração da morfologia do terreno previstos para áreas geográficas 

também afectas ao desenvolvimento do empreendimento em estudo. Nestas 

condições encontram-se fundamentalmente projectos rodoviários e a intenção de 

construção do novo Aeroporto da Ota. 

 

Relativamente ao primeiro aspecto, importa salientar que a presença de áreas urbanas e de 

vias de comunicação é uma constante em todas as áreas de reserva e Potenciais para o 

aproveitamento dos recursos geológicos, atravessadas por traçados em apreciação no 

presente estudo Prévio. 

 

Assim, verificam-se impactes cumulativos negativos e muito significativos na Área de 

Reserva de Maceira-Leiria, associados à adopção das Alternativas 2C e 2D e na Área de 

Reserva de Barracão-Pombal, associados às Alternativas 3B, 3D e 3F. 

 

A situação correspondente à Área de Reserva de Maceira-Leiria é de todas a mais crítica, 

dado que atendendo à reduzida dimensão desta área de reserva, o traçado das Alternativas 

2C e 2D ocupa uma parte significativa dos terrenos ainda não explorados e livres de 

ocupação urbana e de passagem de vias de comunicação. 

 

Em relação ao segundo aspecto - utilizações do solo existentes que contribuem para 

alterações relevantes da morfologia natural do terreno – há a destacar o papel das 

pedreiras, particularmente na área a poente de Rio Maior, na área de Moleanos e na área 

de Ataíja e Casais de Santa Teresa. É nestas áreas que se verificam os impactes 

geomorfológicos cumulativos negativos que se assumem como muito significativos. 
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Na área a poente de Rio Maior, a maior gravidade de impacte geomorfológico cumulativo 

ocorre na área em torno da pedreira nº 4652 (Vale da pedreira), atendendo à grande 

superfície de terreno artificializado pela exploração desta unidade e ao facto do traçado das 

Alternativas 1A, 1B e 1C se inserirem nesta área. 

 

Na área em torno de Moleanos verifica-se uma grande densidade de pedreiras, razão pela 

qual, a introdução de um traçado ferroviário neste território representa um impacte 

geomorfológico cumulativo negativo com relevância. Todas as Alternativas do Sub-troço 1 

terminam nesta área. 

 

Na área de Ataíja e Casais de Santa Teresa a maior relevância dos impactes 

geomorfológicos (e também geológicos) em termos cumulativos relaciona-se, não só com a 

grande profusão de pedreiras que também se encontra nesta área, como também com o 

facto de nesta envolvente existirem unidades morfológicas de particular interesse 

conservacionista – Vale da Ribeira do Mogo e Depressão de Ataíja - que já se encontram 

muito ameaçadas pela presença de pedreiras e que ficarão ainda mais comprometidas com 

a inclusão do projecto ferroviário, principalmente no caso de adopção das Alternativas 2E e 

2F. 

 

Além das pedreiras também importa considerar a existência de áreas onde o impacte 

geológico e geomorfológico associado à implantação de uma infra-estrutura linear com 

características geométricas exigentes como é a linha ferroviária em estudo, é reforçado pela 

presença de outro empreendimento com características similares em termos de implantação 

no território. 

 

Situações deste tipo ocorrem de forma pontual em locais onde a linha ferroviária em estudo 

poderá cruzar-se com infra-estruturas rodoviárias importantes, o que se verifica a poente de 

Rio Maior, na intersecção com os Sub-eixos 1.1.3 ou 1.2.2 (Alternativas 1A, 1C e 1E ou 1B, 

1D e 1F, respectivamente) com a A15 (na ligação Rio Maior/Óbidos). Ocorrem também de 

forma mais contínua em termos espaciais, assumindo maior relevância, em situações em 

que a linha ferroviária em estudo e uma importante infra-estrutura rodoviária existente se 

desenvolvem paralelamente numa certa extensão, ocupando o mesmo corredor territorial. 

Estes casos ocorrem entre o Sub-eixo 0.1.1 (Alternativas 1A a 1E) e a A1, ao longo de cerca 

de 6 km; entre o Sub-eixo 2.1.4 (Alternativas 2A e 2B) e a A8, ao longo de cerca de 7 km; 

entre o Sub-eixo 2.7 (Alternativas 2C e 2D) e a A8, ao longo de cerca de 4 km; entre os Sub-
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eixos 2.2.6 e 2.2.7 (Alternativas 3B e 3F) e a A1, ao longo de cerca de 11 km e entre o Eixo 

2.6 (Alternativa 3D) e a A1, ao longo de cerca de 5 km. 

 

Quanto à utilização intensiva de explosivos na proximidade de locais da obra da linha férrea, 

onde também decorra utilização de explosivos, verifica-se que esta situação poderá ocorrer 

fundamentalmente na área da pedreira nº 4652 (Vale da pedreira), a poente de Rio Maior. 

Com efeito, durante a construção da linha férrea, caso se mantenha a laboração da 

pedreira, o impacte geológico de possibilidade de instabilização dos maciços devido à 

utilização de explosivos terá efeitos de cumulatividade, dado que nas escavações a realizar 

nos Sub-eixos 1.1.3 ou 1.1.2, - que atravessam a área (no caso de adopção das Alternativas 

1A, 1B e 1C ou 1B, 1D e 1F, respectivamente) – ocorre utilização moderada de explosivos. 

 

Contando com o efeito de cumulatividade associado a uma eventual utilização simultânea 

de explosivos, o impacte geológico global associado a esta situação é localmente e 

temporariamente muito significativo. 

 

Em relação ao último aspecto - Existência de projectos que se traduzam em elevadas 

movimentações de terras e alteração da morfologia do terreno previstos para áreas 

geográficas também afectas ao desenvolvimento do empreendimento em estudo – há a 

considerar, fundamentalmente, as seguintes situações: 

 

- Projectos rodoviários; 

- Projectos ferroviários complementares ao projecto em estudo; 

- Futuro Aeroporto da Ota. 

 

Relativamente a projectos rodoviários, há a considerar impactes cumulativos, sobretudo no 

âmbito das alterações no relevo, com os seguintes projectos: 

 

- A10 (Ligação Carregado/Benavente) e Nó entre a A10 e a A1, na envolvente dos 

Sub-eixos 0.1.1 e 0.1 FO (Alternativas 1A a 1F); 

- IC9 (ligação Nazaré/EN1), entre Aljubarrota e Ataíja de Cima, Sub-eixos 2.1.3 

(Alternativas 2A a 2D), 2.2.3 (Alternativa 2E) e 2.3.2 (Alternativa 2F); 

- A17 (Ligação Marinha Grande/Figueira da Foz) e Nó com a A8, Sub-eixo 2.1.5 

(Alternativas 2A a 2D); 

- IC 8 (Ligação A1/A17), Sub-eixo 2.5.3 (Alternativas 3A, 3C e 3E). 
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Em relação a projectos complementares ao projecto em estudo, há a considerar os 

prolongamentos para norte e para sul da linha de alta velocidade (ligação Lisboa/Alenquer a 

sul e Pombal/Porto a norte). Trata-se de projectos que, pela sua natureza similar, 

apresentam uma tipologia de impactes geológicos e geomorfológicos semelhante. O efeito 

cumulativo (na acessão de cumulatividade na incidência de impactes sobre um recurso num 

determinado território), ocorre apenas nos pontos de ligação ao percurso em estudo.  

 

Por fim há a considerar a intenção de construção do novo Aeroporto de Lisboa na área da 

actual base aérea da Ota, junto do rio com o mesmo nome. 

 

Neste caso, é de prever a ocorrência de impactes cumulativos com significado em termos 

geológicos e, sobretudo, geomorfológicos, em toda a área da baixa aluvionar do rio Ota e 

zonas adjacentes. Refira-se, no entanto que, neste caso, os impactes derivados da 

construção da linha de alta velocidade (neste caso Sub-eixo 0.1.1 – Alternativas 1A a 1F e 

Sub-eixo 1.1.1 – Alternativas LOA e LOB) são infimamente menores do que os que se 

poderão associar à construção do novo aeroporto. 
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6.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

6.4.1 Hidrogeologia 

 

6.4.1.1 Metodologia 

 

Neste ponto efectua-se a análise do impacte ambiental provocado pela “Ligação Ferroviária 

de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, Troço Alenquer (Ota) – Pombal” nas condições 

hidrogeológicas dos terrenos atravessados, tendo em consideração as características 

genéricas dos sistemas aquíferos e os seus usos, e a afectação ou proximidade a captações 

subterrâneas. 

 

Os impactes serão determinados para as diferentes alternativas em estudo, para a fase de 

construção e de exploração de forma conjunta, uma vez que se considera que a afectação 

ocorrerá de imediato com o início da implantação do projecto. 

 

Os potenciais impactes identificados decorrem das seguintes situações: 

 

- Alterações na infiltração e afectação da permeabilidade com eventuais repercussões 

ao nível da disponibilidade de água subterrânea, como resultado, numa primeira 

fase, das actividades de obra e numa segunda fase, da presença da plataforma da 

via ; 

- Rebaixamentos dos níveis freáticos pela execução de escavações e túneis em 

galeria; 

- Afectação directa de poços e possibilidade de afectação da disponibilidade de água 

em captações próximas. 

 

Em termos metodológicos esta análise foi realizada de acordo com o seguinte 

procedimento: 

 

- Tratamento da informação; 

- Selecção dos parâmetros ponderadores: 

■ Vulnerabilidade, Produtividade e Importância Regional; 
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■ Afectação ou proximidade de captações subterrâneas (faixas envolventes ao eixo 

da via, com uma largura total de 80 m — faixa de afectação directa — e largura 

total de 400 m — corredor associado a cada traçado); 

- Cálculo do valor de ponderação para cada eixo ou sub-eixo, conhecidos os 

comprimentos das intersecções para cada sistema aquífero, bem como o número de 

captações presentes nas faixas de 80 e 400 m de largura, associadas a cada 

eixo/sub-eixo; 

- Cálculo do valor de ponderação para cada alternativa, considerando previamente o 

valor ponderado dos eixos e/ou sub-eixos que lhe pertencem. Este valor de impacte 

final associado a cada alternativa reflecte assim os aspectos de maior 

sensibilidade que permitem diferenciar, em cada sub-troço, as alternativas entre si. 

 

O impacte do projecto é considerado sempre negativo, uma vez que vai corresponder a uma 

potencial diminuição da recarga de aquíferos e potencial afectação de captações 

subterrâneas, dependendo a sua magnitude das afectações em causa, que se encontram 

desta forma traduzidas num valor final de impacte para cada alternativa que permitirá 

posteriormente a sua mais fácil e directa comparação. 

 

 

6.4.1.2 Identificação e Previsão de Impactes na Fase de Construção e na Fase de 

Exploração 

 

De acordo com a metodologia atrás exposta e tendo como objectivo a avaliação do impacte 

associado a cada alternativa em termos de afectação de aquíferos e de pontos de água 

existentes, apresenta-se seguidamente a sua análise faseada. Numa primeira fase é 

avaliado o impacte associado a cada eixo ou sub-eixo (pontos 6.4.1.2.3 a 6.4.1.2.5), 

posteriormente faz-se uma análise a cada alternativa composta pelos diferentes eixos e sub-

eixos em estudo. 

 

 

6.4.1.2.1 Tratamento da Informação 

 

O tratamento da informação baseou-se em: 
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- Cálculo do comprimento da intersecção dos sistemas aquíferos por cada eixo/sub-

eixo; 

- Cálculo do número de captações subterrâneas, para cada eixo/sub-eixo, 

considerando a faixa de 80 m de largura, correspondendo à faixa de afectação 

directa do traçado, e de 400 m de largura, correspondendo ao corredor associado a 

cada traçado e onde este se poderá ajustar em fase de projecto de execução após a 

sua aprovação oficial. 

 

A informação foi tratada com recurso ao software de Sistemas de Informação Geográfica 

Arc Gis 9 da ESRI. 

 

 
6.4.1.2.2 Classificação e Ponderação dos Sistemas Aquíferos 

 

Neste ponto é feita a classificação e ponderação dos sistemas aquíferos intersectados pelos 

traçados em estudo, conforme foram identificados e descritos na situação de referência. Os 

parâmetros adoptados para a classificação dos sistemas aquíferos foram os seguintes: 

 

- Vulnerabilidade (V); 

- Produtividade (P); 

- Importância Regional (IR). 

 

No Quadro 6.4.1 apresentam-se os parâmetros e a sua divisão em índices de baixa a 

elevada vulnerabilidade, produtividade e importância regional utilizados para classificar os 

sistemas aquíferos intersectados (Quadro 6.4.2). 

 

As classes foram definidas em termos quantitativos para os parâmetros produtividade e 

importância regional e em termos qualitativos para o parâmetro vulnerabilidade, neste último 

caso baseado em análise pericial face ao conhecimento do comportamento hidrogeológico 

perante o risco de contaminação. Foram considerados de vulnerabilidade elevada os 

aquíferos cársicos de maior complexidade tendo como paradigma o que se encontra 

instalado no Maciço Calcário Estremenho, ao passo que os aquíferos confinados ou semi-

confinados foram considerados de vulnerabilidade baixa a média. 
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Quadro 6.4.1 - Parâmetros para classificação dos sistemas aquíferos 

Classe Vulnerabilidade Produtividade (l/s) Importância Regional (km2) 

1 baixa < 2 baixa < 10 baixa 

2 baixa a média 2 a 5 baixa a média 10 a 50 baixa a média 

3 média 5 a 10 média 50 a 200 média 

4 média a elevada 10 a 20 
média a 

elevada 
200 a 500 

média a 

elevada 

5 elevada > 20 elevada > 500 elevada 

 

A ponderação dos sistemas aquíferos foi feita atribuindo um peso de 50 % ao parâmetro 

vulnerabilidade e 25 % tanto à produtividade como à importância regional. 
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Quadro 6.4.2 - Classificação dos sistemas aquíferos em estudo 

Nota: por “outros sistemas” entendeu-se a área não classificada como sistema aquífero, atribuindo-se o valor 0 (zero) em cada um dos parâmetros; estas áreas serão levadas 
em consideração no cálculo dos trechos que intersectam sistemas aquíferos. 

 

Orla Ocidental Carbonatada Orla Ocidental Detritica 

Bacia 

Terciária do 

Tejo e Sado 

Índice 

O18 

Maceira 

O20 Maciço Calcário 

Estremenho 

O29 

Louriçal 

O19 

Alpedriz 

O14 Pousos –

 Caranguejeira 

O12 Vieira de 

Leiria –

 Marinha 

Grande 

T1 - Bacia 

Terciária do 

Tejo e Sado 

Margem 

Direita 

Outros 

Sistemas 
Peso 

Vulnerabilidade 4 5 3 2 3 4 3 0 0,50 

Produtividade 4 1 5 2 3 4 4 0 0,25 

Importância regional 1 5 5 3 3 4 5 0 0,25 

IA – Índice do 

Sistema Aquífero 
0,65 0,80 0,80 0,45 0,60 0,80 0,75 0  
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6.4.1.2.3 Cálculo de Trechos (T) que Intersectam os Sistemas Aquíferos 

 

Nesta fase foi calculado o comprimento da intersecção de cada sistema aquífero pelos 

diferentes eixos e sub-eixos e que passará a ser designado por trecho interceptado por cada 

eixo/sub-eixo. 

 

Tendo em consideração que alguns eixos e sub-eixos intersectam áreas não classificadas 

como “sistema aquífero” optou-se por classificar essas áreas como “outros sistemas”, às 

quais se atribuiu o valor 0 (zero) a cada um dos três parâmetros considerados. Os eixos e 

sub-eixos que intersectarem estas áreas serão assim “beneficiados” em relação aos outros. 

 

Desta forma os eixos e sub-eixos são classificados na sua totalidade, o que significa que o 

comprimento total será igual à soma do comprimento dos diversos trechos que o constituem. 

∑
=

=
N

i

TiSE
1

)(  

 

Em que:  

 

SE - comprimento do eixo / sub-eixo; 

Ti - comprimento de cada trecho i; 

i - índice do trecho, de 1 a N; 

N - número de trechos que constituem o sub-eixo. 

 

No Quadro 6.4.3 apresentam-se os comprimentos das intersecções de cada sistema 

aquífero pelos diferentes eixos / sub-eixos.  
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Quadro 6.4.3 – Cálculo do comprimento dos trechos de cada eixo / sub-eixo que intersectam cada sistema aquífero 

Comprimento dentro de cada sistema aquífero 

Eixo / sub-eixo Comprimento (m) O12 

(m) 

O12 

(%) 

O14 

(m) 

O14 

(%) 

O19 

(m) 

O19 

(%) 

O29 

(m) 

O29 

(%) 

O18 

(m) 

O18 

(%) 

O20 

(m) 

O20 

(%) 
T1 (m) T1 (%) 

Outros 

(m) 

Outros 

(%) 

Total 

(%) 

0.1 FO 3641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3641 100 0 0 100 

0.1.1 13765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13765 100 0 0 100 

0.1.2 4923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4923 100 0 0 100 

0.2 6381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6381 100 0 0 100 

1.1.1 2396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2396 100 0 0 100 

1.1.2 6711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6711 100 0 0 100 

1.1.3 24157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5785 24 17554 73 818 3 100 

1.1.4 13359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13359 100 0 0 0 0 100 

1.2.1 7854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7854 100 0 0 100 

1.2.2 22804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4706 21 15129 66 2969 13 100 

1.3.1 6697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6697 100 0 0 0 0 100 

1.3.2 6360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6360 100 0 0 0 0 100 

1.5 4487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4487 100 0 0 0 0 100 

2.1.1 2284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2284 100 0 0 0 0 100 

2.1.2 2673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2673 100 0 0 0 0 100 

2.1.3 8279 0 0 0 0 2544 31 0 0 0 0 3181 38 0 0 2554 31 100 

2.1.4 15205 6317 42 0 0 6394 42 0 0 988 6 0 0 0 0 1506 10 100 

2.1.5 10548 7535 71 0 0 0 0 3013 29 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.1.6 8931 0 0 0 0 0 0 8931 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.1.7 1446 0 0 0 0 0 0 1446 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.2.1 2611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2611 100 0 0 0 0 100 

2.2.2 4303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4303 100 0 0 0 0 100 

2.2.3 8565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8565 100 0 0 0 0 100 
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Comprimento dentro de cada sistema aquífero 

Eixo / sub-eixo Comprimento (m) O12 

(m) 

O12 

(%) 

O14 

(m) 

O14 

(%) 

O19 

(m) 

O19 

(%) 

O29 

(m) 

O29 

(%) 

O18 

(m) 

O18 

(%) 

O20 

(m) 

O20 

(%) 
T1 (m) T1 (%) 

Outros 

(m) 

Outros 

(%) 

Total 

(%) 

2.2.4 30982 0 0 11430 37 0 0 6573 21 0 0 3852 12 0 0 9127 29 100 

2.2.5 1335 0 0 0 0 0 0 1335 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.2.6 8465 0 0 0 0 0 0 8465 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.2.7 7684 0 0 0 0 0 0 7684 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.3.1 2321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2321 100 0 0 0 0 100 

2.3.2 10771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10771 100 0 0 0 0 100 

2.4.1 2310 0 0 0 0 0 0 2310 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.4.2 2894 0 0 0 0 0 0 2894 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.5.1 10275 0 0 0 0 0 0 10275 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.5.2 3525 0 0 0 0 0 0 3525 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.5.3A 12088 0 0 0 0 0 0 12088 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.6 8687 0 0 0 0 0 0 8687 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.7 14788 4862 33 0 0 6601 45 0 0 1466 10 0 0 0 0 1859 13 100 

2.8.1 2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2612 100 0 0 0 0 100 

2.8.2 4235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4235 100 0 0 0 0 100 

2.9 4184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4184 100 0 0 0 0 100 

2.10 6034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6034 100 0 0 0 0 100 

2.11 2418 0 0 0 0 0 0 2418 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
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6.4.1.2.4 Cálculo do Índice de Captações para as faixas de 80 e 400 m associadas a cada 

eixo / sub-eixo 

 

No Quadro 6.4.4 apresenta-se o comprimento de cada eixo/sub-eixo e o número de 

captações por eixo / sub-eixo para as faixas de 80 e 400 m de largura que permitem calcular 

o designado Índice de Captações (captações por km) associado a cada eixo/sub-eixo. Este 

Índice é calculado pela seguinte fórmula: 

 

1000×=
SE

n
NC  

 

Em que:  

 

NC – Índice de Captação: 

n – nº de Captações por eixo / sub-eixo 

SE – Comprimento do eixo / sub-eixo 

 

Quadro 6.4.4 – Captações de águas subterrâneas 

Faixa 80 m Faixa 400 m 

Eixo / sub-eixo Comprimento (m) N.º 

Captações 

Captações por 

km (NC80) 

N.º 

Captações  

Captações por km 

(NC400) 

0.1 FO  3641 0 0 1 0,27 

0.1.1 13765 0 0 1 0,07 

0.1.2 4923 0 0 1 0,20 

0.2 6381 1 0,16 1 0,16 

1.1.1 2396 0 0 0 0 

1.1.2 6711 0 0 0 0 

1.1.3 24157 0 0 3 0,12 

1.1.4 13359 0 0 1 0,07 

1.2.1 7854 0 0 1 0,13 

1.2.2 22804 1 0,44 3 1,31 

1.3.1 6697 0 0 0 0 

1.3.2 6360 0 0 1 0,16 

1.5 4487 0 0 0 0 

2.1.1 2284 0 0 0 0 
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Faixa 80 m Faixa 400 m 

Eixo / sub-eixo Comprimento (m) N.º 

Captações 

Captações por 

km (NC80) 

N.º 

Captações  

Captações por km 

(NC400) 

2.1.2 2673 0 0 1 0,37 

2.1.3 8279 0 0 1 0,12 

2.1.4 15205 0 0 10 0,66 

2.1.5 10548 0 0 5 0,47 

2.1.6 8931 2 0,22 6 0,67 

2.1.7 1446 0 0 0 0 

2.2.1 2611 0 0 0 0 

2.2.2 4303 1 0,23 2 0,46 

2.2.3 8565 1 0,12 8 0,93 

2.2.4 30982 5 0,16 30 0,97 

2.2.5 1335 0 0 0 0 

2.2.6 8465 1 0,12 2 0,24 

2.2.7 7684 0 0 2 0,26 

2.3.1 2321 1 0,43 1 0,43 

2.3.2 10771 1 0,09 8 0,74 

2.4.1 2310 0 0 0 0 

2.4.2 2894 0 0 0 0 

2.5.1 10275 0 0 6 0,58 

2.5.2 3525 0 0 0 0 

2.5.3A 12088 1 0,08 12 0,99 

2.6 8687 0 0 3 0.35 

2.7 14788 3 0.20 11 0.74 

2.8.1 2612 0 0 1 0.38 

2.8.2 4235 1 0.24 2 0.47 

2.9 4184 0 0 2 0.48 

2.10 6034 1 0,17 2 0.33 

2.11 2418 0 0 0 0 
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6.4.1.2.5 Cálculo do Valor de Ponderação para cada Eixo / Sub-eixo 

 

Ponderação – Fase 1 

 

De acordo com a ponderação dada aos sistemas aquíferos e sabendo o comprimento de 

cada trecho interceptado pelos diferentes eixos / sub-eixos (Quadro 6.4.3) é em primeiro 

lugar aplicada a fórmula seguinte: 

 

( )∑
=

×=
N

i

ii IATPsEa

1

 

 

Em que: 

 

PsEa – valor de ponderação do eixo/sub-eixo relativamente a sistemas aquíferos; 

Ti – comprimento de cada trecho i interceptado pelo eixo / sub-eixo; 

i – índice do trecho, de 1 a N, sendo N o nº de trechos que constituem o eixo/sub-eixo. 

IA i – valor de ponderação para cada sistema aquífero atravessado pelo trecho i 

 

Com este cálculo cada sub-eixo terá um valor de ponderação (PsEa) resultado do somatório 

da multiplicação dos diversos trechos (T) pelo respectivo índice (IA) dos sistemas aquíferos 

que intersecta. Estes valores apresentam-se no Quadro 6.4.5. 

 

 

Ponderação – Fase 2 

 

Seguidamente, e com base nestes valores de PsEa e no número de captações por km para 

as faixas de 80 e 400 m de largura associadas a cada um dos eixos / sub-eixos (Quadro 

6.4.4), é feita a ponderação final dos eixos / sub-eixos, que se designa por PsE. Por se 

considerar que o projecto terá um impacte maior sobre as captações que se encontram na 

faixa de 80 m, relativamente às que se encontram na faixa de 400 m, decidiu-se afectar 

NC80 de um factor de ponderação 2.  
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Para o efeito aplica-se então a seguinte fórmula, estando os resultados finais apresentados 

no Quadro 6.4.6. 

 

( ) ( ) PsEaNCNCPsE ×+×+= 40080 121  

 

Em que: 

 

PsE – valor de ponderação final para cada eixo / sub-eixo  

NC80 – número de captações por km para a faixa de 80 m 

NC400 – número de captações por km para a faixa de 400 m 

PsEa – valor de ponderação do eixo / sub-eixo relativamente a sistemas aquíferos 

 

Quadro 6.4.5 – Valor de Ponderação (PsEa) para cada eixo / sub-eixo 

Sistemas aquíferos 
Eixo / sub-eixo 

018 020 029 019 014 012 T1 outros total 

0.1 FO 0 0 0 0 0 0 2731 0 2731 

0.1.1 0 0 0 0 0 0 10324 0 10324 

0.1.2 0 0 0 0 0 0 3692 0 3692 

0.2 0 0 0 0 0 0 4786 0 4786 

1.1.1 0 0 0 0 0 0 1797 0 1797 

1.1.2 0 0 0 0 0 0 5033 0 5033 

1.1.3 0 4628 0 0 0 0 13166 0 17794 

1.1.4 0 10687 0 0 0 0 0 0 10687 

1.2.1 0 0 0 0 0 0 5891 0 5891 

1.2.2 0 3765 0 0 0 0 11347 0 15112 

1.3.1 0 5358 0 0 0 0 0 0 5358 

1.3.2 0 5088 0 0 0 0 0 0 5088 

1.5 0 3590 0 0 0 0 0 0 3590 

2.1.1 0 1827 0 0 0 0 0 0 1827 

2.1.2 0 2138 0 0 0 0 0 0 2138 

2.1.3 0 2545 0 1145 0 0 0 0 3690 

2.1.4 642 0 0 2877 0 5053 0 0 8573 

2.1.5 0 0 2410 0 0 6028 0 0 8438 

2.1.6 0 0 7145 0 0 0 0 0 7145 

2.1.7 0 0 1157 0 0 0 0 0 1157 

2.2.1 0 2089 0 0 0 0 0 0 2089 

2.2.2 0 3442 0 0 0 0 0 0 3442 
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Sistemas aquíferos 
Eixo / sub-eixo 

018 020 029 019 014 012 T1 outros total 

2.2.3 0 6852 0 0 0 0 0 0 6852 

2.2.4 0 3082 5258 0 6858 0 0 0 15198 

2.2.5 0 0 1068 0 0 0 0 0 1068 

2.2.6 0 0 6772 0 0 0 0 0 6772 

2.2.7 0 0 6147 0 0 0 0 0 6147 

2.3.1 0 1857 0 0 0 0 0 0 1857 

2.3.2 0 8617 0 0 0 0 0 0 8617 

2.4.1 0 0 1848 0 0 0 0 0 1848 

2.4.2 0 0 2315 0 0 0 0 0 2315 

2.5.1 0 0 8220 0 0 0 0 0 8220 

2.5.2 0 0 2820 0 0 0 0 0 2820 

2.5.3A 0 0 9670 0 0 0 0 0 9670 

2.6 0 0 6950 0 0 0 0 0 6950 

2.7 953 0 0 2970 0 3890 0 0 7813 

2.8.1 0 2090 0 0 0 0 0 0 2090 

2.8.2 0 3388 0 0 0 0 0 0 3388 

2.9 0 3347 0 0 0 0 0 0 3347 

2.10 0 4827 0 0 0 0 0 0 4827 

2.11 0 0 1934 0 0 0 0 0 1934 

 

Quadro 6.4.6 – Valor de Ponderação Final (PsE) para cada eixo / sub-eixo 

Eixo / sub-eixo PsEa Index 80 m Index 400 m Total 

0.1 FO 2731 1.00 1.27 3481 

0.1.1 10324 1.00 1.07 11074 

0.1.2 3692 1.00 1.20 4442 

0.2 4786 1.31 1.16 7271 

1.1.1 1797 1.00 1.00 1797 

1.1.2 5033 1.00 1.00 5033 

1.1.3 17794 1.00 1.12 20003 

1.1.4 10687 1.00 1.07 11487 

1.2.1 5891 1.00 1.13 6641 

1.2.2 15112 1.88 2.13 65574 

1.3.1 5358 1.00 1.00 5358 

1.3.2 5088 1.00 1.16 5888 

1.5 3590 1.00 1.00 3590 

2.1.1 1827 1.00 1.00 1827 
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Eixo / sub-eixo PsEa Index 80 m Index 400 m Total 

2.1.2 2138 1.00 1.37 2937 

2.1.3 3690 1.00 1.12 4135 

2.1.4 8573 1.00 1.66 14211 

2.1.5 8438 1.00 1.47 12438 

2.1.6 7145 1.45 1.67 17295 

2.1.7 1157 1.00 1.00 1157 

2.2.1 2089 1.00 1.00 2089 

2.2.2 3442 1.46 1.46 7386 

2.2.3 6852 1.23 1.93 16346 

2.2.4 15198 1.32 1.97 39570 

2.2.5 1068 1.00 1.00 1068 

2.2.6 6772 1.24 1.24 10357 

2.2.7 6147 1.00 1.26 7741 

2.3.1 1857 1.86 1.43 4946 

2.3.2 8617 1.19 1.74 17807 

2.4.1 1848 1.00 1.00 1848 

2.4.2 2315 1.00 1.00 2316 

2.5.1 8220 1.00 1.58 13020 

2.5.2 2820 1.00 1.00 2921 

2.5.3A 9670 1.17 1.99 22459 

2.6 6950 1.00 1.35 9350 

2.7 7813 1.41 1.74 19153 

2.8.1 2090 1.00 1.38 2890 

2.8.2 3388 1.47 1.47 7342 

2.9 3347 1.00 1.48 4947 

2.10 4827 1.33 1.33 8558 

2.11 1934 1.00 1.00 1934 

 

 

6.4.1.2.6 Valor do Impacte Final por Alternativa 

 

Foi calculado o valor de ponderação para cada alternativa de acordo com a fórmula 

seguinte. 

 

( )∑
=

=
N

i

PSEiPA

1
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Em que: 

 

PA – valor de ponderação de cada alternativa 

PsEi – valor ponderado dos eixos / sub-eixos i que pertencem à alternativa do traçado 

i - índice dos eixos / sub-eixos que pertencem a cada alternativa, i = 1 a N eixos 

 

O Quadro 6.4.7 apresenta o Valor de Impacte Final Ponderado (PA) para cada alternativa, 

de acordo com os impactes na hidrogeologia. 

 

Quadro 6.4.7 – Valor de Impacte Final Ponderado (PA) por alternativa 

 Alternativa 
Valor de Impacte Final 

Ponderado 

Valor para o Escalonamento 

da Alternativa no Sub-troço 

LOA 6830 0,00 Ligação ao Aeroporto 

da Ota LOB 8438 1,00 

1A 47006 0,64 

1B 48431 1,00 

1C 46765 0,58 

1D 48189 0,94 

1E 44467 0,00 

Sub-troço 1 

1F 45891 0,36 

LA 4765 0,00 

LB 9317 0,83 

LC 9475 0,86 

LD 7035 0,42 

LE 10233 1,00 

Ligação entre Sub-

troços 1 e 2 

LF 7837 0,56 

2A 48079 0,35 

2B 43805 0,00 

2C 53021 0,76 

2D 48746 0,41 

2E 55916 1,00 

Sub-troço 2 

2F 54588 0,89 

3A 26709 1,00 

3B 18265 0,12 

3C 25380 0,86 

3D 17092 0,00 

3E 26623 0,99 

Sub-troço 3 

3F 18176 0,11 
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Os valores finais de ponderação permitem hierarquizar as diferentes alternativas, 

correspondendo os valores mais elevados a uma situação de maior impacte devido não só à 

afectação de captações, como também à passagem em maior extensão sobre sistemas 

aquíferos de diferente vulnerabilidade, produtividade e importância. 

 

Para o escalonamento das alternativas em termos da magnitude do seu impacte comparado 

dentro do sub-troço (3ª coluna do Quadro 6.4.7), traduziram-se estes valores numa escala 

de 0,00 (zero) a 1,00 (um), em que: 

 

- As alternativas com valor 0,0 revelam o menor impacte em cada sub-troço; 

- As alternativas com valor 1,00 revelam o maior impacte em cada sub-troço. 

 

 

6.4.1.3 Avaliação de impactes 

 

Os impactes susceptíveis de ocorrer nos recursos hídricos subterrâneos, prendem-se com a 

impermeabilização dos terrenos na área de implantação da ferrovia. Esta impermeabilização 

que se inicia na fase de construção mantém-se na fase de exploração, sendo o resultado 

dos efeitos da compactação do terreno que afectam localmente as características de 

permeabilidade do terreno, traduzindo-se num impacte negativo permanente, certo, local, a 

médio prazo, irreversível e de magnitude variável em função do atravessamento das áreas 

que integram sistemas aquíferos de maior importância regional e em que haja afectação de 

captações. 

 

Também em situações de escavação poderá haver um rebaixamento permanente no nível 

freático quando este é interceptado. Da análise do estudo geológico-geotécnico verifica-se 

como provável esta situação, embora de forma muito localizada. Nestas circunstâncias 

poderá haver eventuais ressurgências de água nos taludes de escavação quando se 

interceptam formações de constituição arenosa com intercalações argilo-siltosas de baixa 

permeabilidade, que criam condições favoráveis à ocorrência de níveis de água suspensos. 

Admite-se assim que em zonas localizadas dos taludes de escavação possam vir a ocorrer 

níveis de água suspensos nas zonas de contacto entre as camadas arenosas e os níveis 

silto-argilosos. 
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Esta situação, identificada como genérica para o troço Ota-Pombal, é considerada passível 

de minimização em qualquer alternativa com base no desenvolvimento adequado de 

medidas ao nível do projecto de execução e, portanto, não diferenciadora de alternativas. 

Esta tipologia de medidas deverá assim ser devidamente identificada para a alternativa a 

desenvolver em projecto de execução. 

 

Face à presença de túneis em todas as alternativas do sub-troço 2, procedeu-se ainda à 

análise das características geológicas-geotécnicas dos terrenos atravessados por estes 

túneis. De acordo com a informação apresentada no Anexo 3.2.3, Características 

geológicas-geotécnicas dos terrenos atravessados pelos túneis em galeria, são as seguintes 

as situações em que a execução de trabalhos de escavação em túnel irão interessar níveis 

freáticos detectados acima da cota da rasante: 

 

- Túnel de Aljubarrota (km 8+448 a 8+950 do sub-eixo 2.1.3; L = 502 m). O nível 

freático foi detectado a uma cota superior à da abóbada do túnel, com excepção da 

zona do emboquilhamento Sul, onde se encontra cerca de 5 m abaixo. 

- Túnel de Arergões (km 20+673 a 21+725 do sub-eixo 2.2.4; L = 1052). O nível 

freático foi detectado a uma cota superior à da abóbada do túnel, com excepção da 

zona do emboquilhamento Sul, onde foi intersectado cerca de 3 m acima da cota da 

rasante. 

- Túnel de Garruchas (km 21+980 e 22+830 do sub-eixo 2.2.4; L = 850 m). O nível 

freático foi detectado nos emboquilhamentos à cota da abóbada e acima desta cota 

na parte central do túnel. 

- Túnel da Ramalheira (km 31+620 a km 32+430 do sub-eixo 2.2.4; L = 810 m). O 

nível freático foi detectado sempre a cotas superiores à da abóbada do túnel. 

- Túnel da Boavista (km 36+180 a km 37+040 do sub-eixo 2.2.4; L = 860 m). O nível 

freático foi detectado sensivelmente à cota da rasante nos emboquilhamentos e a 

cotas superiores à da abóbada na parte central do túnel. 

 

Os impactes previsíveis para as situações identificadas são os seguintes: 

 

- A construção dos túneis irá produzir um rebaixamento imediato e permanente dos 

níveis freáticos, semelhante ao que seria produzido por uma captação de águas 
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subterrâneas em galeria. A previsão do caudal afluente às paredes dos túneis, 

velocidade e direcção de fluxo é função das características geométricas da 

escavação e das propriedades hidráulicas da formação geológica encaixante. 

- Durante a fase de exploração o rebaixamento persistirá, embora possa ser atenuado 

nas zonas mais afastadas dos emboquilhamentos, se as características do 

revestimento dos túneis forem impermeáveis. Ainda assim, nessas zonas, será 

necessário prever a drenagem controlada de águas afluentes de forma a impedir a 

instalação de eventuais pressões indesejáveis. 

- Como consequência dos rebaixamentos produzidos é previsível a afectação das 

captações próximas, em função do caudal drenado pelos túneis. 

 

Considera-se deste modo que a magnitude dos impactes de cada alternativa é 

consequência dos aspectos particulares de impacte, como a afectação de captações, e área 

de desenvolvimento sobre aquíferos mais importantes em termos regionais e de 

produtividade, aspectos estes que se encontram reflectidos no valor final de impacte 

ponderado. As situações em que os túneis previstos nalgumas alternativas interessam 

níveis freáticos, são também aspectos de impacte negativo a considerar para a avaliação da 

magnitude de impacte das alternativas. 

 

As alternativas com o valor final de impacte mais elevado são aquelas onde os impactes 

negativos se apresentam com maior magnitude, embora em geral se classifique sempre o 

impacte de pouco significativo, dado não se terem identificado situações de grande 

sensibilidade e porque a redução da alimentação das águas subterrâneas ao longo do 

corredor de desenvolvimento do traçado não causará em si obstáculo significativo à 

infiltração, pois trata-se de uma infra-estrutura linear e de reduzida largura. Por outro lado, 

da análise anterior verificou-se que a grande maioria das alternativas não tem qualquer 

afectação directa da captação ou então o seu número é muito reduzido. Também na faixa 

de afectação directa de cada alternativa, e com excepção do sub-troço 3, não se verifica a 

intercepção de áreas de protecção de captações, que constituem áreas mais importantes do 

ponto de vista da recarga das águas subterrâneas. 

 

Poderá constituir, no entanto, um impacte negativo de magnitude elevada a interferência de 

níveis freáticos pelo desenvolvimento de túneis, situação que é contudo minimizada com a 

adopção de medidas de projecto adequadas. 
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Considera-se assim em termos de avaliação de impactes para os diferentes sub-troços que: 

 

- Na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota, na alternativa LOA não se verifica 

qualquer afectação directa de captações, sendo o seu desenvolvimento totalmente 

ocorrente em área pertencente ao sistema aquífero da Bacia Terciária do Tejo e 

Sado – margem direita, com uma vulnerabilidade média, produtividade média a 

elevada e importância regional elevada. O valor final de impacte é 6830 sendo 

classificado de negativo, certo, permanente, directo, irreversível e local e a 

magnitude reduzida e o impacte pouco significativo. A Alternativa LOB com uma 

maior extensão sobre o mesmo sistema aquífero, considera-se como tendo uma 

maior magnitude de impacte (valor final de impacte 8438), embora o impacte seja 

também globalmente pouco significativo por não se identificarem situações de 

afectações com grande sensibilidade, já que o impacte diz apenas respeito à 

redução da alimentação das águas subterrâneas ao longo do corredor de 

desenvolvimento do traçado, não causando em si obstáculo significativo à infiltração, 

pois trata-se de uma infra-estrutura linear e de reduzida largura. 

 

- No sub-troço 1 as alternativas 1C e 1E não apresentam afectação directa de 

qualquer captação, verificando-se que nas restantes alternativas esse valor é de 2 

captações. A alternativa com menor desenvolvimento em área afecta a sistemas 

aquíferos é a alternativa 1E, de que resulta também o valor final de impacte mais 

baixo (44467). O seu desenvolvimento ocorre em parte no sistema aquífero de Bacia 

Terciária do Tejo e Sado – margem direita (35% da sua extensão), caracterizado por 

uma vulnerabilidade média, produtividade média a elevada e importância regional 

elevada, e no sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho (31% da sua 

extensão), caracterizado por uma vulnerabilidade e importância regional elevadas e 

uma produtividade reduzida. O seu impacte é assim considerado negativo, 

permanente, directo, irreversível e local, sendo a sua magnitude reduzida e o 

impacte globalmente classificado de pouco significativo. De acordo com o cálculo do 

valor de impacte final ponderado que consta do Quadro 6.4.7, as Alternativas 1A, 1B, 

1C, 1D e 1F têm uma magnitude de impacte moderada por apresentarem maior 

desenvolvimento sobre sistemas aquíferos e afectação de 2 captações (a excepção 

é a alternativa 1C). Em qualquer dos casos este impacte é no entanto também 
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classificado de pouco significativo, por não se identificarem afectações de grande 

sensibilidade de usos (2 captações) e também por se considerar que a redução da 

alimentação das águas subterrâneas ao longo do corredor de desenvolvimento do 

traçado não causará em si obstáculo significativo à infiltração, pois trata-se de uma 

infra-estrutura linear e de reduzida largura. 

 

- Na ligação entre os sub-troços 1 e 2, nas alternativas LA e LF não se verifica a 

afectação directa de qualquer captação e nas restantes esse valor é de 1 captação. 

O seu desenvolvimento ocorre na íntegra em área afecta ao sistema aquífero do 

Maciço Calcário Estremenho, caracterizado por uma vulnerabilidade e importância 

regional elevada e produtividade reduzida. Na alternativa LA, com menor extensão 

de desenvolvimento sobre o sistema aquífero e sem afectação directa de captações, 

considera-se que o impacte é negativo, permanente, directo, irreversível e local, de 

magnitude reduzida e globalmente pouco significativo. De acordo com o cálculo do 

valor de impacte final ponderado que consta do Quadro 6.4.7, a alternativa LA 

apresenta o valor mais baixo de impacte (4765). Nas restantes alternativas, pela sua 

maior extensão sobre o sistema aquífero e nalguns casos também a afectação de 1 

captação, considera-se que a magnitude de impacte é moderada, embora em 

qualquer dos casos, este impacte seja também considerado pouco significativo por 

não se identificarem afectações de grande sensibilidade de usos (1 captação) e 

também por se considerar que a redução da alimentação das águas subterrâneas ao 

longo do corredor de desenvolvimento do traçado não causará em si obstáculo 

significativo à infiltração, pois trata-se de uma infra-estrutura linear e de reduzida 

largura. 

 

- No sub-troço 2 na alternativa 2B não se verifica a afectação directa de qualquer 

captação e nas restantes esse valor varia entre 2 captações na alternativa 2A e 6 

captações nas alternativas 2E e 2F. Da elevada extensão deste sub-troço decorre o 

atravessamento da área afecta a vários sistemas aquíferos (e por qualquer das 

alternativas): Alpedriz (20% da extensão total da alternativa), Maciço Calcário 

Estremenho (7%), Maceira (2%), Vieira de Leiria / Marinha Grande (31%) e Louriçal 

(23%). Destes aquíferos os de maior importância regional são o Maciço Calcário 

Estremenho e Louriçal, sendo o primeiro também de elevada vulnerabilidade e o 

mais produtivo o de Louriçal. O impacte é considerado negativo, permanente, 
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directo, irreversível e local, sendo a sua magnitude moderada nas alternativas 2A e 

2B e elevada nas alternativas restantes, por estas apresentarem maior extensão de 

desenvolvimento sobre os sistemas aquíferos e por terem também maior numero de 

captações afectadas. O impacte é globalmente considerado pouco significativo por 

não haver situações de afectação de captações de grande sensibilidade e o seu 

numero ser ainda assim pouco reduzido se se atender à grande extensão do traçado 

deste sub-troço e, também, por se considerar que a redução da alimentação das 

águas subterrâneas ao longo do corredor de desenvolvimento do traçado não 

causará em si obstáculo significativo à infiltração, pois trata-se de uma infra-estrutura 

linear e de reduzida largura. 

 

De referir ainda que neste sub-troço se verifica a intercepção de níveis freáticos pelo 

desenvolvimento de túneis (túnel de Aljubarrota nas alternativas 2A e 2B e túneis de 

Arergões, Garruchas, Ramalheira e Boavista nas restantes alternativas) que se 

considera ser uma situação de impacte negativo significativo, permanente, directo, 

irreversível e local, sendo a sua magnitude moderada no caso das alternativas 2A e 

2B, onde só ocorre uma situação desta natureza, e de magnitude elevada nas 

restantes alternativas, onde ocorrem 4 situações desta natureza. Os impactes são 

considerados minimizáveis com medidas de projecto adequadas, pelo que o impacte 

é considerado moderadamente significativo após a sua adopção. 

 

- No sub-troço 3 na alternativa 3D não se verifica a afectação directa de qualquer 

captação. Nas restantes alternativas ocorre 1 afectação nas alternativas 3B e 3F e 

de 2 afectações nas alternativas 3A, 3C e 3E. O desenvolvimento destas alternativas 

faz-se integralmente num único sistema aquífero, o do Louriçal, de elevada 

produtividade e importância regional e vulnerabilidade média. A alternativa 3D 

apresenta a menor. As áreas de protecção a captações que ocorrem neste sub-troço 

não são também intersectadas por esta alternativa. Todas as alternativas deste sub-

troço (com excepção das alternativas 3D e 3F) intersectam a área de protecção 

alargada de duas captações públicas para consumo público, o que se considera uma 

situação de impacte com significado. 

 

Deste modo, as alternativas 3D e 3F consideram-se como tendo um impacte negativo, 

permanente, directo, irreversível e local, de magnitude reduzida e globalmente pouco 
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significativo, já que apresentam os valores finais de impacte ponderado mais baixos (17092 

e 18176, respectivamente), o que significa um menor desenvolvimento sobre o sistema 

aquífero e uma nula (alternativa 3D) ou muito reduzida afectação de captações (alternativa 

3F). De acordo com o escalonamento resultante do valor de impacte final ponderado que 

consta do Quadro 6.4.7, as restantes alternativas têm uma magnitude de impacte elevada e 

um impacte igualmente classificado de significativo por, com um maior desenvolvimento 

sobre o sistema aquífero, intersectarem a área de protecção alargada das referidas 

captações públicas. 

 

Relativamente à Estação de Leiria, as áreas de impermeabilização decorrentes da sua 

implantação são semelhantes para as duas alternativas (cerca de 11 ha). No caso da 

Estação de Leiria Nascente, a área de implantação desenvolve-se integralmente em área do 

sistema aquífero Pousos – Caranguejeira (014), cuja importância regional, vulnerabilidade e 

produtividade são classificadas de média. Ocorre ainda a afectação de uma captação que 

se encontra localizada num acesso previsto e cuja referenciação é o km 33+000 do sub-eixo 

2.2.4. 

 

No caso da Estação de Leiria Poente, a sua implantação ocorre na área afecta ao sistema 

aquífero de Vieira de Leiria – Marinha Grande (012), cuja importância regional, 

vulnerabilidade e produtividade são classificadas de média a elevada. 

 

Em termos de magnitude do impacte esta é globalmente reduzida para ambas as 

alternativas, sendo certo, directo, permanente, local e irreversível. O significado do impacte 

é pouco significativo, podendo, face à afectação de uma captação, considerar-se a 

alternativa Nascente como ligeiramente mais desfavorável. 

 

 

6.4.1.4 Síntese de impactes 

 

De acordo com a avaliação realizada, verifica-se que os impactes na hidrogeologia são de 

natureza negativa e estão relacionados com a impermeabilização do substrato e 

consequente afectação dos sistemas aquíferos atravessados, diminuindo a capacidade de 

recarga e de captações de água existentes. Outra situação considerada foi ainda a 

afectação directa e proximidade a captações e o respectivo uso, onde se considerou como 
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de maior significado aquelas que se destinam ao consumo publico. Em qualquer dos casos 

não se verifica a afectação desta tipologia de captações, mas apenas o desenvolvimento na 

sua área de protecção. Uma situação considerada foi também a intercepção do nível freático 

pela execução de escavações e desenvolvimento de túneis em galeria. 

 

Os impactes foram determinados para a fase de construção e de exploração de forma 

conjunta, uma vez que se considera que a afectação ocorrerá de imediato com a 

implantação do projecto. 

 

No Quadro 6.4.8 apresenta-se a síntese dos principais impactes sobre a hidrogeologia para 

cada alternativa, tendo em conta o esquema metodológico definido. 

 

Os impactes são considerados negativos, certos, permanentes, directos, irreversíveis e 

locais, sendo em geral pouco significativos, com excepção do sub-troço 2, devido à 

ocorrência pontual da intercepção de níveis freáticos pelos túneis previstos, e no sub-troço 

3, devido à afectação de áreas de protecção de duas captações públicas, em que se 

classificam para algumas alternativas de significativos. A sua magnitude é variável 

resultando do valor final de impacte ponderado que tem em conta a extensão de sistema de 

aquífero atravessado e a afectação e/ou proximidade a captações e que permite escalonar 

entre si as alternativas dentro do respectivo sub-troço, bem como ainda das situações mais 

pontuais de intercepção de níveis freáticos e desenvolvimento sobre áreas de protecção a 

captações de consumo publico. 

 

Na ligação ao aeroporto da Ota verifica-se que as alternativas em estudo apresentam 

impactes semelhantes, sendo a alternativa LOA contudo ligeiramente mais favorável. Nesta 

alternativa não se verifica a afectação directa de captações e o seu desenvolvimento faz-se, 

também como a LOB, ao longo do sistema aquífero da Bacia Terciária do Tejo-Sado 

(margem direita) embora ao longo de uma menor extensão. 

 

Para o sub-troço 1 os impactes são também classificados de pouco significativos, embora 

as alternativas 1B e 1D devido à maior afectação de captações de água existentes e maior 

extensão de desenvolvimento sobre sistemas aquíferos tenham uma magnitude de impacte 

mais elevada. 
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A Alternativa 1E é a mais favorável neste sub-troço, com uma magnitude de impacte 

reduzida devido ao valor de impacte final ponderado ser menor e não ter a afectação de 

qualquer captação. 

 

Relativamente à ligação entre os sub-troços 1 e 2 os impactes são também classificados 

de pouco significativos, embora as Alternativas LB, LC e LE apresentem uma magnitude de 

impacte mais elevada. A Alternativa LA é a mais favorável, tendo uma magnitude de impacte 

reduzida pelo facto do valor de impacte final ponderado ser menor não afectando nenhuma 

captação. 

 

Para o sub-troço 2 os impactes são também classificados de pouco significativos, embora 

as Alternativas 2C, 2E e 2F, apresentam uma magnitude de impacte mais elevada pelo valor 

final de impacte ponderado ser maior e afectarem maior número de captações de água. A 

Alternativa 2B, com o valor final de impacte ponderado menor e não afectando nenhuma 

captação, tem uma magnitude de impacte reduzida e foi considerada a mais favorável. 

 

Pontualmente, ocorrem no entanto impactes de maior significado, relacionados com a 

intercepção de níveis freáticos pelos túneis previstos para este sub-troço. Nas alternativas 

2A e 2B verifica-se a ocorrência de uma situação desta natureza e nas restantes alternativas 

de quatro situações. 

 

No que concerne ao sub-troço 3 verifica-se que as alternativas 3A, 3C e 3E assumem 

valores finais ponderados de impacte mais elevados, apresentando maior magnitude. 

 

Em oposição, as restantes alternativas apresentam um valor final ponderado menos 

elevado. Porém, a alternativa 3D é a que apresenta um valor final ponderado menor, não 

afectando captações de água ou desenvolvendo-se sobre áreas de protecção de captações, 

pelo que se afigura como a mais favorável. 

 

Nas localizações alternativas para a Estação de Leiria considera-se o impacte de negativo, 

certo, directo, permanente, local e irreversível, sendo a sua magnitude reduzida e o impacte 

pouco significativo. Na Estação de Leiria Nascente, havendo a afectação de uma captação, 

poderá considerar-se esta como ligeiramente mais desfavorável. 
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Quadro 6.4.8 – Síntese dos principais impactes sobre a hidrogeologia para cada alternativa 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

Valor final ponderado do impacte: 6830 - 

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: B.T. do Tejo e Sado – Margem 

direita 

Sub-eixos 
1.1.1 e 1.1.2 

LOA 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

- 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 8438 - 

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: B.T. do Tejo e Sado – Margem 

direita 

Sub-eixos 
1.1.1 e 1.2.1 

LOB 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Sub-troço 1 

Valor final ponderado do impacte: 47006  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1, 0.1.2 e 
1.1.3 

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.1.3 e 1.1.4 

1A 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Valor final ponderado do impacte: 48431  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1 e 1.2.2 
Eixo 0.2  

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.2.2 e 1.1.4 

1B 

Afectação de captações: 2 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Eixo 0.2, km 
1+825 e Sub-

eixo 1.2.2, 
km 26+340 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 46765  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1, 0.1.2 e 
1.1.3 

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.1.3, 1.3.1 e 
1.3.2 

1C 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Valor final ponderado do impacte: 48189  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1 e 1.2.2 
e Eixo 0.2  

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.2.2, 1.3.1 e 
1.3.2 

1D 

Afectação de captações: 2 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Eixo 0.2, km 
1+825, Sub-
eixo 1.2.2 km 

26+340 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 44467  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1, 0.1.2 e 
1.1.3 

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.1.3 e 1.3.1 

1E 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Valor final ponderado do impacte: 45891  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 

0.1.1 e 1.2.2 
e  Eixo 0.2  

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

1.2.2 e 1.3.1 

1F 

Afectação de captações: 2 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Eixo 0.2, km 
1+825, Sub-
eixo 1.2.2, 
km 26+340 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Valor final ponderado do impacte: 4765  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixos 
2.1.1 e 2.1.2 

LA 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 9317  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixo 
2.8.1 e eixo 

2.10 
LB 

Afectação de captações: 1 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Valor final ponderado do impacte: 9475  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixos 
2.1.1 e 2.2.2 LC 

Afectação de captações: 1 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.2.2 km 
3+600 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 7035  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixos 
2.2.1 e 2.3.1 LD 

Afectação de captações: 1 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.3.1,  

km 1+000 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 10233  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixos 
2.8.1 e 2.8.2 LE 

Afectação de captações: 1 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.8.2, km 

5+450 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Valor final ponderado do impacte: 7837  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

M.C. Estremenho 

Sub-eixos 
2.8.1 e eixo 

2.9 
LF 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Sub-troço 2 

Valor final ponderado do impacte: 48079  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz 
Sub-eixos 

2.1.3 e 2.1.4 

Louriçal 
Sub-eixos 

2.1.5 e 2.16 

Vieira de Leiria 
Sub-eixos 

2.1.4 e 2.15 

M.C. Estremenho 
Sub-eixo 

2.1.3 

2A 

Maceira 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.1.4 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de captações: 2 
Impermeabilização resultante da 

implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.1.6, km 

43+000 e km 
44+820 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

2A 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 1 situação 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.1.3 

CONST/EXPL - ●● DIR PER P L IRREV --- -- 

Valor final ponderado do impacte: 43805  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz 
Sub-eixos 

2.1.3 e 2.1.4 

Louriçal 
Sub-eixos 

2.1.5 e 2.5.1 

Vieira de Leiria 
Sub-eixos 

2.1.4 e 2.15 

M.C. Estremenho 
Sub-eixo 

2.1.3 

Maceira 
Sub-eixo 

2.1.4 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

2B 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 1 situação 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.1.3 

CONST/EXPL - ●● DIR PER P L IRREV --- -- 
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Valor final ponderado do impacte: 53021  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz 
Sub-eixo 

2.1.3 e Eixo 
2.7 

Louriçal 
Sub-eixos 

2.1.5 e 2.1.6 

Vieira de Leiria 
Sub-eixo 

2.15 

M.C. Estremenho 
Sub-eixo 

2.1.3 

Maceira Eixo 2.7 

Afectação de captações: 3 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Eixo 2.7, km 
7+850, km 

8+300 e km 
12+850 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

2C 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 3 situações 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.2.4 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER P L IRREV --- -- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.101 

 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

e
rs

ib
ili

d
ad

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 
m

ed
id

as
 m

it
ig

a
d

o
ra

s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Valor final ponderado do impacte: 48746  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz 
Sub-eixo 

2.1.3 e Eixo 
2.7 

Louriçal 
Sub-eixos 

2.1.5 e 2.5.1 

Vieira de Leiria 
Sub-eixo 

2.15 e Eixo 
2.7 

M.C. Estremenho 
Sub-eixo 

2.1.3 

Maceira Eixo 2.7 

Afectação de captações: 3 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Eixo 2.7, km 
7+850, km 

8+300 e km 
12+850 

CONST/EXPL - ●● DIR PER C L IRREV - - 

2D 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 3 situações 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.2.4 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER P L IRREV --- -- 
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Valor final ponderado do impacte: 55916  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz  

Louriçal 
Sub-eixo 

2.2.4 

Vieira de Leiria  

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

2.2.3 e 2.2.4 

Maceira  

Afectação de captações: 6 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.2.3, km 

6+925 Sub-
eixo 2.2.4, 

km 19+100, 
km 28+875, 
km 31+435, 

km 32+000 e 
km 36+600 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 3 situações 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.2.4 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER P L IRREV --- -- 
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Valor final ponderado do impacte: 54588  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos: 

 

Alpedriz  

Louriçal 
Sub-eixo 

2.2.4 

Vieira de Leiria  

M.C. Estremenho 
Sub-eixos 

2.2.4 e 2.3.2 

Maceira  

Afectação de captações: 6 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.3.2, km 

6+925 Sub-
eixo 2.2.4, 

km 19+100, 
km 28+875, 
km 31+435, 

km 32+000 e 
km 36+600 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

2F 

Nível freático interceptado por túneis em 
galeria: 3 situações 

Possibilidade de rebaixamento do nível 
freático 

Sub-eixo 
2.2.4 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER P L IRREV --- -- 
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Sub-troço 3 

Valor final ponderado do impacte: 26709  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Eixo 2.11; 
sub-eixos 

2.4.2 e 2.5.3 3A 

Afectação de captações: 2 

Desenvolvimento sobre área protecção 
alargada de 2 captações públicas 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.5.3, km 

17+925 e km 
20+100 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Valor final ponderado do impacte: 18265  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Sub-eixos 
2.1.7, 2.2.6 e 

2.2.7 3B 

Afectação de captações: 1 

Desenvolvimento sobre área protecção 
alargada de 2 captações públicas 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.2.6, km 
54+600 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Valor final ponderado do impacte: 25380  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Sub-eixos 
2.5.2 e 2.5.3 

3C 

Afectação de captações: 2 

Desenvolvimento sobre área protecção 
alargada de 2 captações públicas 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.5.3, km 

17+925 e km 
20+100 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Valor final ponderado do impacte: 17092  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Eixo 2.6 e 
Sub-eixo 

2.2.7 
3D 

Afectação de captações: 0 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 

Valor final ponderado do impacte: 26623   

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Sub-eixos 
2.4.1, 2.4.2 e 

2.5.3 3E 

Afectação de captações: 2 

Desenvolvimento sobre área protecção 
alargada de 2 captações públicas 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.5.3, km 

17+925 e km 
20+100 

CONST/EXPL - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Valor final ponderado do impacte: 18176  

Afectação dos principais sistemas 
aquíferos:  

Louriçal 

Sub-eixos 
2.2.5, 2.2.6 e 

2.2.7 3F 

Afectação de captações: 1 

Impermeabilização resultante da 
implantação da ferrovia 

Sub-eixo 
2.2.6, km 
54+600 

CONST/EXPL - ● DIR PER C L IRREV - - 
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6.4.1.5 Impactes cumulativos 

 

O empreendimento em estudo terá, ao nível do impacte nos recursos hídricos subterrâneos, 

efeitos cumulativos com outros empreendimentos existentes e previstos. 

 

Nesta perspectiva importa ter em consideração os empreendimentos existentes e previstos 

que, devido à sua tipologia, dimensão e proximidade ao projecto em estudo sejam 

relevantes para a identificação de impactes cumulativos. 

 

Encontram-se nestas condições as vias ferroviárias regionais com desenvolvimento linear 

próximo e ainda, pela sua importância em termos de área de afectação, o previsto aeroporto 

da Ota. 

 

Na primeira situação, atendendo ao relativamente curto distanciamento das alternativas em 

relação às vias rodoviárias de rede principal e complementar, considera-se a existência de 

um impacte cumulativo em termos de diminuição na alimentação de águas subterrâneas, já 

que constituirão infra-estruturas lineares paralelas e próximas que se desenvolvem nas 

mesmas formações aquíferas, introduzindo ambas condições para a diminuição da 

alimentação das águas subterrâneas. 

 

Estão nesta situação: 

 

- Todas as alternativas do sub-troço 1 pela sua proximidade à auto-estrada A1 entre 

os km 8 a 10 do sub-eixo 0.1.1; 

- As alternativas 1C, 1D, 1E e 1F pela sua proximidade à EN1 entre os km 2 e o fim do 

Eixo 1.5 e km 8.5 e o fim do Eixo 1.3; 

- Todas as alternativas de ligação entre os sub-troços 1 e 2 pela sua proximidade à 

EN1, na continuidade da situação anterior relativa às alternativas ao sub-troço 1; 

- As alternativas 2A a 2D pela proximidade à EN1 entre os km 9 e 12 do sub-eixo 

2.1.3; 

- As alternativas 2C e 2D pela proximidade do eixo 2.7 à auto-estrada A8, o mesmo 

acontecendo com as alternativas 2A e 2B pela proximidade do sub-eixo 2.1.4; 

- As alternativas 3B, 3D e 3F pela proximidade do sub-eixo 2.2.7 ao nó da A1 com o 

IC8. 
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De um modo geral considera-se, nestas situações, a ocorrência de impactes 

hidrogeológicos cumulativos, negativos, directos, permanentes, não minimizáveis, certos, de 

magnitude moderada ao nível local. 

 

Na segunda situação, em que se considera o futuro aeroporto da Ota, o impacte cumulativo 

será negativo e de elevada magnitude, directo, permanente, certo e não minimizável, 

decorrendo essencialmente do facto da futura infra-estrutura do aeroporto ser responsável 

por elevadas áreas de afectação com escavações muito importantes e com potencial 

afectação de níveis de água muito significativa. 

 

 

6.4.2 Qualidade das Águas Subterrâneas 

 

6.4.2.1 Metodologia 

 

A avaliação dos impactes na qualidade das águas subterrâneas será baseada na análise 

dos efeitos ambientais potenciados pelas acções resultantes do projecto, na recolha e 

análise de informação sobre os impactes verificados e na experiência obtida na avaliação de 

impactes na qualidade das águas subterrâneas de projectos similares. 

 

A metodologia geral adoptada na análise de impactes foi a comum a todos os descritores e 

encontra-se indicada no subcapítulo 6.1.3.3. 

 

A classificação da magnitude de cada impacte obedeceu às seguintes directrizes: 

 

- Extensão da potencial afectação da qualidade da água dos sistemas aquíferos; 

- Números de captações de água potencialmente afectadas. 

 

No cálculo do valor de ponderação global dos impactes, PsE(qual), está implícita a 

magnitude de cada impacte na qualidade das águas subterrâneas. 

 

A análise do significado dos impactes teve por base os seguintes pressupostos: 

 

- Afectação dos sistemas aquíferos, segundo a sua vulnerabilidade à poluição; 
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- Afectação dos principais usos dos recursos hídricos subterrâneos existentes, 

nomeadamente, captações subterrâneas com uso doméstico e não doméstico. 

 

A classificação global do significado de cada impacte obedeceu às seguintes directrizes: 

 

- Impacte positivo muito significativo - Melhoria muito significativa da previsível 

evolução da situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria muito relevante da qualidade dos recursos hídricos; total satisfação em 

permanência de uma necessidade sentida / previsível no longo prazo, a uma escala 

supra-local; 

- Impacte positivo significativo - Melhoria significativa da previsível evolução da 

situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria considerável da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos; satisfação 

de uma necessidade sentida / previsível no médio prazo; 

- Impacte positivo pouco significativo - Melhoria pouco significativa da previsível 

evolução da situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria muito ligeira da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos; parcial 

satisfação de uma necessidade sentida; 

- Impacte negativo pouco significativo - Agravamento pouco significativo da 

previsível evolução da situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de pouca importância / qualidade local ou regional ou 

reduzido grau de afectação reversível e/ou temporária, sem perda de usos, e com 

evidente possibilidade de minimização; 

- Impacte negativo significativo - Agravamento significativo da previsível evolução 

da situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de importância / qualidade local ou regional ou médio 

grau de afectação de forma irreversível e/ou permanente, com provável perda de 

usos e relativa possibilidade de mitigação; 

- Impacte negativo muito significativo - Agravamento muito significativo da 

previsível evolução da situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de importância / qualidade local ou regional ou 

elevado grau de afectação de forma irreversível e/ou permanente, com perda 

significativa de usos e sem possibilidade de mitigação. 
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A avaliação de impactes teve ainda em consideração, sempre que possível, a integração de 

medidas que permitam evitar ou mitigar os impactes identificados, incidindo sobre os 

impactes residuais 

 

 

6.4.2.2 Impactes na fase de construção 

 

6.4.2.2.1 Identificação dos impactes 

 

Os impactes na qualidade das águas subterrâneas, associados à fase de construção, são 

induzidos pelo seguinte conjunto de acções: 

 

- Implantação, operação e desactivação de estaleiros; 

- Abertura de acessos de obra; 

- Terraplenagens (aterros e escavações) e constituição da plataforma; 

- Saneamento de solos para constituição das fundações; 

- Operação e movimentação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias 

de acesso; 

- Realização de fundações directas e indirectas de obras de arte; 

- Desmonte do substrato geológico na realização de escavações e na construção de 

túneis. 

 

Todas as acções enumeradas, devido à exposição prolongada de grandes superfícies de 

solo, à lavagem de veículos e máquinas e às centrais de britagem e de fabrico de betão, são 

responsáveis por fenómenos de emissão de partículas sólidas. 

 

Associado à produção de partículas sólidas, o estado dos terrenos durante a fase de 

construção proporciona as condições ideais para o escoamento superficial, nos períodos de 

precipitação mais intensa. 

 

Para além das partículas sólidas, os principais poluentes gerados pelas actividades 

descritas são os metais pesados (principalmente o cobre e o zinco) e os hidrocarbonetos, os 

quais são originados pelo funcionamento e manutenção dos veículos e máquinas e pelos 

derrames de combustíveis e óleos dos sistemas de lubrificação presentes nas frentes de 

obra, ao longo das vias de acesso e nos estaleiros. 
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A conjugação destes dois fenómenos, escoamento superficial com arraste de partículas 

sólidas e deposição de metais pesados e hidrocarbonetos, poderá originar o principal 

impacte nos aquíferos da área de estudo. A fracção das partículas sólidas mobilizadas pelo 

escoamento superficial tem a capacidade de adsorver metais pesados e hidrocarbonetos, 

podendo conter ainda nutrientes, matéria orgânica, bactérias e vírus patogénicos.  

 

O grau de contaminação dos aquíferos depende, em grande parte, dos processos de 

transporte de poluentes em meio subterrâneo, nomeadamente, das propriedades físicas, 

químicas e biológicas dos poluentes e das características do solo. 

 

No caso dos metais pesados, quando presentes no solo, podem formar complexos 

(adsorção com partículas sólidas e matéria orgânica). A formação de complexos retarda a 

sua dispersão no meio, nomeadamente, a sua migração até aos aquíferos. Contudo, se 

forem atingidos os níveis de saturação, ou se ocorrerem mudanças físico-químicas, a 

capacidade de adsorção do solo altera-se podendo ocorrer uma solubilização e a sua 

consequente lixiviação para as águas subterrâneas. 

 

Os metais pesados não são degradáveis no ambiente, acumulando-se nos organismos 

vivos, tornando-se tóxicos a partir de determinadas concentrações. Através da cadeia 

alimentar podem começar por afectar as plantas, indo causar danos nos diferentes níveis da 

cadeia trófica. 

 

Os hidrocarbonetos são mais facilmente lixiviados. Ao contrário dos metais pesados, não 

são adsorvidos pelas partículas minerais, mas unicamente pelos substratos orgânicos. 

Deste modo, os factores condicionantes da sua mobilidade são a matéria orgânica e os 

microrganismos, dependendo do tipo de solo em que se encontram. 

 

A presença de hidrocarbonetos no solo promove a redução de oxigénio disponível, como 

consequência das reacções químicas e da actividade microbiana, esta reacção altera a 

estabilidade química e física do solo, aumentando a solubilidade de alguns metais (dos 

quais se destacam o ferro), assim como a mobilidade dos metais pesados para as águas 

subterrâneas. 
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Em síntese, as partículas sólidas são o veículo condutor dos poluentes emitidos pelas 

actividades de construção para o meio ambiente, os tipos de solos, e em particular a sua 

vulnerabilidade à poluição, têm uma importância vital no grau de afectação da qualidade das 

águas subterrâneas. 

 

Não foi incluída, como acção geradora de impactes, a produção de efluentes domésticos 

nas instalações sanitárias dos estaleiros de obra. Este facto justifica-se pela ausência de 

definição da localização dos estaleiros e, principalmente, das medidas que frequentemente 

são adoptadas para minimizar os seus impactes, nomeadamente, a construção de fossas 

sépticas estanques e envio das águas residuais para uma ETAR ou a ligação das 

instalações sanitárias à rede de saneamento básico local. Qualquer uma destas medidas 

diminui o risco de impacte negativo para valores muito próximos do nulo. 

 

 

6.4.2.2.2 Cálculo do valor dos impactes por eixo/sub-eixo 

 

Como foi descrito na metodologia, os pressupostos considerados para a avaliação dos 

impactes foram a afectação dos sistemas aquíferos e a afectação dos principais usos dos 

recursos hídricos subterrâneos. 

 

Nesta fase do projecto não é possível localizar exactamente a ocorrência de impactes 

dentro da área de estudo, por isso, considerou-se, para efeitos de avaliação de impactes, o 

comprimento total dos corredores em estudo em cada sistema aquífero, tendo em conta a 

sua vulnerabilidade à poluição. 

 

No subcapítulo 6.4.1, foi também considerado, como um parâmetro na avaliação de 

impactes, a afectação global dos sistemas aquíferos intersectados por cada eixo/sub-eixo.  

 

No Quadro 6.4.2 foram classificados, de acordo com a sua vulnerabilidade à poluição, todos 

os sistemas aquíferos da área de estudo; no Quadro 6.4.3 encontram-se calculadas as 

extensões atravessadas de cada sistema aquífero por cada eixo / sub-eixo. 

 

Por último, apresentam-se no Quadro 6.4.5, para cada eixo/sub-eixo, o valor ponderado 

(PsEa) de afectação global dos sistemas aquíferos, o qual reflecte a extensão e a 
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vulnerabilidade dos sistemas aquíferos atravessados. No presente subcapítulo optou-se por 

designar este valor ponderado por PsE(qual)a 

 

O segundo pressuposto para a avaliação de impactes foi a afectação dos usos dos recursos 

subterrâneos. 

 

Para calcular o valor global de afectação identificou-se, em cada eixo/sub-eixo, o número de 

captações que se encontram no corredor de 400 m, tendo em conta o comprimento total de 

cada eixo/sub-eixo.  

 

A esse índice acrescentou-se um factor de ponderação 2 relativo às captações que 

apresentem usos mais sensíveis (doméstico ou industrial) e um factor de ponderação 1 

relativo às captações que apresentam usos menos sensíveis (agrícola e agropecuário). 

 

Esta afectação designa-se por PsE(qual)b. 

 

A fórmula aplicada foi a seguinte: 

 

( ) 















×+×
















××+= 10001100021

SE

NCap

SE

NCap
bqualPsE nsensen  

 

Em que: 

 

NCapsen - Número de captações com uso mais sensível por eixo/sub-eixo; 

NCapnsen - Número de captações com uso menos sensível por eixo/sub-eixo; 

SE - Extensão total do eixo/sub-eixo (m). 

 

O valor de ponderação global designa o impacte final de cada eixo/sub-eixo na qualidade 

das águas subterrâneas e corresponde à conjugação dos dois pressupostos de avaliação. 

Para o seu cálculo aplicou-se a seguinte fórmula: 

 

( ) bqualPsEaqualPsEqualPsE )()( ×=  

 

No Quadro 6.4.9 apresentam-se os valores para o cálculo do PsE(qual)b e os valores de 

impacte final ponderado em cada eixo/sub-eixo [PsE(qual)]. 
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Quadro 6.4.9 – Valor de impacte final ponderado [PsE(qual)] por eixo/sub-eixo 

PsE(qual)b Eixo / sub-
eixo 

Extensão PsE(qual)a 
Ncaptotal Ncapsen Ncapnsen Valor final 

PsE(qual) 

0.1FO 3641 2731 1 1 0 1,55 4231 

0.1.1 13765 10324 1 1 0 1,15 11824 

0.1.2 4923 3692 1 0 1 1,20 4442 

0.2 6381 4786 1 0 1 1,16 5536 

1.1.1 2396 1797 0 0 0 1,00 1797 

1.1.2 6711 5033 0 0 0 1,00 5033 

1.1.3 24157 17794 3 2 1 1,21 21599 

1.1.4 13359 10687 1 0 1 1,07 11487 

1.2.1 7854 5891 1 0 1 1,13 6641 

1.2.2 22804 15112 3 1 2 1,18 17879 

1.3.1 6697 5358 0 0 0 1,00 5358 

1.3.2 6360 5088 1 0 1 1,16 5888 

1.5 4487 3590 0 0 0 1,00 3590 

2.1.1 2284 1827 0 0 0 1,00 1827 

2.1.2 2673 2138 1 0 1 1,37 2938 

2.1.3 8279 3690 1 0 1 1,12 4136 

2.1.4 15205 8573 10 4 6 2,13 18247 

2.1.5 10548 8438 5 0 5 1,47 12438 

2.1.6 8931 7145 6 1 5 1,91 13641 

2.1.7 1446 1157 0 0 0 1,00 1157 

2.2.1 2611 2089 0 0 0 1,00 2089 

2.2.2 4303 3442 2 1 1 1,81 6214 

2.2.3 8565 6852 8 3 5 2,69 18454 

2.2.4 30982 15198 30 1 29 2,06 31323 

2.2.5 1335 1068 0 0 0 1,00 1068 

2.2.6 8465 6772 2 1 1 1,38 9361 

2.2.7 7684 6147 2 0 2 1,26 7747 

2.3.1 2321 1857 1 0 1 1,43 2657 

2.3.2 10771 8617 8 2 6 2,14 18400 

2.4.1 2310 1848 0 0 0 1,00 1848 

2.4.2 2894 2315 0 0 0 1,00 2315 

2.5.1 10275 8220 6 1 5 1,78 14599 

2.5.2 3525 2820 0 0 0 1,00 2820 

2.5.3A/B/C 12088 9670 12 1 11 2,23 21525 

2.6 8687 6950 3 1 2 1,51 10519 

2.7 14788 7813 11 5 6 2,36 18410 

2.8.1 2612 2090 1 0 1 1,38 2890 

2.8.2 4235 3388 2 0 2 1,47 4988 

2.9 4184 3347 2 0 2 1,48 4947 

2.10 6034 4827 2 0 2 1,33 6427 

2.11 2418 1934 0 0 0 1,00 1934 
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6.4.2.2.3 Cálculo do valor  global dos impactes por alternativa 
 

Para realizar a avaliação de impactes por alternativa, efectuou-se o somatório do valor de 

impacte ponderado de cada eixo/sub-eixo através da fórmula: 

 

∑
=

=
N

i

iqualPsEPAqual

1

)(  

 

Em que: 

 

PAqual – Valor ponderado de impacte para cada alternativa; 

PsE(qual)i – Valor ponderado de impacte de cada eixo/sub-eixo que pertencem à alternativa 

de traçado; 

i – Índice de eixos/sub-eixos que pertencem a cada alternativa. 

 

No Quadro 6.4.10 apresentam-se os valores de impacte ponderado final para cada 

alternativa. Para melhor entendimento dos impactes na qualidade das águas subterrâneas 

apresentou-se também o valor associado ao atravessamento de sistemas aquíferos 

vulneráveis à poluição [PsE(qual)a] e o número de captações com usos sensíveis e menos 

sensíveis que se localizam no corredor de 400 m de cada alternativa. 

 

Quadro 6.4.10 – Valor de impacte ponderado final das alternativas em estudo 

Alternativa PsE(qual)a Ncapsen Ncapnsen PAqual 

LOA 6830 0 0 6830 

LOB 7688 0 1 8438 

1A 42497 3 3 49352 

1B 40909 2 4 46726 

1C 42256 3 3 49111 

1D 40668 2 4 46485 

1E 40758 3 2 46813 

1F 39170 2 3 44187 

LA 3965 0 1 4765 

LB 6917 0 3 9317 

LC 5531 1 1 8303 

LD 3946 0 1 4746 

LE 5478 0 3 7878 
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Alternativa PsE(qual)a Ncapsen Ncapnsen PAqual 

LF 5437 0 3 7837 

2A 27846 5 17 48461 

2B 28921 5 17 49419 

2C 27086 6 17 48624 

2D 28161 6 17 49582 

2E 22050 4 34 49777 

2F 23815 3 35 49723 

3A 13919 1 11 25774 

3B 14076 1 3 18265 

3C 12490 1 11 24345 

3D 13097 1 4 18266 

3E 13833 1 11 25688 

3F 13987 1 3 18176 

 

O valor de PAqual atribuído a cada alternativa permite analisar e diferenciar os impactes que 

cada alternativa pode provocar na qualidade da água dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

 

6.4.2.2.4 Análise dos impactes por alternativa 
 

Como foi referido anteriormente, na fase de construção os impactes na qualidade dos 

recursos hídricos prendem-se com o arrastamento de partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos para o solo e a sua migração até aos aquíferos existentes. 

 

Este processo provoca a diminuição, a médio ou longo prazo, da qualidade da água dos 

aquíferos, limitando a sua utilização, tanto para consumo humano / industrial, como para uso 

agrícola / agropecuário. 

 

Deste modo, a classificação dos impactes está relacionada com a vulnerabilidade dos 

sistemas aquíferos à poluição e com os usos actuais e futuros deste recurso natural. 

 

Estes impactes são, no entanto, passíveis de minimização, devendo, para tal, ser adoptadas 

medidas adequadas para que o arraste de partículas e o derrame de poluentes seja 

reduzido ao mínimo possível. 
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Assim, o significado dos impactes, de uma forma geral, serão negativos mas pouco 

significativos, isto é, a afectação da qualidade dos recursos hídricos é de reduzido grau, 

temporária, sem perda de uso e com possibilidade de minimização. 

 

Nos locais onde o uso é mais sensível, nomeadamente captações para abastecimento 

público com perímetro de protecção, devem ser tomadas medidas especiais de 

minimização.  

 

Analisando os diferentes sub-troços, recorrendo ao Quadro 6.4.2, as alternativas com valor 

de impacte superior são as que, para a qualidade das águas subterrâneas apresentam 

maior probabilidade de impactes negativos, embora sempre com significado reduzido. 

 

Na ligação ao Aeroporto da Ota, os impactes são muito pouco significativos, tanto por não 

atravessarem grandes extensões de sistemas aquíferos vulneráveis, como por afectarem 

poucos usos da água. A alternativa LOA é a que apresenta menos impactes, na medida em 

que não irá afectar nenhum uso sensível e apresenta um valor de impacte mais baixo na 

vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. Em contraste, a alternativa LOB apresenta uma 

maior extensão sobre a sistema aquífero (Bacia terciária do Tejo e Sado – Margem Direita) 

e uma captação subterrânea com uso agrícola potencialmente afectada.  

 

Em todo o caso, e para as duas alternativas, esperam-se impactes negativos muito pouco 

significativos, de magnitude reduzida, temporários, de ocorrência incerta, locais e 

reversíveis. 

 

No sub-troço 1, a alternativa com menos impactes negativos é a alternativa 1F, por afectar 

uma extensão menor tanto do aquífero do Maciço Calcário Estremenho, sendo este o 

sistema aquífero mais vulnerável à poluição, como do aquífero Bacia terciária do Tejo e 

Sado – Margem Direita. Relativamente as captações potencialmente afectadas, também 

esta alternativa pode afectar um número de captações reduzido, não sendo, contudo, um 

parâmetro muito diferente entre as alternativas.  

 

As alternativas 1A e 1C são globalmente as que apresentam mais impactes negativos, por 

razões contrárias às apresentadas para a alternativa 1F. As alternativas 1B, 1D e 1E são 

alternativas medianas, relativamente às restantes. 
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Este sub-troço, derivado da sua grande extensão e de atravessar o sistema aquífero mais 

vulnerável à poluição, o sistema Maciço Calcário Estremenho, poderá provocar impactes 

negativos de magnitude elevada, mas pouco significativos, temporários, de ocorrência 

incerta, locais e reversíveis. 

 

Na ligação entre o sub-troço 1 e 2, as alternativas com menos impactes são as 

alternativas LA e LD, por não afectarem captações subterrâneas de uso sensível e por 

atravessarem uma extensão muito inferior do Maciço Calcário Estremenho. As restantes 

alternativas, por razões antagónicas, têm mais impactes negativos, principalmente a 

alternativa LB, sendo, mesmo assim, pouco significativos de magnitude reduzida, 

temporários, de ocorrência incerta, locais e reversíveis. 

 

No sub-troço 2, as alternativas têm impactes negativos muito idênticos. 

 

Estas seis alternativas são as que apresentam impactes negativos mais significativos e de 

magnitude mais elevada, não sendo, no entanto, passíveis de alterar o actual uso dos 

recursos. Esta classificação deve-se ao atravessamento, numa extensão considerável, de 

todos os sistemas aquíferos considerados, excepto o sistema Bacia terciária do Tejo e Sado 

– Margem Direita e devido à presença a menos de 200 metros dos traçados de inúmeras 

captações de água com uso sensível e, essencialmente, uso menos sensível (agrícola e 

agropecuário). 

 

De um modo geral, os impactes classificam-se por serem negativos, com magnitude 

elevada, mas pouco significativos, temporários, de ocorrência incerta, locais e reversíveis. 

 

Por último, no sub-troço 3, as alternativas 3B, 3D e 3F apresentam menos impactes que as 

restantes, principalmente por afectarem um menor número de captações subterrâneas com 

uso agrícola e agropecuário. 

 

Relativamente aos sistemas aquíferos, todas as alternativas deste sub-troço atravessam 

apenas o sistema aquífero do Louriçal, numa extensão relativamente pequena, comparando 

com dos outros dois sub-troços. Os impactes serão, por isso, de magnitude mais reduzida. 

 

Mais uma vez prevêem-se impactes negativos pouco significativos, com magnitude média, 

temporários, de ocorrência incerta, locais e reversíveis. 
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6.4.2.3 Impactes na fase de exploração 
 

Os impactes induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, 

negligenciáveis, uma vez que o material circulante será de propulsão eléctrica. 

 

Durante o funcionamento da estação de Leiria, a deposição de partículas, hidrocarbonetos e 

metais pesados nos parques e vias de acesso resultantes do tráfego rodoviário será uma 

das únicas acções com potenciais impactes na qualidade da água subterrânea. 

 

Os impactes resultantes serão muito idênticos aos identificados na fase de construção, 

embora a quantidade de partículas seja muito inferior e, neste caso, seja um impacte de 

carácter mais permanente. 

 

Na estação de Leiria Nascente o sistema aquífero que pode ser afectado é o sistema de 

Pousos - Caranguejeira, com uma vulnerabilidade à poluição relativamente elevada. Foi 

ainda identificado uma captação com uso agrícola a cerca de 50 metros a sul da estação. 

 

Na estação de Leiria Poente o sistema aquífero potencialmente afectado é o de Vieira de 

Leiria — Marinha Grande, com uma vulnerabilidade à poluição superior ao de Pousos —

 Caranguejeira. Relativamente a usos afectados, não existem captações a menos de um 

quilómetro da estação. 

 

Face às características do balastro utilizado, sem adição de terra vegetal, será muito pouco 

provável a utilização de pesticidas durante a manutenção da via férrea. Deste modo, 

considera-se como nulo, ou quase nulo, o impacte que a aplicação deste tipo de produtos 

poderia provocar na qualidade das águas subterrâneas.  

 

A utilização de fitofármacos e de fertilizantes poderá igualmente ocorrer nas áreas sujeitas a 

integração paisagística. Também para esta acção se prevêem impactes negativos muito 

pouco significativos e de carácter temporário, na medida em que a sua utilização é feita 

apenas no início da exploração da linha ferroviária. 

 

A aplicação correcta tanto de pesticidas como de fertilizantes reduz, ainda mais, a possível 

afectação dos recursos hídricos e das suas utilizações. 
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Em síntese, os impactes na fase de exploração serão, negativos mas pouco significativos, 

ou mesmo nulos, de magnitude reduzida, incertos, locais e reversíveis.  

 

Uma vez que os impactes ao longo do traçado são de pouco ou quase nulo significado, não 

se considera a fase de exploração como diferenciadora das alternativas em estudo. 

 

No caso das estações, Leiria Nascente e Leiria Poente, e embora no primeiro caso exista a 

afectação real de uma captação com uso agrícola, também não se considera a existência de 

impactes que sejam verdadeiramente diferenciadores. 

 

 

6.4.2.4 Síntese de impactes 
 

Na fase de construção os principais impactes negativos são resultantes do arrastamento de 

partículas, hidrocarbonetos e metais pesados para o solo e a sua migração para os 

aquíferos existentes.  

 

Este processo afecta não só a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, como a sua 

utilização por parte do homem, nomeadamente para consumo doméstico, industrial, agrícola 

e agropecuário. 

 

Estes impactes, embora negativos, serão pouco significativos e passíveis de minimização, 

temporários, de ocorrência incerta, locais e reversíveis. 

 

As alternativas em estudo com menos impactes negativos na qualidade das águas 

subterrânea são a alternativa LOA, no caso da ligação ao Aeroporto da Ota, a alternativa 1F, 

no caso do sub-troço 1, as alternativas LA e LD, no caso da ligação entre o sub-troço 1 e 2, 

as alternativas 2A e 2C, no caso do sub-troço 2, e as alternativas 3B, 3D e 3F, no caso do 

sub-troço 3. 

 

Na fase de exploração os impactes serão muito pouco significativos, ou quase nulos, não se 

perspectivando alteração nos usos actuais dos recursos hídricos subterrâneos. Nesta fase 

não se consideraram os impactes como diferenciadores das várias alternativas de traçado 

em estudo. 

 

No Quadro 6.4.11 sintetiza-se a avaliação de impactes do projecto. 
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Quadro 6.4.11 - Matriz síntese da avaliação de impactes na qualidade das águas subterrâneas 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero B.T. do Tejo e Sado – 

Margem direita 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 1.1.1 e 1.1.2 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero B.T. do Tejo e Sado – 

Margem direita 

Sub-eixos 1.1.1 e 1.2.1 

LOB 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixo 1.2.1 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Sub-troço 1 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2 e 1.1.3 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.1.3 e 1.1.4 
1A 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.3 e 

1.1.4 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 0.1.1 e 1.2.2 Eixo 

0.2 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.2.2 e 1.1.4 

1B 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 0.1.1, 0.2, 1.2.2 e 

1.1.4 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2 e 1.1.3 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.1.3, 1.3.1 e 1.3.2 
1C 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.3 e 

1.3.2 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 0.1.1 e 1.2.2 e Eixo 

0.2 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.2.2, 1.3.1 e 1.3.2 

1D 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 0.1.1, 1.2.2 e 1.3.2 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2 e 1.1.3 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.1.3 e 1.3.1 

1E 

Afectação de captações: 0 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2 e 1.1.3 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

B.T. Tejo e Sado – Margem direita 
Sub-eixos 0.1.1 e 1.2.2 e Eixo 

0.2 

M.C. Estremenho Sub-eixos 1.2.2 e 1.3.1 

1F 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 0.2 e 

1.2.2 

CONST - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Ligação entre os sub-troços 1 e 2 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixos 2.1.1 e 2.1.2 

LA 
Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos Sub-eixo 2.1.2 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixos 2.8.1 e eixo 2.10 

LB 
Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos Sub-eixos 2.8.1 e eixo 2.10 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixos 2.2.1 e 2.2.2 

LC 
Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos Sub-eixo 2.2.2 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixos 2.2.1 e 2.3.1 

LD 
Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos Sub-eixo 2.3.1 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2 

LE 
Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos Sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero M.C. Estremenho 
Sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.9 

LF 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.9 

CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 
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Sub-troço 2 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Alpedriz Sub-eixos 2.1.3 e 2.1.4 

Louriçal Sub-eixos 2.1.5 e 2.16 

Vieira de Leiria Sub-eixos 2.1.4 e 2.15 

M.C. Estremenho Sub-eixo 2.1.3 

Maceira Sub-eixo 2.1.4 

2A 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 

2.1.6 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Alpedriz Sub-eixos 2.1.3 e 2.1.4 

Louriçal Sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1 

Vieira de Leiria Sub-eixos 2.1.4 e 2.1.5 

M.C. Estremenho Sub-eixo 2.1.3 

Maceira Sub-eixo 2.1.4 

2B 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 

2.5.1 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Alpedriz Sub-eixo 2.1.3 e eixo 2.7 

Louriçal Sub-eixos 2.1.5 e 2.1.6 

Vieira de Leiria Sub-eixo 2.1.5 

M.C. Estremenho Sub-eixo 2.1.3 

Maceira Eixo 2.7 

2C 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.1.3, 2.7, 2.1.5 e 

2.5.1 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Alpedriz Sub-eixo 2.1.3 e Eixo 2.7 

Louriçal Sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1 

Vieira de Leiria Sub-eixo 2.15 e Eixo 2.7 

M.C. Estremenho Sub-eixo 2.1.3 

Maceira Eixo 2.7 

2D 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.1.3, 2.7, 2.1.5 e 

2.5.1 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Louriçal Sub-eixo 2.2.4 

M.C. Estremenho Sub-eixos 2.2.3 e 2.2.4 
2E 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.2.3 e 2.2.4 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água dos 

sistemas aquíferos: 
 

Louriçal Sub-eixo 2.2.4 

M.C. Estremenho Sub-eixos 2.2.4 e 2.3.2 
2F 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixos 2.2.4 e 2.3.2 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR TEMP I L REV - - 

Sub-troço 3 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 

Eixo 2.11 e sub-eixos 2.4.2 e 

2.5.3 
3A 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível  

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 
Sub-eixos 2.1.7, 2.2.6 e 2.2.7 

3B 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível  

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixos 2.2.6 e 2.2.7 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 
Sub-eixos 2.5.2 e 2.5.3 

3C 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível  

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixo 2.5.3 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 
Eixo 2.6 e sub-eixo 2.2.7 

3D 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Eixo 2.6 e sub-eixo 2.2.7 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 
Sub-eixos 2.4.1, 2.4.2 e 2.5.3 

3E 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível  

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixo 2.5.3 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação da qualidade da água do 

sistema aquífero Louriçal 
Sub-eixos 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 

3F 

Afectação de captações com uso mais 

ou menos sensível  

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados 

e hidrocarbonetos 
Sub-eixos 2.2.6 e 2.2.7 

CONST - ●● DIR TEMP I L REV - - 
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6.4.2.5 Impactes Cumulativos 
 

Os impactes incrementais deste projecto na qualidade dos recursos hídricos, devido ao seu 

carácter predominantemente temporário e pouco significativo, não irão representar uma 

diminuição tanto da qualidade como no uso deste recurso. 

 

Deste modo, desde que aplicadas correctamente as medidas de minimização, não se 

perspectivam efeitos cumulativos com outros projectos existentes ou futuros. 
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6.5 SOLOS E USO DO SOLO 

 

6.5.1 Solos 

 

6.5.1.1 Metodologia 

 

Na caracterização da situação actual do ambiente descreveram-se as unidades pedológicas 

ocorrentes na área afecta aos diferentes traçados em estudo, tendo-se elaborado a 

respectiva cartografia em Sistema de Informação Geográfica. 

 

Os impactes serão agora avaliados para as fases de construção e de exploração. Na 

primeira ocorrerão os impactes mais significativos pela destruição de solos, que será uma 

acção permanente, e pela potencial ocorrência de situações de contaminação devido às 

acções de construção. Na fase de exploração, e tratando-se de uma via férrea, os impactes 

serão praticamente inexistentes, relacionando-se com eventuais situações de risco 

relacionados com possíveis contaminações por substâncias nocivas devido a acidente. 

 

Esta avaliação será efectuada a uma escala local visto que os impactes nos solos apenas 

ocorrerão na imediação do projecto em estudo, não se verificando propagação de impactes 

para zonas distantes. 

 

A avaliação é feita para as diferentes alternativas de traçado presentes em cada um dos 

sub-troços em que se divide o projecto. 

 

Para a avaliação dos impactes utilizar-se-ão métodos quantitativos para estimar a área da 

afectação considerando uma faixa de 80 m de largura em torno do eixo de cada alternativa, 

que contempla em termos gerais a máxima largura que a plataforma pode ter e os 

respectivos taludes. Considera-se ser assim uma faixa que, por excesso, avalia os impactes 

directos da implantação do projecto, aproximando-se da faixa que será expropriada. 

 

Essas quantificações terão, ainda, em conta o tipo de solo e a forma de desenvolvimento do 

traçado, considerando-se os locais com ocupação temporária (implantação de viadutos) e as 

zonas com ocupação definitiva (desenvolvimento em aterro ou escavação), associadas a 
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cada alternativa. No caso dos túneis em galeria considera-se que não haverá afectação de 

solos.  

 

Estas quantificações por alternativa são posteriormente ponderadas, de modo a atribuir um 

valor global do impacte para a hierarquização das alternativas, em função de: 

 

- Tipo de solo e sua importância e sensibilidade; 

- Forma de afectação (perturbação temporária no caso das zonas de viaduto e 

definitiva no caso dos aterros e escavações). 

 

Face às características da zona de intervenção, a ponderação do impacte baseia-se na 

seguinte escala: 

 

- Valor 3 – é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluvionares em que estas 

sejam destruídas de forma permanente; 

- Valor 2 – é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos 

que sejam afectados permanentemente ou afectação de solos aluvionares e 

coluvionares em que estes sejam transpostos em viaduto e, portanto, afectados 

temporariamente; 

- Valor 1 – é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de 

solos que não aluviossolos e coluviossolos pelo desenvolvimento do traçado em 

viaduto.  

 

A classificação final dos impactes é feita de forma qualitativa quanto à natureza do impacte 

(positivo ou negativo) e numa escala de magnitude (reduzida, moderada, elevada), em 

função do valor global de afectação associado a cada alternativa: 

 

- Impacte de magnitude reduzida: alternativas com afectação total de solos inferior a 

100 ha; 

- Impacte de magnitude moderada: alternativas com afectação total de solos 

compreendida entre 100 e 200 ha; 

- Impacte de magnitude elevada: alternativas com afectação total de solos superior a 

200 ha. 
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Para além destes parâmetros, a classificação de impactes levará em conta a sua duração 

(permanente ou temporária, como é o caso das zonas atravessadas por viaduto), a forma de 

incidência (directa ou indirecta), a probabilidade de ocorrência do impacte (certo, provável 

ou incerto) e a sua reversibilidade (reversível ou irreversível, como é o caso das zonas 

atravessadas por viaduto). No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os 

impactes nos solos serão de dimensão apenas local, visto o recurso solo ser um recurso 

imóvel, em que a propagação de impactes não se verifica. 

 

Por fim, a avaliação do significado do impacte é feita de forma qualitativa entre as diferentes 

alternativas que constituem um sub-troço, considerando a importância da afectação total de 

solos e de solos de maior valor agrícola que estão na base do calculo do valor final de 

impacte ponderado e que permitem hierarquizar de forma objectiva as alternativas. 

Atendendo às classes de significado definidas na Metodologia Geral de Avaliação de 

Impactes, neste descritor apenas se aplicam as três classes referentes aos impactes 

negativos. 

 

 

6.5.1.2 Impactes na fase de construção 

 

6.5.1.2.1 Identificação de impactes 

 

Os principais impactes susceptíveis de ocorrerem sobre o substrato pedológico, durante a 

fase de construção apresentam-se no Quadro 6.5.1 onde estão identificadas as acções e as 

alterações provocadas pela implantação do projecto. 

 

As acções sobre os solos são o resultado das intervenções necessárias à obra tais como a 

destruição do coberto vegetal, e a movimentação de terras que afectarão de forma directa 

os solos. 

 

Simultaneamente, existe uma série de factores que ocorrem em consequência da presença 

das equipas de trabalhadores, da movimentação de máquinas e da existência de estaleiros 

que contribuem, igualmente, para uma perda de solos, uma diminuição da qualidade dos 

solos pela sua compactação, contaminação ou afectação pela alteração hídrica e, ainda, 

aumento da erosão. 
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Quadro 6.5.1 - Identificação dos principais impactes no Solo (Fase de Construção) 

Acção Alteração 

Destruição do coberto vegetal 

Movimentação de terras 

Movimentos de máquinas e construção de 

caminhos de acesso ocasionando 

compactação e destruição dos solos 

Construção e operação do estaleiro e 

parques de máquinas e materiais 

Alterações morfológicas e da rede e padrão 

de drenagem 

Derrames de substâncias nocivas 

Emissões de partículas e de gases poluentes 

pela maquinaria da obra 

Destruição directa do solo 

Compactação 

Alteração do balanço hídrico e do 

padrão de drenagem 

Contaminação 

 

 

6.5.1.2.2 Quantificação das afectações por alternativa 

 

Em função dos traçados desenvolvidos para este troço da Ligação de Alta Velocidade e do 

tipo de solos ocorrentes na área, elaborou-se o Quadro 6.5.2 onde se apresenta para cada 

sub-troço em que se encontra dividido o lote C1, a quantificação dos solos afectados para 

as diferentes alternativas considerando uma faixa de 80 m de largura e tendo em conta a 

forma de desenvolvimento do projecto (aterro/escavação, túnel e viaduto). As quantificações 

das afectações para cada um dos sub-eixos que constituem as diferentes alternativas (que 

se encontram na base das quantificações por alternativa), poderão ser consultadas no 

Anexo 6.5.1. 
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Quadro 6.5.2 - Quantificação dos solos afectados por alternativa e sub-troço (ha) 

Tipo de Solos 
Alternativas 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 
Total 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

At/Esc 8,798 0,0 7,207 3,103 0,117 0,0 5,889 0,0 40,222 65,336 

Viaduto 0,602 0,0 0,0 3,428 1,667 0,0 1,512 0,0 0,356 7,565 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LOA 

Total 9,400 0,0 7,207 6,53 1,783 0,0 7,402 0,0 40,578 72,900 

At/Esc 12,787 0,0 7,877 2,542 2,466 0,0 13,707 0,0 36,054 75,433 

Viaduto 0,391 0,0 0,0 3,428 1,711 0,0 0,346 0,0 0,692 6,568 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LOB 

Total 13,178 0,0 7,877 5,97 4,177 0,0 14,053 0,0 36,746 82,001 

Sub-troço 1 

At/Esc 193,557 0,966 7,639 18,651 30,801 1,227 25,634 1,251 109,568 389,294 

Viaduto 10,028 0,0 0,0 19,203 5,199 0,0 3,459 0,0 8,071 45,960 

Túnel 1,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,108 
1A 

Total 204,693 0,966 7,639 37,854 36,000 1,227 29,093 1,251 117,639 436,362 

At/Esc 178,674 0,966 9,307 20,532 29,459 1,227 50,070 1,251 96,753 388,239 

Viaduto 11,728 0,848 0,0 20,447 7,426 0,0 0,785 0,0 3,529 44,763 

Túnel 1,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,108 
1B 

Total 191,510 1,814 9,307 40,979 36,885 1,227 50,855 1,251 100,282 434,11 

At/Esc 170,158 0,966 7,639 18,651 32,488 1,336 28,644 8,370 110,376 378,628 

Viaduto 17,491 0,0 0,0 19,203 5,199 0,0 3,459 0,809 8,071 54,232 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1C 

Total 187,649 0,966 7,639 37,854 37,687 1,336 32,103 9,179 118,447 432,860 

At/Esc 155,276 0,966 9,307 20,532 31,147 1,336 53,079 8,370 97,561 377,574 

Viaduto 19,191 0,848 0,0 20,447 7,426 0,0 0,785 0,809 3,529 53,035 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1D 

Total 174,467 1,814 9,307 40,979 38,573 1,336 53,864 9,179 101,09 430,609 

At/Esc 169,563 0,966 7,639 18,651 32,488 0,0 28,644 10,851 110,376 379,178 

Viaduto 10,028 0,0 0,0 19,203 5,199 0,0 3,459 0,0 8,071 45,960 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1E 

Total 179,591 0,966 7,639 37,854 37,687 0,0 32,103 10,851 118,447 425,138 

At/Esc 154,681 0,966 9,307 20,532 31,147 0,0 53,079 10,851 97,561 378,124 

Viaduto 11,728 0,848 0,0 20,447 7,426 0,0 0,785 0,0 3,529 44,763 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1F 

Total 166,409 1,814 9,307 40,979 38,573 0,0 53,864 10,851 101,090 422,887 
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Tipo de Solos 
Alternativas 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 
Total 

Ligação entre Sub-troços 1 e 2 

At/Esc 34,619 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,056 0,0 34,675 

Viaduto 1,105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,974 0,0 4,079 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LA 

Total 35,724 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,03 0,0 38,754 

At/Esc 55,55 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 3,466 0,0 0,0 62,644 

Viaduto 4,823 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,823 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LB 

Total 60,373 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 3,466 0,0 0,0 67,467 

At/Esc 46,801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,371 0,028 0,0 48,200 

Viaduto 1,366 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,824 0,0 4,190 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LC 

Total 48,167 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,371 2,852 0,0 52,390 

At/Esc 33,859 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,046 0,0 33,905 

Viaduto 1,464 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,778 0,0 4,242 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LD 

Total 35,323 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,824 0,0 38,147 

At/Esc 38,369 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 0,0 0,0 0,0 41,997 

Viaduto 10,273 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,247 0,0 10,520 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LE 

Total 48,642 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 0,0 0,247 0,0 52,517 

At/Esc 38,606 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 0,0 0,0 0,0 42,234 

Viaduto 10,149 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,102 0,0 10,251 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LF 

Total 48,755 0,0 0,0 0,0 0,0 3,628 0,0 0,102 0,0 52,485 

Sub-troço 2 

At/Esc 46,373 12,400 2,022 16,927 1,083 0,0 32,408 0,0 176,641 287,854 

Viaduto 5,909 0,969 0,0 8,443 1,164 0,0 7,043 0,0 12,938 36,466 

Túnel 0,0 5,343 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,302 6,645 
2A 

Total 52,282 18,712 2,022 25,370 2,247 0,0 39,451 0,0 190,881 330,965 

At/Esc 46,373 5,891 0,907 16,519 2,085 0,0 0,0 0,0 168,302 240,077 

Viaduto 5,909 0,969 0,0 12,764 1,196 0,0 11,432 0,0 29,676 61,946 

Túnel 0,0 3,190 0,0 2,129 0,0 0,0 27,595 0,0 0,0 32,914 
2B 

Total 52,282 10,05 0,907 31,412 3,281 0,0 39,027 0,0 197,978 334,937 

At/Esc 50,936 11,921 1,115 17,511 1,083 0,0 32,408 0,0 165,731 280,705 

Viaduto 3,990 0,0 0,0 9,666 1,164 0,0 7,043 0,0 16,492 38,355 

Túnel 0,0 5,343 0,0 2,129 0,0 0,0 0,0 0,0 1,302 8,774 
2C 

Total 54,926 17,264 1,115 29,306 2,247 0,0 39,451 0,0 183,525 327,834 
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Tipo de Solos 
Alternativas 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 
Total 

At/Esc 50,936 11,921 0,0 17,103 2,085 0,0 27,595 0,0 157,392 267,032 

Viaduto 3,990 0,0 0,0 13,987 1,196 0,0 11,432 0,0 33,230 63,835 

Túnel 0,0 5,343 0,0 2,129 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,472 
2D 

Total 54,926 17,264 0,0 33,219 3,281 0,0 39,027 0,0 190,622 338,339 

At/Esc 59,100 22,610 2,6 4,470 5,570 0,0 35,680 0,0 46,630 176,660 

Viaduto 21,32 13,450 0,0 22,89 5,200 0,0 9,860 0,0 10,750 83,470 

Túnel 9,230 12,880 0,0 0,030 2,310 0,0 10,990 0,0 1,070 36,510 
2E 

Total 89,650 48,940 2,6 27,39 13,080 0,0 56,530 0,0 58,450 296,64 

At/Esc 78,190 22,614 2,604 4,468 15,261 0,0 33,152 0,0 46,628 202,917 

Viaduto 15,431 13,453 0,0 22,892 4,114 0,0 9,800 0,0 10,745 76,435 

Túnel 9,234 12,880 0,0 0,025 2,308 0,0 10,992 0,0 1,073 36,512 
2F 

Total 102,855 48,947 2,604 27,385 21,683 0,0 53,944 0,0 58,446 315,864 

Sub-troço 3 

At/Esc 6,31 0,0 0,0 0,0 6,425 0,0 96,159 0,0 10,312 119,206 

Viaduto 0,0 0,0 0,435 2,035 0,076 0,0 9,948 0,0 4,926 17,420 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3A 

Total 6,310 0,0 0,435 2,035 6,501 0,0 106,107 0,0 15,238 136,626 

At/Esc 26,523 0,0 5,138 0,0 0,0 0,0 95,239 0,0 0,0 126,900 

Viaduto 1,983 0,0 1,921 0,0 0,013 0,0 7,804 0,0 0,0 11,721 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3B 

Total 28,506 0,0 7,059 0,0 0,013 0,0 103,043 0,0 0,0 138,621 

At/Esc 6,310 0,0 0,0 0,0 6,425 0,0 84,617 0,0 11,216 108,568 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 2,035 0,0 0,0 10,545 0,0 2,101 14,681 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3C 

Total 6,310 0,0 0 2,035 6,425 0,0 95,162 0,0 13,317 123,249 

At/Esc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,862 0,0 27,275 102,137 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,091 0,0 16,641 0,0 2,366 19,098 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3D 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,091 0,0 91,503 0,0 29,641 121,235 

At/Esc 6,310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,658 0,0 10,301 112,269 

Viaduto 0,0 0,0 0,460 0,0 0,0 0,0 10,759 0,0 4,809 16,028 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3E 

Total 6,310 0,0 0,460 0,0 0,0 0,0 106,417 0,0 15,11 128,297 

At/Esc 0,0 0,0 5,138 0,0 0,0 0,0 94,957 0,0 26,523 126,618 

Viaduto 0,0 0,0 1,965 0,0 0,0 0,0 8,070 0,0 1,482 11,517 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3F 

Total 0,0 0,0 7,103 0,0 0,0 0,0 103,027 0,0 28,005 138,135 

Legenda: 
1 - Solos Argiluviados Pouco Insaturados; 2 - Solos Calcários;  3 - Solos Hidromórficos; 4 - Solos Incipientes: 4.1 
- Aluviossolos; 4.2 - Coluviossolos; 4.3 - Litossolos; 5 - Solos Litólicos; 6 - Solos Mólicos; 7 - Solos Podzolizados 
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Relativamente à implantação da estação de Leiria, nomeadamente devido à construção de 

estacionamentos e acessos, esperam-se as seguintes afectações conforme as alternativas 

existentes: Estação Leiria Nascente e Estação Leiria Poente (Quadro 6.5.3). 

 

Quadro 6.5.3 - Quantificação dos solos afectados pelas alternativas da Estação de Leiria (ha) 

Tipos de Solos 
Alternativas 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 
Total 

Leiria Nascente 0,6 2,4 - 1,3 - - 4,8 - 1,0 10,1 

Leiria Poente 0,6 - - - - - 2,6 - 7,5 10,8 

 

 

6.5.1.2.3 Avaliação de impactes 

 

O traçado de via contempla três sub-troços e duas zonas de ligação que asseguram a 

articulação quer a outras infra-estruturas de dimensão regional e nacional, como o futuro 

Aeroporto da Ota, quer entre os próprios sub-troços. A avaliação de impactes das 

alternativas definidas para os diferentes sub-troços e zonas de ligação, usará para o efeito a 

previsão quantitativa dos impactes apresentada no ponto anterior, a qual é ponderada agora 

em função do maior valor de aptidão agrícola dos solos e da sua forma de afectação 

(temporária ou permanente). 

 

No que respeita à zona de ligação ao aeroporto da Ota, verifica-se a ocorrência de 

alternativas com dimensão relativamente reduzida que asseguram a ligação da linha 

ferroviária em estudo ao futuro Aeroporto que se prevê que venha a existir na Ota. Assim, a 

Zona de Ligação agora em análise afecta, globalmente, uma extensão relativamente 

pequena de solos, que variam entre 72,9 hectares na alternativa LOA e 82,0 hectares, na 

alternativa LOB.  

 

De uma forma geral, estas duas alternativas são semelhantes entre si, sendo coincidentes 

na fase inicial e afastando-se depois. Atravessam uma zona em que a rede hidrográfica é 

densa, especialmente na zona sul, tornando-se mais espaçada para norte. Os solos são 

constituídos maioritariamente por Aluviossolos, Coluviossolos e Solos Hidromórficos 

associados às linhas de água, intercalados por Solos Litólicos e Solos Argiluviados nas 

margens mais declivosas e Solos Podzolizados nas regiões aplanadas mas distanciadas 

das linhas de água. Devido às características da região em que se desenvolve, a zona de 

Ligação ao Aeroporto da Ota afecta assim, inevitavelmente, solos de elevada aptidão 
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agrícola como são os Aluviossolos, os Coluviossolos e os Solos Hidromórficos, parte deles 

de forma apenas temporária visto que serão transpostos em viaduto. 

 

Apesar das afectações globais e o seu desenvolvimento ser relativamente semelhante, 

verifica-se que as duas alternativas para a ligação ao Aeroporto da Ota apresentam alguns 

pontos distintivos, conforme se pode observar no Quadro 6.5.4, onde se calculam os 

impactes ponderados das duas alternativas, que se baseia no valor e aptidão dos solos e 

sua forma de afectação (temporária ou permanente) e onde a alternativa LOB tem um 

impacte ligeiramente maior. Apresenta-se também já a significado do impacte consoante a 

metodologia anteriormente definida, considerando-se que face à afectação total (entre 73 e 

82 ha) e à afectação permanente de solos de maior valor e aptidão (entre 3 e 5 ha), o seu 

impacte é em ambos os casos pouco significativo. 

 

Quadro 6.5.4 - Ponderação dos impactes por alternativa na zona de ligação ao aeroporto da Ota 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do Impacte 

(**) 

3 3,220 9,660 

2 62,116 124,232 LOA 

1 7,570 7,570 

 

Total 141,462 - 

3 5,008 15,024 

2 70,425 140,850 LOB 

1 6,570 6,570 

 

Total 162,444 - 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 

 

Conclui-se que a alternativa LOA tem o valor de impacte global ponderado mais reduzido, 

quer pela menor afectação permanente de solos de elevado potencial agrícola quer pela 

menor afectação total de solos, sendo portanto a alternativa mais favorável. Os impactes 

são classificados para ambas as alternativas de negativos, reduzidos, certos, directos, 

locais, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viadutos onde são 
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temporários e reversíveis. Os impactes são considerados pouco significativos pela área total 

envolvida e reduzida afectação de solos de maior aptidão agrícola. 

 

O sub-troço 1 inicia-se perto do Carregado, na ligação à linha do Norte da REFER, e 

desenvolve-se com uma orientação geral de sul para norte até perto da povoação de 

Turquel, numa extensão que varia entre 54 km e 56,3 km, atravessando três grandes 

regiões de solos distintas. 

 

No seu início, numa zona comum a todas as alternativas, o sub-troço 1 atravessa uma 

extensa zona de Aluviossolos associados às margens do Tejo e do rio Alenquer a que se 

seguem Solos Argiluviados intercalados, aqui e ali, por pequenas manchas de Coluviossolos 

ou de Solos Podzolizados. 

 

Depois, sensivelmente entre Aveiras de Cima e Rio Maior, este sub-troço atravessa uma 

área em que predominam os Solos Podzolizados embora surjam zonas de Aluviossolos, 

Coluviossolos ou Solos Argiluviados associados a linhas de água.  

 

A partir da zona de Rio Maior, e até ao fim deste sub-troço, os solos são maioritariamente 

compostos por Solos Argiluviados pouco Insaturados. Merecem ainda referência, pela sua 

dimensão, uma zona de Solos Litólicos, estabelecendo a transição entre as grandes zonas 

dos Solos Podzolizados e dos Solos Argiluviados, e uma área de Aluviossolos e, 

principalmente, Coluviossolos associados ao rio Maior e seus afluentes. Por fim, e mesmo 

na zona final deste sub-troço, surge ainda uma zona de Solos Mólicos de dimensão 

significativa. 

 

Apesar de atravessarem as mesmas grandes regiões no que respeita à tipologia dos solos, 

sendo relativamente parecidas ente si, as alternativas do sub-troço 1 desenvolvem-se em 

dois corredores sensivelmente paralelos, um situado a leste e outro a oeste, com um ponto 

de articulação que permite transitar de um corredor para o outro (fim dos sub-eixos 1.1.3 e 

1.2.2 e início dos sub-eixos 1.1.4 e 1.3.1).  

 

Assim, as alternativas deste sub-troço individualizam-se pela sua localização relativamente 

a estes dois grandes corredores. A Alternativa 1A, após o segmento comum do início do 

traçado, desenvolve-se por um corredor leste inflectindo para oeste no ponto de articulação. 

A alternativa 1B desenvolve-se sempre pelo corredor oeste. As alternativas 1C e 1E 
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desenvolvem-se sempre pelo corredor leste, diferindo entre si na zona terminal, na forma 

como se articulam com a zona de ligação entre sub-troços, que se segue. Por fim, as 

alternativas 1D e 1F seguem pelo corredor oeste até ao ponto de articulação, inflectindo 

então para leste. Diferem entre si no mesmo ponto que as alternativas 1C e 1E, isto é, na 

transição para a zona de ligação entre sub-troços.  

 

A síntese das diferenças entre as várias alternativas deste sub-troço apresentam-se no 

Quadro 6.5.5, onde se calculam os impactes ponderados das seis alternativas. Conclui-se 

que as alternativas são muito semelhantes entre si, quer no que respeita à afectação de 

solos de elevado valor agrícola, quer na afectação total dos solos. A alternativa 1F, logo 

seguida pela 1E, afigura-se como a mais favorável. 

 

Na Alternativa 1F, os solos de maior valor agrícola afectados (aluviossolos e coluviossolos) 

correspondem a 52 ha. Os restantes solos têm uma aptidão agrícola em geral reduzida, 

sendo que 251 ha são afectados permanentemente e 43 ha de forma temporária, pelo 

desenvolvimento do projecto em viaduto. 

 

Os impactes são classificados para qualquer das alternativas como negativos, certos, 

directos, locais, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis. A sua magnitude é elevada porque em qualquer dos casos é 

muito relevante a área de solos afectada (entre 422 e 436 ha). Em termos da sua 

importância esta é considerada significativa por a área total afectada ser importante, embora 

sem uma presença muito relevante de solos de elevada aptidão (cerca de 50 ha em 

qualquer uma das alternativas). O valor final de impacte ponderado é assim bastante 

semelhante para as diferentes alternativas, embora se possa identificar de forma mais 

objectiva pela menor afectação de solos, e de solos de valor agrícola, a alternativa 1F como 

a mais favorável. A alternativa 1A surge como a menos favorável. 
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Quadro 6.5.5 - Ponderação dos impactes por alternativa no sub-troço 1 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 49,452 148,356 

2 339,842 679,684 1A 

1 45,960 45,960 

 

Total 875,108 -- 

3 49,991 149,973 

2 338,248 676,496 1B 

1 44,760 44,760 

 

Total 871,229 -- 

3 51,1390 153,417 

2 327,489 654,978 1C 

1 54,230 54,23 

 

Total 862,627 -- 

3 51,679 155,037 

2 325,895 651,79 1D 

1 53,030 53,030 

 

Total 859,862 -- 

3 51,139 153,417 

2 328,039 656,078 1E 

1 45,960 45,960 

 

Total 855,455 -- 

3 51,678 155,035 

2 326,445 652,889 1F 

1 44,7630 44,7630 

 

Total 852,688 -- 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 
 

A ligação entre os sub-troços 1 e 2 estabelece, tal como o seu nome indica, a articulação 

entre estes dois sub-troços do troço em estudo, tendo a sua alternativa de menor extensão 

cerca de 5 km e não ultrapassando a extensão de 8,6 km na sua alternativa de maior 

extensão. 

 

A região onde se insere esta ligação entre sub-troços é bastante homogénea no que 

respeita aos solos existentes, predominando os Solos Argiluviados pouco Insaturados.  
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Para além destes, surgem ainda pequenas manchas de Litossolos, Solos Litólicos e Solos 

Mólicos, nenhum deles de valor agrícola significativo.  

 

As afectações esperadas pelas diferentes alternativas associadas à Ligação entre os sub-

troços 1 e 2 encontram-se sistematizadas no Quadro 6.5.6, onde se apresentam os 

impactes ponderados das alternativas. As diferenças entre estas alternativas devem-se em 

grande parte à diferença da extensão, já que a tipologia de solos afectados é muito 

semelhante. A alternativa mais favorável é assim a LD, logo seguida da LA. 

 

Os impactes são classificados para qualquer das alternativas de negativos, certos, directos, 

locais, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis. A sua magnitude é reduzida pela área de afectação envolvida ser 

pouco relevante e não haver afectação permanente de solos de elevado valor. 

 

O valor final de impacte ponderado permite, no entanto, estabelecer de forma objectiva uma 

hierarquização das alternativas que não sendo muito marcada leva a considerar a 

alternativa LD como a mais favorável e a LB como a menos favorável. 

 

Quadro 6.5.6 - Ponderação dos impactes por alternativa na ligação entre os sub-troços 1 e 2 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 0,000 0,000 

2 34,675 69,350 LA 

1 4,070 4,070 

 

Total 73,429 - 

3 0,000 0,000 

2 62,640 125,280 LB 

1 4,823 4,823 

 

Total 130,103 - 

3 0,000 0,000 

2 48,200 96,400 LC 

1 4,190 4,190 

 

Total 100,590 - 

3 0,000 0,000 

2 33,905 67,810 LD 

1 4,242 4,242 

 

Total 72,052 - 
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Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 0,000 0,000 

2 41,997 83,994 LE 

1 10,520 10,520 

 

Total 94,514 - 

3 0,000 0,000 

2 42,234 84,468 LF 

1 10,251 10,251 

 

Total 94,719 - 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 

 

O sub-troço 2 inicia-se perto de Alcobaça desenvolvendo-se ao longo de uma extensão de 

39,5 km a 44,3 km, conforme a alternativa. À semelhança do que se verificava no sub-troço 

1, as alternativas deste sub-troço desenvolvem-se em dois corredores distintos, passando 

um a oeste da cidade de Leiria e o outro a leste. 

 

Na zona inicial do sub-troço 2 os solos são semelhantes aos descritos para a zona de 

ligação entre os sub-troços 1 e 2, isto é, predominam os Solos Argiluviados pouco 

Insaturados. Mas à medida que o sub-troço se desenvolve para norte, estes solos vão 

cedendo lugar a outros. 

 

No corredor oeste verifica-se, entre Aljubarrota e Alpedriz, uma zona em que coexistem 

manchas estreitas de Aluviossolos e Coluviossolos nas linhas de água, zonas de Solos 

Calcários e algumas áreas de Solos Argiluviados. A partir de Alpedriz começam a surgir os 

Solos Podzolizados que rapidamente se tornam dominantes numa zona bastante 

homogénea do ponto de vista pedológico. Estes podzóis são interrompidos 

esporadicamente por uma mancha de Aluviossolos, Coluviossolos ou Solos Litólicos, regra 

geral associadas às linhas de água. 
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Os Aluviossolos das várzeas da ribeira do Fagundo e do rio Lis são de dimensão e 

importância significativa pelo seu elevado valor agrícola, estando inseridos em área de 

perímetro hidroagrícola. 

 

O corredor leste inicia-se, como já foi referido, na região onde predominam os Solos 

Argiluviados pouco Insaturados. Atravessa uma zona em que os Coluviossolos, com alguma 

expressão, alternam com os Solos Argiluviados, entre Cumeira de Cima e Pedreiras. Segue-

se uma região heterogénea no que respeita ao substrato pedológico, com presença de 

Aluviossolos e Coluviossolos, Solos Calcários, Solos Litólicos, Solos Argiluviados e Solos 

Podzolizados, que se estende até às proximidades de Marrazes. A partir daí o corredor leste 

entra na zona de vastos Podzóis onde se desenvolve o corredor oeste aproximando-se 

deste no fim do sub-troço 2. 

 

As afectações esperadas pelas diferentes alternativas associadas ao sub-troço 2 

encontram-se sistematizadas no Quadro 6.5.7, onde se apresentam os valores de impacte 

ponderado das alternativas.  

 

Quadro 6.5.7 - Ponderação dos impactes por alternativa no sub-troço 2 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 18,010 54,030 

2 269,844 539,688 2A 

1 36,466 36,466 

 

Total 630,184 -- 

3 18,604 55,812 

2 221,473 442,946 2B 

1 61,946 61,946 

 

Total 560,704 -- 

3 18,594 55,782 

2 262,111 524,222 2C 

1 38,355 38,355 

 

Total 618,359 -- 

3 19,188 57,564 

2 247,844 495,688 2D 

1 63,835 63,835 

 

Total 617,087 -- 
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Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 10,040 30,120 

2 166,62 333,24 2E 

1 83,470 83,470 

 

Total 446,83 -- 

3 19,729 59,187 

2 183,188 366,376 2F 

1 96,435 96,435 

 

Total 501,998 -- 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 

 

Como ressalta da análise do quadro, este é o sub-troço em que se verificam as diferenças 

mais significativas entre alternativas. As alternativas 2A, 2B, 2C e 2D desenvolvem-se pelo 

corredor oeste. As alternativas 2E e 2F passam no corredor leste. Assim, as alternativas que 

se desenvolvem a leste da cidade de Leiria apresentam-se como mais favoráveis que as 

que se desenvolvem a oeste sob o ponto de vista da afectação de solos. Entre elas, a 

alternativa 2E é que gera um impacte ponderado inferior que se baseia na menor extensão e 

menor área de solos de elevado valor agrícola afectados. 

 

Os impactes são classificados para qualquer das alternativas de negativos, certos, directos, 

locais, permanentes e irreversíveis com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis. A sua magnitude é elevada pela área de afectação envolvida ser 

muito relevante sendo o impacte considerado deste modo também significativo. Localmente, 

e como forma de diferenciar as alternativas, teve-se em conta o valor final de impacte 

ponderado, que levou a considerar as alternativas 2E e 2F como claramente as mais 

favoráveis, e as alternativas 2A, 2C e 2D como as menos favoráveis. 

 

O sub-troço 3 é o sub-troço terminal do troço Ota-Pombal e assegura a ligação ao troço a 

norte que dará continuidade à linha ferroviária. À semelhança do verificado no sub-troço 1, o 

sub-troço 3 é composto por dois corredores sensivelmente paralelos e com solos 
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semelhantes. Assim, os solos dominantes neste sub-troço são os Solos Litólicos, marcando 

ainda presença os Solos Podzolizados. No corredor oeste destaca-se a presença de uma 

mancha significativa de Coluviossolos.  

 

As alternativas 3A e 3E iniciam-se no corredor leste (fazendo ligação às alternativas do 

corredor leste do sub-troço 2) e inflectem depois para oeste. São muito semelhantes entre 

si, apenas se diferenciando na ligação ao sub-troço anterior. As alternativas 3B e 3F 

desenvolvem-se integralmente pelo corredor leste e são também muito semelhantes entre 

si, sendo a única diferença a ligação às diferentes alternativas do sub-troço anterior. A 

alternativa 3C desenvolve-se sempre pelo corredor oeste e, por fim, a alternativa 3D inicia-

se no corredor oeste e termina no corredor leste. 

 

Os impactes ponderados das diferentes alternativas associadas ao Sub-troço 3 encontram-

se sistematizadas no Quadro 6.5.8. Das várias alternativas existentes, verifica-se que a mais 

favorável, por afectar menor área total de solos e não afectar, de forma permanente, solos 

de elevado potencial, é a alternativa 3D, que se inicia a oeste e termina a leste. Depois 

segue-se a alternativa 3C que, embora tenha um impacte ponderado favorável, implica a 

afectação da mancha de coluviossolos existente no corredor oeste.  

 

Os impactes são classificados para qualquer das alternativas de negativos, certos, directos, 

locais, permanentes e irreversíveis com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis. A sua magnitude é moderada pela área de afectação envolvida 

não ser muito relevante e os impactes considerados pouco significativos já que a afectação 

de solos de valor agrícola é também muito reduzida ou inexistente. Localmente, e como 

forma de diferenciar as alternativas, teve-se em conta o valor final de impacte ponderado, 

que levou a considerar a alternativa 3D como a mais favorável e as alternativas 3A, 3B, 3E e 

3F como as menos favoráveis. 
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Quadro 6.5.8 - Ponderação dos impactes por alternativa no sub-troço 3 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 6,425 19,275 

2 112,781 225,562 3A 

1 17,420 17,420 

 

Total 262,257 - 

3 0,000 0,000 

2 126,900 253,800 3B 

1 11,721 11,721 

 

Total 265,521 - 

3 6,425 19,275 

2 102,143 204,286 3C 

1 14,681 14,681 

 

Total 238,242 - 

3 0,000 0,000 

2 102,137 204,274 3D 

1 19,098 19,098 

 

Total 223,372 - 

3 6,425 19,275 

2 112,269 224,538 3E 

1 16,028 16,028 

 

Total 259,840 - 

3 0,000 0,000 

2 126,618 253,236 3F 

1 11,517 11,517 

 

Total 264,753 - 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 

 

No que respeita à implementação da Estação de Leiria (Quadro 6.5.9), verifica-se que as 

alternativas para a Estação de Leiria têm um impacte global ponderado semelhante, como 

resultado da maior área de ocupação que a alternativa Poente apresenta ser anulado pela 

afectação de solos de maior valor agrícola na alternativa Nascente. Contudo, pelo facto de 

haver a presença de solos de valor agrícola na alternativa Nascente, esta poderia ser 
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considerada como ligeiramente mais desfavorável, mas sendo essa diferença tão reduzida 

(1,3 ha), não se considera muito justificada a opção clara por uma alternativa. 

 

Quadro 6.5.9 - Ponderação dos impactes por alternativa para a Estação de Leiria 

Alternativas Factor Ponderação (*) Área (ha) Impacte Ponderado (ha)
Significado do 

Impacte (**) 

3 1,3 3,9 

2 8,8 17,6 Leiria Nascente 

1 0,0 0,0 

 

Total 21,5 - 

3 0,0 0,0 

2 10,8 21,6 Leiria Poente 

1 0,0 0,0 

 

Total 21,6 - 

(*)  - O impacte de valor mais elevado (3) é aplicado às áreas de solos aluvionares e coluviossolos com 
afectação permanente; 
- O impacte de valor (2) é aplicado às situações em que se verifique a ocorrência de outros solos e que sejam 
afectados permanentemente ou a afectação temporária de solos aluvionares e coluviossolos pelo 
desenvolvimento em viaduto; 
- O impacte de valor (1) é aplicado às situações de perturbação temporária dos vários tipos de solos, que não 
aluviossolos e coluviossolos. 
(**)  - Significado do impacte: negativo muito significativo (---); negativo significativo (--), negativo pouco 
significativo (-) 
 

 

6.5.1.3 Impactes na fase de exploração 

 

A fase de exploração caracteriza-se pela ocorrência de impactes de natureza directa e 

indirecta, sendo que o principal impacte corresponde à manutenção da afectação dos solos 

que se verificou com a implantação física do empreendimento durante a fase de construção, 

sendo portanto um impacte permanente e directo já avaliado. 

 

Como outros impactes directos podem ainda identificar-se a ocorrência eventual de 

derrames de óleos e lubrificantes nos terrenos adjacentes devido a vazamentos ocorrentes 

em situação de exploração normal ou em caso de acidentes. Esta situação constitui um 

impacte negativo de ocorrência incerta, de duração temporária e localizada, sendo 

reversível pela própria capacidade de regeneração dos solos e aplicação de medidas de 

minimização. 

 

A magnitude deste impacte é contudo potencialmente reduzida pelo carácter moderno do 

equipamento circulante que reduz consideravelmente o risco de derrames nocivos e pela 
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baixa probabilidade de ocorrência de acidentes, conforme se conclui da Análise de Risco 

(subcapítulo 6.15). 

 

Os impactes directos desta fase podem assim classificar-se de globalmente negativos e 

pouco significativos, sendo considerados semelhantes para qualquer uma das alternativas. 

 

Os impactes de incidência indirecta estão associados à crescente ocupação de terrenos na 

envolvente da futura linha, como resultado de processos urbanísticos potencialmente 

induzidos pela implantação desta nova infra-estrutura ferroviária. A envolvente da estação 

de Leiria, pela maior acessibilidade que passará a ter, será a zona que potencialmente 

poderá sofrer um maior processo de urbanização. 

 

Como se encontra expresso no próprio “Estudo de Mercado relativo à futura Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto” (RAVE, Junho 2004), ”a localização das 

estações de alta velocidade (neste caso a estação de Leiria) terá um impacte directo na 

procura da localização por parte de novas actividades económicas que se pretendam 

instalar ou relocalizar nas cidades servidas, sobretudo dos sectores do comércio e dos 

serviços”, o que gerará associadamente uma dinâmica de crescimento urbano. 

 

Estes impactes, sendo negativos para os solos pela sua afectação directa e consequente 

impermeabilização, são contudo de difícil quantificação, uma vez que este processo é 

sempre o resultado da conjugação de vários factores e não pode ser exclusivamente 

imputado ao empreendimento em avaliação.  

 

Este impacte indirecto nos solos pode assim classificar-se de magnitude média a elevada, 

com uma dimensão espacial regional, sendo permanente e irreversível e de ocorrência 

incerta. 

 

De referência é o facto de todos estes impactes esperados para a fase de exploração serem 

independentes da alternativa de traçado adoptada, pelo que se verificarão qualquer que seja 

a alternativa escolhida. 
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6.5.1.4 Síntese de impactes 

 

Da análise realizada anteriormente, verifica-se ser a fase de construção aquela que é 

responsável pela ocorrência de impactes mais significativos, decorrentes da implantação 

física do projecto e consequente afectação directa de solos. 

 

O impacte global é considerado negativo, de âmbito local, directo e permanente (com 

excepção das zonas em viaduto onde é temporário), sendo de ocorrência certa. É 

considerado irreversível e não minimizável, com excepção das zonas de viaduto onde é 

reversível e minimizável. A magnitude e o significado do impacte são variáveis e encontram-

se dependentes da extensão da alternativa, tipologia de solos afectados e sua forma de 

desenvolvimento que conduz a uma afectação temporária ou permanente dos solos. 

 

Na fase de exploração, os impactes directos são de natureza negativa, mas potencialmente 

reduzidos e de ocorrência incerta, estando essencialmente relacionados com as 

consequências de eventuais situações de acidente em que ocorram derrames de produtos 

nocivos nos solos. 

 

Em termos indirectos e devido à maior acessibilidade introduzida pela linha de alta 

velocidade na região, com a estação de Leiria, são de esperar impactes potencialmente 

negativos nos solos pela maior ocupação resultante da dinâmica urbanística associada a 

esta situação. 

 

No Quadro 6.5.10 classificam-se os principais impactes considerados para cada alternativa 

e a sua localização. Neste descritor não se considera a existência de impactes positivos. A 

magnitude e significado do impacte foram atribuídas em função da área total afectada por 

alternativa no conjunto de cada sub-troço e localização da estação de Leiria, 

complementada com a representatividade de solos de valor agrícola quando esta é 

relevante, que se encontram expressas no valor final de impacte ponderado de cada 

alternativa. Deste modo, a diferenciação de alternativas pode ser feita de forma directa 

através do valor final de impacte ponderado, que tem já em conta os aspectos atrás 

referidos e a incorporação de medidas de projecto, como a introdução de viadutos, para a 

minimização da afectação de solos de maior valor agrícola que ocorrem de um modo geral 
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em zonas de vale ou topograficamente mais deprimidas. Igualmente se consideram as 

restantes medidas indicadas no Capítulo 7. 

 

Na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota, os impactes esperados são classificados de 

negativos, certos, directos e, de um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção 

das zonas de viaduto onde são temporários, reversíveis e de âmbito local. Dada a extensão 

envolvida em cada alternativa ser pouco significativa, assim como a afectação de solos de 

maior valor agrícola, os impactes são de magnitude reduzida e pouco significativos. No que 

respeita à diferenciação de alternativas, a Alternativa LOA, com um valor de impacte final 

ponderado mais reduzido, foi considerada a mais favorável. 

 

No Sub-troço 1 os impactes esperados são classificados de negativos, certos, directos e, de 

um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários, reversíveis e de âmbito local. Dada a extensão afectada ser muito importante 

em qualquer das alternativas (sempre > 400 ha) e independentemente da importância 

relativa dos solos de valor agrícola variar entre 17 e 19% do total dos solos afectados, 

classificam-se todas as alternativas com magnitude de impacte elevado, sendo os impactes 

considerados significativos. A alternativa 1F é a mais favorável, já que apresenta um valor 

de impacte final ponderado mais reduzido. A alternativa 1A, pelo valor final de impacte 

ponderado ser mais elevado, aparece como a menos favorável.  

 

Na Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 os impactes esperados são classificados de negativos, 

certos, directos e, de um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas 

de viaduto onde são temporários, reversíveis e de âmbito local. Pela extensão envolvida em 

cada alternativa ser pouco significativa, assim como a afectação de solos de elevado valor 

agrícola considera-se a magnitude de reduzida e o impacte de pouco significativo. A 

Alternativa LD, com o valor final de impacte ponderado mais reduzido, foi considerada a 

mais favorável e as alternativas LA e LD as menos favoráveis.  

 

No Sub-troço 2 os impactes esperados são classificados de negativos, certos, directos e, de 

um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários, reversíveis e de âmbito local. Dada a área afectada ser muito importante, 

independentemente da percentagem de solos de valor agrícola apenas representar entre 

8% e 16% do total de solos afectados, considerou-se a magnitude de elevada e os impactes 
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de significativos. A Alternativa 2E, com o valor final de impacte ponderado mais reduzido, foi 

considerada a mais favorável e a alternativa 2A a menos favorável. 

 

No Sub-troço 3 os impactes esperados são classificados de negativos, certos, directos e, de 

um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários, reversíveis e de âmbito local. Dada a área de solos afectada ser importante, e 

independentemente da tipologia de solos presentes, considerou-se uma magnitude 

moderada. Quanto ao significado dos impactes estes são no entanto considerados pouco 

significativos por não ocorrer qualquer afectação de solos de valor elevado ou esta ser muito 

reduzida. A alternativa 3D com um valor final de impacte ponderado mais reduzido, afigura-

se como a mais favorável e a 3B como a menos favorável. 

 

Na localização da Estação de Leiria as alternativas têm afectações globais semelhantes, 

sendo o seu impacte negativo, reduzido, certo, directo, permanente, irreversível e de âmbito 

local. Não se consideram, em qualquer dos casos, os impactes significativos, sendo a opção 

entre alternativas indiferente. 
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Quadro 6.5.10 - Síntese dos impactes por alternativa – Solos 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 

Afectação total de solos (73 ha), 3,2 ha 

de Aluviossolos e Coluviossolos 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LOB 

Afectação total de solos (82 ha), 5 ha 

de Aluviossolos e Coluviossolos 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

Sub-troço 1 

1A 

Afectação total de solos (436 ha) com 

presença de Aluviossolos (38 ha) e 

Coluviossolos (36 ha), dos quais 50 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.1.3 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

1B 

Afectação total de solos (434 ha) com 

presença de Aluviossolos (41 ha) e 

Coluviossolos (37 ha), dos quais 50 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.2.2 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

1C 

Afectação total de solos (433 ha) com 

presença de Aluviossolos (38 ha) e 

Coluviossolos (38 ha), dos quais 51 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.1.3 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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1D 

Afectação total de solos (431 ha) com 

presença de Aluviossolos (41 ha) e 

Coluviossolos (39 ha), dos quais 52 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.2.2 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

1E 

Afectação total de solos (425 ha) com 

presença de Aluviossolos (38 ha) e 

Coluviossolos (38 ha) dos quais 51 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.1.3 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

1F 

Afectação total de solos (422 ha) com 

presença de Aluviossolos (41 ha) e 

Coluviossolos (39 ha), dos quais 52 ha 

afectados de forma permanente 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

0.1.1 e 1.2.2 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA Afectação total de solos (39 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LB Afectação total de solos (68 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LC Afectação total de solos (52 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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LD Afectação total de solos (38 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LE Afectação total de solos (52 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LF Afectação total de solos (52 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

Sub-troço 2 

2A 

Afectação total de solos (331 ha) com 

presença de Aluviossolos (25 ha) e 

Coluviossolos (2 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

2B 

Afectação total de solos (335 ha) com 

presença de Aluviossolos (31 ha) e 

Coluviossolos (3 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

2C 

Afectação total de solos (327 ha) com 

presença de Aluviossolos (29 ha) e 

Coluviossolos (2 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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2D 

Afectação total de  solos (338 ha) com 

presença de Aluviossolos (33 ha)  e 

Coluviossolos (3 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- -- 

2E 

Afectação total de solos (297 ha) com 

presença de Aluviossolos (27 ha) e 

Coluviossolos (13 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

2.2.4 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

2F 

Afectação total de solos (316 ha) com 

presença de Aluviossolos (27 ha) e 

Coluviossolos (22 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Sub-eixo 

2.2.4 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

Sub-troço 3 

3A 

Afectação total de solos (137 ha) com 

presença de Aluviossolos (2 ha) e 

Coluviossolos (7 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3B Afectação total de solos (139 ha)  

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3C Afectação total de solos (123 ha)  

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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3D Afectação total de solos (121 ha) 

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3E Afectação total de solos (128 ha)  

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3F Afectação total de solos (138 ha)  

Destruição do coberto vegetal, 

movimentação de terras e alteração 

morfológica do terreno 

Disperso CONST/EXPL - ●● DIR 
PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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6.5.1.5 Impactes cumulativos 

 

Os impactes cumulativos (entendidos como um impacte directo ou indirecto do projecto ao 

qual se associam outros impactes directos ou indirectos de outros projectos) correspondem, 

em termos do descritor solos, àqueles que estão relacionados com o desenvolvimento 

socioeconómico regional, responsável pela implantação de várias infra-estruturas e 

equipamentos de relevo e de desenvolvimento urbano associado, que têm como 

consequência a afectação dos usos existentes e consequentemente dos solos. 

 

Trata-se, nomeadamente, de infra-estruturas viárias recentemente implantadas ou a 

implantar, como a A1, a A8, a A10 na zona do Carregado, o IC1 (A17) para norte da 

Marinha Grande, o prolongamento do IC8 na área do nó do Pombal e o IC9 (Nazaré - 

Alcobaça) que têm impactes semelhantes aos de uma linha férrea, dado se tratarem de 

infra-estruturas lineares. 

 

Outra área onde será de prever a ocorrência de impactes cumulativos com significado 

corresponde à ocupação de parte da baixa aluvionar da Ota e zonas adjacentes pelo 

previsto aeroporto da Ota, que terá impactes significativamente mais elevados que o 

projecto de alta velocidade. De igual modo, os processos de desenvolvimento urbano 

podem vir a ter também impactes cumulativos significativos, de difícil quantificação. 

 

 

6.5.2 Uso do Solo 

 

6.5.2.1 Metodologia 

 

Os impactes no uso do solo serão avaliados para a fase de construção e de exploração, 

tendo em conta as diferentes alternativas em estudo. 

 

Na fase de construção os principais impactes do projecto resultam da ocupação irreversível 

dos solos com eliminação dos actuais usos, considerando-se ser a fase em que ocorrem os 

impactes mais significativos. Nesta fase os impactes nos usos do solo são essencialmente 

directos e de dimensão local. 
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Para esta análise, serão avaliados os impactes das diferentes alternativas sobre o uso 

actual do solo, identificando e quantificando as respectivas áreas de afectação (faixa de 

80 m de largura centrada no eixo cada alternativa) segundo as diferentes classes e sub-

classes de uso consideradas na caracterização actual. 

 

Durante a fase de exploração, os principais impactes identificados decorrem da fase de 

construção, em que assume um carácter definitivo a ocupação irreversível do solo com 

destruição dos seus usos pela implantação do projecto. Outros impactes, de natureza 

indirecta, relacionam-se com impactes associados a outros descritores como são a 

Paisagem, a Socioeconomia e o Ruído, pelo efeito barreira e a perturbação que a futura 

linha ferroviária terá no contexto envolvente, que sendo um impacte que se inicia com a 

construção assume, no entanto, a sua dimensão efectiva na fase de exploração. 

 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério fundamental a 

área total que é afectada, bem como a que se refere a usos considerados mais sensíveis, 

pela sua importância socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana, áreas 

industriais e áreas mais intensivas do ponto de vista da exploração agrícola (regadio) e 

interesse económico e/ou ecológico, como são as zonas de montado e de floresta de 

protecção, onde se incluem espécies como o carvalho e pinheiro-manso. 

 

A classificação dos impactes é feita de forma qualitativa numa escala de magnitude 

(reduzida, moderada, elevada), onde é considerada a área total afectada complementada 

com a representatividade dos usos mais sensíveis que atrás se referiram no contexto total 

dos usos afectados. Estas classes / sub-classes correspondem a: 

 

- urbano; 

- industrial; 

- indústria extractiva; 

- agrícola: regadio; 

- agro-florestal: montado; 

- florestal: protecção. 

 

Para além destes parâmetros, levar-se-á em conta para a avaliação dos impactes, a 

natureza do impacte que, neste caso, apenas se classifica de negativa, a sua forma de 
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incidência (directa ou indirecta), a probabilidade de ocorrência do impacte (certa, provável 

ou incerta) e a sua reversibilidade (reversível ou irreversível).  

 

No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os impactes na fase de construção 

serão de dimensão apenas local, podendo, na fase de exploração, ser de dimensão 

regional, pelos impactes indirectos e cumulativos que o processo de desenvolvimento 

regional, em grande parte induzido pela linha de alta velocidade, poderá ter na afectação 

dos usos existentes. 

 

O significado global do impacte de cada alternativa é avaliado de forma qualitativa, tendo em 

conta a representatividade dos usos mais sensíveis no total das afectações, e alguns 

aspectos locais que permitirão diferenciar as alternativas. 

 

A classificação de impactes é traduzida sob a forma de quadro no ponto relativo à Síntese 

de Impactes, conforme definido na Metodologia Geral de Avaliação de Impactes.  

 

Num último ponto é feita referência aos impactes cumulativos. 

 

 

6.5.2.2 Impactes na fase de construção 

 

6.5.2.2.1 Identificação de impactes 

 

Na fase de construção de uma infra-estrutura ferroviária os principais impactes resultam da 

ocupação irreversível dos solos e eliminação dos actuais usos, que ocorre na faixa 

expropriada pelo traçado e que, nesta fase de Estudo Prévio, se considerou genericamente 

ter uma largura de 80 m. 

 

Poderá haver também uma ocupação temporária de solos para trabalhos inerentes à obra, 

nomeadamente com a implantação de estaleiros e acessos. No entanto, nesta fase de 

Estudo Prévio, dado não estarem ainda definidos os locais de estaleiros e acessos, apenas 

se procede à avaliação quantificada dos impactes decorrentes da implantação do traçado, 

considerando as diferentes alternativas previstas em cada sub-troço e apenas se fazendo 

recomendações quanto aos locais a evitar para a instalação dos estaleiros. 
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6.5.2.2.2 Previsão de impactes 

 

No Quadro 6.5.11 apresenta-se nos diferentes sub-troços a afectação dos usos do solo 

considerando as alternativas em estudo e a forma de desenvolvimento do projecto (aterro / 

escavação, viaduto ou túnel). Estas quantificações são calculadas com base nas afectações 

dos usos do solo por eixo / sub-eixo, que se apresentam no Anexo 6.5.2. 

 

A faixa de afectação utilizada para essas quantificações tem uma largura de 80 m de 

largura, que contempla em termos gerais a máxima largura que a plataforma pode ter e os 

respectivos taludes, aproximando-se da área que potencialmente será expropriada. 

 

As diferentes classes e sub-classes consideradas para as quantificações incluem para além 

das relativas aos usos, as áreas sob protecção especial correspondentes a zonas de 

interesse para a conservação da natureza, como o Parque Natural e Sítio da Rede Natura 

2000 Serras de Aire e Candeeiros e Sítio da Rede Natura 2000 Azabuxo / Leiria. 

 

No Quadro 6.5.12 apresenta-se ainda a afectação de usos para as duas alternativas 

previstas para a estação de Leiria: Leiria Nascente e Leiria Poente. As quantificações têm 

em conta a área total a afectar por estacionamentos e acessos. 
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Quadro 6.5.11 - Quantificação dos usos do solo afectados por alternativa e sub-troço (ha) 

Usos do Solo 
Alternativas 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8 
Total 

Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota 

At/Esc 0,0 0,0 0,0 0,0 10,851 0,557 0,93 0,0 18,857 0,0 0,433 28,49 5,181 0,0 65,299 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 2,486 0,0 0,602 0,0 1,71 0,0 0,403 0,379 2,018 0,0 7,598 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LOA 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 13,337 0,557 1,532 0,0 20,568 0,0 0,836 28,869 7,2 0,0 72,897 

At/Esc 0,0 0,0 0,0 0,0 9,132 1,041 1,636 0,0 21,415 0,0 0,0 40,267 1,925 0,0 75,416 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 2,962 0,0 0,602 0,0 0,0 0,0 0,403 2,02 0,596 0,0 6,583 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LOB 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 12,094 1,041 2,238 0,0 21,415 0,0 0,403 40,267 2,521 0,0 81,999 

Sub-troço 1 

At/Esc 7,028 4,155 0,0 0,98 24,349 34,989 18,091 0,0 21,484 0,0 18,147 190,715 70,661 0,0 388,188

Viaduto 0,0 0,0 0,005 0,5 19,143 1,198 0,416 0,0 13,213 0,0 0,947 15,863 6,594 0,0 56,26 

Túnel 0,0 0,507 0,0 0,169 0,0 0,407 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 0,0 0,0 0,0 1,231 
1A 

Total 7,028 4,662 0,005 1,649 43,492 36,595 18,506 0,0 34,697 0,0 19,234 206,578 77,255 0,0 445,679

At/Esc 7,444 3,822 0,0 3,404 28,447 48,221 25,592 0,0 36,721 2,314 19,876 153,634 68,138 0,0 395,733

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,944 20,212 1,541 1,103 0,0 9,378 0,317 0,383 11,541 6,145 0,0 49,18 

Túnel 0,0 0,507 0,0 0,169 0,0 0,407 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 0,0 0,0 0,0 2,012 
1B 

Total 7,444 4,329 0,0 4,517 48,659 50,169 26,695 0,0 46,099 2,63 20,399 165,175 74,284 0,0 446,925

At/Esc 3,56 3,742 0,005 1,474 25,51 28,466 18,212 0,0 21,484 0,0 8,975 201,168 66,745 4,199 380,848

Viaduto 0,11 4,414 0,0 1,142 19,143 3,656 2,023 0,0 13,213 0,0 0,947 15,863 7,448 0,0 66,387 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1C 

Total 3,67 8,155 0,005 2,616 44,654 32,122 20,235 0,0 34,697 0,0 9,922 217,031 74,193 4,199 447,235

At/Esc 3,976 3,409 0,0 3,898 29,608 41,697 25,713 0,0 36,721 2,314 10,704 164,088 64,222 4,199 388,388

Viaduto 0,11 4,414 0,0 1,586 20,212 3,998 2,71 0,0 9,378 0,317 0,383 11,514 7 0,0 60,093 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1D 

Total 4,086 7,823 0,0 5,484 49,821 45,695 28,423 0,0 46,099 2,63 11,087 175,629 71,222 4,199 448,481

At/Esc 1,918 3,321 0,005 1,424 25,51 24,097 19,288 0,0 21,484 0,0 6,144 207,233 64,002 5,975 378,425

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,5 19,143 1,198 0,416 0,0 13,213 0,0 0,947 15,863 6,594 0,0 56,255 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1E 

Total 1,918 3,321 0,005 1,923 44,654 25,295 19,704 0,0 34,697 0 7,091 223,096 70,596 5,975 434,68 

At/Esc 2,334 2,988 0,0 3,848 29,608 37,328 26,79 0,0 36,721 2,314 7,873 170,152 61,48 5,975 385,554

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,944 20,212 1,541 1,103 0,0 9,378 0,317 0,383 11,541 6,145 0,0 49,961 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1F 

Total 2,334 2,988 0,0 4,792 49,821 38,869 27,892 0,0 46,099 2,63 8,257 181,693 67,625 5,975 435,515
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Usos do Solo 
Alternativas 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8 
Total 

Zona de Ligação entre Sub-troços 1 e 2 

At/Esc 0,946 0,0 0,0 0,0 0,0 4,699 2,943 0,0 0,0 0,0 6,47 12,866 7,52 0,0 35,815 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,49 0,0 2,485 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,766 0,0 0,0 1,762 
LA 

Total 0,946 0,0 0,0 0,0 0,0 4,699 2,943 0,0 0,0 0,0 6,47 14,632 10,01 0,0 40,062 

At/Esc 0,822 0,263 0,0 0,129 0,0 17,22 12,266 0,0 0,0 0,0 0,0 25,595 7,904 0,0 32,892 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,52 0,0 0,287 0,205 0,0 0,0 0,0 0,351 0,0 3,638 0,0 4,655 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LB 

Total 0,822 0,263 0,0 0,649 0,0 17,507 12,471 0,0 0,0 0,0 0,351 25,595 11,542 0,0 37,547 

At/Esc 2,909 0,0 0,0 0,0 0,0 13,676 9,385 0,0 0,0 0,0 3,077 16,133 5,555 0,0 51,19 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,876 2,689 0,0 4,572 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LC 

Total 2,909 0,0 0,0 0,0 0,0 13,676 9,385 0,0 0,0 0,0 3,077 18,01 8,244 0,0 55,762 

At/Esc 1,354 0,0 0,0 0,0 0,0 4,627 2,85 0,0 0,0 0,0 7,901 13,353 4,82 0,0 35,497 

Viaduto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,801 2,795 0,0 4,655 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LD 

Total 1,354 0,0 0,0 0,0 0,0 4,627 2,85 0,0 0,0 0,0 7,901 15,154 7,615 0,0 40,152 

At/Esc 1,293 0,263 0,0 0,0 0,0 8,313 3,756 0,0 0,0 0,0 6,331 15,161 8,412 2,978 47,315 

Viaduto 0,0 0,331 0,0 0,397 0,0 1,794 0,876 0,0 0,0 0,0 2,51 1,629 3,734 0,0 10,922 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LE 

Total 1,293 0,599 0,0 0,397 0,0 10,107 4,632 0,0 0,0 0,0 8,841 16,79 12,146 2,978 58,237 

At/Esc 0,951 0,263 0,0 0,0 0,0 8,783 3,745 0,0 0,0 0,0 6,366 16,728 6,622 3,006 47,466 

Viaduto 0,0 0,321 0,0 0,381 0,0 1,777 0,872 0,0 0,0 0,0 2,578 1,533 3,482 0,0 10,707 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LF 

Total 0,951 0,584 0,0 0,381 0 10,56 4,617 0,0 0,0 0,0 8,943 18,261 10,104 3,006 58,173 

Sub-troço 2 

At/Esc 2,188 0,952 4,296 0,745 3,845 24,426 18,092 0,532 0,0 0,0 3,042 200,427 37,742 0,0 301,660

Viaduto 1,188 2,368 2,490 0,0 8,360 3,634 3,287 0,0 0,0 0,0 0,726 13,495 1,803 0,0 44,104 

Túnel 2,433 0,0 0,0 0,0 0,0 4,776 1,777 0,0 0,0 0,0 0,0 0,108 0,235 0,0 9,346 
2A 

Total 6,445 3,320 6,785 0,745 12,206 32,835 23,155 0,532 0,0 0,0 3,768 214,030 39,780 0,0 355,11 

At/Esc 2,619 0,608 4,296 0,745 3,444 22,682 16,737 0,330 0,0 0,0 2,450 191,347 37,420 0,0 282,692

Viaduto 2,463 2,607 2,490 0,0 14,412 2,615 4,017 0,0 0,0 0,0 1,133 33,061 1,235 0,0 64,151 

Túnel 1,761 0,0 0,0 0,0 0,0 3,916 1,777 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,235 0,0 7,707 
2B 

Total 6,843 3,215 6,785 0,745 17,856 29,213 22,531 0,330 0,0 0,0 3,584 224,408 38,891 0,0 354,55 

At/Esc 2,207 1,104 4,227 0,0 1,757 28,410 21,287 0,202 0,0 0,0 3,044 194,307 33,198 0,0 282,692

Viaduto 3,596 2,368 2,490 0,607 7,894 4,209 3,252 0,0 0,0 0,0 0,705 13,608 2,499 0,0 64,151 

Túnel 2,433 0,0 0,0 0,0 0,0 4,776 1,777 0,0 0,0 0,0 0,0 0,108 0,235 0,0 7,707 
2C 

Total 8,237 3,472 6,716 0,607 9,651 37,395 26,315 0,202 0,0 0,0 3,750 208,023 35,932 0,0 354,550
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Usos do Solo 
Alternativas 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8 
Total 

At/Esc 2,638 0,760 4,227 0,0 1,356 26,666 19,932 0,0 0,0 0,0 2,452 185,228 32,877 0,042 191,258

Viaduto 4,236 2,607 2,490 0,607 13,946 3,190 3,982 0,0 0,0 0,0 1,113 33,173 1,931 0,02 91,233 

Túnel 1,761 0,0 0,0 0,0 0,0 3,916 1,777 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,235 0,0 40,023 
2D 

Total 8,635 3,367 6,716 0,607 15,302 33,772 25,691 0,0 0,0 0,0 3,565 218,402 35,043 0,062 322,514

At/Esc 6,785 2,905 0,408 0,0 0,337 40,902 37,633 0,305 0,0 0,0 1,491 76,312 20,986 0,0 188,064

Viaduto 3,867 0,425 0,0 0,367 10,979 13,159 22,259 0,0 0,0 0,0 3,666 27,424 7,113 0,0 89,259 

Túnel 4,653 0,0 0,0 0,757 0,0 5,356 8,478 0,0 0,0 0,0 0,587 16,388 2,861 0,0 39,08 
2E 

Total 15,304 3,330 0,408 1,124 11,316 59,416 68,370 0,305 0,0 0,0 5,744 120,124 30,960 0,0 316,401

At/Esc 5,073 3,206 2,268 0,0 0,337 36,044 34,909 0,305 0,0 0,0 2,800 110,130 18,392 0,024 215,182

Viaduto 3,937 0,225 0,0 0,388 10,979 12,214 21,801 0,0 0,0 0,0 3,666 23,613 4,736 0,02 83,383 

Túnel 4,653 0,0 0,0 0,757 0,0 5,356 8,478 0,0 0,0 0,0 0,587 16,388 2,861 0,0 40,023 
2F 

Total 13,662 3,431 2,268 1,144 11,316 53,613 65,188 0,305 0,0 0,0 7,054 150,131 25,988 0,044 338,588

Sub-troço 3 

At/Esc 1,740 0,0 0,0 0,0 2,345 13,615 7,383 0,0 0,0 0,0 0,0 89,815 5,903 0,0 120,801

Viaduto 0,034 0,0 0,0 0,0 2,814 1,353 0,553 0,0 0,0 0,0 0,125 11,887 0,833 0,0 17,599 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3A 

Total 1,774 0,0 0,0 0,0 5,159 14,968 7,936 0,0 0,0 0,0 0,125 101,702 6,736 0,0 138,4 

At/Esc 0,568 0,061 0,744 1,276 4,123 5,672 2,858 0,0 0,0 0,0 0,885 103,540 8,872 0,0 128,599

Viaduto 0,074 0,0 0,0 0,0 1,130 3,959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,192 6,370 0,274 0,0 11,999 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3B 

Total 0,642 0,061 0,744 1,276 5,253 9,631 2,858 0,0 0,0 0,0 1,078 109,910 9,146 0,0 140,598

At/Esc 1,533 0,0 0,0 0,0 2,285 14,070 7,383 0,0 0,0 0,0 0,563 80,433 3,824 0,0 110,091

Viaduto 0,119 0,0 0,0 0,0 2,253 0,384 0,557 0,0 0,0 0,0 1,151 10,210 0,136 0,0 14,81 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3C 

Total 1,652 0,0 0,0 0,0 4,538 14,455 7,940 0,0 0,0 0,0 1,714 90,642 3,959 0,0 124,901

At/Esc 0,304 0,0 5,368 1,183 1,907 5,799 3,338 0,0 0,0 0,0 3,898 82,053 6,484 0,0 110,334

Viaduto 0,138 0,0 0,0 0,0 4,017 2,890 0,0 0,0 0,0 0,0 1,223 12,357 0,041 0,0 20,666 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3D 

Total 0,442 0,0 5,368 1,183 5,924 8,689 3,338 0,0 0,0 0,0 5,121 94,410 6,525 0,0 131,0 

At/Esc 1,533 0,0 0,0 0,0 2,293 13,564 7,383 0,0 0,0 0,0 0,0 89,556 5,824 0,0 120,153

Viaduto 0,012 0,0 0,0 0,0 2,991 1,572 0,553 0,0 0,0 0,0 0,125 12,000 0,895 0,0 18,148 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3E 

Total 1,545 0,0 0,0 0,0 5,284 15,136 7,936 0,0 0,0 0,0 0,125 101,556 6,719 0,0 138,301

At/Esc 0,416 0,061 0,744 1,276 4,123 5,671 2,858 0,0 0,0 0,0 0,885 103,527 8,653 0,0 128,214

Viaduto 0,012 0,0 0,0 0,0 1,273 4,117 0,0 0,0 0,0 0,0 0,192 5,843 0,247 0,0 11,684 

Túnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3F 

Total 0,428 0,061 0,744 1,276 5,397 9,788 2,858 0,0 0,0 0,0 1,078 109,370 8,900 0,0 139,898

Legenda: 
1 - Urbano;   2 - Industrial;   3 - Industria Extractiva;   4 - Espaço Canal; 
5 - Agrícola: 5.1 - Regadio; 5.2 - Sequeiro; 5.3 - Culturas Permanentes; 5.4 - Agro-industrial 
6 - Agro-Florestal: 6.1 - Montado; 6.2 - Silvo-Pastoril 
7 - Florestal: 7.1 - Protecção; 7.2 - Produção; 7.3 - Matos;   8 - Sob-Protecção Especial 
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Quadro 6.5.12 - Quantificação dos usos do solo afectados pelas alternativas da Estação de Leiria (ha) 

Usos do Solo 
Alternativas 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8 
Total

Estação de Leiria 

Leiria Nascente 0,5 0,1 0,1 0,2 1,1 1,3 2,3 0,0 0,0 0,0 3,0 1,7 0,8 0,0 11,1 

Leiria Poente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,1 0,0 10,8 

Legenda: 
1 - Urbano;   2 - Industrial;   3 - Industria Extractiva;   4 - Espaço Canal; 
5 - Agrícola: 5.1 - Regadio; 5.2 - Sequeiro; 5.3 - Culturas Permanentes; 5.4 - Agro-industrial 
6 - Agro-Florestal: 6.1 - Montado; 6.2 - Silvo-Pastoril 
7 - Florestal: 7.1 - Protecção; 7.2 - Produção; 7.3 - Matos;   8 - Sob Protecção Especial 
 

 

6.5.2.2.3 Avaliação de impactes 

 

A zona de ligação ao aeroporto da Ota assegura a ligação do Troço Ota – Pombal, agora 

em estudo, ao troço anterior, bem como a articulação com a infra-estrutura de grande 

dimensão prevista para a Ota, o futuro Aeroporto. 

 

Esta Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota é um sub-troço de pequena extensão, com cerca 

de 9 a 10 km, que atravessa uma região em que predominam as zonas agrícolas, florestais 

e agro-florestais.  

 

No início deste sub-troço o uso do solo dominante é agrícola, mais especificamente culturas 

de regadio, aproveitando a várzea aluvial do rio da Ota. Segue-se uma mancha significativa 

de montado e depois uma vasta área florestal de produção. Ao longo de toda esta ligação 

vão-se repetindo zonas de montado e de regadio, de maior ou menor dimensão, 

intercaladas com floresta de produção. Já perto do fim deste sub-troço volta a haver uma 

zona de regadio de alguma dimensão perto de Casais de Monte Godelo. 

 

Da análise do Quadro 6.5.11, e considerando a avaliação geral por classe e subclasse de 

uso do solo, verifica-se que, em termos globais, as duas alternativas existentes neste sub-

troço são muito semelhantes, afectando as mesmas classes de uso e em proporções 

idênticas. 

 

São, assim, essencialmente afectadas áreas de floresta de protecção (montado) e floresta 

de produção e ainda matos. Não se identifica a afectação de áreas urbanas e industriais. 
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Face aos usos mais sensíveis, afectados de forma permanente, verifica-se que apenas 

ocorrem áreas agrícolas de regadio, áreas de montado e áreas de floresta de protecção, 

esta última com uma representação muito reduzida. Em ambas as alternativas estas 

afectações totalizam cerca de 30 ha. 

 

Globalmente, os impactes nas duas alternativas são considerados negativos, certos, locais, 

directos e de um modo geral permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de 

viaduto onde são temporários e reversíveis. A sua magnitude é considerada reduzida pela 

área total afectada ser relativamente pouco relevante, embora o impacte seja significativo, já 

que localmente face à área de afectação total (73 ha na LOA e 82 ha na LOB), a 

representatividade de usos sensíveis é relevante (LOA – 30 ha; LOB – 30 ha). Tendo em 

conta este valor absoluto e o facto da alternativa LOA ser menos extensa, considera-se esta 

como ligeiramente mais favorável. 

 

O sub-troço 1 desenvolve-se em dois corredores sensivelmente paralelos com um ponto de 

articulação que permite transitar entre corredores (no fim dos sub-eixos 1.1.3 e 1.2.2).  

 

Este sub-troço inicia-se num trecho sem alternativas, na linha do Norte da REFER, junto ao 

Carregado. Desenvolve-se adjacentemente à central termoeléctrica do Carregado, e numa 

extensa área de regadio associada às aluviões do Tejo e dos rios Alenquer e Ota. Depois 

este sub-troço corta manchas de montado e de floresta de protecção, acompanhando a 

auto-estrada A1 e transpondo-a em viaduto. Por fim, passa por uma zona agrícola de 

policultura sensivelmente na zona em que este sub-troço se divide em dois grandes 

corredores independentes, a partir do fim do sub-eixo 0.1.1.  

 

O corredor leste desenvolve-se numa região em que predominam as áreas florestais de 

produção, interrompidas aqui e ali por algumas manchas agrícolas de regadio, de montado, 

de matos ou de floresta de protecção. 

 

O corredor oeste tem uma ocupação do solos bastante mais heterogénea já que atravessa 

uma zona mais densamente povoada onde surgem alguns pequenos aglomerados urbanos, 

associados aos quais se pode observar um mosaico de áreas agrícolas diversificadas, áreas 

florestais de produção e protecção, matos e montado.  
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Estes dois corredores voltam a encontrar-se nas imediações de Rio Maior, onde interceptam 

marginalmente o Sítio da Rede Natura 2000 Serras de Aire e Candeeiros, após o que se 

afastam novamente.  

 

O corredor oeste passa perto da povoação da Benedita, numa zona onde existem vários 

aglomerados urbanos e muita actividade industrial e agrícola, bem como alguma floresta de 

protecção constituída essencialmente por carvalhal.  

 

O corredor leste passa numa zona menos densamente povoada em que as áreas urbanas e 

agrícolas são menos numerosas e onde as áreas florestais de produção e os matos 

dominam. Existem duas zonas de exploração de inertes afloradas apenas marginalmente.  

 

Na parte final do sub-troço, onde os corredores se voltam a unir, o corredor leste atravessa 

também algumas áreas de floresta de protecção de carvalhal, mas com menor expressão 

que as atravessadas pelo corredor oeste. É, no entanto, de menção que o corredor leste se 

desenvolve, desde o ponto intermédio de articulação dos dois corredores, em área protegida 

do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e do Sítio da Rede Natura 2000 Serras 

de Aire e Candeeiros. 

 

Das seis alternativas que compõem este sub-troço, uma desenvolve-se integralmente no 

corredor oeste (1B) e duas integralmente no corredor leste (1C e 1E). A solução 1A inicia-se 

no corredor leste transitando para oeste no trecho mais a norte, depois da articulação dos 

dois corredores, e as alternativas 1D e 1F, pelo contrário, iniciam-se no corredor oeste 

transitando depois para o corredor leste. 

 

Analisando o Quadro 6.5.11, verifica-se que a alternativa que apresenta uma menor 

extensão de usos afectados é a alternativa 1E, embora as diferenças para as restantes 

sejam muito reduzidas (máximo de 13 ha, aproximadamente). 

 

Analisando as diferentes classes de uso, verifica-se que, em termos de usos urbanos, a que 

revela menor afectação permanente é também a 1E (1,9 ha) e a que tem um valor mais 

elevado é a 1B (7,4 ha). 

 

Relativamente ao uso industrial os valores mais baixos ocorrem na Alternativa 1F (3,0 ha) e 

que dizem somente respeito a afectação permanente, embora a 1E tenha um valor também 
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muito próximo (3,3 ha). Os valores mais altos estão presentes na Alternativa 1C (8,2 ha), 

embora destes só 3,7 ha sejam afectados permanentemente.  

 

As áreas de indústria extractiva são residualmente afectadas nalgumas alternativas (1A, 1C 

e 1E) e sem significado para comparação (0,005 ha).  

 

Os usos agrícolas têm bastante relevância neste sub-troço sobretudo em termos de área de 

regadio e de sequeiro. Tendo, no entanto, em conta as áreas de regadio que representam 

uma agricultura mais intensiva, a alternativa mais favorável é a 1A pela menor área afectada 

permanentemente (24 ha), embora em todas as outras os valores não sejam muito mais 

elevados. 

 

Ao nível das áreas agro-florestais onde se incluem os montados e as áreas silvo-pastoris, 

verifica-se que as primeiras têm bastante relevância neste sub-troço constituindo a 

componente mais afectada e sendo também a mais sensível pelo seu valor ecológico. As 

alternativas com menor afectação permanente são as 1A, 1C e 1E (cerca de 21 ha) e nestas 

mesmas alternativas não se verifica também qualquer afectação de áreas silvo-pastoris. 

 

Relativamente às áreas florestais, estas constituem o uso globalmente mais afectado neste 

sub-troço, incluindo-se nele as áreas de floresta de protecção e de produção e os matos. A 

primeira corresponde a um uso mais sensível, por contemplar espécies com interesse 

conservacionista como o carvalho, carrascal, o pinheiro-manso e, ainda, a vegetação 

ripícola. Deste modo, e considerando estas afectações ao nível da floresta de protecção, a 

alternativa mais favorável, devido ao valor de afectação permanente ser mais reduzido, é a 

1E, com 6 ha. 

 

De referir, ainda, a intersecção de áreas afectas a espaços canais de infra-estruturas 

rodoviárias e ferroviárias em qualquer uma das alternativas. Todas estas infra-estruturas 

serão devidamente restabelecidas mantendo o seu uso, pelo que não se considera ser um 

factor para a diferenciação de alternativas. 

 

Excluindo as alternativas 1A e 1B, todas as restantes alternativas atravessam as áreas 

protegidas do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e do Sítio da Rede Natura 

2000 Serras de Aire e Candeeiros, numa zona relativamente marginal destas áreas 

protegidas (no seu limite oeste) e com dominância de usos florestais de produção e matos. 
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No cômputo geral, e considerando os diversos usos afectados e a importância relativa dos 

mais sensíveis, considera-se ser a alternativa 1E a que se apresenta mais favorável (cerca 

de 58 ha afectados permanentemente – 13% dos usos totais). 

 

Globalmente, os impactes afectos a cada alternativa deste sub-troço são negativos, certos, 

directos e, de um modo geral, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de 

viaduto onde são temporários e reversíveis. A magnitude dos impactes é considerada em 

qualquer das alternativas elevada já que as áreas de afectação total são muito relevantes 

(cerca de 400 ha). Estes impactes são ainda classificados como negativos significativos a 

muito significativos. Considera-se que nas alternativas que se posicionam sempre no 

corredor leste (alternativas 1C e 1E) o seu impacte é significativo e nas restantes, o impacte 

é muito significativo. 

 

Com efeito, nas alternativas 1C e 1E as afectações incidem menos sobre os usos 

classificados de mais sensíveis, que representam respectivamente, 14% e 13% dos usos 

totais afectados. Prevalecem, em grande parte do seu desenvolvimento, áreas de floresta de 

produção e matos e apenas no traçado final das alternativas, já na área sob protecção 

especial (Parque e Sítio Serras de Aire e Candeeiros), se verifica uma ocorrência de usos 

mais diversificados (urbano, agrícola de regadio, de sequeiro e culturas permanentes), em 

pequenas manchas que ocorrem no sopé da Serra dos Candeeiros envolvendo a EN1. 

 

No caso das alternativas que seguem no essencial o corredor Oeste, a interferência com 

usos sensíveis é maior (entre 17% e 22% dos usos totais), havendo uma intromissão 

generalizada em áreas de carácter urbano, sobretudo na parte final do corredor, no sub-eixo 

1.1.4, onde se localiza toda a área urbana da Benedita e aglomerados envolventes que 

conferem ao espaço uma grande dispersão urbana. Este sub-eixo que está afecto às 

alternativas 1A e 1B tem a sua passagem numa zona central desta aglomeração urbana, ao 

passo que as alternativas que seguem o corredor leste, e sobretudo as alternativas 1E e 1F 

(que seguem o eixo 1.5), se posicionam numa parte mais marginal dessa aglomeração. 

 

O facto de todas estas alternativas do corredor leste (1C a 1F) se desenvolverem dentro da 

área do Parque Natural e Sítio Serras de Aires e Candeeiros, não se considera como 

relevante, já que essa zona apresenta um carácter já antropizado e sem usos particulares 

do ponto de vista ecológico (a dominância são matos e áreas de floresta de produção) 
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A zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2  tem extensão variável, entre cerca de 5 km e 

8,6 km, e afectações globais comparativamente reduzidas. Evolui numa zona complicada, 

de denso povoamento, em que a ocupação do solo é composta por um rendilhado de 

diversos usos em que coexistem usos urbanos, usos industriais, usos agrícolas e usos 

florestais. Este sub-troço desenvolve-se ainda parcialmente nas zonas protegidas do Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros e do Sítio da Rede Natura 2000 Serras de Aire e 

Candeeiros, com características idênticas às anteriormente referidas para o sub-troço 1. 

 

A Alternativa LB tem o valor global de área afectada mais baixo (37,5 ha). 

 

Ao nível dos usos, o mais afectado é o florestal, seguindo-se o uso agrícola. Não existe 

afectação de áreas de indústria extractiva e a afectação de outras áreas industriais é 

também muito reduzida (0,3 a 0,6 ha). Não existe, também, afectação de áreas 

agro-florestais nem de culturas de regadio. 

 

Assim, relativamente aos usos efectivamente presentes e afectados por estas alternativas, 

verifica-se que, no uso urbano, a alternativa com valor mais baixo corresponde à LB (0,8 ha) 

embora para as outras os valores sejam pouco diferentes, com um máximo de 2,9 ha na 

Alternativa LC. 

 

Nas áreas agrícolas, a alternativa com valores mais baixos de afectação é a LD e a que tem 

valores mais altos é a LB. Em nenhum caso se verifica afectação de áreas agrícolas de 

regadio. 

 

Nas áreas florestais, as maiores afectações ocorrem nas áreas de floresta de produção, 

sendo as Alternativas LA, LC e LD as que têm os valores globais na classe mais reduzidos 

(cerca de 30 ha) e as LE e LF as que têm os valores mais altos (cerca de 38 ha). Nas áreas 

de floresta de protecção (correspondente a um uso mais sensível) a Alternativa LB é a que 

tem o valor mais reduzido (0,4 ha e que corresponde a uma área atravessada por viaduto), 

estando o valor mais alto na LF (8,9 ha), dos quais 2,5 ha são atravessados em viaduto. 

 

Existe, ainda, a afectação de espaços canais nas alternativas LE e LF de forma muito 

reduzida (apenas a EN1), não sendo um factor de diferenciação para as alternativas, tanto 

mais que será também sempre feita a sua reposição. 
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De forma geral a alternativa mais favorável, afectando menor extensão de território e de 

usos mais sensíveis, é assim a alternativa LB. 

 

Globalmente, os impactes são classificados para qualquer alternativa como negativos, 

certos, directos e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto, onde são temporários e 

reversíveis. A magnitude do impacte é considerada em qualquer alternativa reduzida, 

porque correspondem a afectações pouco relevantes, quer em termos de área global 

afectada, quer de usos sensíveis. No entanto, em termos locais o impacte negativo é pouco 

significativo na alternativa LB por serem muito reduzidos os usos sensíveis afectados (3% 

dos usos totais) e nas restantes alternativas esse significado é considerado um pouco mais 

relevante, sendo portanto classificadas como tendo um impacte negativo significativo. 

 

Relativamente ao sub-troço 2 inicia-se perto de Alcobaça e prolonga-se até depois da 

Bidoeira de Cima, percorrendo uma extensão de 39,5 Km a 44,3 km, conforme a alternativa. 

Tal como no sub-troço 1, este sub-troço desenvolve-se em dois corredores distintos, 

passando um a oeste da cidade de Leiria e o outro a leste.  

 

Na zona inicial do sub-troço 2 a tipologia do uso do solo é a continuação da descrita para a 

Zona de Ligação entre os sub-troços 1 e 2, isto é, predomina o rendilhado de diversos usos 

em que coexistem usos urbanos, usos industriais, usos agrícolas e usos florestais. Mas, à 

medida que o sub-troço se desenvolve para norte, esta tipologia vai-se alterando.  

 

No corredor Oeste verifica-se haver uma forte predominância do uso florestal, 

especialmente floresta de produção, mas também matos e algumas pequenas manchas de 

floresta de protecção. Em alguns locais pontuais, perto de povoações e de zonas de aluvião, 

existem algumas áreas agrícolas de sequeiro e permanentes. De referir é a existência de 

áreas de Indústrias extractivas, nomeadamente na zona de Maceira que são marginalmente 

afectadas. 

 

Algumas áreas urbanas de dimensão relevante são também marginadas ou atravessadas 

nos seus limites, mas quase sempre sob a forma de viaduto: Campos (junto à área de 

industria extractiva de Maceira), Telheiro (junto ao nó da A8, da Marinha Grande, Albergaria 

(junto ao nó da A7 com a A8), Barreiros (junto ao vale do rio Lis) e ainda Bidoeira de Cima 

(do seu lado Oeste) já no final do sub-troço. 
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O corredor este inicia-se numa zona muito complexa do ponto de vista do uso do solo, em 

que o uso agrícola é dominante e é composto por pequenas parcelas de minifúndio, onde 

alternam culturas de sequeiro e culturas permanentes, surgindo ainda parcelas pequenas de 

matos e de floresta de produção. Esta região prolonga-se até à zona da Batalha. A estrutura 

fundiária altera-se, surgindo então parcelas de maior dimensão em que se alternam as 

culturas permanentes (maioritariamente vinha), a floresta de produção (pinheiro bravo) e 

algumas áreas urbanas com zonas agrícolas de sequeiro e regadio associadas. 

 

As áreas urbanas, são de um modo geral, de pequena dimensão, apenas se destacando a 

Bidoeira de Cima (lado leste da povoação) no final dos sub-eixos 2.2.4 e 2.1.6 (alternativas 

2A, 2B, 2E e 2F), mas onde a passagem do traçado se faz, em qualquer dos casos, em 

túnel. 

 

O corredor este intercepta ainda, embora de forma marginal, o Sítio da Rede Natura e 

Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros e o Sítio Rede Natura 2000 Azabuxo / 

Leiria. 

 

Em comparação com o sub-troço 1, verifica-se uma diminuição na presença de área agro-

florestal (montado) e de culturas de regadio. Não ocorre qualquer afectação de floresta de 

protecção. A afectação de áreas urbanas é, no entanto, maior dado que a norte da Serra de 

Candeeiros o povoamento começa a ser mais disperso, surgindo de forma relativamente 

desordenada e cobrindo o espaço de uma forma mais extensa e contínua. 

 

Conforme referido no ponto relativo à Socioeconomia, no sopé da serra dos Candeeiros 

assiste-se a um povoamento disperso e depois, para norte, à existência de núcleos urbanos 

principais, correspondentes às vilas de Aljubarrota, Benedita e Turquel, em função dos quais 

se hierarquizam os pequenos aglomerados circundantes. Na envolvente da EN1, quer na 

direcção NE de Porto de Mós e Batalha quer na direcção SE para o Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros, ocorre também uma grande concentração de aglomerados 

com a presença de actividades económicas associadas, sobretudo pequena indústria e 

comércio. 
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Também neste sub-troço 2 surge uma maior presença de áreas de indústria extractiva, já 

que esta actividade assume grande importância em concelhos como Alcobaça, Porto de 

Mós, Batalha e Leiria. 

 

Em termos das diferentes alternativas e considerando as várias classes de uso, a que revela 

menor afectação total de usos é a alternativa 2E. 

 

Em termos de usos urbanos, as Alternativas 2A a 2D são as que têm um valor mais 

reduzido, com afectações permanentes de cerca 2 ha. As alternativas 2E e 2F apresentam 

respectivamente, cerca de 7 ha e 5 ha. 

 

No uso industrial os valores são de um modo geral baixos, sobretudo nas alternativas 2A a 

2D, onde rondam cerca de 1 ha. Nas restantes são de cerca de 3 ha. As áreas de 

exploração de inertes têm uma menor afectação nas Alternativas 2E e 2F (0,5 ha e 2 ha, 

respectivamente). Nas restantes rondam os 4 ha. De destacar que uma das áreas de 

industria extractiva interceptada, ainda que marginalmente, é a de Maceira, pertencente à 

empresa Cimentos de Maceira–Liz, que detém uma área de concessão muito significativa. 

As alternativas 2C e 2D são as que interferem directamente com essa zona, pelo que têm 

impactes de maior significado pelas suas implicações económicas. 

 

Os usos agrícolas constituem o segundo uso mais afectado ao longo deste sub-troço (o 

primeiro é o florestal), sendo de um modo geral as culturas de sequeiro e as culturas 

permanentes as mais afectadas. A afectação global da área agrícola tem nas Alternativas 

2A e 2B o valor mais reduzido (70 ha) e na 2E o valor mais elevado (142 ha), que é, no 

entanto significativamente minimizado pela presença de viadutos que contribuem para uma 

redução de afectação entre 15% e 25%. Tendo, no entanto, em conta as culturas de regadio 

que representam um uso mais intensivo, as afectações permanentes são muito reduzidas, 

com um máximo de 4 ha na alternativa 2A e um mínimo de 0,3 ha nas alternativas 2E e 2F. 

 

Ao nível das áreas agro-florestais não existe qualquer afectação neste sub-troço. 

 

As áreas florestais constituem o uso mais afectado neste sub-troço. Nestas, a floresta de 

protecção constitui o uso mais sensível, sendo no entanto reduzidamente afectado (máximo 

de 3 ha de afectação permanente nas alternativas 2A e 2C). A alternativa com menor 

afectação é a alternativa 2E (1,5 ha).  
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Existe, ainda, a afectação de espaços canais afectos a várias infra-estruturas rodo e 

ferroviárias. Todas estas infra-estruturas serão devidamente restabelecidas, pelo que não se 

considera ser um factor decisivo para a diferenciação de alternativas. 

 

Relativamente a zonas com usos sob protecção especial referentes a áreas de protecção e 

conservação da natureza, verifica-se a intersecção do Parque Natural e Sítio Serras de Aire 

e Candeeiros no seu extremo oeste e do Sítio Azabuxo/Leiria no seu extremo SE (de forma 

quase residual e com passagem em viaduto). As afectações globais são muito reduzidas e 

em zonas marginais dessas áreas de conservação, ocorrendo apenas nas alternativas 2D, 

2E, 2F e 2G, pelo que se considera não ser assim um factor decisivo para a diferenciação 

de alternativas. 

 

De uma forma geral, a alternativa mais favorável é a alternativa 2B, pela menor afectação de 

usos mais sensíveis e onde se destacam os urbanos e os industriais, numa zona que é 

densamente ocupada, e os relacionados com as industriais extractivas e onde a área afecta 

à Cimenteira da Maceira é muito relevante. Nos restantes usos sensíveis afectados 

(agrícolas de regadio e floresta de protecção), embora esta não seja a alternativa com 

menor afectação total, os valores em causa e as diferenças para a alternativa com menor 

afectação são muito pouco relevantes (4 ha para 0,3 ha nas áreas de regadio e 3 ha para 

1,5 ha na floresta de protecção). 

 

Globalmente, os impactes são classificados para qualquer alternativa de negativos, certos, 

directos e de um modo geral permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de 

viaduto onde são temporários e reversíveis. 

 

A magnitude do impacte considerada é, em qualquer dos casos, elevada, com afectações 

globais de usos entre 316 ha (alternativa 2E) e 355 ha (alternativa 2A), embora se assista 

neste sub-troço a uma importante minimização do impacte pela existência de viadutos e 

túneis que representam decréscimos no valor global de afectação entre 54 ha na alternativa 

2A e 130 ha, na alternativa 2D. 

 

Face a esta situação de minimização de afectações e aos usos mais sensíveis serem 

reduzidamente afectados (cerca de 4% dos usos totais de cada alternativa), classifica-se o 
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impacte de negativo significativo. A alternativa mais favorável pelas razões atrás 

identificadas é a 2B. 

 

O sub-troço 3 é o trecho final do Lote C1 e assegura a ligação ao Lote B a norte, que dará 

continuidade à linha ferroviária. Tal como o sub-troço 1, o sub-troço 3 é composto por dois 

corredores aproximadamente paralelos e com ocupação do solo similar. O uso do solo 

preponderante neste sub-troço é o uso florestal de produção, surgindo ainda algumas 

manchas de matos e floresta de protecção e áreas de uso urbano e uso agrícola 

correspondentes a povoações de cariz rural. O corredor oeste é marcado por uma maior 

presença de áreas urbanas que o corredor leste. O corredor leste, por outro lado, intercepta 

áreas de indústrias extractivas onde se faz extracção de argilas.  

 

As alternativas 3A e 3E desenvolvem-se inicialmente no corredor leste e terminam no 

corredor oeste. São muito semelhantes entre si, apenas se diferenciando na ligação ao sub-

troço anterior. As alternativas 3B e 3F desenvolvem-se totalmente pelo corredor leste e são 

também muito semelhantes entre si, sendo a única diferença a ligação às diferentes 

alternativas do sub-troço anterior. A alternativa 3C desenvolve-se no corredor oeste e, por 

fim, a alternativa 3D inicia-se no corredor oeste e termina no corredor leste. 

 

A alternativa com menor afectação global de usos é a 3C. 

 

Verifica-se que, relativamente aos usos mais sensíveis o uso urbano é reduzidamente 

afectado (1,8 ha no máximo na alternativa 3A). As alternativas 3D, 3F e 3B são as que têm 

menores afectações no uso urbano (cerca de 0,5 ha). 

 

Em termos de áreas industriais, a afectação é insignificante (0,1 ha) e apenas se verifica nas 

alternativas 3B e 3F. As áreas de indústria extractiva são afectadas nas alternativas 3B e 3F 

de forma muito reduzida (0,7 ha) e apenas na alternativa 3D o seu valor é significativo  

(5,4 ha). 

 

Em termos de áreas agrícolas a que tem menor afectação de usos mais intensivos (regadio) 

é a 3D com 2 ha afectados de forma permanente. A diferença para as restantes é, no 

entanto, reduzida (máximo de 4 ha).  

 

Nas áreas agro-florestais não existe qualquer afectação.  
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Nas áreas florestais, uso mais afectado, a dominância vai para a floresta de produção, 

sendo a floresta de protecção reduzidamente afectada, com um máximo de 4 ha afectados 

permanentemente na alternativa 3D. As alternativas 3A e 3E não têm qualquer afectação. 

 

Existe ainda a afectação de espaços canais que não se considera ser um factor de 

diferenciação para as alternativas, tanto mais que será também sempre feita a sua 

reposição. 

 

A alternativa 3E revela-se como a mais favorável no ponto de vista da afectação total de 

usos mais sensíveis (2,2 ha) No entanto, considerando que a diferença destes usos para a 

alternativa com uma afectação global mais reduzida é de apenas 2 ha, considera-se esta 

alternativa (alternativa 3C) como a mais favorável. 

 

Globalmente, consideram-se os impactes como negativos, certos, directos, permanentes 

(com excepção das zonas de viadutos onde são temporários), de incidência local e 

irreversíveis (com excepção das zonas de viadutos onde são reversíveis) Estes impactes 

negativos têm uma magnitude moderada pela afectação total ter um valor pouco importante 

e os usos sensíveis serem reduzidamente afectados. Neste sentido, este impacte negativo é 

pouco significativo em qualquer uma das alternativas. 

 

Relativamente à Estação de Leiria as alternativas têm valores globais de afectação (cerca 

de 11 ha), verificando-se, no entanto, que a área da alternativa da Estação de Leiria Poente 

se apresenta globalmente mais favorável em função da tipologia de usos afectados, 

dominantemente floresta de produção e alguns matos. Na Estação de Leiria Nascente os 

usos presentes são mais diversificados e sensíveis, onde se regista o urbano, o agrícola de 

regadio e a floresta de protecção. 

 

 

6.5.2.3 Impactes na fase de exploração 

 

Os impactes no uso do solo durante a fase de exploração são de natureza directa e 

indirecta, relacionando-se os primeiros com a afectação permanente que se iniciou com a 

implantação do projecto durante a fase de construção, sendo portanto impactes 

permanentes, já avaliados. 
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Decorrente já da exploração, ocorrerá ainda a perturbação directa sobre os usos da 

envolvente, nomeadamente em termos da alteração da qualidade de vida, efeito de barreira 

e impactes paisagísticos, avaliados de forma individualizada nos descritores Socioeconomia, 

Ruído e Paisagem. 

 

Os impactes indirectos assumem nesta fase grande importância, pela dinâmica que a 

implantação de uma infra-estrutura desta natureza pode gerar em termos de 

desenvolvimento e consequente ocupação do território com alteração dos seus usos 

actuais, assim como pelas eventuais perturbações causadas em termos da organização do 

território e que se relaciona directamente com os planos de ordenamento. 

 

São, assim, impactes potencialmente negativos, indirectos, de ocorrência incerta e de 

magnitude difícil de estimar uma vez que resultam da conjugação de vários factores. A sua 

ocorrência será a médio e longo prazo e de dimensão regional. 

 

 

6.5.2.4 Síntese de impactes 

 

Os impactes no uso do solo fazem-se sentir com o início da fase de construção sendo 

impactes negativos e, de um modo geral, permanentes e irreversíveis, certos, directos e 

locais e não minimizáveis com excepção de algumas zonas onde ocorrem viadutos e túneis. 

 

Em termos da magnitude do impacte esta é variável de alternativa para alternativa em 

função da extensão da faixa afectada. O significado do impacte é função dos usos sensíveis 

presentes, como o urbano e os ligados às actividades económicas (essencialmente o 

agrícola de regadio e, mais pontualmente, a actividade industrial). Também os usos com 

interesse ecológico e/ou económico, como o montado, assim como a floresta de protecção, 

são considerados como aspectos sensíveis na avaliação. 

 

Na fase de exploração os impactes no uso do solo decorrem das afectações que se 

efectuaram na fase de construção e que são impactes permanentes. Associadamente, 

durante a exploração, existirão ainda perturbações sobre a envolvente, em termos de 

qualidade de vida e de alteração da estrutura visual da paisagem, que são impactes 
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avaliados de forma pormenorizada nos respectivos descritores, socioeconomia, ruído e 

paisagem. 

 

Indirectamente, e com uma ocorrência provável, poderá existir também a nível regional uma 

ocupação do solo potencialmente acrescida pela dinâmica que esta nova infra-estrutura 

poderá trazer às actividades económicas e ao processo de urbanização. São, assim, 

impactes negativos, de ocorrência a médio e longo prazo, de incidência indirecta, ocorrência 

incerta e dimensão regional. A sua magnitude e o seu significado são de difícil quantificação, 

dado que resultará da conjugação de vários factores. 

 

No Quadro 6.5.13 classificam-se de forma conjunta, os impactes associados a cada 

alternativa para a fase de construção e para a fase de exploração. A classificação atribuída 

tem em conta a afectação total de usos e a representatividade dos usos com maior 

sensibilidade em termos socioeconómicos e ecológicos (urbano, agrícola de regadio, 

industrial, montado e floresta de protecção). 

 

Na ligação ao aeroporto da Ota considera-se que as alternativas têm uma magnitude de 

impacte reduzida face ao valor global de afectação ser relativamente baixo. No entanto, 

localmente considera-se este impacte negativo significativo, pelo facto de serem 

relevantemente afectados usos de maior sensibilidade em termos socioeconómicos e 

ecológicos. A alternativa LOA é considerada mais favorável pela menor representatividade 

destes usos. 

 

No sub-troço 1 considera-se que as alternativas têm uma magnitude de impacte elevada 

face à área de afectação global ser muito relevante. Este impacte negativo é também assim 

classificado de significativo a muito significativo, variando em função da representatividade 

da afectação de usos mais sensíveis. A alternativa 1E com a menor afectação de usos mais 

sensíveis, a que se junta também a menor extensão global, foi classificada como tendo um 

impacte negativo significativo, sendo portanto a mais favorável. 

 

Na ligação entre os sub-troços 1 e 2 considera-se que as alternativas têm uma magnitude 

de impacte reduzida face ao valor global de afectação ser baixo. Localmente, considera-se 

este impacte negativo de pouco significativo para a alternativa que simultaneamente tem a 

menor extensão de usos afectados, bem como dos usos mais sensíveis – alternativa LB. 
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Para as restantes, considerou-se o seu impacte de negativo significativo por estes valores 

serem comparativamente mais elevados. 

 

No sub-troço 2 considera-se que as alternativas têm uma magnitude elevada pela área de 

afectação associada ser muito relevante. Este impacte negativo é localmente considerado 

como significativo para qualquer uma das alternativas, decorrendo no essencial, da área 

total de afectação e não tanto da afectação particular de usos mais sensíveis, pois esta é 

pouco relevante e idêntica para as diferentes alternativas (cerca de 4% dos usos totais). 

 

No entanto, por aspectos de ocupação locais considerados importantes numa zona onde a 

densidade urbana e industrial é muito significativa, a alternativa considerada mais favorável 

é a alternativa 2B. 

 

No sub-troço 3 considera-se que as alternativas têm uma magnitude de impacte moderada 

pela sua extensão ser relativamente baixa. Este impacte negativo é considerado, na 

generalidade, pouco significativo pois, aliado à extensão, os usos sensíveis presentes são 

também pouco relevantes. Dentro destas, a alternativa mais favorável é a 3C. 

 

Na Estação de Leiria considera-se que as alternativas têm uma magnitude de impacte 

reduzida pela área afectada ser globalmente pouco relevante. Como forma de diferenciação 

de alternativas, este impacte é, no entanto, considerado significativo na alternativa Nascente 

por haverem usos interferidos mais sensíveis e pouco significativo na alternativa Poente, por 

se tratarem essencialmente de áreas florestais de produção e matos. 
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Quadro 6.5.13 - Síntese dos impactes por alternativa – Uso do Solo 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 

Afectação total de usos: 73 ha, dos quais  

65 ha de forma permanente. 

Afectação permanente significativa de áreas 

agrícolas (principalmente de regadio) e 

montado – 30 ha 

Destruição dos usos 

actuais pela 

implementação física da 

ferrovia 

Sub-eixo 1.1.1 CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

LOB 

Afectação total de usos: 82 ha, dos quais  

75 ha de forma permanente. 

Afectação permanente significativa de áreas 

agrícolas (principalmente de regadio) e 

montado – 30 ha 

Destruição dos usos 

actuais pela 

implementação física da 

ferrovia 

Sub-eixo 1.1.1 CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

Sub-troço 1 

1A 

Afectação total de usos: 446 ha, dos quais 388 

ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, 

montado e floresta de protecção (Carvalhal). 

Afectação de área urbana e industrial 

(principalmente na Benedita) que totalizam  

75 ha de forma permanente (17% dos usos 

totais). 

Destruição dos usos 

actuais pela 

implementação física da 

ferrovia, perturbação das 

zonas urbanas e industriais 

pelas acções de obra e 

exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.1.2 e 1.1.4 
CONST/EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.182 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
si

b
ili

d
a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 m
ed

id
as

 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 m

e
d

id
a

s 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

1B 

Afectação total de usos: 447 ha, dos quais 396 

ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, 

montado e floresta de protecção (Carvalhal). 

Afectação de área urbana e industrial 

(principalmente na Benedita) que totalizam  

96 ha de forma permanente (22% dos usos 

totais). 

Destruição dos usos 

actuais pela 

implementação física da 

ferrovia, perturbação das 

zonas urbanas e industriais 

pelas acções de obra e 

exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.2, 1.2.2 e 1.1.4 
CONST/EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 

1C 

Afectação total de usos: 447 ha, dos quais 381 

ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, de 

montado e alguma afectação de floresta de 

protecção. Afectação de área industrial e 

alguma área urbana, que totalizam 63 ha de 

forma permanente (14% dos usos totais). 

Destruição dos usos 

actuais pela 

implementação física da 

ferrovia, perturbação das 

zonas urbanas e industriais 

pelas acções de obra e 

exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

1.1.3, 1.3.1  e 

1.3.2 

CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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1D 

Afectação total de usos: 448 ha, dos quais 

388 ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, 

de montado e alguma afectação de 

floresta de protecção. Afectação de área 

industrial e alguma área urbana, que 

totalizam 84 ha de forma permanente 

(19% dos usos totais). 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra e exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.2, 1.2.2, 1.3.1  

e 1.3.2 

CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 

1E 

Afectação total de usos: 435 ha, dos quais 

378 ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, 

de montado e alguma afectação de 

floresta de protecção. Menor afectação de 

área industrial e área urbana, que 

totalizam 58 ha de forma permanente 

(13% dos usos totais). 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra e exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.1.2 e 1.3.1 
CONST/EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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1F 

Afectação total de usos: 435 ha, dos quais 

385 ha de forma permanente  

Afectação significativa de áreas agrícolas, 

de montado e alguma afectação de 

floresta de protecção. Menor afectação de 

área industrial e área urbana, que 

totalizam 79 ha de forma permanente 

(18% dos usos totais). 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra e exploração 

Sub-eixos 0.1.1, 

0.2, 1.2.2 e 1.3.1 
CONST/EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 

Afectação total de usos: 40 ha, dos quais 

36 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 7 

ha (19% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

LB 

Afectação total de usos: 38 ha, dos quais 

33 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 1 

ha (2,9% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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LC 

Afectação total de usos: 56 ha, dos quais 

51 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 6 

ha (10,7% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

LD 

Afectação total de usos: 40 ha, dos quais 

36 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 9 

ha (23% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

LE 

Afectação total de usos: 58 ha, dos quais 

47 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 8 

ha (14% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.186 

 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
e
ve

rs
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 m
ed

id
as

 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 m

e
d

id
a

s 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

LF 

Afectação total de usos: 58 ha, dos quais 

47 ha permanentemente. 

Afectação dispersa de áreas agrícolas de 

regadio e de floresta de protecção. 

Afectação de área urbana, que totalizam 8 

ha (14% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

Sub-troço 2 

2A 

Afectação total de usos: 355 ha, dos quais 

301 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença de algumas áreas 

urbanas e industriais e alguma floresta de 

protecção, que totalizam 14 ha (4% dos 

usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

- CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

2B 

Afectação total de usos: 355 ha, dos quais 

283 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença de algumas áreas 

urbanas e industriais e alguma floresta de 

protecção, que totalizam 13 ha (4% dos 

usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

- CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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2C 

Afectação total de usos: 355 ha, dos quais 

283 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença de áreas urbanas e 

industriais e alguma floresta de protecção, 

que totalizam 12 ha (4% dos usos totais). 

Passagem na área de concessão da 

Maceira – Lis (ind. extractiva) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

- CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 

2D 

Afectação total de usos: 323 ha, dos quais 

191 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença de áreas urbanas e 

industriais e alguma floresta de protecção, 

que totalizam 11 ha (4% dos usos totais). 

Passagem na área de concessão da 

Maceira – Lis (ind. extractiva) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

- CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
--- --- 

2E 

Afectação total de usos: 316 ha, dos quais 

188 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença significativa de 

áreas urbanas e industriais, áreas 

agrícolas e alguma floresta de protecção, 

que totalizam 12 ha (4% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

Sub-eixo 2.2.4 CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 
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2F 

Afectação total de usos: 339 ha, dos quais 

215 ha permanentemente. 

Afectação permanente de várias classes 

de uso com presença significativa de 

áreas urbanas e industriais, áreas 

agrícolas e alguma floresta de protecção, 

que totalizam 14 ha (4% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia, perturbação das zonas 

urbanas e industriais pelas 

acções de obra 

Sub-eixo 2.2.4 CONST/EXPL - ●●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

Sub-troço 3 

3A 

Afectação total de usos: 138 ha, dos quais 

121 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (pequena 

expressão da floresta de protecção) com 

alguma presença de áreas urbanas, que 

totalizam 4 ha (3% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3B 

Afectação total de usos: 141 ha, dos quais 

129 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (pequena 

expressão da floresta de protecção) com 

pequena presença de áreas urbanas, que 

totalizam 6,4 ha (5% dos usos totais)  

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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3C 

Afectação total de usos: 125 ha, dos quais 

110 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (pequena 

expressão da floresta de protecção) e 

alguma presença de áreas urbanas, que 

totalizam 4 ha (4% dos usos totais)  

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 

3D 

Afectação total de usos: 131 ha, dos quais 

110 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (com alguma 

expressão da floresta de protecção) e 

pequena presença de áreas urbanas, que 

totalizam 11,5 ha (9% dos usos totais) 

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
-- -- 

3E 

Afectação total de usos: 138 ha, dos quais 

120 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (pequena 

expressão da floresta de protecção) com 

alguma presença de áreas urbanas, que 

totalizam 3,8 ha (3% dos usos totais)  

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 

- CONST/EXPL - ●● 
DIR/ 

IND 

PER/ 

TEMP 
C L 

IRREV/ 

REV 
- - 
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3F 

Afectação total de usos: 140 ha, dos quais 

128 ha permanentemente. 

Afectação permanente de áreas agrícolas 

de regadio e florestais (pequena 

expressão da floresta de protecção) com 

pequena presença de áreas urbanas, que 

totalizam 5 ha (4% dos usos totais)  

Destruição dos usos actuais 

pela implementação física da 

ferrovia 
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6.5.2.5 Impactes cumulativos 

 

Os impactes cumulativos no uso do solo (entendidos como um impacte directo ou indirecto 

do projecto ao qual se associam outros impactes directos ou indirectos de outros projectos) 

correspondem aos que já foram referidos para os solos, uma vez que a afectação de usos 

decorre em primeiro lugar da afectação directa dos solos. 
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6.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

6.6.1 Hidrografia, hidrologia e infra-estruturas hidráulicas 

 

6.6.1.1 Metodologia 

 

A avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais considera os impactes criados na 

fase de construção e os impactes criados na fase de exploração, sendo que muitos dos 

impactes da fase de construção permanecem na fase de exploração. 

 

 

6.6.1.1.1 Identificação, previsão e avaliação de impactes 

 

São identificados, no essencial, os seguintes impactes: 

 

- Fase de construção 

■ Alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidas a 

movimentações de terras e fenómenos de erosão; 

■ Criação de obstáculos temporários ao escoamento devido a intervenções no leito 

de linhas de água; 

■ Impactes relacionados com a necessidade de desvio de linhas de água; 

■ Impactes relacionados com a afectação de charcas, diques e valas de drenagem 

em baixas aluvionares. 

 

- Fase de exploração 

■ Impactes em áreas de baixas aluvionares e leitos de cheia; 

■ Impactes relacionados com o restabelecimento de linhas de água por passagens 

hidráulicas. 

 

Os impactes referidos são pouco significativos após a adopção de medidas de minimização 

(quando aplicável), independentemente da localização onde ocorram.  

 

Constitui apenas excepção os impactes em áreas de leito de cheia (derivados da presença 

de aterros). Relativamente a este tipo de impacte diferenciam-se duas situações distintas. 
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Por um lado, situações em que os aterros a implantar são contíguos a aterros existentes e 

desenvolvem-se paralelamente ao sentido do escoamento, não constituindo um 

condicionamento importante. Neste caso classifica-se o impacte de pouco significativo. Por 

outro lado, existem situações em que os aterros se desenvolvem transversalmente a todo o 

vale que é inundado em situação de cheia, de modo que o posicionamento do aterro (apesar 

de apresentar passagem hidráulica) potencia efectivamente uma maior e mais rápida subida 

das águas e um mais lento processo de enxugo. Nestes casos considera-se a ocorrência de 

um impacte significativo, ainda que efectivamente só o seja no caso de ocorrência de cheias 

importantes. 

 

 

6.6.1.1.2 Impactes cumulativos 

 

Identificam-se e avaliam-se situações em que se verifiquem impactes cumulativos 

assinaláveis na hidrografia e hidrologia, devidos à conjugação dos efeitos do 

empreendimento em estudo com os efeitos de outros empreendimentos existentes ou 

previstos nas áreas atravessadas. 

 

 

6.6.1.1.3 Síntese de impactes 

 

No final do capítulo apresenta-se um quadro síntese de impactes, onde se caracterizam os 

diferentes tipos de impactes ocorrentes utilizando os critérios definidos na metodologia geral 

de avaliação de impactes do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

 

 

6.6.1.2 Impactes na fase de construção 

 

6.6.1.2.1 Impactes de carácter geral 

 

Durante a fase de construção vão realizar-se terraplenagens, aterros e outras 

movimentações de terras que deixarão a descoberto porções significativas de solo. 

 

Os solos desnudados são erodidos com muita facilidade pela água das chuvas. Assim, 

durante os trabalhos de movimentação de terras a executar, e caso ocorra precipitação, 
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poderão verificar-se fenómenos erosivos, sendo fornecidos sedimentos que, transportados 

pelas águas de escorrência superficial, afluem às linhas de água, a jusante, aumentando os 

seus caudais sólidos. O desenvolvimento deste aspecto é efectuado no âmbito dos impactes 

na Qualidade da Água (capítulo 6.6.2). 

 

A movimentação de terras nas proximidades das linhas de águas, nomeadamente durante a 

preparação do terreno para colocação das passagens hidráulicas, construção de valas de 

desvio de escoamento e para a fundação dos pilares dos viadutos pode originar obstáculos 

temporários ao escoamento, favorecendo riscos de inundação.  

 

No geral, os constrangimentos temporários ao escoamento, relacionados com intervenções 

junto de linhas de água (fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos) são negativos, imediatos, directos, 

temporários, com expressão localizada, reversíveis, minimizáveis e têm ocorrência certa. De 

um modo geral, considerando a adopção de medidas de minimização, trata-se de impactes 

pouco significativos. A magnitude que se associa a estes impactes é geralmente reduzida. 

 

No atravessamento de baixas aluvionares, particularmente as que constituem áreas 

inundáveis (leitos de cheia), os impactes negativos durante a fase de construção  tendem a 

ser significativamente menores no caso de se tratar de atravessamentos em viaduto, em 

lugar de aterro. A análise das formas de atravessamento (aterro ou viaduto) das diversas 

baixas aluvionares e, em particular, das áreas de leito de cheia, bem como as principais 

implicações inerentes, apresenta-se no item relativo aos impactes na fase de exploração. 

 

 

6.6.1.2.2 Situações particulares 

 

Expõem-se, de seguida, algumas situações particulares de diferentes tipos, que importa 

salientar. 

 

 

6.6.1.2.2.1 Necessidade de desvio de linhas de água 

 

A implantação do projecto implica, necessariamente, inúmeras modificações, ao nível local, 

no escoamento de pequenas linhas de água e bacias hidrográficas, que perduram durante a 
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fase de exploração. Estas modificações apresentam, na maior parte dos casos, significado 

muito reduzido. 

 

Existem, porém, alguns casos onde aterros soterram linhas de água ou valas com alguma 

importância, obrigando a soluções de restabelecimento. Trata-se, no geral, de situações que 

representam impactes negativos, imediatos, directos, permanentes, localizados, 

minimizáveis, de ocorrência certa e geralmente pouco significativos. 

 

Apresenta-se, de seguida, a localização das principais situações de trechos em aterro que 

soterram longitudinalmente linhas de água, obrigando a obras de desvio, com alguma 

extensão, em linhas de água bem definidas. 

 

Tratam-se, na maior parte dos casos, de situações em que, adoptando uma adequada 

solução de restabelecimento do leito fluvial, se considera reduzida a magnitude do impacte 

criado no escoamento: 

 

- Sub-eixo 0.1.1: 

■ km 0+300 a 0+750 (desvio ao longo de 450 m).  

- Eixo 0.2: 

■ km 5+000 a 5+300 (desvio ao longo de 300 m) 

- Sub-eixo 1.1.2: 

■ km 2+600 a 2+700 (desvio ao longo de 100 m) 

- Sub-eixo 1.1.3: 

■ km 20+800 a 21+150 (desvio ao longo de 350 m); 

■ km 22+950 a 23+200 (desvio ao longo de 250 m); 

- Sub-eixo 1.3.1: 

■ km 1+600 a 1+750 (desvio ao longo de 150 m); 

- Sub-eixo 2.1.1: 

■ km 1+750 a 2+000 (desvio ao longo de 250 m); 

- Sub-eixo 2.1.5: 

■ km 28+770 a 28+920 (desvio ao longo de 150 m); 

- Sub-eixo 2.2.1: 

■ km 1+750 a 2+000 (desvio ao longo de 250 m); 

- Sub-eixo 2.2.4: 

■ km 29+500 a 29+550 (desvio ao longo de 50 m); 
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■ km 37+200 a 37+280 (desvio ao longo de 80 m). 

 

Porém, verificam-se situações em que a dimensão das obras de desvio necessárias, bem 

como a importância da linha de água interferida (linha de água referenciada no índice 

hidrográfico), determinam que se considere de maior magnitude (média a elevada) o 

impacte criado: 

 

- Sub-eixo 1.1.4: 

■ km 42+800 a 43+100 (rio Seco, desvio ao longo de 300 m). Impacte de 

magnitude média. 

- Sub-eixo 2.2.3: 

■ km 14+090 a 14+370 (ribeira do Mogo, desvio ao longo de 280 m, obrigando a 

vala paralela, desenvolvendo-se parcialmente em escavação). Impacte de 

magnitude média. 

- Sub-eixo 2.3.2: 

■ km 11+700 a 11+950 (ribeira do Mogo, desvio ao longo de 250 m, obrigando a 

vala paralela, desenvolvendo-se parcialmente em escavação). Impacte de 

magnitude média. 

- Eixo 2.6 

■ km 5+500 a 6+400 (ribeira da Roussa, desvio ao longo de 900 m, obrigando 

possivelmente a duas vala paralelas [de ambos os lados do aterro], 

desenvolvendo-se parcialmente em escavação). Impacte de magnitude elevada. 

 

 

6.6.1.2.2.2 Afectação de charcas 

 

A inserção de alguns dos eixos em estudo implica a destruição de algumas pequenas 

charcas, designadamente: 

 

- Charca para usos agro-pecuários ao km 9+950 do Sub-eixo 1.2.2 (junto a Alcoentre); 

- Pequenas charcas associadas a áreas de extracção de inertes em torno do 

km 11+200 do Sub-eixo 2.1.3; 

- Duas charcas para usos agro-pecuários ao km 10+000 do Sub-eixo 2.5.1 (junto à 

ribeira de Carnide). 
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Quando possível e pertinente, terá que se proceder à reposição destes reservatórios em 

lugar próximo, de modo a assegurar a satisfação dos usos existentes ou, em alternativa, 

proceder-se à indemnização dos proprietários. 

 

A destruição destas charcas representa uma afectação da disponibilidade de utilização de 

recursos hídricos superficiais. Atendendo à tipologia das charcas afectadas (pequenas 

charcas, com área inferior a 0,1 ha), considera-se um impacte negativo, imediato, directo, 

permanente, localizado, minimizável, de ocorrência certa, de magnitude reduzida e muito 

pouco significativo. 

 

Refira-se que nenhuma das pequenas lagoas (artificiais) existentes nas proximidades, 

referenciadas no capítulo 4.6.4, é directamente afectada por qualquer dos traçados em 

estudo. Assim, considera-se que a construção do empreendimento é compatível com a 

preservação destes reservatórios, não ocorrendo impactes dignos de nota.  

 

 

6.6.1.2.2.3 Afectação de diques e valas de drenagem em baixas aluvionares 

 

Nas principais baixas aluvionares, sujeitas a inundações, estão presentes diques ou motas 

de protecção contra cheias e valas de drenagem e de enxugo de campos (que podem 

também ter uso como valas de irrigação).  

 

À excepção da vala da Regateira e da vala paralela à ribeira de Maçussa (interferidas em 

aterro) todas as restantes estruturas com maior expressão são transpostas em viaduto. 

 

No caso da vala da Regateira o seu atravessamento em aterro explica-se pelo facto de, 

nesta área, os Eixos 0.1 e 0.1FO se encontrarem encostados à Linha do Norte, partilhando 

a mesma plataforma, procedendo-se então ao prolongamento da passagem hidráulica 

existente, tendo o cuidado de assegurar a manutenção da drenagem nesta vala em 

condições adequadas. 

 

No caso da vala paralela à ribeira de Maçussa (Sub-eixo 1.1.3, km 10+810), há que admitir a 

inclusão de uma passagem hidráulica específica para o seu restabelecimento. Esta solução 

é mais conveniente do que o desvio da vala de modo a que esta passe pelo mesmo pontão 

abobadado previsto para o restabelecimento da ribeira de Maçussa, ao km 10+875. 
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As restantes valas são interferidas em viaduto, pelos seguintes Sub-eixos: Vala Nova, Sub-

eixo 0.1.1; Vala do Archino, Sub-eixos 0.1.2 e 0.2; Vala do Meio, Sub-eixo 1.1.1; Vala dos 

Barreiros e Vala do Seixal, Sub-eixo 2.1.5 e Vala paralela ao rio Judeu, Sub-eixo 1.1.3. 

 

O atravessamento de valas e diques em viaduto favorece a minimização de potenciais 

impactes negativos, sendo preferível, quer durante a fase de construção (desde que 

tomadas as medidas adequadas), quer posteriormente durante a fase de exploração. 

 

Em todos os casos, a eventual destruição ou aterro destas estruturas, mesmo se 

temporária, potencia impactes negativos muito significativos traduzidos no agravamento das 

condições de drenagem e de controlo de cheias destas zonas de baixa. Situações deste tipo 

serão evitadas com a adopção de medidas de minimização pertinentes (ver capítulo 7.5). 

 

Considerando a adopção dessas medidas de minimização classificam-se os impactes 

relativos à interferência com valas e diques, na fase de construção, como sendo impactes 

negativos, imediatos, directos, temporários, localizados, minimizáveis, de ocorrência certa, 

de magnitude reduzida e muito pouco significativos. 

 

Refira-se que, relativamente às três valas associadas à Central Termoeléctrica do 

Carregado, aos km 0+371, 0+828 e 0+893 do Sub-eixo 0.1.1, não é criado qualquer novo 

atravessamento dado que estas valas são interferidas numa zona onde o Sub-eixo 0.1.1 se 

insere na plataforma da actual Linha do Norte. Assim, são aproveitadas as passagens 

hidráulicas existentes, não se prevendo a ocorrência de impactes sobre estas valas. 

 

 

6.6.1.3 Impactes na fase de exploração 

 

De um modo geral os impactes criados pelo projecto nos recursos hídricos superficiais, 

durante a fase de exploração, são negativos, directos e certos, mas pouco significativos. 
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6.6.1.3.1 Impactes em baixas aluvionares 

 

Na fase de exploração, relativamente aos recursos hídricos superficiais, é importante 

analisar eventuais alterações, derivadas da presença do projecto, nas áreas mais sensíveis 

relativamente a este descritor: as linhas de água com maior expressão, às quais se 

associam baixas aluvionares. 

 

Verifica-se o atravessamento em viaduto da maior parte das baixas aluvionares de média 

dimensão e de todas as de grande dimensão. 

 

Refira-se que o atravessamento de baixas aluvionares deve preferencialmente efectuar-se 

em viaduto, dado que são áreas potencialmente alagadiças em períodos de pluviosidade 

muito intensa devido à proximidade do nível freático, além de constituírem locais onde 

podem ocorrer variações naturais do encaixe do leito menor, pelo que a presença de um 

aterro constitui um potencial obstáculo ao escoamento fluvial e a um eficaz enxugo dos 

terrenos alagados.  

 

Pelo exposto, a situação de atravessamento de uma baixa aluvionar em aterro representa 

um impacte negativo a médio prazo (aquando da ocorrência de caudais de cheia), directo, 

temporário (nas alturas de cheia), local, não minimizável e certo. No entanto, atendendo ao 

facto da situação mais gravosa ser pouco frequente (ocorrência de caudais de cheia) e 

atendendo a que, nos aterros, estão previstas passagens hidráulicas para restabelecimento 

das linhas de água existentes, dimensionadas para drenagem de caudal de cheia com 

período de retorno de 100 anos, considera-se que o impacte criado é pouco significativo. 

 

Este impacte apresenta reduzida magnitude em baixas aluvionares de pequena dimensão, 

mas apresenta magnitude média em baixas aluvionares maiores. 

 

Sabendo-se, à partida, que as principais baixas aluvionares são atravessadas em viaduto - o 

que exclui a ocorrência de impactes negativos de magnitude elevada, relativamente a este 

aspecto - optou-se por inventariar todas as situações de trechos de aterros que atravessam 

baixas aluvionares ao longo de uma extensão superior a 100 m, de modo a listar os locais 

onde se verificam impactes de magnitude média (Quadro 6.6.1): 
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Quadro 6.6.1 - Localização de trechos de aterros que atravessam baixas aluvionares ao longo de 

uma extensão superior a 100 m 

Aterros em baixas aluvionares 

ao longo de mais de 100 m Eixo/Sub-

eixo Localização 

(km) 
Extensão (m) 

Observações 

0.1.1 0+000 a 1+950 1 950 

0.1 FO 0+000 a 1+550 1 550 

Aluvião da margem direita do rio Tejo. Há que atender ao 

facto de que se tratam de aterros adjacentes ao aterro já 

existente da linha férrea do Norte. 

1.1.1 1+860 a 2+350 490 Afluente da Vala do Archino 

1.1.2 2+660 a 3+140 480 Afluente da Vala do Archino 

1.1.3 16+860 a 16+990 130 Aluvião da baixa da Ribeira do Vale da Lebres 

0+280 a 0+750 470 Afluente da Vala do Archino 
1.2.1 

2+330 a 2+500 170 Afluente da Vala do Archino 

11+340 a 11+470 130 Afluente da Ribeira de Vale Judeu 
1.2.2 

15+120 a 15+230 110 Aluvião da baixa da Ribeira do Vale da Lebres 

2.1.4 13+350 a 13+560 210 Aluvião da baixa da Ribeira de Cós 

2.1.5 28+570 a 28+750 180 Aluvião da baixa da Ribeira de Albergaria 

2.2.6 54+270 a 54+450 180 Aluvião da baixa da Ribeira da Roussa 

8+810 a 9+029 220 Aluvião de afluente da Ribeira do Mogo 
2.3.2 

9+720 a 9+880 160 Aluvião de afluente da Ribeira do Mogo 

2.6 5+630 a 6+420 790 Aluvião da baixa da Ribeira da Roussa 

2.7 0+100 a 0+320 220 Aluvião da baixa da Ribeira de Cós 

 

 

6.6.1.3.2 Impactes em áreas de leitos de cheia 

 

Entre as situações referidas, merecem particular destaque os casos em que baixas 

aluvionares atravessadas em aterro constituem áreas com efectivo risco de inundação, 

correspondendo a leitos de cheia.  

 

A presença de um aterro em leito de cheia, mesmo com a presença de passagens 

hidráulicas dimensionadas para a drenagem de caudais de cheia com período de retorno de 

100 anos, tende a constituir um certo estrangulamento ao espalhamento das águas no vale 

fluvial em ocasiões de cheias, podendo condicionar alguma elevação do nível das águas a 

montante. Estas situações representam um impacte negativo na fase de exploração, a 

médio prazo (aquando da ocorrência de caudais de cheia), directo, temporário (nas alturas 

de cheia), local e não minimizável. 
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A presença de aterros em área de leito de cheia sucede na baixa aluvionar do rio Tejo 

(margem direita) e na baixa aluvionar do rio Cós, devendo ser alvo de interpretações 

distintas. 

 

No caso da baixa aluvionar do rio Tejo verifica-se que, de acordo com cartografia 

disponibilizada pelo INAG, o aterro do Sub-eixos 0.1.1 desde o início até ao km 1+950 e o 

Eixo 0.1 FO desde o inicio até ao km 1+550 se desenvolvem em área de leito de cheia. 

 

No entanto, as extensões em aterro referidas são, na realidade, uma extensão contígua da 

plataforma, em aterro, da actual via férrea do Norte. Apesar de estar numa área inundável, a 

plataforma do aterro actual, que se encontra a uma cota de cerca de 5,2 m, encontra-se a 

salvo de ser atingida pelo nível das águas, um vez que só se verificam problemas de 

inundação da linha férrea actual a norte de Azambuja (LNEC, 1992). 

 

Por outro lado os seguintes aspectos contribuem para que os aterros a criar não se 

apresentem como uma importante barreira ao escoamento em caso de cheia do rio Tejo, 

sendo de pequena magnitude o impacte criado: 

 

- Os aterros a implantar, além de contíguos a um aterro já existente, desenvolvem-se 

paralelamente à margem do rio e, consequentemente, paralelamente ao sentido 

dominante do escoamento do rio Tejo; 

- Continua a ser assegurado, sob o aterro, o restabelecimento por passagens 

hidráulicas (que serão prolongadas) das valas transversais ao rio Tejo que 

contribuem para o enxugo dos campos (incluindo a Vala da Regateira). 

 

Pelo exposto o impacte associado à presença dos aterros na baixa aluvionar do rio Tejo 

considera-se pouco significativo. 

 

Refira-se ainda que, para norte, na área onde o leito de cheia do rio Tejo se liga ao leito de 

cheia conjunto dos rios Alenquer e Ota, constituindo uma vasta área onde o risco efectivo de 

inundação é muito superior, e o projecto se desenvolve transversalmente ao sentido 

dominante do escoamento, o desenvolvimento do traçado dos Sub-eixos 0.1.1 e 0.1 FO é 

totalmente efectuado em viaduto. 
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Os casos de atravessamento em aterro do leito de cheia do rio Cós pelo traçado do sub-eixo 

2.1.4 (km 13+360 a 13+640, ao longo de 300 m) e do eixo 2.7 (km 0+120 a 0+400, ao longo 

de 280 m) constituem uma situação bem diferente. 

 

Nestas situações - que praticamente coincidem no espaço - verifica-se o desenvolvimento 

transversal dos aterros relativamente à área de leito de cheia e ao sentido do escoamento, 

constituindo-se um efeito barreira potencialmente relevante.  

 

Assim, em situações extremas de cheias, apesar da existência de passagens hidráulicas 

dimensionadas para caudais com um período de retorno de 100 anos, o posicionamento do 

aterro face à baixa aluvionar potencia uma maior e mais rápida subida das águas, 

relativamente ao que já actualmente sucede, enquanto o posterior enxugo dos terrenos 

tenderá a efectuar-se com maior demora. A magnitude do impacte é elevada. 

 

As situações descritas relativamente ao atravessamento da baixa aluvionar do rio Cós 

representam um impacte negativo que, em períodos de caudais de cheia, se considera 

significativo. 

 

As restantes áreas de leito de cheia atravessadas pelos traçados em estudo (rio Lis, rio 

Lena e ribeira de Carnide) são atravessadas em viaduto. 

 

Refira-se que em todas as situações de leito de cheia atravessado em viaduto os tabuleiros 

desenvolvem-se sempre a cotas superiores às atingidas pelas águas em situação de cheia. 

Contudo, a cota da rasante não considerou a preocupação de assegurar a possibilidade de 

navegação nos respectivos cursos de água, facto que se justifica, dado que nenhuma das 

secções atravessada pelos traçados em estudo é considerada navegável. 

 

 

6.6.1.3.3 Impactes associados a linhas de água restabelecidas por passagens hidráulicas 

 

As linhas de água intersectadas pelo empreendimento, que não são atravessadas por 

viaduto, serão restabelecidas por meio de passagens hidráulicas (PH). 

 

Consideram-se, no geral, adequadas as localizações e dimensões das PH propostas, bem 

como o período de retorno adoptado no seu dimensionamento (100 anos) e as metodologias 
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e pressupostos utilizados nas estimativas dos caudais de cheia para esse período de 

retorno. 

 

As PH projectadas apresentam diâmetro mínimo de 1,0 m o que se apresenta conveniente, 

já que esse é o diâmetro mínimo que permite a sua fácil desobstrução e limpeza (Telhado, 

1995).  

 

Com base nos cálculos hidráulicos efectuados, prevêem-se para os menores caudais 

(inferiores a 5,3 m3/s), PH circulares de secção única de diâmetros 1,0 m, 1,2 m e 1,5m.  

 

Para caudais entre 5,3 e 35 m3/s recorre-se a secções quadradas do tipo “box-culvert”, com 

lados de 2,0 m, 2,5m e 3,0m.  

 

Para caudais superiores, em que a maior das secções quadradas referidas não é suficiente 

recorre-se a estruturas em pontão rectangular ou abobadado, o que constitui uma solução 

adequada face à alternativa de passagens hidráulicas multi-seccionadas que apresentam 

maiores problemas de manutenção. 

 

De um modo geral, as PH seguem a directriz natural das linhas de água, não se verificando 

a ocorrência de mudanças bruscas de direcção nos cursos de água naturais.  

 

Contudo verifica-se, em diversas situações, que, para minimização de impactes ambientais 

em outros descritores, a rasante da via se encontra a cota inferior à dos talvegues naturais, 

o que determinou a criação de soluções específicas de restabelecimento dos escoamentos. 

 

Verificam-se, no Sub-eixo 1.1.4, três situações onde, em perfil de escavação, o 

restabelecimento de uma linha de água intersectada é efectuado por passagem hidráulica 

superior coberta, com secção quadrangular de 2x2m (km 34+580, 38+100 e 39+070).  

No Sub-eixo 2.2.4 existe também uma passagem hidráulica superior coberta, com secção 

quadrangular de 2x2m (km 32+700). 

 

A montante e a jusante destas passagens hidráulicas estão previstos diques laterais 

destinados a evitar o transbordo de água para os taludes de escavação. 
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A implantação de uma passagem hidráulica sobre a plataforma de uma via constitui uma 

situação que potencia o risco de transbordo da PH em situações de tempestade ou outros 

riscos naturais.  

 

Na ocorrência das situações adversas referidas, há a considerar a ocorrência de um impacte 

negativo na fase de exploração, a médio prazo, directo, temporário, local, minimizável, 

incerto, potencialmente significativo. Contudo, levando em linha de conta a necessária 

manutenção das estruturas hidráulicas, considera-se o eventual impacte pouco significativo. 

Para este impacte, que se associa a caudais de cheia centenária entre cerca de 5 m3/s e 

13 m3/s, admite-se uma magnitude média. 

 

Em trechos onde se desenvolvem escavações extensas, criando um efeito de trincheira, as 

linhas de água de menor dimensão (com cheia centenária com caudal inferior a 5,5 m3/s) 

são intersectadas nos taludes de escavação, sendo o escoamento encaminhado para uma 

boca em escavação, que conduz as águas para uma conduta telescópica enterrada sob a 

plataforma da via, que vai alargando à medida que recebe o escoamento de outras linhas de 

água. A jusante destas linhas de água, os talvegues naturais deixam de receber as águas 

de enxurrada provenientes de montante, o que favorece a afectação das condições naturais 

e do equilíbrio existente nos leitos fluviais. 

 

No final, é efectuada a rejeição dos caudais da conduta enterrada na primeira linha de água 

onde há oportunidade (que pode pertencer a outra bacia hidrográfica), favorecendo, em 

episódios de caudais de cheia, a ocorrência pontual de alagamentos a jusante. 

 

A situação descrita representa o cenário mais desfavorável, correspondendo à ocorrência de 

situações excepcionais, caracterizando-se como um impacte negativo na fase de 

exploração, a médio prazo, directo, temporário, local, minimizável, provável, potencialmente 

significativo. 

 

Refira-se, contudo, que as operações periódicas de manutenção e limpeza que serão 

levadas a cabo contribuem de forma decisiva para a minimização do impacte potencial 

referido, tornando-o, efectivamente, pouco significativo. 

 

No Quadro 6.6.2, apresentam-se os principais trechos em escavação em que estas 

situações mais críticas ocorrem, assinalando, para cada caso, a magnitude do impacte 
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associado, o que depende, sobretudo, da quantidade de linhas de água intersectadas 

nestas circunstâncias, mas também da extensão dos trechos nestas condições e da 

capacidade da linha de água receptora. Considera-se magnitude reduzida quando num dado 

trecho só uma linha de água se encontra nestas circunstâncias, magnitude média quando se 

encontram nessas circunstâncias duas linhas de água e magnitude elevada quando tal 

sucede com mais de duas linhas de água. 

 

Quadro 6.6.2 - Principais trechos em escavação onde o escoamento de linhas de água intersectadas 

é canalizado em conduta enterrada sob a plataforma da via 

Eixo/Sub-

eixo 

Trecho (km 

aproximados) 

Extensão do 

trecho (m) 

Nº de linhas de água 

intersectadas 

Magnitude do 

impacte 

15+680 a 16+380 700  2 Média 
1.1.3 

18+100 a 18+400 300  1 Reduzida 

35+200 a 18+400 5 000  11 Elevada 

35+200 a 40+200 700  2 Média 1.1.4 

40+900 a 41+600 350  1 Reduzida 

1.2.2 41+800 a 42+150 520  1 Reduzida 

1.5 1+270 a 1+900 630  1 Reduzida 

2.1.4 14+470 a 15+320 850  4 Elevada 

42+480 a 42+820 340  2 Média 
2.1.6 

45+200 a 45+400 200  1 Reduzida 

2.2.5 43+650 a 44+270 620  2 Média 

2.5.3A 16+900 a 17+300 400  1 Reduzida 

16+900 a 17+300 400  1 Reduzida 
2.5.3B 

21+750 a 21+990 240  1 Reduzida 

2.5.3C 16+900 a 17+300 400  1 Reduzida 

2+000 a 2+300 300  1 Reduzida 
2.6 

7+200 a 7+800 600  1 Reduzida 

2.8.1 0+830 a 1+130 300  1 Reduzida 

 

De assinalar, também, a ocorrência de situações em que a saída de uma passagem 

hidráulica projectada, desviando-se um pouco da directriz original da linha de água, se situa 

junto de construções existentes a jusante. Na ausência de medidas de minimização 

específicas, estas situações criariam, ou agravariam, o risco de inundação. Tratar-se-ia de 

um impacte negativo, imediato, directo, permanente, local, minimizável, provável de 

magnitude média e potencialmente significativo. Este impacte é minimizável através da 

execução de valas para desvio do escoamento, que será objecto de pormenorização na fase 
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subsequente do projecto. Com a adopção destas medidas de minimização, o impacte 

residual será pouco significativo. 

 

Os locais onde estas situações se identificaram, de forma mais expressiva, são os 

seguintes: km 19+900 e km 20+220 do sub-eixo 2.2.4. 

 

Outro impacte de ocorrência potencial na fase de exploração consiste na erosão dos leitos 

das linhas de água a jusante das passagens hidráulicas, devido ao facto do escoamento ao 

longo de superfícies lisas conduzir a aumentos da velocidade do escoamento. 

 

O impacte referido é negativo, a médio prazo, indirecto, permanente, local, minimizável e 

certo. 

 

Assumindo a introdução de dispositivos de dissipação de energia a jusante (a detalhar em 

fase subsequente do projecto), que limitem as velocidades de escoamento à saída das PH a 

valores inferiores a cerca de 5 m/s, este impacte apresenta magnitude reduzida, 

considerando-se pouco significativo. 

 

 

6.6.1.4 Síntese de impactes 

 

Apresenta-se, no Quadro 6.6.3, uma matriz síntese dos impactes nos recursos hídricos 

superficiais associados às diferentes alternativas em estudo. 
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Quadro 6.6.3 - Matriz síntese de avaliação de impactes 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento por desvio definitivo 

linhas de água  
Construção de valas de desvio de leitos fluviais  

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  do Meio e 

diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - - 

LOA 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH Leito cheia Tejo EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  do Meio e 

diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - - 
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LOB 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH Leito cheia Tejo EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água  
Construção de valas de desvio de leitos fluviais  

Pequenas linhas de 

água, Rio Seco 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, 

Maçussa, Judeu e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia  
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem associados à 

presença de PH superiores 
Restabelecimento de linhas de água por PH superiores à via PH superiores EXPL - ●● DIR TEM I L IRREV - - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●●● DIR TEM P L IRREV - - - 
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1A 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água, Rio Seco 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas Sub-eixo 1.2.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem associados à 

presença de PH superiores 
Restabelecimento de linhas de água por PH superiores à via PH superiores EXPL - ●● DIR TEM I L IRREV - - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●●● DIR TEM P L IRREV - - - 

1B 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, 

Maçussa, Judeu e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●● DIR TEM P L IRREV - - - 
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1C 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas Sub-eixo 1.2.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 

1D 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, 

Maçussa, Judeu e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●● DIR TEM P L IRREV - - - 
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1E 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas Sub-eixo 1.2.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Regateira, 

Nova, Archino, e 

diques 

CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia Tejo EXPL - ● DIR TEM C L IRREV - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 
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1F 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - LA 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - LB 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 
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Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - LD 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - LE 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 
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Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas Sub-eixo 2.1.3 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Barreiros, 

Seixal, e diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

2A 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia rio Cós EXPL - ●●● DIR TEM C L IRREV - - - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas 

Sub-eixo 2.1.3, Sub-

eixo 2.5.1 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Barreiros, 

Seixal, e diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 
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2B 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.212 

 

S
u

b
-t

ro
ç

o
 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção geradora de impacte 

L
o

ca
liz

aç
ã

o
 

F
as

e 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia rio Cós EXPL - ●●● DIR TEM C L IRREV - - - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●●● DIR TEM P L IRREV - - - 2B 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas Sub-eixo 2.1.3 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Barreiros, 

Seixal, e diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia rio Cós EXPL - ●●● DIR TEM C L IRREV - - - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 

2C 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água 
Construção de valas de desvio de leitos fluviais 

Pequenas linhas de 

água 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - - 

Afectação da disponibilidade de utilização de pontos 

de água superficial 
Destruição de charcas 

Sub-eixo 2.1.3, Sub-

eixo 2.5.1 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com valas de drenagem/diques 
Aterro de valas e diques ou eventual colisão com estas 

estruturas na colocação de pilares de viadutos 

Vala  Barreiros, 

Seixal, e diques 
CONST - ● DIR TEM C L REV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV - - 

Constrangimentos ao escoamento em áreas de leito 

de cheia 
Presença de aterros em leito de cheia Leito cheia rio Cós EXPL - ●●● DIR TEM C L IRREV - - - - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2D 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água  
Construção de valas de desvio de leitos fluviais  

Pequenas linhas de 

água, Ribª Mogo 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - - 

Eventuais problemas de drenagem associados à 

presença de PH superiores 
Restabelecimento de linhas de água por PH superiores à via PH superiores EXPL - ●● DIR TEM I L IRREV - - - 

Alagamento de construções a jusante de PH Presença de bocas de saída de PH junto de construções Sub-eixo 2.2.4 EXPL - ● IND PER C L REV - - - 

2E 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água  
Construção de valas de desvio de leitos fluviais  

Pequenas linhas de 

água, Ribª Mogo 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV -  - 

Eventuais problemas de drenagem associados à 

presença de PH superiores 
Restabelecimento de linhas de água por PH superiores à via PH superiores EXPL - ●● DIR TEM I L IRREV - - - 

Alagamento de construções a jusante de PH Presença de bocas de saída de PH junto de construções Sub-eixo 2.2.4 EXPL - ● IND PER C L REV - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 3A 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de P 
Aceleração do escoamento nas P 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV -  - 3B 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 

S
u

b
-t

ro
ço
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3C 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Alterações no escoamento  por desvio definitivo 

linhas de água  
Construção de valas de desvio de leitos fluviais  

Pequenas linhas de 

água, Ribª Roussa 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV -  - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 

3D 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ● DIR TEM P L IRREV - - - 3E 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 

Criação de constrangimentos ao escoamento nas 

linhas de água durante a obra 

Fundação e execução de aterros, colocação das passagens 

hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos 
Linhas de água CONST - ● DIR TEM C L REV -- - 

Constrangimentos ao escoamento em baixas 

aluvionares 
Presença de aterros em baixas aluvionares Baixas aluvionares EXPL - ●● DIR TEM C L REV -  - 

Eventuais problemas de drenagem em condutas 

enterradas ao longo da via 

Intercepção do escoamento de linhas de água por condutas 

enterradas ao longo da via 

condutas enterradas 

ao longo da via 
EXPL - ●● DIR TEM P L IRREV - - - 

S
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3F 

Aumento do risco de erosão de leitos fluviais a 

jusante de PH 
Aceleração do escoamento nas PH 

Linhas de água a 

jusante de PH 
EXPL - ● IND PER C L IRREV - - 
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Identificam-se e classificam-se diversos tipos de impactes ocorrentes nas fases de 

construção e de exploração do empreendimento. 

 

Os impactes são negativos, localizados, quase sempre directos e pouco significativos, 

geralmente temporários, minimizáveis e certos, frequentemente reversíveis. A magnitude 

dos diversos impactes varia nas diversas alternativas em que ocorre, entre reduzida, 

moderada e elevada. 

 

Destaca-se como impacte significativo ao nível dos recursos hídricos superficiais, o 

constrangimento ao escoamento associado à presença do aterro da plataforma da via no 

leito de cheia do rio Cós (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D). Na generalidade, os restantes 

impactes são pouco significativos considerando a aplicação das medidas de minimização. 

 

 

6.6.1.5 Impactes cumulativos 

 

Nas linhas de água  mais importantes atravessadas pelos eixos em estudo as principais 

intervenções que têm sido efectuadas nas últimas décadas incidiram na baixa aluvionar do 

rio Lis, relacionando-se com o desenvolvimento de estruturas de protecção de leitos fluviais 

e de drenagem, que visam um maior controlo dos escoamentos e uma melhor utilização dos 

recursos hídricos superficiais.  

 

As intervenções referidas apresentam um impacte global positivo, não decorrendo efeitos de 

cumulatividade com os efeitos da construção e exploração do projecto ferroviário. 

 

No entanto, podem verificar-se efeitos de cumulatividade na afectação dos recursos 

hídricos, entre o efeitos do empreendimento em estudo e outros projectos existentes ou 

previstos, incluindo projectos complementares e subsidiários 

 

Os efeitos cumulativos cuja relevância justifica uma focagem específica relacionam-se 

fundamentalmente com: 
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- Utilizações do solo que contribuem ou contribuíram para alterações e 

constrangimentos no escoamento de linhas de água também interferidas pelo 

projecto em estudo; 

- Existência de projectos, cuja concretização se traduz em constrangimentos e 

alterações ao escoamento em linhas de água também interferidas pelo projecto em 

estudo, quer na fase de construção, como também, eventualmente, na fase de 

exploração. 

 

Em relação ao primeiro aspecto - utilizações do solo que contribuem ou contribuíram para 

alterações e constrangimentos no escoamento de linhas de água também interferidas pelo 

projecto em estudo - há a destacar situações em que a afectação de linhas de água 

associada à implantação de uma infra-estrutura linear com características geométricas 

exigentes como é a linha em estudo, é reforçado pela presença de outro empreendimento 

com características similares em termos de implantação no território. 

 

Situações deste tipo ocorrem de forma pontual em locais onde a linha ferroviária e uma 

importante infra-estrutura rodoviária existente se desenvolvem paralelamente numa certa 

extensão, ocupando o mesmo corredor territorial, logo atravessando em secções próximas 

as mesmas linhas de água. 

 

Estes casos ocorrem entre o Sub-eixo 0.1.1 (Alternativas 1A a 1E e a A1), ao longo de cerca 

de 6 km; entre o Sub-eixo 2.1.4 (Alternativas 2A e 2B) e a A8, ao longo de cerca de 7 km; 

entre o Sub-eixo 2.7 (Alternativas 2C e 2D) e a A8, ao longo de cerca de 4 km; entre os Sub-

eixos 2.2.6 e 2.2.7 (Alternativas 3B e 3F) e a A1, ao longo de cerca de 11 km e entre o Eixo 

2.6 (Alternativa 3D) e a A1 ao longo de cerca de 5 km. Ocorre ainda ao longo de toda a 

extensão dos eixos/sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.8.1, 

2.8.2, 2.9, 2.10 (Alternativas 1C, 1D, 1E, 1F,LA, LB, LC, LD, LE, LF e 2F) e a EN 1. As 

situações referidas constituem, geralmente impactes cumulativos negativos, directos, 

permanentes, certos, localizados, de reduzida magnitude e pouco significativos. No caso em 

que passagens hidráulicas pré-existentes se encontrem obstruídas, em mau estado de 

conservação ou apresentem dimensão insuficiente, o impacte poderá assumir maior 

significado, mas pode ser minimizado com a correcção do problema que for identificado. Por 

outro lado, em caso em que existindo dois atravessamentos próximos de uma mesma linha 

de água, ambos sejam em aterro, o impacte no escoamento, na fase de exploração, é 

praticamente nulo. 
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Em relação ao segundo aspecto - existência de novos projectos que se insiram junto de 

linhas de água também interferidas pelo empreendimento em estudo – há a considerar, 

fundamentalmente, as seguintes situações: 

 

- Projectos rodoviários; 

- Futuro Aeroporto da Ota. 

 

Relativamente a projectos rodoviários que interfiram com as mesmas linhas de água, 

importa considerar os seguintes: 

 

- IC9 (ligação Nazaré/EN1), entre Aljubarrota e Ataíja de Cima, Sub-eixos 2.1.3 

Alternativas 2A a 2D, 2.2.3 (Alternativa 2E) e 2.3.2 (Alternativa 2F). Em relação a 

este projecto verificam-se efeitos cumulativos na afectação da ribeira do Mogo; 

- A17 (Ligação Marinha Grande/Figueira da Foz) e Nó com a A8, Sub-eixo 2.1.5 

(Alternativas 2A a 2D). Em relação a este projecto verificam-se efeitos cumulativos 

na afectação da ribeira do Fagundo ou de Albergaria. 

 

Por outro lado, há a considerar a intenção de construção do novo Aeroporto de Lisboa. 

 

Neste caso, é de prever a ocorrência de impactes cumulativos com significado na afectação 

dos recursos hídricos superficiais, em toda a área da baixa aluvionar do rio Ota e zonas 

adjacentes.  

 

Este projecto poderá modificar bastante a drenagem actual desta baixa aluvionar, 

implicando desvios de linhas de água e valas de drenagem. Neste cenário a afectação da 

drenagem desta área poderá ter alguma cumulatividade com os efeitos do projecto 

ferroviário. 

 

Refira-se, no entanto, que neste caso os impactes derivados da construção da linha de alta 

velocidade (Sub-eixo 0.1.1 - Alternativas 1A a 1F e Sub-eixo 1.1.1 - Alternativas LOA e LOB) 

são muitíssimo menores do que os que se poderão associar à construção e futura presença 

do novo aeroporto. 
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6.6.2 Qualidade da água 

 

6.6.2.1 Metodologia 

 

A avaliação dos impactes na qualidade das águas superficiais será baseada na análise dos 

efeitos ambientais potenciados pelas acções resultantes do projecto, na recolha e análise de 

informação sobre impactes verificados e experiência obtida na avaliação de projectos 

similares. 

 

A metodologia geral adoptada na análise de impactes foi a comum aos outros descritores e 

referida no subcapítulo 6.1.3.3. 

 

A classificação da magnitude de cada impacte obedeceu às seguintes directrizes: 

 

- Extensão da potencial afectação da qualidade da água dos recursos hídricos 

superficiais (linhas de água, charcas, açudes ou pequenos lagos); 

- Número e tipo de atravessamento das linhas de água (aterro ou viaduto). 

 

A magnitude foi considerada reduzida sempre que o atravessamento de linhas de água, 

charcas, açudes ou pequenos lagos é realizado por viaduto ou o número de linhas de água 

atravessadas for reduzido e média ou elevada sempre que o atravessamento for em aterro 

ou o número de linhas de água atravessadas for significativo.  

 

A magnitude foi ainda considerada média ou elevada sempre que o traçado se desenvolver 

paralelamente ao recurso, aumentando, deste modo, a extensão da afectação. 

 

A análise do significado de impactes teve por base os seguintes pressupostos: 

 

- Afectação da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais; 

- Afectação dos principais usos existentes, nomeadamente, o abastecimento agrícola. 

 

A classificação global do significado de cada impacte obedeceu às seguintes directrizes: 
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- Impacte positivo muito significativo: Melhoria muito significativa da previsível 

evolução da situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria muito relevante da qualidade dos recursos hídricos; total satisfação em 

permanência de uma necessidade sentida / previsível no longo prazo, a uma escala 

supra-local; 

- Impacte positivo significativo: Melhoria significativa da previsível evolução da 

situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria considerável da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos; satisfação 

de uma necessidade sentida / previsível no médio prazo; 

- Impacte positivo pouco significativo: Melhoria pouco significativa da previsível 

evolução da situação actual, na ausência de projecto.  

- Melhoria muito ligeira da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos; parcial 

satisfação de uma necessidade sentida; 

- Impacte negativo pouco significativo: Agravamento pouco significativo da 

previsível evolução da situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de pouca importância / qualidade local ou regional ou 

reduzido grau de afectação reversível e/ou temporária, sem perda de usos, e com 

evidente possibilidade de minimização; 

- Impacte negativo significativo: Agravamento significativo da previsível evolução da 

situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de importância / qualidade local ou regional ou médio 

grau de afectação de forma irreversível e/ou permanente, com provável perda de 

usos e relativa possibilidade de mitigação; 

- Impacte negativo muito significativo: Agravamento muito significativo da previsível 

evolução da situação actual, na ausência de projecto. 

- Afectação de recursos hídricos de importância / qualidade local ou regional ou 

elevado grau de afectação de forma irreversível e/ou permanente, com perda 

significativa de usos e sem possibilidade de mitigação. 

 

A avaliação tem ainda em consideração, sempre que possível, a integração de medidas que 

permitam evitar ou mitigar os impactes identificados, incidindo sobre os impactes residuais. 
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6.6.2.2 Impactes na fase de construção 

 

6.6.2.2.1 Identificação dos impactes 

 

Os impactes na qualidade das águas superficiais associados à fase de construção são 

induzidos pelo seguinte conjunto de acções: 

 

- Implantação, operação e desactivação dos estaleiros; 

- Desmatação da vegetação e decapagem da terra vegetal para limpeza do terreno;  

- Abertura de acessos de obra; 

- Terraplenagens e constituição da plataforma; 

- Operação e movimentação de veículos e máquinas afectos à obra nas vias de 

acesso, em particular nas vias não pavimentadas; 

- Construção de valas e desvio de linhas de água; 

- Operações de construção de obras de arte, sobre as linhas de água atravessadas; 

- Operação nas centrais de betão e de betonagem. 

 

Todas estas actividades, devido à exposição prolongada de grandes superfícies de solo, 

serão responsáveis for fenómenos de emissão de partículas. Esta acção irá proporcionar as 

condições ideais para o escoamento superficial, com arraste de partículas, nos períodos de 

precipitação intensa. 

 

Os principais poluentes gerados pelas actividades descritas são os metais pesados, 

nomeadamente, o cádmio, o cobre e o zinco, e os hidrocarbonetos, gerados pelo processo 

de combustão no motor, perdas de óleos dos sistemas de lubrificação e derrames acidentais 

de óleos e combustíveis. Em termos espaciais, estas actividades decorrem, principalmente, 

nas frentes de obra, ao longo das vias de acesso e nos estaleiros. 

 

A fracção de partículas sólidas mobilizadas pelo escoamento superficial, em conjunto com a 

matéria orgânica existente no solo, tem a capacidade de adsorver os metais pesados e os 

hidrocarbonetos, podendo ainda conter bactérias e vírus patogénicos. 
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O aumento do escoamento superficial com o arraste de partículas sólidas contendo metais 

pesados e hidrocarbonetos poderá originar o principal impacte negativo na qualidade das 

águas superficiais da área de estudo. 

 

Estas escorrências quando alcançam os sistemas lóticos e lênticos (principalmente charcas, 

açudes ou pequenos lagos) têm como principais consequências: 

 

- O aumento da turbidez, provocada por elevados teores de matéria em suspensão, 

reduzindo a penetração da luz e, consequentemente, a produtividade primária. 

- O aumento do consumo de oxigénio por parte da matéria orgânica em suspensão e 

por parte de espécies químicas em estado de redução, originando baixas 

concentrações de oxigénio dissolvido (OD), podendo ocorrer em situações mais 

críticas, morte ou "stress" de peixes, plâncton e macroinvertebrados bentónicos. A 

diminuição da concentração de oxigénio e criação de condições de anoxia, as quais 

podem provocar, entre outras situações, o aumento da produtividade bacteriana e da 

disponibilidade de nutrientes, como o azoto e o fósforo, com o consequente aumento 

da produtividade primária na coluna de água, afectação da actividade bentónica e 

diminuição da capacidade depuradora. Todos estes processos aceleram o processo 

de eutrofização nos meios lênticos. 

- A introdução de substâncias tóxicas adsorvidas nas partículas veiculadas pelo 

transporte sólido ou presentes nos materiais de construção, como sejam os 

hidrocarbonetos e os metais pesados, as quais podem sofrer acumulação nos 

sedimentos do fundo dos leitos das linhas de água e serem absorvidas em condições 

propícias. De referir que os metais pesados não são biodegradáveis, acumulando-se 

nos organismos vivos e tornando-se tóxicos a partir de determinadas concentrações. 

Através da cadeia alimentar podem começar por afectar a flora, indo causar danos 

nos diferentes níveis da cadeia trófica. Os hidrocarbonetos promovem a redução do 

oxigénio disponível, como consequência das reacções químicas e do aumento da 

actividade microbiana. 

 

Estes impactes têm maior probabilidade de ocorrência quando se observar, pelo menos, 

uma destas situações: 

 

- As actividades desenvolverem-se junto de linhas de água, charcas, açudes ou 

pequenos lagos; 
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- O atravessamento das linhas de água não ser efectuado em viaduto; 

- As linhas de água e, principalmente, as charcas, açudes ou pequenos lagos, tiverem 

usos sensíveis ou interesse ecológico. 

 

Em síntese, se não forem tomadas medidas que minimizem a afluência de partículas em 

suspensão e poluentes às linhas e água e pequenas albufeiras, as actividades de 

construção serão responsáveis pela diminuição gradual da qualidade das suas águas, 

sendo mais sensível a este processo as charcas, os açudes e os pequenos lagos. 

 

Estes fenómenos têm, no entanto, um carácter temporário (reduzindo-se ao tempo de 

construção do projecto) e são reversíveis, principalmente nos sistemas lóticos (linhas de 

água). 

 

Não foi considerada como acção geradora de impactes a produção de efluentes domésticos 

nas instalações sanitárias dos estaleiros de obra. Este facto justifica-se pela ausência de 

definição da localização dos estaleiros e, principalmente, das medidas que frequentemente 

são adoptadas para minimizar os impactes decorrentes da sua operação, nomeadamente, a 

construção de fossas sépticas estanques e envio das águas residuais para uma ETAR ou a 

ligação das instalações sanitárias à rede de saneamento básico local. Qualquer uma destas 

medidas diminui o risco de impacte negativo para um significado muito próximo do nulo. 

 

6.6.2.2.2 Análise de impacte por eixo/sub-eixo 

 

A análise dos impactes nos recursos hídricos da área de estudo foi efectuada tendo em 

conta a localização dos recursos face aos eixos/sub-eixos, o tipo de atravessamento das 

principais linhas de água, os seus usos e o seu interesse ecológico. 

 

No Quadro 6.6.4 apresenta-se, para cada eixo/sub-eixo, das principais linhas de água 

atravessadas, o modo de atravessamento e a sensibilidade da linha de água à alteração de 

qualidade, tendo em conta a existência de algum uso ou o seu interesse ecológico. 

 

Apresenta-se ainda o número total de linhas de água atravessadas e a área total que cada 

eixo/sub-eixo pode afectar, considerando como área mais sensível de cada linha de água 

uma faixa de 10 metros adjacentes às suas margens. 
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Quadro 6.6.4 – Linhas de água afectadas por cada eixo / sub-eixo 

Principais linhas de água atravessadas 
Eixo / sub-

eixo Linha de água 
Tipo de 

atravessamento 
Usos  

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada 

(ha) 

0.1 FO      9 1,4 

Rio Alenquer Viaduto Agrícola   
0.1.1 

Rio Ota Viaduto Agrícola Sim 
28 4,5 

Vala do Archino Viaduto Agrícola Sim 
0.1.2 

Ribª Ameixoeira Viaduto Agrícola Sim 
11 1,8 

Vala do Archino Viaduto Agrícola Sim 
0.2 

Ribª Ameixoeira Viaduto Agrícola Sim 
12 1,9 

1.1.1 Rio Ota Viaduto Agrícola Sim 5 0,8 

1.1.2 Ribª Ameixoeira Viaduto Agrícola Sim 8 1,3 

Ribª de Judeu Viaduto Agrícola   

Ribª de Maçussa Aterro    

Ribª da Amieira Viaduto  Sim 

Ribª de Vale Lebres Aterro    

Ribª Abuxanas Aterro Agrícola   

1.1.3 

Ribª de Vale 

Galega 
Viaduto    

53 8,5 

Rio de Turquel Aterro    

1.1.4 Ribª Vale de 

Ventos 
Aterro    

34 5,4 

1.2.1 Ribª Ameixoeira Viaduto  Sim 9 1,4 

Ribª de Judeu Viaduto Agrícola   

Ribª de Maçussa Aterro    

Ribª da Amieira Viaduto  Sim 1.2.2 

Ribª de Vale 

Galega 
Viaduto    

55 8,8 

1.3.1      8 1,3 

1.3.2 
Ribª Vale de 

Ventos 
Aterro    11 1,8 

1.5      9 1,4 

2.1.1      5 0,8 

2.1.2 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    2 0,3 

2.1.3 Rio Alcoa Viaduto * Sim 18 2,9 

Rio da Areia Viaduto  Sim 
2.1.4 

Rio de Cós Aterro  Sim 
20 3,2 
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Principais linhas de água atravessadas 
Eixo / sub-

eixo Linha de água 
Tipo de 

atravessamento 
Usos  

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada 

(ha) 

Ribª de Albergaria Viaduto    
2.1.5 

Rio Lis Viaduto Agrícola Sim 
18 2,9 

2.1.6 Ribª de Carnide Viaduto    20 3,2 

2.1.7      6 1,0 

2.2.1      5 0,8 

2.2.2 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    2 0,3 

Rio Alcoa Viaduto * Sim 
2.2.3 

Rio Alcoa Viaduto * Sim 
16 2,6 

Rio Lena Viaduto Agrícola Sim 

Ribª do Freixo Viaduto Agrícola   

Ribª de Rio Seco Viaduto    

Ribª Vale da 

Abadia 
Viaduto    

Ribº das Chitas Viaduto   

Ribª Caranguejeira Viaduto  Sim 

Ribª dos Murtórios Viaduto    

2.2.4 

Ribª dos Milagres Viaduto Agrícola   

77 12,3 

2.2.5      2 0,3 

2.2.6      13 2,1 

2.2.7 Ribª da Almagreira Viaduto    19 3,0 

2.3.1 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    2 0,3 

2.3.2 Rio Alcoa Viaduto * Sim 34 5,4 

2.4.1      5 0,8 

2.4.2      10 1,6 

2.5.1 Ribª de Carnide Viaduto    22 3,5 

2.5.2      9 1,4 

2.5.3      27 4,3 

2.6      21 3,4 

Rio da Areia Viaduto  Sim 
2.7 

Rio de Cós Aterro  Sim 
11 1,8 

2.8.1      10 1,6 

2.8.2 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    5 0,8 

2.9 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    4 0,6 
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Principais linhas de água atravessadas 
Eixo / sub-

eixo Linha de água 
Tipo de 

atravessamento 
Usos  

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada 

(ha) 

2.10 
Ribª da Fonte 

Santa 
Viaduto    3 0,5 

2.11      6 1,0 

* - Embora o rio Alcoa (ou ribeira do Mogo) não tenha uso específico, as nascentes da Chiqueda, com água de 
origem subterrânea destinada à produção de água para consumo humano, estão localizadas junto a esta linha 
de água, podendo ser afectadas devido à elevada vulnerabilidade do sistema aquífero. 

Pela análise do quadro anterior, pode verificar-se que as principais linhas de água serão 

atravessadas, na sua maioria, por viaduto, o que reduz os impactes que as actividades de 

construção poderão causar. 

 

As excepções são a ribeira de Maçussa (sub-eixos 1.1.3 e 1.2.2), ribeira de Vale Lebres 

(sub-eixo 1.1.3), a ribeira Abuxanas (sub-eixo 1.1.3), a ribeira Vale de Ventos (sub-eixos 

1.1.4 e 1.3.2) e, principalmente, o rio de Cós (sub-eixo 2.1.4 e eixo 2.7). 

 

Das charcas, açudes ou pequenas lagoas que possam ser afectadas pelas actividades da 

fase de construção refira-se apenas o açude, com uso agropecuário, localizado 1.200 m a 

este do km 58+100 do sub-eixo 2.2.7, cuja linha de água afluente é atravessada em aterro. 

 

Relativamente aos usos associados aos recursos hídricos superficiais existentes, tal como 

foi referido no subcapítulo 4.6.5.1, identificaram-se usos agrícolas, principalmente, no início 

do projecto, no rio Ota (sub-eixos 0.1.1 e 1.1.1), rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Vala do 

Archino (sub-eixo 0.1.2 e eixo 0.2) e ribeira da Ameixoeira (sub-eixos 0.1.2 e 1.1.2 e eixo 

0.2), e na bacia hidrográfica do Rio Lis, onde se inclui o rio Lis (sub-eixo 2.5.1) e o rio Lena 

(sub-eixo 2.2.4) e se destaca o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL). 

 

Tanto os recursos hídricos superficiais da bacia do rio Ota / Alenquer, como da bacia do rio 

Lis apresentam contaminação de origem doméstica, industrial e agrícola, sendo de particular 

importância a poluição com origem nas suiniculturas existente no vale do Lis. 

 

Como foi referido no subcapítulo 4.6.5.3 (Avaliação da qualidade), o rio Ota, o rio Alenquer, 

o rio Lena e o rio Lis apresentam contaminação microbiológica e elevada concentração de 

sólidos em suspensão (SST). 
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As actividades de construção, embora possam provocar um agravamento da actual a 

qualidade da água, não originarão uma alteração dos usos presentes, mesmo que 

temporária, caso sejam adoptadas as medidas de minimização adequadas, aos impactes 

decorrentes dessas actividades. 

 

Da afectação da qualidade da água de linhas de água com interesse ecológico importa 

referir as linhas de água com maior sensibilidade ecológica. Das linhas de água referidas no 

Quadro 6.6.4 o rio da Ota (sub-eixos 0.1.1 e 1.1.1), a Vala do Archino (sub-eixo 0.1.2 e eixo 

0.2) e a ribeira da Ameixoeira (sub-eixos 0.1.2 e 1.1.2 e eixo 0.2) por terem zonas de pauis 

(zonas húmidas, sistema lêntico), os impactes potenciados pelas actividades de construção 

são mais significativos e o poder de reversibilidade do sistema é menor. 

 

Em síntese, os impactes serão negativos mas pouco significativos, se forem adoptadas as 

medidas de minimização adequadas. Dos eixos/sub-eixos em estudo, os que poderão 

apresentar, na fase de construção, impactes na qualidade da água são: 

 

- Os que atravessam a bacia hidrográfica do rio Ota / Alenquer, nomeadamente os 

sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 e o eixo 0.2, por se tratar de uma zona 

ecologicamente sensível e com utilização agrícola; 

- O sub-eixo 1.1.3, por atravessar um grande número de linhas de água (53), três 

delas em aterro (ribeira de Maçussa, ribeira de Vale Lebres e ribeira Abuxanas), 

sendo que uma (ribeira Abuxanas) apresenta utilização agrícola a jusante; 

- O sub-eixo 1.1.4, por atravessar um grande número de linhas de água (34), duas 

delas em aterro (rio de Turquel e ribeira Vale de Ventos); 

- O sub-eixo 1.2.2, por atravessar um grande número de linhas de água (55), uma 

delas em aterro (ribeira da Maçussa) e outra com interesse ecológico (ribeira da 

Amieira); 

- Sub-eixo 2.1.4, por atravessar duas linhas de água com interesse ecológico (rio da 

Areia e rio de Cós), sendo o atravessamento, no caso do rio Cós, em aterro; 

- Sub-eixo 2.2.4 por atravessar um grande número de linhas de água (77), duas delas 

com interesse ecológico (rio Lena e ribeira Caranguejeira); 

- Eixo 2.7, por atravessar duas linhas de água com interesse ecológico (rio da Areia e 

rio de Cós), sendo o atravessamento, no caso do rio Cós, em aterro. 
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6.6.2.2.3 Análise de impacte por alternativa 

 

Para cada alternativa, foram avaliados os mesmos impactes tendo em conta a localização 

dos recursos face às alternativas, o tipo de atravessamento das principais linhas de água, os 

seus usos e o seu interesse ecológico. 

 

No Quadro 6.6.5 apresenta-se um resumo, para cada alternativa, das principais linhas de 

água atravessadas, o modo de atravessamento e a sensibilidade da linha de água à 

alteração da qualidade da sua água, nomeadamente, se tem algum tipo de uso e se tem 

interesse ecológico. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.228 

 

Quadro 6.6.5 - Resumo das afectações para cada alternativa 

Principais linhas de água atravessadas 

Alternativas 
Linhas de água 

Atravessamentos 

em aterro 
Usos 

N.º de linhas de 

água com 

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada (ha) 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA Rio Ota, Ribª Ameixoeira 0 Agrícola 2 13 2,1 

LOB Rio Ota, Ribª Ameixoeira 0 Agrícola 2 14 2,2 

Sub-troço 1 

1A 

Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira, Rib.ª de Vale de Lebres, 

Ribª das Abuxanas, Ribª de Vale Galega, Rio de Turquel e Ribª Vale 

de Ventos 

5 Agrícola 4 126 20,2 

1B 

Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira, Rib.ª de Vale Galega, 

Rio de Turquel e Ribª Vale de Ventos 

3 Agrícola 4 129 20,6 

1C 

Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira, Rib.ª de Vale de Lebres, 

Ribª das Abuxanas, Ribª de Vale Galega e Ribª Vale de Ventos 

4 Agrícola 4 111 17,8 

1D 

Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira, Rib.ª de Vale Galega e 

Ribª Vale de Ventos 

2 Agrícola 4 114 18,2 

1E 

Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira, Rib.ª de Vale de Lebres, 

Ribª das Abuxanas, Ribª de Vale Galega e Ribª Vale de Ventos 

3 Agrícola 4 109 17,4 
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Principais linhas de água atravessadas 

Alternativas 
Linhas de água 

Atravessamentos 

em aterro 
Usos 

N.º de linhas de 

água com 

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada (ha) 

1F 
Rio Alenquer, Rio Ota, Vala do Archino, Ribª Ameixoeira, Ribª do 

Judeu, Ribª da Maçussa, Ribeira da Amieira e Rib.ª de Vale Galega 
1 Agrícola 4 112 17,9 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA Ribª da Fonte Santa 0   0 7 1,1 

LB Ribª da Fonte Santa 0   0 13 2,1 

LC Ribª da Fonte Santa 0   0 7 1,1 

LD Ribª da Fonte Santa 0   0 7 1,1 

LE Ribª da Fonte Santa 0   0 15 2,4 

LF Ribª da Fonte Santa 0   0 14 2,2 

Sub-troço 2 

2A 
Rio Alcoa, Rio da Areia, Rio de Cós, Ribª de Albergaria, Rio Lis e Ribª 

de Carnide 
1 Agrícola 4 76 12,2 

2B 
Rio Alcoa, Rio da Areia, Rio de Cós, Ribª de Albergaria, Rio Lis e Ribª 

de Carnide 
1 Agrícola 4 78 12,5 

2C 
Rio Alcoa, Rio da Areia, Rio de Cós, Ribª de Albergaria, Rio Lis e Ribª 

de Carnide 
1 Agrícola 4 67 10,7 

2D 
Rio Alcoa, Rio da Areia, Rio de Cós, Ribª de Albergaria, Rio Lis e Ribª 

de Carnide 
1 Agrícola 4 69 11,0 

2E 

Rio Alcoa, Rio Lena, Ribª do Freixo, Ribª do Rio Seco, Ribº das 

Chitas, Rib.ª da Caranguejeira, Ribª dos Murtórios e Ribeira dos 

Milagres 

0 Agrícola 3 93 14,9 
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Principais linhas de água atravessadas 

Alternativas 
Linhas de água 

Atravessamentos 

em aterro 
Usos 

N.º de linhas de 

água com 

Interesse 

ecológico 

N.º total de 

linhas de água 

atravessadas 

Área total 

afectada (ha) 

2F 

Rio Alcoa, Rio Lena, Ribª do Freixo, Ribª do Rio Seco, Ribº das 

Chitas, Rib.ª da Caranguejeira, Ribª dos Murtórios e Ribeira dos 

Milagres 

0 Agrícola 3 111 17,8 

Sub-troço 3 

3A   0   0 43 6,9 

3B Ribª da Almagreira 0   0 38 6,1 

3C   0   0 36 5,8 

3D Ribª da Almagreira 0   0 40 6,4 

3E   0   0 42 6,7 

3F Ribª da Almagreira 0   0 34 5,4 
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir que: 

 

- Na ligação ao aeroporto da Ota, as duas alternativas são muito idênticas, 

atravessando duas linhas de água com usos agrícolas e interesse ecológico (rio Ota 

e ribeira da Ameixoeira); 

- No sub troço 1, em termos de usos e atravessamento de linhas de água com 

interesse ecológico as alternativas são muito idênticas, quatro em cada alternativa. 

No entanto, a alternativa 1A e 1C atravessam, respectivamente, cinco e quatro linhas 

de água em aterro, podendo, por isso, existir impactes mais significativos. 

- É neste sub-troço que são atravessadas o maior número linhas de água, entre 109 

(alternativa 1E) e 129 (alternativa 1B), sendo, por isso, maior a área potencialmente 

afectada junto das linhas de água, sendo os impactes classificados de magnitude 

elevada. 

- Por último, de referir ainda que todas as alternativas podem afectar os pauis da Ota, 

Archino e Ameixoeira, classificados como sistemas lênticos e, por isso, mais 

vulneráveis a este tipo de impactes; 

- Na ligação entre o sub-troço 1 e 2, a afectação é muito reduzida ou quase nula, 

não sendo atravessada nenhuma linha de água em aterro ou com interesse 

ecológico, não existindo nenhum uso agrícola relevante; 

- No sub-troço 2, as alternativas 2E e 2F apresentam menos um atravessamento de 

linhas de água com interesse ecológico (apenas 3) e nenhuma linha de água é 

atravessada em aterro. Pelo contrário, as alternativas 2A, 2B 2C e 2D, atravessam 

em aterro o rio de Cós, onde os impactes serão de média magnitude, e atravessam, 

embora em viaduto, o rio Lis, onde se localiza o Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale do Lis. 

- No sub-troço 3, e à semelhança da ligação entre o sub-troço 1 e 2, a afectação é 

muito reduzida ou quase nula, não sendo atravessada nenhuma linha de água em 

aterro ou com interesse ecológico, não existindo nenhum uso agrícola relevante. 

 

Em síntese, os impactes são, na sua generalidade, pouco significativos de magnitude 

reduzida a média (excepto nas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F, onde são classificados 

de magnitude elevada), temporários, locais e reversíveis. Devem, no entanto, ser 

acauteladas as situações mais sensíveis, nomeadamente nas bacias do rio Ota / Alenquer 
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(sub-troço 1) e do rio Lis (sub-troço 2), onde a adopção de medidas de minimização será 

muito importante para a redução de impactes na qualidade da água superficial. 

 

 

6.6.2.3 Impactes na fase de exploração 

 

Os impactes negativos induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, 

negligenciáveis, uma vez que o material circulante será de propulsão eléctrica. 

 

Durante o funcionamento da estação de Leiria, a deposição partículas, hidrocarbonetos e 

metais pesados nos parques e vias de acesso resultantes do tráfego rodoviário, e a sua 

escorrência para as linhas de água durante os períodos de precipitação, será uma das 

únicas acções com potenciais impactes na qualidade da água superficial. 

 

Os impactes resultantes serão muito idênticos aos identificados na fase de construção, 

embora a quantidade de partículas seja muito inferior e, neste caso, seja um impacte de 

carácter mais permanente.  

 

Na estação de Leiria Nascente, a linha de água potencialmente mais afectada é a ribeira 

Caranguejeira (ou ribeira do Sirol), uma vez que se localiza a cerca de 50 metros da futura 

estação. 

 

Na estação de Leiria Poente, a linha de água potencialmente mais afectada é a ribeira de 

Albergaria (ou ribeira do Fagundo), uma vez dois dos seus afluentes são atravessados pela 

estação. 

 

Face às características do balastro utilizado, sem adição de terra vegetal, será muito pouco 

provável a utilização de pesticidas durante a manutenção da via férrea. Deste modo, 

considera-se com nulo, ou quase nulo o impacte que a aplicação deste tipo de produtos 

poderia provocar na qualidade das águas superficiais.  

 

A utilização de fitofármacos e de fertilizantes poderá igualmente ocorrer nas áreas sujeitas a 

integração paisagística. Também para esta acção se prevêem impactes negativos muito 

pouco significativos e de carácter temporário, na medida em que a sua utilização é feita 

apenas no início da exploração do linha ferroviária. 
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A aplicação correcta tanto de pesticidas como de fertilizantes reduz, ainda mais, a possível 

afectação dos recursos hídricos e das suas utilizações. 

 

Em síntese, os impactes negativos serão pouco significativos, ou quase nulos, não se 

perspectivando alteração nos usos actuais dos recursos hídricos superficiais, mesmo nos 

casos da ribeira Caranguejeira ou de Albergaria. 

 

Durante a fase de exploração da ligação ferroviária da alta velocidade é esperada a 

transferência de passageiros utilizadores do sistema rodoviário (transporte individual e 

colectivo) para o sistema ferroviário de alta velocidade. 

 

De acordo com o referido no subcapítulo 3.2.11 (Cenário de tráfego considerados), 

Quadro 3.2.13, em 2010 está prevista a transferência de 1.818.029 e 505.345 passageiros 

dos transportes rodoviários individual e colectivo, respectivamente, para o transporte 

ferroviário de alta velocidade. Em 2030 está prevista a transferência de 3.226.605 e 923.288 

passageiros dos transportes rodoviários individual e colectivo, respectivamente. 

 

Das vias rodoviárias que fazem a ligação Lisboa – Leiria, a que terá uma redução mais 

significativa do tráfego será a Auto-Estrada n.º 1 (A1).  

 

Esta mudança para um tipo de transporte menos poluente terá um impacte positivo na 

qualidade da água das linhas de água que cruzam a A1. Este impacte é, no entanto, de 

difícil quantificação. 

 

De acordo com o Relatório Final da Avaliação e gestão Ambiental de Águas de Escorrência 

de Estradas (LNEC, 2005), o TMD (tráfego médio diário) não é a variável determinante nas 

previsões da qualidade das águas de escorrência de estradas.  

 

A carga poluente nas águas de escorrência será em função do TMD, da qualidade do ar, 

dos ventos dominantes, da intensidade e duração da precipitação e do uso do solo na 

envolvente. Segundo esse mesmo relatório, as estradas que transportam mais de 30.000 

veículos por dia podem causar impactes ambientais. 
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A redução do TMD será da ordem dos 5000, em 2010, e 9000, em 2030 (considerando 1,5 

passageiros por veículo individual e 20 passageiros por veículo colectivo). Actualmente, 

(dados de 2004) o TMD na A1 entre Lisboa e Leiria é de cerca de 44.000 veículos por dia. 

 

Pelos dados apresentados, a redução do TMD na A1 não será muito significativa, menos de 

10%, considerando que o valor do TMD evoluirá positivamente até 2010 e de 2010 a 2030. 

 

As águas de escorrência da A1 não serão significativamente alteradas por três razões: 

 

- A redução do TMD não será muito relevante, tem em consideração os valores de 

tráfego actuais e o seu previsível aumento até 2030, mesmo com o funcionamento 

da nova ligação ferroviária de alta velocidade; 

- O TMD não é única variável que influencia a concentração de poluentes nas águas 

de escorrência de estradas; 

- Embora já exista um sistema de tratamento de águas de escorrência da A1, perto de 

Fátima, é de prever que sejam implementados mais sistemas de tratamento, ao 

longo desta auto-estrada, de modo a reduzir os impactes por si provocados na 

qualidade do meio receptor. 

 

Em síntese, o impacte positivo nas linhas de água que atravessam a A1 será positivo, mas 

pouco significativo, não se prevendo que a melhoria na qualidade do meio receptor que 

possa alterar, de forma positiva, os seus usos actuais e futuros. 

 

 

6.6.2.4 Síntese de impactes 

 

Na fase de construção os principais impactes negativos são resultantes do arrastamento de 

partículas, hidrocarbonetos e metais pesados para as linhas de água.  

 

Este processo poderá afectar não só a qualidade dos recursos hídricos superficiais, como a 

sua utilização por parte do homem, nomeadamente para consumo agrícola e agropecuário 

(principais usos da área de estudo). 

 

Estes impactes embora, negativos, serão pouco significativos e passíveis de minimização, 

temporários, de ocorrência incerta, locais e reversíveis. 
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As situações mais sensíveis na fase de construção são as bacias hidrográficas do rio 

Ota / Alenquer (sub-troço 1) e do rio Lis (sub-troço 2). 

 

Na fase de exploração os impactes serão muito pouco significativos, ou quase nulos, não se 

perspectivando alteração nos usos actuais dos recursos hídricos superficiais de toda a área 

de estudo. 

 

Tanto na fase de construção, como na fase de exploração, não se consideraram os 

impactes diferenciadores das várias alternativas de traçado em estudo. 

 

No Quadro 6.6.6 sintetiza-se a avaliação de impactes do projecto. 

 

De referir que o impacte positivo não foi incluído na matriz síntese de impactes por não estar 

directamente associada a nenhuma alternativa específica. 
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Quadro 6.6.6 - Matriz síntese da avaliação de impactes na qualidade das águas superficiais 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Ota (sub-eixo 1.1.1) e Ribª Ameixoeira 

(sub-eixo 1.1.2) 
CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LOB 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Ota (sub-eixo 1.1.1) e Ribª Ameixoeira 

(sub-eixo 1.2.1) 
CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

Sub-troço 1 

1A 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (sub-eixo 0.1.2), 

Ribª Ameixoeira (sub-eixo 0.1.2), Rib.ª do 

Judeu (sub-eixo 1.1.3), Ribª da Maçussa (sub-

eixo 1.1.3), Ribeira da Amieira (sub-eixo 

1.1.3), Rib.ª de Vale de Lebres (sub-eixo 

1.1.3), Ribª das Abuxanas (sub-eixo 1.1.3), 

Rib.ª de Vale Galega (sub-eixo 1.1.3), Rio de 

Turquel (sub-eixo 1.1.4) e Ribª Vale de Ventos 

(sub-eixo 1.1.4) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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1B 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (eixo 0.2), Ribª 

Ameixoeira (eixo 0.2), Rib.ª do Judeu (sub-

eixo 1.2.2), Ribª da Maçussa (sub-eixo 1.2.2), 

Ribeira da Amieira (sub-eixo 1.2.2), Rib.ª de 

Vale Galega (sub-eixo 1.2.2), Rio de Turquel 

(sub-eixo 1.1.4) e Ribª Vale de Ventos (sub-

eixo 1.1.4) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

1C 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (eixo 0.2), Ribª 

Ameixoeira (eixo 0.2), Rib.ª do Judeu (sub-

eixo 1.1.3), Ribª da Maçussa (sub-eixo 1.1.3), 

Ribeira da Amieira (sub-eixo 1.1.3), Rib.ª de 

Vale de Lebres (sub-eixo 1.1.3), Ribª das 

Abuxanas (sub-eixo 1.1.3), Rib.ª de Vale 

Galega (sub-eixo 1.1.3) e Ribª Vale de Ventos 

(sub-eixo 1.3.2) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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1D 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (eixo 0.2), Ribª 

Ameixoeira (eixo 0.2), Rib.ª do Judeu (sub-

eixo 1.2.2), Ribª da Maçussa (sub-eixo 1.2.2), 

Ribeira da Amieira (sub-eixo 1.2.2), Rib.ª de 

Vale Galega (sub-eixo 1.2.2) e Ribª Vale de 

Ventos (sub-eixo 1.3.2) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

1E 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (eixo 0.2), Ribª 

Ameixoeira (eixo 0.2), Rib.ª do Judeu (sub-

eixo 1.1.3), Ribª da Maçussa (sub-eixo 1.1.3), 

Ribeira da Amieira (sub-eixo 1.1.3), Rib.ª de 

Vale de Lebres (sub-eixo 1.1.3), Ribª das 

Abuxanas (sub-eixo 1.1.3) e Rib.ª de Vale 

Galega (sub-eixo 1.1.3) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 

1F 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Rio Alenquer (sub-eixo 0.1.1), Rio Ota (sub-

eixo 0.1.1), Vala do Archino (eixo 0.2), Ribª 

Ameixoeira (eixo 0.2), Rib.ª do Judeu (sub-

eixo 1.2.2), Ribª da Maçussa (sub-eixo 1.2.2), 

Ribeira da Amieira (sub-eixo 1.2.2) e Rib.ª de 

Vale Galega (sub-eixo 1.2.2) 

CONSTL - ●●● DIR TEMP I L REV - - 
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Ligação entre os sub-troços 1 e 2 

LA 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (sub-eixo 2.1.2) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LB 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (eixo 2.10) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LC 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (sub-eixo 2.2.2) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LD 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (sub-eixo 2.3.1) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LE 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (sub-eixo 2.8.2) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

LF 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Fonte Santa (eixo 2.9) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 
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Sub-troço 2 

Rio Alcoa (sub-eixo 2.1.3), Rio da Areia (sub-

eixo 2.1.4), Rio de Cós (sub-eixo 2.1.4), Ribª 

de Albergaria (sub-eixo 2.1.45, Rio Lis (sub-

eixo 2.1.5) e Rib.ª de Carnide (sub-eixo 2.1.6) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2A 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª de Albergaria (sub-eixo 2.1.5) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 

Rio Alcoa (sub-eixo 2.1.3), Rio da Areia (sub-

eixo 2.1.4), Rio de Cós (sub-eixo 2.1.4), Ribª 

de Albergaria (sub-eixo 2.1.45, Rio Lis (sub-

eixo 2.1.5) e Rib.ª de Carnide (sub-eixo 2.5.1) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2B 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª de Albergaria (sub-eixo 2.1.5) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 

Rio Alcoa (sub-eixo 2.1.3), Rio da Areia (eixo 

2.7), Rio de Cós (eixo 2.7), Ribª de Albergaria 

(sub-eixo 2.1.45, Rio Lis (sub-eixo 2.1.5) e 

Rib.ª de Carnide (sub-eixo 2.1.6) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2C 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª de Albergaria (sub-eixo 2.1.5) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 

Rio Alcoa (sub-eixo 2.1.3), Rio da Areia (eixo 

2.7), Rio de Cós (eixo 2.7), Ribª de Albergaria 

(sub-eixo 2.1.45, Rio Lis (sub-eixo 2.1.5) e 

Rib.ª de Carnide (sub-eixo 2.5.1) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2D 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª de Albergaria (sub-eixo 2.1.5) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 
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Rio Alcoa (sub-eixo 2.2.3), Rio Lena (sub-eixo 

2.2.4), Ribª do Freixo (sub-eixo 2.2.4), Rib.ª do 

Rio Seco (sub-eixo 2.2.4), Ribº das Chitas 

(sub-eixo 2.2.4), Rib.ª da Caranguejeira (sub-

eixo 2.2.4), Ribª dos Murtórios (sub-eixo 2.2.4) 

e Ribeira dos Milagres (sub-eixo 2.2.4) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2E 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª Caranguejeira (sub-eixo 2.2.4) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 

Rio Alcoa (sub-eixo 2.3.2), Rio Lena (sub-eixo 

2.2.4), Ribª do Freixo (sub-eixo 2.2.4), Rib.ª do 

Rio Seco (sub-eixo 2.2.4), Ribº das Chitas 

(sub-eixo 2.2.4), Rib.ª da Caranguejeira (sub-

eixo 2.2.4), Ribª dos Murtórios (sub-eixo 2.2.4) 

e Ribeira dos Milagres (sub-eixo 2.2.4) 

CONSTL  - ●● DIR TEMP I L REV - - 
2F 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª Caranguejeira (sub-eixo 2.2.4) EXPL - ● DIR PER I L REV - - 

Sub-troço 3 

3A 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

- CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

3B 

Afectação da 

qualidade da água das 

linhas de água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Almagreira (sub-eixo 2.2.7) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 
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3C 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

- CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

3D 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Almagreira (sub-eixo 2.2.7) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

3E 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

- CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 

3F 

Afectação da qualidade 

da água das linhas de 

água 

Deposição e lixiviação de 

partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos 

Ribª da Almagreira (sub-eixo 2.2.7) CONSTL - ● DIR TEMP I L REV - - 
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6.6.2.5 Impactes cumulativos 

 

Os impactes incrementais deste projecto na qualidade dos recursos hídricos superficiais, 

devido ao seu carácter predominantemente temporário (na sua maioria limitados à fase de 

construção) e pouco significativo, não irão representar uma diminuição significativa tanto da 

qualidade como no uso deste recurso. 

 

Por outro lado, a construção de outras infra-estruturas lineares como a A10 (Carregado), o 

IC9 (Nazaré - Alcobaça), A17 (Marinha Grande) e IC8 (Pombal) não deverá ser concretizada 

no mesmo espaço temporal do projecto de alta velocidade ferroviária.  

 

A excepção será o futuro do aeroporto da Ota. As actividades desenvolvidas na construção 

do projecto (neste caso os sub-eixos 0.1.1 e 1.1.1) e do aeroporto da Ota serão muito 

semelhantes, com os impactes na qualidade da água do rio Ota e do rio Alenquer a terem 

um efectivo efeito cumulativo. 

 

Caso a situação de construção simultânea se verifique, a eficácia das medidas de 

minimização terão de ser monitorizadas através de um programada de monitorização da 

qualidade da água do rio Ota e do rio Alenquer, durante a fase de construção. 

 

Em síntese, desde que aplicadas correctamente as medidas de minimização, não se 

perspectivam efeitos cumulativos significativos na qualidade dos recursos hídricos 

superficiais, com outros projectos existentes ou futuros, com excepção da construção do 

aeroporto da Ota. 
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6.7 ECOLOGIA 

 

A análise da previsão e avaliação de impactes no descritor dos Aspectos Ecológicos, 

apresentada de seguida, possui uma organização estrutural diferente consoante se trate do 

subcapítulo da Flora, Vegetação e Habitats ou do subcapítulo da Fauna. 

 

O subcapítulo da Flora, Vegetação e Habitats adoptou uma estrutura clássica centrada na 

identificação, previsão e avaliação de impactes por fases do projecto (construção e 

exploração), enquanto que no subcapítulo da Fauna procurou-se ajustar a sua estrutura 

àquela que este subcapítulo apresenta no capítulo da Caracterização da Situação Actual, no 

sentido de facilitar a sua leitura e interpretação. 

 

 

6.7.1 Flora, Vegetação e Habitats 

 

6.7.1.1 Metodologia 

 

A análise dos impactes na flora, vegetação e habitats decorrentes da implementação do 

projecto em estudo incide nos efeitos directos e indirectos que o projecto poderá provocar e 

do seu significado e consequências ao nível da biodiversidade, no que a estes dois 

parâmetros se refere. 

 

No âmbito desta avaliação procedeu-se à quantificação em termos de áreas (numa faixa de 

80 m de largura em torno de cada eixo / sub-eixo) da afectação pelo traçado de habitats 

incluídos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Fevereiro, de habitats classificados como 

prioritários ao abrigo do mesmo diploma e de habitats de elevado valor regional, conforme a 

classificação apresentada na Caracterização da Situação Actual do ambiente (Cap. 4) para 

a área em estudo. Salienta-se o facto, no que respeita ao valor regional, das classes 

consideradas as que apresentam valor 4 e 5 são as que correspondem a habitats de 

elevado valor regional, que integram já os habitats incluídos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril, e outros que se identificou de interesse face ao levantamento efectuado para a 

elaboração da Carta de Habitats. 
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A análise realizada na caracterização da situação actual do ambiente, as quantificações 

efectuadas e ainda a avaliação da possível perturbação de corredores ecológicos servirão 

de base à análise dos impactes para cada uma das alternativas de traçado em avaliação, 

justificando a sua hierarquização em termos da magnitude e significado de impactes. 

 

As avaliações serão feitas para as fases de construção e de exploração, considerando-se 

que os impactes directos e mais importantes se farão sentir logo na fase de construção. 

 

Na fase de exploração serão essencialmente considerados os impactes decorrentes da 

presença da infra-estrutura (que decorrem já da fase de construção) e dos seus efeitos em 

relação à biodiversidade, para a flora, vegetação e habitats a nível local. Também se 

consideram impactes relacionados com a intensificação de zonas urbanas e eventual risco 

de incêndio. 

 

No âmbito da avaliação ambiental comparativa de alternativas (Cap. 8) são consideradas e 

avaliadas as soluções de traçado em estudo, com a respectiva localização para a estação 

de Leiria, efectuando-se a necessária comparação entre si, de modo a identificarem-se as 

alternativas mais favoráveis em cada um dos sub-troços. 

 

Por fim, será efectuada uma síntese de impactes e serão ainda analisados os impactes 

cumulativos. 

 

 

6.7.1.2 Identificação de impactes 

 

6.7.1.2.1 Fase de construção 

 

Os impactes associados à fase de construção decorrem de um conjunto de acções de 

projecto, considerando-se os mais importantes: 

 

- Destruição da flora, vegetação e habitats 

A desmatação e limpeza superficial do terreno, a movimentação de maquinaria, as 

terraplenagens e a deslocação de terras e materiais correspondem às acções que 

produzem o impacte mais significativo para a flora e vegetação implicando a sua 

destruição directa. Esta acção é praticada ao longo do corredor de implantação da 
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ferro via, no local de implantação da estação e acessos de obra, produzindo um 

impacte negativo, elevado, directo, permanente, certo, irreversível e de dimensão 

espacial local, com excepção dos locais para onde estão projectados os viadutos e 

túneis onde não ocorre destruição da flora, vegetação e habitats (excepto nos locais 

de implantação de pilares dos viadutos). 

 

A destruição da flora, vegetação e habitats ao longo da faixa de intervenção poderá 

ter, ainda, a fragmentação dos habitats como consequências negativas para o 

sistema ecológico, nomeadamente para a fauna, aspectos a avaliar no capítulo 

respectivo. 

 

A par da construção da via e da estação, a implantação de estaleiros e centrais de 

betão poderão provocar a destruição directa da vegetação no local onde serão 

instalados, sendo contudo um impacte que ainda não é possível avaliar, indicando-se 

apenas no capítulo próprio as medidas para evitar a afectação de áreas de maior 

valor. 

 

- Perturbações no desenvolvimento da vegetação 

A emissão de poeiras associada às acções de construção (movimentação de 

maquinaria, movimentação de terras, etc.) poderá ter implicações no 

desenvolvimento da vegetação envolvente à zona de construção. Também o 

derramamento acidental de substâncias poluentes, quer na área afecta à construção 

da via e estação quer nos estaleiros, poderá afectar o desenvolvimento das espécies 

vegetais ocorrentes, podendo mesmo conduzir gradualmente à sua destruição. 

Constitui, no entanto, um impacte cuja probabilidade de ocorrência é reduzida se 

forem tomadas as medidas adequadas em termos de execução da obra. 

 

Este impacte pode classificar-se como negativo, reduzido, indirecto, temporário, 

incerto, reversível e de dimensão espacial local. 

 

- Fragmentação dos habitats e ecossistemas envolvidos 

A construção da ferrovia poderá levar a uma fragmentação dos habitats envolvidos, 

não permitindo a distribuição normal das espécies florísticas e contribuindo para a 

perda de biodiversidade, principalmente ao nível dos corredores ecológicos 

identificados, nomeadamente estruturas associadas a vales alargados e margens 
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declivosas de linhas de água. Este impacte pode classificar-se como negativo, 

moderado, indirecto, permanente, provável, irreversível e de dimensão espacial local. 

Nos locais para onde estão projectados os viadutos e os túneis este impacte tem 

magnitude reduzida e será reversível. 

 

Da análise às principais acções de projecto resulta assim que os principais impactes na 

flora, vegetação e habitats são os decorrentes da intervenção directa e permanente na faixa 

de implantação do projecto, logo o impacte da destruição da flora, vegetação e habitats é 

considerado o de maior magnitude para a fase de construção. 

 

Os impactes identificados para a flora, vegetação e habitats assumem maior significado nos 

locais de maior diversidade e, consequente maior interesse florístico e fitocenótico, 

constituindo habitats de elevado valor regional. 

 

Destacam-se, pelo elevado interesse regional e a proximidade ao clímax, os carvalhais, os 

sobreirais e os carrascais; os amiais, que constituem habitats prioritários no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 140/99, os salgueirais e os juncais, pelo seu papel nas matas ribeirinhas 

integrando estruturas de activação biológica/corredores ecológicos e os urzais e os 

zambujais pela sua raridade na zona em estudo. 

 

Será, assim, importante a correcta adopção de medidas de mitigação para evitar ou reduzir 

a níveis insignificantes os impactes nestes habitats. 

 

 

6.7.1.2.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração são essencialmente considerados os impactes decorrentes da 

presença da infra-estrutura e os efeitos da exploração em termos das consequências ao 

nível da biodiversidade dos ecossistemas e habitats. Estes impactes estão associados a 

potenciais riscos que decorrem da exploração do projecto: 

 

- Contaminação da flora e vegetação por eventuais derrames de substâncias nocivas 

inviabilizando o desenvolvimento das espécies mais exigentes; 

- Risco de incêndio e destruição da flora, vegetação e habitats; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.248 

- Intensificação de zonas urbanas, pela melhoria dos acessos, conduzindo à 

substituição de áreas naturalizadas por áreas construídas e impermeabilizadas, 

provocando a fragmentação de habitats e consequente perda de biodiversidade. 

 

Estes impactes decorrem essencialmente da eventual ocorrência de acidentes, pelo que os 

efeitos da fase de exploração, propriamente dita, são impactes globalmente pouco 

significativos, estando as consequências da presença da via essencialmente relacionadas 

com a fauna, enquanto seres vivos que se alimentam e refugiam nesses habitats e passarão 

a ter um efeito barreira à sua mobilidade. 

 

 

6.7.1.3 Previsão e avaliação de impactes 

 

6.7.1.3.1 Fase de construção 

 

Como os impactes na flora e vegetação decorrentes da construção de uma infra-estrutura 

linear como uma ferrovia se centram fundamentalmente na sua destruição ao longo da área 

de implantação e sua substituição nas zonas adjacentes ao traçado, em resultado da 

desmatação, do grau de humedecimento do solo e deposição de poeiras e poluentes, a 

avaliação foi efectuada considerando a afectação de habitats de maior valor ecológico 

identificados na situação actual, para onde se prevêem impactes mais significativos. 

 

Para compreender os aspectos ecológicos mais relevantes nos corredores associados aos 

diferentes eixos e sub-eixos da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Ota e Pombal, 

e de forma a analisar os efeitos directos e indirectos previsíveis das diferentes alternativas 

de traçado, procedeu-se à quantificação dos impactes para cada alternativa, em termos de 

afectação de habitats com estatuto de protecção legal (nomeadamente habitats prioritários), 

habitats de elevado valor regional e áreas de conservação da natureza, sendo o significado 

dos impactes medido em função do grau de perturbação e risco que os impactes deste 

projecto potencialmente induzem nas comunidades naturais existentes e em termos da 

perturbação ao nível dos corredores ecológicos. 

 

Assim, apresentam-se no Quadro 6.7.1 as quantificações das afectações previstas para 

cada alternativa considerada. Neste Quadro contabiliza-se a percentagem do traçado de 
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cada sub-troço que se desenvolve sobre habitats incluídos no DL º 140/99 e sobre habitats 

considerados com de elevado valor regional. 

 

Como já foi referido na metodologia, a análise efectuada na caracterização da situação 

actual do ambiente em conjugação com estas quantificações servirá de base à avaliação 

que se apresenta seguidamente, para cada uma das alternativas de traçado, justificando a 

sua hierarquização em termos de significado de impactes. 
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Quadro 6.7.1 - Flora e vegetação – Previsão das Afectações por Alternativas 

DL nº 140/99 (Anexo BI) 

Habitats Incluídos Habitats Prioritários 

Habitats de Elevado Valor Regional 

(Valor 4 e 5) 
Áreas de Conservação da Natureza 

Serras de Aire e 
Candeeiros (ha) 

Sub-troços Alternativa 

Área (ha) % Área (ha) % 

Total da 
Afectação 

(ha) Área (ha) % 
Total da 

Afectação 
(ha) Sítio PNSAC 

Azabuxo / 
Leiria (ha) 

LOA 28,456 38,9 --- --- 73,096 23,059 31,5 73,096 --- --- --- Ligação ao 

Aeroporto da 

Ota 
LOB 24,959 30,3 

--- --- 
82,492 23,207 28,1 82,492 

--- --- --- 

1A 141,559 31,8 --- --- 445,253 113,687 25,5 445,253 --- --- --- 

1B 149,723 33,5 --- --- 446,8 122,166 27,3 446,8 --- --- --- 

1C 135,254 30,5 --- --- 443,061 105,502 23,8 443,061 45,737 45,737 --- 

1D 143,418 32,2 --- --- 444,608 113,981 25,6 444,608 45,737 45,737 --- 

1E 128,114 29,9 --- --- 428,293 99,09 23,1 428,293 64,076 64,076 --- 

Sub-troço 1 

1F 136,278 31,7 --- --- 429,84 107,569 25,0 429,84 64,076 64,076 --- 

LA 18,356 45,8 --- --- 40,066 15,8 39,4 40,066 --- --- --- 

LB 21,258 30,4 --- --- 70,018 12,1 17,3 70,018 33,03 33,03 --- 

LC 17,529 31,5 --- --- 55,725 11,2 20,1 55,725 --- --- --- 

LD 17,83 44,4 --- --- 40,125 15,4 38,4 40,125 --- --- --- 

LE 25,351 45,9 --- --- 55,26 20,74 37,5 55,26 29,78 29,78 --- 

Ligação 

entre os 

Sub-troços 1 

e 2 

LF 23,703 43,0 --- --- 55,153 19 34,4 55,153 30,06 30,06 --- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.251 

 

DL nº 140/99 (Anexo BI) 

Habitats Incluídos Habitats Prioritários 

Habitats de Elevado Valor Regional 
(Valor 4 e 5) 

Áreas de Conservação da Natureza 

Serras de Aire e 
Candeeiros (ha) 

(Sub-troços Alternativa 

Área (ha) % Área (ha) % 

Total da 
Afectação 

(ha) Área (ha) % 
Total da 

Afectação 
(ha) Sítio PNSAC 

Azabuxo / 
Leiria (ha) 

2A 49,356 13,9 --- --- 356,016 45,032 12,6 356,016 --- --- --- 

2B 48,368 13,6 0,42 0,1 355,034 44,609 12,6 355,034 --- --- --- 

2C 44,411 12,6 --- --- 353,164 40,449 11,5 353,164 --- --- --- 

2D 43,423 12,4 --- --- 351,12 40,026 11,4 351,12 --- --- --- 

2E 75,23 23,7 0,38 0,1 316,376 53,83 17,0 316,376 0,447 0,663 0,221 

Sub-troço 2 

2F 80,026 23,9 0,38 0,1 335,207 62,19 18,6 335,207 0,262 0,479 0,221 

3A 10,119 7,3 --- --- 139,2 7,057 5,1 139,2 --- --- --- 

3B 11,946 8,5 --- --- 140,76 9,058 6,4 140,76 --- --- --- 

3C 8,195 6,6 --- --- 124,904 5,129 4,1 124,904 --- --- --- 

3D 13,581 10,4 --- --- 130,968 10,22 7,8 130,968 --- --- --- 

3E 10,119 7,3 --- --- 138,336 7,057 5,1 138,336 --- --- --- 

Sub-troço 3 

3F 12,782 9,1 --- --- 139,872 9,915 7,1 139,872 --- --- --- 
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6.7.1.3.1.1 Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota 

 

6.7.1.3.1.1.1 Alternativa LOA 

 

Para esta alternativa, formada pelos sub-eixos 1.1.1 e 1.1.2, prevê-se a afectação de 

aproximadamente 31,5% de habitats de elevado valor regional (valor 4 e 5 de acordo com a 

classificação apresentada na Caracterização da Situação Actual do ambiente) e retratada na 

Carta de Habitats. Não se verifica a afectação de Áreas de Conservação da Natureza. 

 

As zonas classificadas com elevado valor regional são constituídas por vegetação de valor 

fitocenótico considerável, que estão presentes nos vales de algumas linhas de água, 

nomeadamente nas suas margens, como os salgueirais que ocorrem no rio da Ota, as 

zonas de montado que constituem um habitat sensível do ponto de vista ecológico 

(essencialmente no sub-eixo 1.1.1) e ainda as zonas de carrascal, urzal e matos silicícolas 

atlânticos. De referir o desenvolvimento do traçado adjacente à Vala do Archino, que 

consiste numa zona húmida e que constitui um corredor ecológico importante para a fauna. 

 

As áreas mais sensíveis reportam-se, assim, ao atravessamento do corredor ecológico 

associado ao vale do rio da Ota e seus afluentes, ao desenvolvimento do sub-eixo 1.1.2 

muito próximo do corredor ecológico associado à Vala do Archino e ainda no 

atravessamento da ribeira da Ameixoeira, afectando habitats de elevado valor ecológico. 

 

O restante traçado, pode dizer-se que se desenvolve essencialmente em áreas onde a 

estrutura vegetal e a riqueza florística não justificam preocupações acrescidas.  

 

Para esta alternativa está prevista a construção de viadutos, transpondo assim os principais 

rios e ribeiras presentes na área em estudo, que se revelam como uma medida importante 

na preservação da vegetação ripícola existente, evitando a fragmentação dos habitats e a 

consequente perda de biodiversidade. 

 

Desta forma, os impactes nos habitats de elevado valor regional são classificados como 

negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto, onde 

são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o impacte significativo. 
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Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos atravessados são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo com a adopção de medidas de minimização no próprio 

projecto, como seja a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.1.2 Alternativa LOB 

 

A Alternativa LOB compõe-se dos sub-eixos 1.1.1 e 1.2.1. 

 

Esta alternativa, relativamente à anterior, afecta uma menor área de habitats de elevado 

valor regional (28,1%). Não se verifica também a afectação pelo traçado de Áreas de 

Conservação da Natureza. 

 

Na sua parte inicial, as características da zona atravessada são semelhantes à anterior 

alternativa, uma vez que o sub-eixo inicial (1.1.1) é comum, destacando-se a intercepção do 

corredor ecológico do rio da Ota e da ribeira da Ameixoeira e a afectação de áreas de 

montado. 

 

Seguidamente esta alternativa prevê uma mais reduzida afectação de biótopos de elevado 

valor ecológico por implicar um traçado mais afastado à Vala do Archino e sobre áreas 

agrícolas. 

 

À semelhança da Alternativa LOA verifica-se o atravessamento em viaduto de algumas 

linhas de água importantes (rio da Ota e ribeira da Ameixoeira), sendo a sua implantação 

uma medida importante na minimização dos impactes sobre a vegetação ripícola destas 

linhas de água, bem como na perturbação do corredor ecológico. 

 

Desta forma, os impactes nos habitats de elevado valor regional são classificados como 

negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde 

são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos atravessados são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 
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mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização no próprio 

projecto (introdução de viadutos). 

 

 

6.7.1.3.1.2 Sub-troço 1 

 

6.7.1.3.1.2.1 Alternativa 1A 

 

A Alternativa 1A é formada pelos sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. Para esta alternativa 

prevê-se a afectação de 25,5% de habitats de elevado valor regional. Não se verifica 

afectação de Áreas de Conservação da Natureza. 

 

Com base na análise efectuada no âmbito da Caracterização da Situação Actual do 

ambiente para cada um dos sub-eixos que constituem esta alternativa verifica-se que 

apresentam alguma diversificação nos habitats interceptados. Até à zona da Ota o corredor 

insere-se nas zonas húmidas que constituem o sistema de drenagem da Lezíria do Tejo e 

não ocorre afectação de vegetação de interesse conservacionista. Atravessa depois os 

vales associados às linhas de água em presença (rio de Alenquer, rio da Ota, etc.) numa 

zona jusante e cujas galerias ripícolas se apresentam pouco estruturadas e degradadas. 

 

Para norte do vale dos rios de Alenquer e da Ota, pode-se no entanto constatar que o 

corredor se insere numa zona toda ela mais artificializada, quer por áreas de floresta de 

produção, quer por áreas agrícolas, áreas urbanas e infra-estruturas rodoviárias. 

 

Como zonas de maior interesse ecológico destaca-se a presença de várias manchas de 

montado, nalguns casos associado a pinhal e matos silicícolas atlânticos. Pontualmente 

surgem também alguns habitats de valor ecológico, como a vegetação ripícola presente 

nalgumas linhas de água, ribeira do Judeu e vale Rodelo. 

 

Na parte final, o traçado desenvolve-se paralelamente e próximo do Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros numa zona onde ocorrem manchas de vegetação de elevado valor fitocenótico 

(carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas). 
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Conclui-se assim que os impactes mais relevantes estão associados à possível perturbação 

de corredores ecológicos em zonas de vale ao nível das linhas de água em presença (rio da 

Ota, ribeira da Ameixoeira e junto à Vala do Archino (sub-eixos 0.1.1 e 0.1.2)), e ao 

atravessamento de alguns biótopos com interesse ecológico na zona de transição Serra de 

Montejunto / Serras de Aire e Candeeiros (sub-eixo 1.1.3 e sub-eixo 1.1.4, com maior 

significado ao nível do sub-eixo 1.1.4) 

 

Para esta Alternativa está prevista a construção de alguns viadutos, transpondo os 

principais rios e ribeiras presentes na área em estudo, o que se revela uma medida 

importante na preservação da vegetação ripícola existente evitando a fragmentação de 

corredores ecológicos e a perda de biodiversidade. 

 

Assim sendo, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do corredor ecológico da Lezíria do Tejo (rio da Ota, 

Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira) são classificados como negativos, temporários e 

reversíveis, sendo a sua magnitude moderada mas o impacte pouco significativo após a 

adopção de medidas de minimização, nomeadamente a introdução de viadutos, como já foi 

referido. 

 

 

6.7.1.3.1.2.2 Alternativa 1B 

 

A Alternativa 1B compõe-se dos sub-eixos 0.1.1, 1.2.2 e 1.1.4 e eixo 0.2. Esta é a alternativa 

que está localizada mais a poente no conjunto do Sub-troço 1.  

 

Nesta extensão de traçado prevê-se a afectação de uma área significativa de habitats de 

elevado valor regional (27,3%). Nesta alternativa não se verifica a intersecção de Áreas de 

Conservação de Natureza. 
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Com base na análise efectuada verifica-se que no início do traçado a zona atravessada é 

semelhante à Alternativa 1A ocorrendo o mesmo tipo de afectação (sub-eixo 0.1.1). 

Seguidamente o corredor desenvolve-se essencialmente em áreas agrícolas de reduzido 

valor ecológico, atravessando em viaduto a Vala do Archino e a ribeira da Ameixoeira (eixo 

0.2). 

 

Posteriormente verifica-se o atravessamento da zona de transição entre a serra de 

Montejunto e a serra de Candeeiros (sub-eixo 1.2.2) e a afectação de alguns habitats mais 

sensíveis e de maior valor regional que correspondem a áreas de carrascal, carvalhal, 

sobreiral, pinheiro manso, urzal, matos silicícolas atlânticos, matos silicícolas esclerófilos e 

matos calcícolas. 

 

Na parte final do corredor são também afectadas zonas de maior sensibilidade que 

correspondem a pinheiro manso, carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e matos 

calcícolas e a vegetação arbórea naturalizada de carvalho-cerquinho, carrascal, urzal, matos 

silicícolas esclerófilos e matos calcícolas (sub-eixo 1.1.4). 

 

Globalmente, como áreas de maior sensibilidade ecológica desta alternativa, faz-se 

referência ao corredor ecológico correspondente às planícies aluvionares associadas às 

ribeiras de Alenquer e Ota (sub-eixo 0.1.1). 

 

Para esta alternativa a construção de viadutos de forma a vencer os principais rios e ribeiras 

presentes na área em estudo revela-se uma medida importante na preservação dos 

corredores ecológicos existentes, nomeadamente no atravessamento da Vala do Archino, 

ribeira da Ameixoeira, ribeira do Judeu e ribeira da Amieira. 

 

Salienta-se também o desenvolvimento do traçado sobre habitats de elevado valor regional, 

essencialmente nos sub-eixos 1.2.2 e 1.1.4. 

 

Assim sendo, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 
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Os impactes ao nível da perturbação do corredor ecológico da Lezíria do Tejo (rio da Ota, 

Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira) e do corredor ecológico da ribeira da Amieira são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização 

nomeadamente a introdução de viadutos como já foi referido. 

 

 

6.7.1.3.1.2.3 Alternativa 1C 

 

A Alternativa 1C integra os sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.3, 1.3.1 e 1.3.2. 

 

A Alternativa 1C afecta uma área menor de habitats de elevado valor regional (23,81%), 

comparativamente às restantes alternativas. Nesta alternativa verifica-se a intersecção do 

Sítio e Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) (aproximadamente 45,7 ha), 

numa zona um pouco artificializada, de menor valor ecológico. 

 

Inicialmente este corredor desenvolve-se de forma semelhante à Alternativa 1A, uma vez 

que os sub-eixos 0.1.1, 0.1.2 e 1.1.3 são comuns, ocorrendo o mesmo tipo de afectação em 

áreas artificializadas quer por áreas de floresta de produção, quer por áreas agrícolas, quer 

por áreas urbanas (a norte do vale dos rios de Alenquer e da Ota). 

 

Seguidamente o corredor atravessa algumas áreas de valor regional significativo compostas 

por pequenas manchas arbóreas de carrascal, urzal, sobreiral, carvalhal, pinhal manso e 

algumas áreas de matos silicícolas atlânticos (sub-eixo 1.3.1) até iniciar o seu 

desenvolvimento no Sítio e Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros afectando uma 

extensa área de eucaliptal, áreas urbanas e áreas agrícolas sem valor ecológico digno de 

referência (sub-eixo 1.3.1). 

 

Posteriormente verifica-se a afectação de uma zona de maior valor ecológico devido à sua 

naturalidade (sub-eixo 1.3.2), composta por uma vasta diversidade de habitats (carrascal, 

urzal, matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas e pontualmente sobreiral, carvalhal, 

olival e eucaliptal). Na parte final a alternativa desenvolve-se predominantemente em áreas 

agrícolas e florestais de produção e pontualmente áreas urbanas. 
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Globalmente, em termos de impactes em áreas de maior sensibilidade ecológica salienta-se 

a perturbação de alguns corredores ecológicos, nomeadamente ao nível dos vales 

associados ao rio da Ota, Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira, e dos vales associados 

às ribeiras do Judeu, do vale Codelo e da Amieira. 

 

Refere-se também a intersecção, ainda que marginal, do Parque Natural e Sítio Rede 

Natura Serras de Aire e Candeeiros (sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2), numa zona mais periférica 

mas com alguma importância do ponto de vista ecológico. 

 

Ao longo de toda a extensão desta alternativa são afectados alguns habitats de elevado 

valor regional, áreas onde a estrutura vegetal e a riqueza florística justificam algumas 

preocupações, com maior incidência ao nível dos sub-eixos 1.1.3 e 1.3.1. 

 

Assim sendo, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Relativamente à afectação do Sítio e PNSAC os impactes classificam-se como negativos, 

directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do corredor ecológico da Lezíria do Tejo (rio da Ota, 

Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira) são classificados de negativos, temporários e 

reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas o impacte pouco significativo após a 

adopção de medidas de minimização nomeadamente a introdução de viadutos, como já foi 

referido. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.259 

 

6.7.1.3.1.2.4 Alternativa 1D 

 

A Alternativa 1D integra os sub-eixos 0.1.1, 1.2.2, 1.3.1 e 1.3.2 e eixo 0.2. 

 

Para esta alternativa verifica-se a afectação em 25,6% de habitats de elevado valor regional. 

Salienta-se o facto desta alternativa intersectar o Sítio e Parque Natural Serras de Aire e 

Candeeiros numa área de aproximadamente 45,737 ha (pelo sub-eixo 1.3.1 e sub-eixo 

1.3.2). 

 

Na parte inicial desta alternativa (sub-eixos 0.11 e 1.2.2 e eixo 0.2) ocorre o mesmo tipo de 

afectação da Alternativa 1B, nomeadamente no atravessamento dos corredores ecológicos 

associados às ribeiras de Alenquer e da Ota, à Vala do Archino, à ribeira da Ameixoeira e à 

ribeira da Amieira. 

 

Seguidamente o traçado desenvolve-se sobre alguns habitats de elevado valor regional 

compostos por pequenas manchas arbóreas de carrascal, urzal, carvalhal e pinheiro manso 

(sub-eixo 1.3.1). 

 

Após iniciar o seu desenvolvimento dentro do Sítio e PNSAC (sub-eixo 1.3.1) ocorre 

essencialmente afectação de áreas com reduzido valor ecológico (eucaliptal, áreas agrícolas 

e áreas urbanas), no entanto ressalta-se o atravessamento de uma área naturalizada 

composta por uma vasta diversidade de habitats (carrascal, urzal, matos silicícolas 

esclerófilos, matos calcícolas e pontualmente sobreiral, carvalhal, olival e eucaliptal). 

Posteriormente esta alternativa desenvolve-se predominantemente em áreas agrícolas e 

florestais de produção e pontualmente áreas urbanas. 

 

Já fora dos limites do Sítio e PNSAC e já na parte final, o traçado atravessa essencialmente 

áreas agrícolas. 

 

Como áreas de maior sensibilidade afectadas por esta alternativa faz-se referência aos 

corredores ecológicos que se desenvolvem nas planícies aluvionares associadas aos rios de 

Alenquer e Ota, (sub-eixo 0.1.1), na Vala do Archinho e ribeira da Ameixoeira (eixo 0.2) e na 

ribeira da Amieira (sub-eixo 1.2.2). 
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Para os corredores ecológicos de interesse, associados às margens dos rios e ribeiras 

atravessadas importa referir que o impacte é, no entanto, minimizado devido à implantação 

de viadutos evitando a fragmentação destes habitats. Com base na análise efectuada pode-

se concluir que globalmente o traçado se desenvolve numa área com alguma sensibilidade 

do ponto de vista ecológico. 

 

O traçado desta alternativa é semelhante ao anterior, à excepção do seu desenvolvimento 

ao longo do eixo 0.2 e sub-eixo 1.2.2, onde comparativamente à alternativa anterior se 

afectam habitats de maior valor ecológico. 

 

Assim sendo, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporárias e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Em relação à afectação do Sítio e PNSAC os impactes são classificados como negativos, 

directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viadutos onde são 

temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do corredor ecológico da Lezíria do Tejo (rio da Ota, 

Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira) e do corredor ecológico da ribeira da Amieira, são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, 

nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.2.5 Alternativa 1E 

 

A Alternativa 1E integra os sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.3, 1.3.1 e eixo 1.5. Trata-se da 

alternativa localizada mais a nascente em toda a extensão do Sub-troço 1.  

 

Esta alternativa atravessa uma área mais reduzida (relativamente às restantes alternativas) 

de habitats de elevado valor regional (23,1%). Nesta alternativa verifica-se o 
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atravessamento do Parque Natural e Sítio Serras de Aire e Candeeiros numa área de 

aproximadamente 64,08 ha. 

 

Na parte inicial este corredor apresenta o mesmo desenvolvimento do traçado da alternativa 

1C (sub-eixos 01.1, 0.1.2, 1.1.3 e 1.3.1). Salienta-se a perturbação de alguns corredores 

ecológicos, nomeadamente ao nível dos vales associados ao rio da Ota, Vala do Archino e 

ribeira da Ameixoeira, e dos vales associados às ribeiras do Judeu e da Amieira. 

 

Nesta extensão de traçado são afectados alguns habitats de elevado valor regional, áreas 

onde a estrutura vegetal e a riqueza florística justificam algumas preocupações, com maior 

incidência ao nível dos sub-eixos 1.1.3 e 1.3.1. 

 

Refere-se também a intersecção, ainda que marginal, do Parque Natural e Sítio Rede 

Natura Serras de Aire e Candeeiros pelos sub-eixos 1.3.1 e 1.5, numa zona mais periférica 

mas com alguma importância do ponto de vista ecológico. 

 

No início do desenvolvimento do eixo 1.5 o traçado atravessa uma zona que apresenta uma 

considerável naturalidade, apesar da proximidade ao IC2, composta por uma grande 

diversidade de habitats (carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas e 

pontualmente sobreiral, carvalhal, olival e eucaliptal). 

 

Posteriormente e até ao final desta alternativa, a área potencialmente afectada consiste num 

misto de áreas agrícolas e florestais de produção (pinhal bravo e eucaliptal) ocorrendo 

também algumas áreas de olival com algum valor ecológico. 

 

Para esta alternativa as áreas de maior sensibilidade ecológica correspondem ao corredor 

ecológico associado às planícies aluvionares das ribeiras de Alenquer e Ota drenantes para 

a Lezíria do Rio Tejo (sub-eixo 0.1.1) e ao corredor ecológico associado à Vala do Archino e 

ribeira da Ameixoeira (sub-eixo 0.1.2). No entanto prevê-se a minimização dos impactes 

pela introdução de viadutos. 

 

Salienta-se também o sub-eixo 1.1.3 devido à afectação de habitats de elevado valor 

regional na zona de transição entre a Serra de Montejunto e a Serra de Candeeiros. 
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O sub-eixo 1.3.1 e o eixo 1.5 também revelam alguma sensibilidade ecológica devido 

essencialmente ao facto de intersectarem o Parque Natural e Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros e alguns habitats de valor regional significativo (com maior significado ao nível 

do sub-eixo 1.3.1), como já foi referido anteriormente. 

 

Sendo assim, os impactes associados à afectação de habitats de elevado valor regional são 

classificados como negativos, directos, permanentes e irreversíveis com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Ao nível da afectação do Sítio e PNSAC os impactes classificam-se como negativos, 

directos, permanentes e irreversíveis com excepção das zonas de viadutos onde são 

temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o impacte muito significativo. 

 

Relativamente à perturbação dos corredores ecológicos atravessados, consideram-se 

negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas o impacte pouco 

significativo após a adopção de medidas de mitigação no próprio projecto (introdução de 

viadutos). 

 

 

6.7.1.3.1.2.6 Alternativa 1F 

 

A Alternativa 1F integra os sub-eixos 0.1.1, 1.2.2, 1.3.1 e 1.5 e eixo 0.2. 

 

Esta alternativa afecta em 25% da sua área habitats de elevado valor regional. Verifica-se a 

afectação do Sítio e Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros numa área de 

aproximadamente 64,08 ha. 

 

As características da zona atravessada são semelhantes à Alternativa 1D uma vez que os 

sub-eixos / eixo são comuns (0.1.1, 0.2, 1.2.2, 1.3.1) à excepção do sub-eixo 1.5 na parte 

final do traçado. 
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Todos os sub-eixos que compõem esta alternativa foram já caracterizados nas alternativas 

anteriores. Refere-se o sub-eixo 1.2.2 devido à afectação de habitats de elevado valor 

regional e possível perturbação do corredor ecológico associado ao vale da ribeira da 

Amieira, com importância sob o ponto de vista da vegetação ripícola associada. 

 

Assim sendo, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o 

impacte significativo. 

 

Relativamente à afectação do Sítio e PNSAC os impactes são classificados como negativos, 

directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporárias e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do corredor ecológico da Lezíria do Tejo (rio da Ota, 

Vala do Archino e ribeira da Ameixoeira) e do corredor ecológico da ribeira da Amieira são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização 

nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.3 Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

 

Na ligação entre os sub-troços 1 e 2 consideram-se as seguintes alternativas: 

 

 

6.7.1.3.1.3.1 Alternativa LA 

 

Esta alternativa é composta pelos sub-eixos 2.1.1 e 2.1.2. 

 

Esta alternativa inicia o seu desenvolvimento na proximidade do Sítio e PNSAC 

(sub-eixo 2.1.1), paralelamente ao IC2, em áreas agrícolas e florestais maioritariamente de 

pinheiro-bravo e eucalipto. 
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O sub-eixo 2.1.2 inicia-se próximo do rio da Fonte Santa atravessando-o em viaduto. Não 

ocorre afectação significativa na zona de elevado valor ecológico existente entre a Serra de 

Candeeiros e o vale da ribeira do Mogo. 

 

A zona de vale do rio da Fonte Santa encontra-se coberta por eucalipto e mato calcícola 

ruderal que constituem habitats de baixo valor regional, pelo que não se verificam 

afectações muito significativas a este nível. 

 

Após o vale do rio da Fonte Santa o traçado afecta alguns habitats com maior interesse 

ecológico e biodiversidade como carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal 

e matos calcícolas e silicícolas esclerófilos. Ocorre também afectação pontual de pinhal 

bravo, de valor ecológico pouco significativo. 

 

Para esta alternativa ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

O impacte ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / rio da Fonte Santa é 

classificado como negativo, temporário e reversível, sendo a sua magnitude elevada mas o 

impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente a 

introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.3.2 Alternativa LB 

 

A alternativa LB é constituída pelo sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.10. 

 

Esta alternativa tem início dentro do Sítio e PNSAC (junto ao seu limite poente) afecta 

fundamentalmente áreas florestais de produção (pinheiro bravo) e áreas agrícolas, 

intersectando também no início do sub-eixo 2.8.1 manchas arbóreas de maior valor 

ecológico constituídas por carrascal e urzal, assim como áreas de olival e uma pequena 

área de matos, na parte final do sub-eixo. 
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O eixo 2.10 afecta maioritariamente áreas agrícolas e florestais. A nível florestal há um 

predomínio de pinhal bravo e algum eucalipto (floresta de produção). É também a alternativa 

que se desenvolve mais proximamente do IC2 e mais afastada do vale da ribeira do Mogo. 

Contudo, o viaduto que atravessa o IC2 e o rio da Fonte Santa é menos extenso, 

relativamente a outras alternativas, sendo directamente afectada maior área de carvalhal, 

carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos, na envolvente do sistema da ribeira do 

Mogo / rio da Fonte Santa. 

 

Esta alternativa faz a ligação ao sub-eixo 2.2.3.  

 

As áreas agrícolas e florestais de produção são as mais afectadas ao longo desta 

alternativa, constituindo habitats de valor ecológico reduzido que não suscitam 

preocupações acrescidas. 

 

Ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes classificam-se como 

negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde 

são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude reduzida e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / rio da Fonte Santa são 

classificados de negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas o 

impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente a 

introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.3.3 Alternativa LC 

 

A Alternativa LC é constituída pelos sub-eixos 2.2.1 e 2.2.2. Não se verifica afectação de 

Áreas de Conservação da Natureza. 

 

Na parte inicial, esta alternativa desenvolve-se junto ao Sítio e PNSAC, paralelamente ao 

IC2, em áreas agrícolas que progressivamente dão lugar a áreas florestais essencialmente 

de pinheiro-bravo e eucalipto (sub-eixo 2.1.1). 
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Já ao nível do sub-eixo 2.2.2 é intersectado marginalmente, em viaduto, o rio da Fonte 

Santa. A vegetação ribeirinha associada a esta linha de água não suscita grandes 

preocupações ecológicas, caracteriza-se por vegetação ribeirinha de menor valor ecológico 

dominada por matos calcícolas ruderais. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de pinhal bravo e eucalipto, 

áreas agrícolas e pontualmente sobre alguns habitats de valor ecológico mais elevado como 

áreas de carvalhal, carrascal, urzal e olival. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude reduzida e o 

impacte pouco significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / rio da Fonte Santa são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, 

nomeadamente a introdução de viadutos, como já foi referido. 

 

 

6.7.1.3.1.3.4 Alternativa LD 

 

A Alternativa LD é constituída pelos sub-eixos 2.2.1 e 2.3.1. Não ocorre afectação de Áreas 

de Conservação da Natureza. 

 

Esta alternativa, tal como a anterior, tem início no sub-eixo 2.2.1 junto ao Sítio e PNSAC 

afectando essencialmente área florestal de pinheiro-bravo e eucalipto. 

 

Já ao nível do sub-eixo 2.3.1 o traçado segue junto à margem esquerda da ribeira do Mogo 

e atravessa o vale do rio da Fonte Santa em viaduto, o que minimiza a afectação sobre o 

pequeno corredor ecológico existente, composto essencialmente por matos calcícolas 

ruderais. 
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Após o vale do rio da Fonte Santa, o corredor atravessa alguma diversidade de habitats com 

interesse ecológico (carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal e matos 

calcícolas e silicícolas esclerófilos). São também afectadas algumas zonas florestais de 

pinheiro bravo, de menor valor ecológico. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte pouco significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / rio da Fonte Santa são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização 

nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

Pela análise global desta alternativa pode-se constatar que esta extensão de traçado se 

desenvolve numa área de valor ecológico significativo, que se deve essencialmente à 

ocorrência de habitats de elevado valor regional pelo sub-eixo 2.3.1 na envolvente do vale 

da rio da Fonte Santa.  

 

 

6.7.1.3.1.3.5 Alternativa LE  

 

A Alternativa LE é constituída pelos sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2, inicia-se no interior do Sítio e 

PNSAC e desenvolve-se dentro dos limites desta área de conservação até à intercepção 

com o sub-eixo 2.1.3, afectando 29,78 ha do Parque Natural. 

 

Esta alternativa, na parte inicial, é semelhante à Alternativa 1B, uma vez que o sub-eixo 

2.8.1 é comum, ocorrendo o mesmo tipo de afectação. 

 

O sub-eixo 2.8.2 tem início no interior do PNSAC afectando uma zona de elevada 

biodiversidade (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) com muita sensibilidade 

ecológica. Desenvolve-se ao longo de matos, áreas agrícolas e na proximidade do rio da 
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Fonte Santa (principalmente na margem direita) atravessa manchas arbóreas de carvalhal 

com elevado valor regional. 

 

O rio da Fonte Santa é vencido por um extenso viaduto, o que permite minimizar a afectação 

dos biótopos aí existentes. Verifica-se a afectação do corredor da ribeira do Mogo (rio Seco 

e envolvente, rio da Fonte Santa e ribeira do Mogo) que constitui uma área de elevado 

interesse natural pela vegetação ripícola das escarpas e pelos matos mediterrânicos 

existentes nos vales encaixados, constituídos por carvalhal, carrascal, urzal, zambujal e 

matos silicícolas atlânticos. 

 

Esta alternativa apresenta elevada sensibilidade ecológica devido à possível afectação de 

habitats de elevado valor regional pelo sub-eixo 2.8.2 na envolvente dos vales do rio Seco, 

rio da Fonte Santa e ribeira do Mogo. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o 

impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / rio da Fonte Santa são 

classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada 

mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, 

nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.3.6 Alternativa LF 

 

A Alternativa LF é constituída pelo sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.9. Desde o início do traçado até à 

intercepção do eixo 2.3 pelo eixo 2.9 o traçado desenvolve-se no Sítio e PNSAC, numa área 

correspondente a 30,06 ha. 

 

Tal como a Alternativa LB a LE tem início no sub-eixo 2.8.1, dentro do Sítio e PNSAC numa 

área dominada por floresta de produção onde não se verificam afectações significativas ao 

nível da flora, vegetação e habitats. 
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Na parte final do traçado esta alternativa é similar à anterior sendo o eixo 2.9 praticamente 

coincidente na parte inicial com o sub-eixo 2.8.2 e na parte final com o sub-eixo 2.3.1. Ao 

nível do eixo 2.9 prevê-se a afectação de habitats de elevado valor regional (carvalhal, 

olival, carrascal, urzal e matos esclerófilos), associados ao corredor da ribeira do Mogo / 

vale da rio da Fonte Santa. 

 

Conclui-se que para a afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o 

impacte significativo. 

 

Relativamente à afectação do Sítio e PNSAC os impactes classificam-se como negativos, 

directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são 

temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Mogo / vale da rio da Fonte Santa 

são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

elevada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização 

como a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.4 Sub-troço 2 

 

6.7.1.3.1.4.1 Alternativa 2A 

 

A Alternativa 2A desenvolve-se ao longo dos sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6. 

 

Para esta alternativa prevê-se uma afectação de aproximadamente 13,9% da área total de 

habitats de elevado valor regional. Não se prevê a afectação de habitas considerados 

prioritários no âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99 nem a intersecção de áreas de conservação 

da natureza. 
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Esta alternativa inicialmente desenvolve-se na zona de vale encaixado da ribeira do Mogo 

afectando um corredor de vegetação tipicamente mediterrânica com elevada sensibilidade 

ecológica (2.1.3). 

 

O corredor afecta também uma zona constituída por uma grande diversidade de biótopos 

(carvalhal, carrascal, urzal, zambujal, matos silicícolas atlânticos) que em conjunto com os 

elementos rupícolas existentes constitui uma zona com elevado valor regional caracterizada 

pela sua riqueza florística e fitocenótica (2.1.3). 

 

Posteriormente e até ao final do sub-eixo 2.1.3 o traçado afecta uma área 

predominantemente florestal de pinhal bravo e eucaliptal e pontualmente algumas áreas 

agrícolas, pelo que não se verificam, afectações relevantes do ponto de vista ecológico. 

 

Já ao nível do sub-eixo 2.1.4 ocorre afectação de pequenos campos agrícolas que 

intercalam com áreas de pinheiro manso, olivais e algum eucaliptal. 

 

Ressalta-se também a intercepção do vale do rio de Cós (sub-eixo 2.1.4) que constitui um 

corredor ecológico significativo pela largura e declive das suas margens. A vegetação 

ribeirinha arbórea que o caracteriza é dispersa mas apresenta alguma sensibilidade 

ecológica, nomeadamente pela presença de salgueiros. 

 

É atravessado em viaduto o vale do rio Alpedriz, de menor dimensão mas com algum valor 

ecológico, que se caracteriza pela presença de alguns salgueiros. 

 

Após o atravessamento do rio Alpedriz esta alternativa afecta fundamentalmente área 

florestal densa de produção de eucalipto, ocorrendo também algum pinheiro-bravo. Uma 

destas manchas de pinhal constitui a Mata Nacional do Casal de Lebre, marginalmente 

afectada (4,3 ha) junto à A8. Pontualmente ao longo do traçado ocorre a afectação de matos 

silicícolas atlânticos com elevado valor regional. 

 

Posteriormente esta alternativa desenvolve-se numa zona que se encontra um pouco 

artificializada devido à proximidade da zona urbana de Albergaria (sub-eixo 2.1.5). Ocorre o 
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atravessamento em viaduto da ribeira do Fagundo, numa zona em que a vegetação 

ribeirinha se apresenta bem desenvolvida e é predominantemente constituída por salgueiral. 

 

Até se verificar o atravessamento do vale do rio Lis o traçado desenvolve-se sobre floresta 

de produção, essencialmente de pinheiro-bravo e eucalipto. Ocorrem também algumas 

áreas de acacial, olival e pontualmente matos silicícolas (habitat de maior sensibilidade a 

este nível). 

 

No atravessamento em viaduto do vale do rio Lis prevê-se a perturbação do corredor 

ecológico caracterizado pela presença de galeria ripícola desenvolvida e pela sua 

biodiversidade, nomeadamente pela presença de salgueiral. 

 

Na parte final desta alternativa o corredor desenvolve-se ao longo de florestas de produção 

(eucalipto e pinheiro-bravo) e áreas urbanas, que devido ao grau de artificialização não 

demonstram interesse do ponto de vista ecológico (sub-eixo 2.1.6). Um das manchas de 

pinheiro-bravo afectadas constitui a Mata Nacional do Rabasco, que será muito 

marginalmente afectada (0,7 ha). 

 

Refere-se também a perturbação de uma potencial área de maior sensibilidade ecológica ao 

nível do vale da ribeira de Carnide, que devido à recente devastação se caracteriza por 

vegetação ribeirinha um pouco descaracterizada e apresenta baixa diversidade. 

 

Esta alternativa, globalmente, poderá perturbar corredores ecológicos importantes que 

apresentam grande sensibilidade e ecológica. 

 

Salienta-se o corredor ecológico associado ao vale da ribeira do Mogo (ao nível do sub-eixo 

2.1.3) e refiram-se os corredores ecológicos de menor dimensão associados ao vale e 

encostas do rio de Cós e ao vale do rio Alpedriz (ao nível do sub-eixo 2.1.4).  

 

Para o sub-eixo 2.1.5 as principais afectações prendem-se com os corredores ecológicos 

associados ao vale da ribeira do Fagundo e ao vale do rio Lis. 
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Refere-se também a possível perturbação do corredor ribeirinho associado ao vale da ribeira 

de Carnide (sub-eixo 2.1.6) numa zona um pouco degradada para a qual não se prevê uma 

afectação significativa. 

 

Com base na análise efectuada, globalmente pode concluir-se que as áreas de maior 

interesse encontram-se associadas aos corredores ecológicos dos vales dos rios e ribeiras 

atravessados pelo traçado; no entanto, a introdução de viadutos reduz a perturbação das 

formações vegetais que lhe estão associados evitando a fragmentação de corredores 

ecológicos. 

 

Verifica-se, assim, que ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os 

impactes classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com 

excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

moderada e o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos associados aos vales dos 

rios e ribeiras atravessados por esta alternativa são classificados como negativos, 

temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas o impacte pouco significativo 

após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente, como já foi referido, a 

introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.4.2 Alternativa 2B 

 

A Alternativa 2B integra os sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.5.1. 

 

Refira-se que 12,6% da área total desta alternativa afecta habitats de elevado valor regional 

e prevê-se a perturbação de habitats considerados prioritários no âmbito do Decreto-Lei n.º 

140/99 (Amial) ao nível do sub-eixo 2.5.1 no atravessamento em viaduto dos vales da ribeira 

de Carnide e do rio Lis. Nesta alternativa não ocorre intersecção com Áreas de Conservação 

da Natureza. 

 

As características da zona atravessada são semelhantes à Alternativa 2A, uma vez que os 

sub-eixos 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 são comuns. 
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Como já foi referido na análise da Alternativa 2A ressalta-se a perturbação de alguns 

corredores ecológicos, nomeadamente do vale da ribeira do Mogo (sub-eixo 2.1.3), do vale 

e encostas do rio de Cós (sub-eixo 2.1.4), do vale do rio Alpedriz (sub-eixo 2.1.4) e do 

corredor ecológico associado ao vale do rio Lis (sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1). 

 

A afectação do vale do rio Lis ocorre numa zona ribeirinha caracterizada pela presença de 

salgueiral e canavial que se apresenta um pouco degradada. 

 

O vale da ribeira de Carnide também é atravessado pelo traçado (sub-eixo 2.5.1) numa zona 

que recentemente sofreu alguma antropização, pelo que actualmente apresenta baixa 

diversidade e consequente menor valor ecológico. 

 

Relativamente à afectação de habitats de elevado valor regional ressalta-se a vegetação 

envolvente do vale da ribeira do Mogo (sub-eixo 2.1.3) constituída por um grau de 

diversidade de habitats, nomeadamente carvalhal, carrascal, urzal, zambujal e matos 

silicícolas atlânticos. 

 

Esta alternativa, à excepção das situações já referidas, desenvolve-se maioritariamente 

sobre áreas de reduzido valor ecológico, como floresta de produção (pinheiro-bravo e 

eucalipto) e áreas agrícolas, pelo que não se verificam afectações muito significativas, como 

é o caso de uma manchas de pinheiro-bravo intersectadas, o Perímetro Florestal da 

Charneca do Nicho, que é afectada (7,3 ha) marginalmente. 

 

Após a análise efectuada conclui-se que à semelhança da alternativa anterior o traçado no 

seu desenvolvimento poderá provocar perturbação de corredores ecológicos de grande 

sensibilidade ecológica, nomeadamente o corredor associado ao vale da ribeira do Mogo 

(sub-eixo 2.1.3), os corredores ecológicos associados ao vale do rio de Cós e ao vale do rio 

Alpedriz (sub-eixo 2.1.4) e os corredores ecológicos dos vales da ribeira do Fagundo (sub-

eixo 2.1.5) e do rio Lis (sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1). Refere-se também a possível perturbação 

do corredor ribeirinho associado ao vale da ribeira de Carnide numa zona de menor valor 

ecológico que poderia suscitar preocupações não fosse o seu estado de degradação (sub-

eixo 2.5.1). 
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A implantação de viadutos minimiza fortemente a afectação dos corredores ribeirinhos, logo 

não se esperam impactes muito significativos a este nível. 

 

Para esta alternativa, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os 

impactes classificam-se como já foi referido negativos, directos, permanentes e irreversíveis, 

com excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua 

magnitude moderada e o impacte significativo. 

 

Relativamente à perturbação dos corredores ecológicos associados aos vales dos rios e 

ribeiras atravessados por esta alternativa os impactes classificam-se como já foi referido 

negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas o impacte pouco 

significativo após a adopção das medidas de minimização já referidas. 

 

 

6.7.1.3.1.4.3 Alternativa 2C 

 

A Alternativa 2C desenvolve-se ao longo dos sub-eixos 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 e eixo 2.7. 

 

Para esta alternativa verifica-se uma afectação relativamente reduzida de habitas de 

elevado valor regional (11,5%). Não se verifica afectação de habitas prioritários e não ocorre 

afectação de Áreas de Conservação da Natureza. 

 

Esta alternativa, à semelhança das anteriores, inicia-se numa área de elevada sensibilidade 

ecológica correspondente ao corredor ecológico associado ao vale da ribeira do Mogo (sub-

eixo 2.1.3). 

 

Já ao nível do eixo 2.7 o corredor afecta maioritariamente áreas urbanas e industriais, 

desprovidas de qualquer valor ecológico. Atravessa contudo, pontualmente, pequenas 

manchas de matos silicícolas atlânticos (de elevado valor regional) e matos silicícolas 

ruderais, que constituem habitats de valor ecológico significativo. Ocorre também o 

atravessamento do vale do rio de Cós numa zona de baixa biodiversidade dominada por 

eucaliptal. 
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Posteriormente esta alternativa apresenta a mesma afectação da Alternativa 2A, pois os 

sub-eixos 2.1.5 e 2.1.6 são comuns a ambas. 

 

Uma vez que já foi efectuada a análise a estes sub-eixos refere-se apenas para o  

sub-eixo 2.1.5 a perturbação dos corredores ecológicos associados ao vale da ribeira do 

Fagundo e ao vale do rio Lis, e para o sub-eixo 2.1.6 a perturbação do corredor ribeirinho 

associado ao vale da ribeira de Carnide numa zona para a qual não se prevê uma afectação 

muito significativa devido ao grau de degradação actual da área de atravessamento. Ao 

nível destes dois sub-eixos a afectação de habitats de elevado valor regional não tem 

significado. 

 

Globalmente ressalta, assim, a afectação do corredor ecológico do vale da ribeira do Mogo 

(sub-eixo 2.1.3). 

 

Relativamente ao corredor do eixo 2.7 não se prevêem afectações significativas do ponto de 

vista da flora, vegetação e habitats, à excepção do atravessamento do corredor ecológico do 

vale do rio de Cós. 

 

Refira-se também a perturbação dos corredores ecológicos associados ao vale da ribeira de 

Fagundo e ao vale do rio Lis (sub-eixo 2.1.5). 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos associados às linhas de 

água atravessadas são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a 

sua magnitude elevada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

minimização, nomeadamente a introdução de viadutos. 
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6.7.1.3.1.4.4 Alternativa 2D 

 

Esta alternativa inclui os sub-eixos 2.1.3, 2.1.5 e 2.5.1 e eixo 2.7. 

 

Verifica-se que 11,4% da área total desta alternativa integra habitats de elevado valor 

regional e não ocorre afectação de habitats prioritários. Para esta alternativa não ocorre 

também afectação de Áreas de Conservação da Natureza. 

 

Esta alternativa desenvolve-se inicialmente na zona de vale encaixado da ribeira do Mogo 

ocorrendo a afectação do corredor de vegetação rupícola mediterrânica com elevada 

sensibilidade ecológica (sub-eixo 2.1.3). Nesta zona verifica-se também a afectação de uma 

grande diversidade de habitats (carvalhal, carrascal, urzal, zambujal e matos silicícolas 

atlânticos) que em conjunto com a afectação dos elementos rupícolas existentes suscitam 

preocupações ecológicas acrescidas. 

 

Já no eixo 2.7 o corredor afecta essencialmente áreas urbanas e industriais sem qualquer 

valor ecológico. Pontualmente atravessa pequenas manchas de matos silícicolas atlânticos 

e ruderais. 

 

Posteriormente ocorre o atravessamento em viaduto da ribeira do Fagundo, com afectação 

de uma zona em que a vegetação ribeirinha se apresenta bem desenvolvida e é 

predominantemente constituída por salgueiral. Esta zona e sua envolvente encontram-se um 

pouco artificializadas devido à proximidade da zona urbana de Albergaria. 

 

Até se verificar o atravessamento do vale do rio Lis o traçado desenvolve-se sobre floresta 

de produção, essencialmente de pinheiro-bravo e eucalipto. Ocorre afectação também de 

algumas áreas de acacial, olival e pontualmente matos silicícolas (habitats de maior 

sensibilidade a este nível). 

 

No atravessamento do vale do rio Lis através de um extenso viaduto ocorre a perturbação 

do corredor ecológico que se caracteriza pela presença de galeria ripícola desenvolvida e 

pela presença de salgueiral e canavial. 
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Esta alternativa, ao iniciar o seu desenvolvimento no sub-eixo 2.5.1, afecta 

predominantemente floresta de produção de eucaliptal e pinheiro-bravo. Devido ao reduzido 

valor ecológico deste habitat não se prevê a ocorrência de impactes significativos. Prevê-se 

a afectação do vale da ribeira de Carnide numa zona ribeirinha que actualmente apresenta 

reduzida biodiversidade e menor valor ecológico. 

 

Para esta alternativa verifica-se que as áreas potencialmente afectadas que apresentam 

maior sensibilidade ecológica são o corredor ecológico associado ao vale da Ribeira do 

Mogo constituído por vegetação tipicamente mediterrânica (sub-eixo 2.1.3), o corredor 

ecológico do vale do rio de Cós (eixo 2.7), os corredores ecológicos do vale da ribeira de 

Fagundo e do vale do rio Lis (sub-eixo 2.1.5) e o corredor ecológico do vale da ribeira de 

Carnide (sub-eixo 2.5.1). 

 

Sendo assim, os impactes ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporárias e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Em relação aos impactes na perturbação de corredores ecológicos associados às linhas de 

água interceptadas classificam-se como negativos, temporários e reversíveis sendo a sua 

magnitude elevada, mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

mitigação, nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.4.5 Alternativa 2E 

 

A Alternativa 2E desenvolve-se ao longo dos sub-eixos 2.2.3 e 2.2.4. 

 

Esta alternativa inclui cerca de 17% de habitats de elevado valor regional. Prevê-se a 

perturbação de habitats prioritários constantes do Decreto-Lei 140/99 (Amial), ao nível do 

sub-eixo 2.2.4, no atravessamento em viaduto de galerias ribeirinhas que fazem parte 

integrante do Sítio Azabuxo-Leiria. Salienta-se a intersecção do traçado com o Sítio 

Azabuxo-Leiria (0,22 ha) e com o Sítio SAC (0,45 ha) e PNSAC (0,66 ha). 
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Esta alternativa desenvolve-se inicialmente paralelamente ao Sítio e PNSAC atravessando-o 

marginalmente em viaduto. O traçado afecta essencialmente áreas florestais (pinheiro-bravo 

e eucalipto) e áreas agrícolas associadas às povoações existentes, habitats pobres do ponto 

de vista ecológico, pelo que não se prevêem impactes significativos. 

 

As zonas afectadas mais sensíveis e de maior valor ecológico são as áreas de carrascal, 

urzal, matos silicícolas esclerófilos e algumas áreas de olival, ressaltando-se a afectação de 

uma área mista de elevada biodiversidade (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) 

para a qual se esperam impactes significativos. 

 

O atravessamento da ribeira do Mogo ocorre numa área de menor valor ecológico 

caracterizada pela ausência de vegetação ribeirinha arbórea. Após este atravessamento 

refira-se a afectação de uma área mista de carvalho (habitat de elevado valor regional) e 

eucalipto. 

 

Posteriormente, já no sub-eixo 2.2.4, o traçado afecta campos agrícolas que intercalam com 

pinhal (pinheiro-bravo). 

 

O vale do rio Lena é atravessado em viaduto, prevendo-se a afectação deste corredor 

ecológico constituído por amial, salgueiral e canavial, numa zona em que a vegetação 

ribeirinha se encontra actualmente descaracterizada. 

 

O traçado atravessa também em viaduto o pequeno vale da ribeira da Várzea, com 

vegetação ribeirinha arbórea constituída por matos silicícolas atlânticos de elevado valor 

fitocenótico. 

 

Posteriormente prevê-se a perturbação do vale do rio Lis numa zona desprovida de 

espécies florísticas de interesse ecológico devido à ocorrência de incêndios nos últimos 

anos. No entanto, após este atravessamento prevê-se a afectação significativa de áreas 

florestais mistas de carvalho (habitat de elevado valor regional) e pinheiro bravo e de matos 

silicícolas atlânticos e áreas mistas de carrascal, urzal, matos e pinhal bravo. 
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Seguidamente o traçado afecta uma área naturalizada designada Mata da Curvachia, 

caracterizada por um conjunto interessante de habitats, nomeadamente carrascal 

(predomínio do medronheiro), urzal, matos silicícolas esclerófilos e manchas arbóreas como 

o carvalho-cerquinho, pinheiro-bravo, pinheiro-manso, oliveiras e também eucaliptos. 

 

Após o atravessamento de significativas manchas arbóreas da orla poente da serra de Porto 

de Mós, o desenvolvimento do traçado ocorre sobre áreas artificializadas, de menor valor 

ecológico, até se verificar o atravessamento em viaduto da ribeira do Sirol. A vegetação 

ribeirinha associada a esta linha de água encontra-se bastante degradada e apresenta valor 

ecológico reduzido. 

 

O corredor em estudo atravessa o Sítio da Rede Natura Azabuxo-Leiria, numa zona de 

menor valor ecológico ocorrendo a afectação de pinhal-bravo bem desenvolvido. Embora 

esta área de conservação da natureza seja delimitada por linhas de água com galerias bem 

conservadas de amieiros e salgueiros a bordejar campos agrícolas, a vegetação ribeirinha 

na área de influência do traçado é dominada por espécies exóticas de reduzido valor 

ecológico, nomeadamente acácias. 

 

O vale da ribeira dos Milagres é atravessado por esta alternativa, no entanto na zona onde 

se prevê a afectação pelo traçado a vegetação encontra-se um pouco degradada devido à 

influência da envolvente pelo que não se esperam impactes significativos. 

 

Posteriormente, e até ao final da sua extensão, o traçado desenvolve-se em áreas florestais 

de pinheiro-bravo e eucalipto que apresentam valor ecológico reduzido. 

 

O vale da ribeira de Carnide é atravessado numa zona caracterizada por galeria ribeirinha 

arbórea constituída essencialmente por salgueiros e choupos justificando algumas 

preocupações do ponto de vista ecológico, e pequenas áreas agrícolas. 

 

Globalmente, para esta alternativa, prevê-se a afectação de alguns habitats de elevado valor 

regional (carrascal, urzal e matos silicícolas atlânticos) e do vale da ribeira do Mogo, numa 

zona de valor ecológico pouco significativo (sub-eixo 2.2.3). 
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Ao nível do sub-eixo 2.2.4 prevê-se a afectação de alguns corredores ecológicos 

importantes nomeadamente o vale do rio Lena (atravessado próximo de Porto de Mós), o 

vale do rio Lis (que actualmente apresenta menor biodiversidade devido à recente 

ocorrência de incêndios), os vales das ribeiras do Sirol e ribeira dos Milagres e o vale da 

ribeira de Carnide (numa zona que apresenta maior sensibilidade relativamente às restantes 

alternativas). Os vales das ribeiras do Sirol e ribeira dos Milagres também integram 

pequenos corredores ecológicos que poderão ser afectados por esta alternativa. 

 

A introdução de viadutos revela-se uma medida importante na preservação da vegetação 

ripícola associada às margens das linhas de água atravessadas evitando a destruição e 

fragmentação dos corredores ripícolas. 

 

Conclui-se, assim, que ao nível da afectação de habitats de elevado vapor regional os 

impactes classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com 

excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

elevada e o impacte significativo. 

 

Em relação à afectação de manchas arbóreas da orla poente da serra de Porto de Mós os 

impactes classificam-se como negativos, directos, permanentes, irreversíveis sendo a sua 

magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Para a afectação das Áreas de Conservação da Natureza (Sítio e PNSAC e Sítio Azabuxo-

Leiria) prevêem-se impactes negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção 

das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e 

o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos associados às linhas de 

água atravessadas são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a 

sua magnitude elevada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

minimização nomeadamente a introdução de viadutos como já foi referido anteriormente. 
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6.7.1.3.1.4.6 Alternativa 2F 

 

A Alternativa 2F desenvolve-se ao longo dos sub-eixos 2.3.2 e 2.2.4. 

 

Esta alternativa inclui 18,5 % (da sua área total) de habitats de elevado valor regional e 

verifica-se a afectação de habitas prioritários no âmbito do DL nº 140/99 (Amial), ao nível do 

sub-eixo 2.2.4, no atravessamento em viaduto de galerias ribeirinhas que fazem parte 

integrante do Sítio Azabuxo-Leiria. Esta alternativa intersecta o Sítio Azabuxo/Leiria (0,22 

ha), o Sítio SAC (0,26 ha) e o PNSAC (0,48 ha). 

 

Inicialmente o traçado desenvolve-se paralelamente à ribeira do Mogo, afectando áreas 

agrícolas e algumas áreas urbanas desprovidas de valor ecológico, numa zona 

predominantemente florestal (sub-eixo 2.3.2). 

 

Após se verificar o atravessamento da ribeira do Mogo que ocorre numa área de menor 

valor ecológico, o traçado afecta uma zona de elevado valor fitocenótico dominada por uma 

grande variedade de habitats (carvalhal, carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e 

pinhal bravo) (sub-eixo 2.3.2). 

 

Posteriormente o traçado desenvolve-se junto ao Sítio e PNSAC, atravessando-o 

marginalmente em viaduto, ocorrendo afectação de áreas agrícolas de reduzido valor 

ecológico. 

 

Já no sub-eixo 2.2.4. o traçado afecta campo agrícolas que intercalam com pinhal (pinheiro-

bravo). 

 

O vale do rio Lena é atravessado em viaduto numa zona que actualmente se encontra 

descaracterizada, posteriormente o traçado atravessa em viaduto o pequeno vale da ribeira 

da Várzea constituída essencialmente por matos silicícolas atlânticos de elevado valor 

fitocenótico. 
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O vale do rio Lis é atravessado numa zona desprovida de espécies florísticas de interesse 

ecológico devido à ocorrência de incêndios nos últimos anos. Refira-se a afectação de áreas 

florestais mistas de carvalho (habitat de elevado valor regional) e pinheiro-bravo. 

 

Seguidamente o traçado desenvolve-se numa área designada Mata da Curvachia prevendo-

se a afectação de um conjunto interessante de habitats, nomeadamente carrascal 

(predomínio do medronheiro), urzal, matos silicícolas esclerófilos e manchas arbóreas como 

carvalho-cerquinho, pinheiro-bravo, pinheiro-manso, oliveiras e também eucaliptos. 

 

Após o atravessamento de significativas manchas arbóreas da orla poente da serra de Porto 

de Mós o traçado desenvolve-se sobre áreas artificializadas, de menor valor ecológico, até 

se verificar o atravessamento em viaduto da ribeira do Sirol. A vegetação ribeirinha 

associada a esta linha de água encontra-se bastante degradada e apresenta valor ecológico 

reduzido pelo que não se esperam impactes significativos. 

 

O atravessamento do Sítio da Rede Natura Azabuxo-Leiria ocorre numa zona de menor 

valor ecológico caracterizada pela ocorrência de pinhal bravo bem desenvolvido. 

 

Embora esta área de conservação da natureza seja delimitada por linhas de água com 

galerias bem conservadas de amieiros e salgueiros a bordejar campos agrícolas, a 

vegetação ribeirinha na área de influência do traçado é dominada por espécies exóticas de 

reduzido valor ecológico, nomeadamente acácias. 

 

O vale da ribeira dos Milagres é caracterizado pela presença de galeria ripícola bem 

desenvolvida, no entanto na zona onde se prevê afectação pelo traçado a vegetação 

encontra-se um pouco degradada devido à influência da envolvente. 

 

Posteriormente e até ao final da sua extensão, o traçado desenvolve-se predominantemente 

em áreas florestais de pinheiro bravo e eucalipto que apresentam valor ecológico reduzido. 

 

O vale da ribeira de Carnide é atravessado na parte final desta alternativa numa zona 

constituída essencialmente por salgueiros, choupos e pequenas áreas agrícolas. 
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Destaca-se nesta alternativa o desenvolvimento contíguo à margem esquerda da ribeira do 

Mogo e após o atravessamento desta ribeira (sub-eixo 2.3.2), a afectação de habitats com 

elevado valor regional. 

 

O sub-eixo 2.4.1, apesar da grande proximidade à cabeceira da ribeira de Carnide, 

desenvolve-se essencialmente em área florestal de produção e não afecta habitats com 

interesse do ponto de vista ecológico. 

 

Conclui-se, assim, que ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os 

impactes classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com 

excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

elevada e o impacte significativo. 

 

Em relação à afectação de manchas arbóreas da orla poente da serra de Porto de Mós os 

impactes classificam-se de negativos, directos, permanentes, irreversíveis sendo a sua 

magnitude elevada e o impacte significativo. 

 

Para a afectação das Áreas de Conservação da Natureza (Sítio e PNSAC e Sítio Azabuxo-

Leiria) prevêem-se impactes negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção 

das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada e 

o impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos corredores ecológicos associados às linhas de 

água atravessadas são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a 

sua magnitude elevada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

minimização nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.5 Sub-troço 3 

 

6.7.1.3.1.5.1 Alternativa 3A 

 

A Alternativa 3A é composta pelo eixo 2.11 e pelos sub-eixos 2.4.2 e 2.5.3A. Refira-se que 

5,1% da área total desta alternativa integra habitats de elevado valor regional.  
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Esta alternativa inicialmente desenvolve-se na proximidade do Sítio e PNSAC afectando 

sobretudo áreas agrícolas e áreas florestais (pinheiro-bravo e eucalipto). Pontualmente 

prevê-se a afectação de áreas de matos silicícolas ruderais com alguns valor ecológico (eixo 

2.11). 

 

Os impactes mais significativos ocorrem com a afectação de matos silicícolas atlânticos que 

correspondem ao habitat de maior valor regional e ocorrem pontualmente no vale da Ribeira 

do Vale Salgueiro atravessado pelo eixo 2.11. 

 

Já no sub-eixo 2.4.2 a afectação é maioritariamente sobre floresta de produção de pinheiro-

bravo. Trata-se de uma zona artificializada, de baixa biodiversidade, que não suscita 

preocupações do ponto de vista da flora e vegetação. 

 

Seguidamente o traçado continua o seu desenvolvimento sobre floresta de produção, onde 

domina o eucalipto em detrimento do pinheiro-bravo (sub-eixo 2.5.3A). São também 

atravessadas algumas áreas urbanas e áreas agrícolas associadas a povoações rurais. No 

final deste corredor e até próximo do rio Arunca o traçado desenvolve-se novamente sobre 

floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo). 

 

Na parte do traçado correspondente ao sub-eixo 2.5.3A verifica-se a intersecção de algumas 

ribeiras (Almagreira, Crespos e Cavadinha), no entanto não há afectação de galerias 

ribeirinhas de interesse conservacionista. 

 

Conclui-se que esta alternativa desenvolve-se essencialmente em floresta de produção e 

não se prevê a afectação de biótopos com interesse ecológico, à excepção do 

atravessamento de algumas áreas de matos silicícolas ruderais e atlânticos no 

atravessamento do vale da ribeira do Vale Salgueiro (sub-eixo 2.4.2). 

 

Globalmente esta alternativa desenvolve-se sobre áreas muito artificializadas que não são 

compatíveis com a existência de biodiversidade. Sendo assim, ao nível da afectação de 

habitats de elevado valor regional os impactes classificam-se como negativos, directos, 
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permanentes e irreversíveis, com excepção das zonas de viaduto onde são temporários e 

reversíveis, sendo a sua magnitude reduzida e o impacte pouco significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira do Vale Salgueiro são classificados 

como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada mas o 

impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente a 

introdução do viaduto. 

 

 

6.7.1.3.1.5.2 Alternativa 3B 

 

A Alternativa 3B é constituída pelos sub-eixos 2.1.7, 2.2.6 e 2.2.7. Esta alternativa inclui, em 

6,4% da sua área total, habitats de elevado valor regional. 

 

Esta alternativa tem início numa zona de floresta de produção constituída por eucalipto e 

também por pinheiro-bravo, na proximidade da ribeira de Carnide (sub-eixo 2.1.7). 

 

O traçado afecta predominantemente floresta de produção, no entanto, ocorre também a 

afectação de pequenos campos agrícolas ao longo da ribeira do Vale Salgueiro (sub-eixo 

2.1.7). 

 

Por sua vez, no sub-eixo 2.2.6 é atravessado o vale da ribeira do Vale Salgueiro e 

posteriormente o vale da ribeira da Roussa, caracterizados por vegetação ripícola 

constituída por matos silicícolas atlânticos e salgueiral. A afectação ocorre numa zona um 

pouco degradada e com reduzido valor ecológico. 

 

Já ao nível do sub-eixo 2.2.7 o traçado afecta uma zona essencialmente agrícola e 

prossegue o seu desenvolvimento sobre áreas florestais de produção (eucalipto e pinheiro-

bravo), até ao final do desenvolvimento desta alternativa. 

 

Conclui-se assim que esta alternativa com inicio junto à ribeira de Carnide numa zona de 

reduzido valor ecológico (sub-eixo 2.1.7) desenvolve-se sobretudo em áreas florestais de 

produção muito artificializadas (pinheiro bravo e eucalipto). 
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As zonas de maior sensibilidade potencialmente afectadas pelo traçado prendem-se com 

pequenos corredores ribeirinhos, associados ao vale da ribeira do Vale Salgueiro e ao vale 

da ribeira da Roussa (sub-eixo 2.2.6). 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude reduzida e o 

impacte pouco significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos vales da ribeira do Vale Salgueiro e da ribeira da 

Roussa são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua 

magnitude moderada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

minimização, nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.5.3 Alternativa 3C 

 

Esta alternativa inclui os sub-eixos 2.5.2 e 2.5.3A. Verifica-se que 4,1% da área total desta 

alternativa corresponde a habitats de elevado valor regional.  

 

Inicialmente o corredor desenvolve-se em área florestal de produção de pinheiro bravo 

afectando pontualmente áreas agrícolas (sub-eixo 2.5.2). Estes biótopos apresentam valor 

ecológico reduzido pelo que não justificam preocupações acrescidas do ponto de vista 

ecológico. 

 

Seguidamente o traçado continua sobre floresta de produção, onde domina o eucalipto em 

detrimento do pinheiro-bravo (sub-eixo 2.5.3A). São também atravessadas algumas áreas 

urbanas e áreas agrícolas associadas a povoações rurais. No final deste corredor e até 

próximo do rio Arunca o traçado desenvolve-se novamente sobre floresta de produção 

(eucalipto e pinheiro-bravo). 

 

Ao nível do sub-eixo 2.5.2 ocorre o atravessamento de pequenos vales de afluentes da 

ribeira de Carnide, como a ribeira da Várzea constituída por vegetação ripícola dominada 

por salgueiral e canavial. Já no sub-eixo 2.5.3A verifica-se a intersecção de algumas ribeiras 
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(Almagreira, Crespos e Cavadinha), no entanto não há afectação de galerias ribeirinhas de 

interesse conservacionista. 

 

Esta alternativa desenvolve-se maioritariamente em áreas florestais de produção e 

pontualmente em áreas agrícolas que estão associadas a povoações rurais. Logo não se 

esperam afectações significativas do ponto de vista da flora, vegetação e habitats. 

 

Conclui-se que as áreas mais sensíveis para as quais se prevê afectação pelo traçado 

ocorrem ao nível dos vales das ribeiras interceptadas por esta alternativa. No entanto não se 

prevê a afectação de galerias ribeirinhas de interesse conservacionista. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude reduzida e o 

impacte pouco significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação do vale da ribeira da Várzea são classificados como 

negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada mas o impacte 

pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente a 

introdução do viaduto. 

 

 

6.7.1.3.1.5.4 Alternativa 3D 

 

A Alternativa 3D é constituída pelo eixo 2.6 e sub-eixo 2.2.7. Verifica-se que 7,8% da área 

total desta alternativa corresponde a habitats de elevado valor regional.  

 

Esta alternativa desenvolve-se predominantemente sobre áreas florestais de eucalipto e 

pinheiro-bravo, atravessando pontualmente alguns campos agrícolas (eixo 2.6; sub-eixo 

2.2.7). 

 

As zonas sensíveis para as quais se prevê maior afectação são os corredores ecológicos 

associados aos vales da ribeira da Roussa, da ribeira do Vale Salgueiro e da ribeira dos 
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Crespos (eixo 2.6), constituídos nomeadamente por salgueiral. Na envolvente destes cursos 

de água ocorre afectação de algumas áreas agrícolas. 

 

Globalmente prevê-se apenas a afectação de habitats de reduzido valor ecológico, como 

áreas florestais de produção constituídas essencialmente por pinheiro-bravo. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos vales da ribeira do Vale Salgueiro e da ribeira da 

Roussa são classificados como negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua 

magnitude moderada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de 

minimização, nomeadamente a introdução de viadutos. 

 

 

6.7.1.3.1.5.5 Alternativa 3E 

 

Esta alternativa é composta pelos sub-eixos 2.4.1, 2.4.2 e 2.5.3A. Verifica-se que 5,1% da 

área total desta alternativa corresponde a habitats de elevado valor regional. 

 

Esta alternativa inicia-se junto à ribeira de Carnide afectando uma zona de floresta de 

produção constituída por eucalipto e pinheiro-bravo (sub-eixo 2.4.1) e prossegue o seu 

desenvolvimento sobre este habitat de reduzido valor ecológico. 

 

Na parte inicial do corredor a afectação é maioritariamente sobre eucaliptal mas para o final 

domina o pinheiro-bravo em detrimento do eucalipto. 

 

Já no sub-eixo 2.5.3.A o traçado desenvolve-se sobre floresta de produção de eucalipto e 

posteriormente atravessa várias áreas urbanas, que intercalam com áreas agrícolas 

associadas a povoações rurais. No final e até próximo do rio Arunca o corredor afecta 

novamente floresta de produção. 
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Para esta alternativa verifica-se a intersecção de algumas ribeiras, no entanto não se prevê 

a perturbação de galerias ribeirinhas com interesse conservacionista.  

 

Conclui-se que a afectação acontece maioritariamente sobre área florestal de produção, 

ocorrendo também ao longo do traçado algumas áreas agrícolas, sem valor do ponto de 

vista da flora, vegetação e habitats. Como já foi referido, nesta alternativa são também 

atravessadas algumas linhas de água mas não se prevê afectação de galerias ribeirinhas 

com interesse ecológico. 

 

Globalmente pode dizer-se que este corredor se desenvolve numa zona artificializada, de 

baixa biodiversidade, que não apresenta interesse do ponto de vista da flora, vegetação e 

habitats. 

 

Pode assim dizer-se que ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os 

impactes são classificados como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com 

excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

reduzida e o impacte pouco significativo. 

 

 

6.7.1.3.1.5.6 Alternativa 3F 

 

Esta alternativa é composta pelos sub-eixos 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7. Verifica-se que 7,1% da 

área total desta alternativa corresponde a habitats de elevado valor regional de maior 

sensibilidade. 

 

O traçado correspondente aos sub-eixos 2.2.6 e 2.2.7 e atravessa uma área significativa de 

floresta de produção (essencialmente pinheiro bravo) que se caracteriza pelo seu reduzido 

valor ecológico. Esta zona encontra-se um pouco artificializada devido à existência de infra-

estruturas e áreas urbanas na sua envolvente próxima. 

 

É excepção o vale da ribeira do Vale do Feto (interceptado pelo sub-eixo 2.2.5) que constitui 

uma área ecologicamente sensível podendo ocorrer perturbação de vegetação ripícola 

composta por salgueiros, choupos e pequenas áreas agrícolas. 
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Por sua vez o sub-eixo 2.2.6 atravessa o vale da ribeira do Vale Salgueiro e posteriormente 

o vale da ribeira da Roussa (afluente do rio Arunca), caracterizados por vegetação ripícola 

constituída por matos silicícolas atlânticos e salgueiral. No entanto a zona onde ocorre o 

atravessamento encontra-se degradada e apresenta reduzido valor ecológico. 

 

Já no sub-eixo 2.2.7 o traçado afecta uma zona essencialmente agrícola e prossegue o seu 

desenvolvimento sobre áreas florestais de eucalipto e pinheiro-bravo. Mais para o final desta 

alternativa o traçado continua a desenvolver-se em áreas florestais de produção dominadas 

por pinheiro-bravo em detrimento do eucalipto. 

 

Ao longo desta alternativa os biótopos para os quais se prevê perturbação ocorrem ao nível 

dos corredores ecológicos associados às linhas de água atravessadas pelo traçado, 

nomeadamente o vale da ribeira do Vale do Feto (sub-eixo 2.2.5) e os vales das ribeiras do 

Vale Salgueiro e da Roussa (sub-eixo 2.2.6). 

 

A introdução de viadutos revela-se uma medida importante na preservação da vegetação 

ripícola associada às margens das linhas de água atravessadas, evitando a destruição e 

fragmentação de habitats importantes. 

 

Conclui-se que o traçado afecta predominantemente floresta de pinheiro bravo e pontuais 

áreas agrícolas associadas às povoações existentes. Nos sub-eixos 2.2.6 e 2.2.7 assumem 

mais importância as áreas florestais, com o predomínio do pinheiro bravo, e diminui a 

ocorrência de áreas agrícolas. 

 

Sendo assim, ao nível da afectação de habitats de elevado valor regional os impactes 

classificam-se como negativos, directos, permanentes e irreversíveis, com excepção das 

zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude moderada e o 

impacte significativo. 

 

Os impactes ao nível da perturbação dos vales da ribeira do Vale do Feto, da ribeira do Vale 

Salgueiro e da ribeira da Roussa são classificados como negativos, temporários e 

reversíveis, sendo a sua magnitude moderada mas o impacte pouco significativo após a 

adopção de medidas de minimização nomeadamente a introdução do viaduto. 
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6.7.1.3.1.6 Estação de Leiria 

 

6.7.1.3.1.6.1 Alternativa Poente 

 

Para esta alternativa prevê-se a implantação da Estação de Leiria ao nível do sub-eixo 2.1.5 

(Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), numa área dominada por eucaliptal (floresta de produção). 

 

Não se verifica a afectação de habitats com elevado valor regional e não ocorre afectação 

de áreas de conservação da natureza. 

 

A área afectada caracteriza-se por baixa biodiversidade logo não se justificam preocupações 

do ponto de vista ecológico, pelo que se esperam impactes pouco significativos. 

 

Globalmente, os impactes classificam-se negativos, directos, permanentes e irreversíveis 

sendo a sua magnitude reduzida e o impacte pouco significativo. 

 

 

6.7.1.3.1.6.2 Alternativa Nascente 

 

Esta alternativa prevê a implantação da Estação de Leiria no sub-eixo 2.2.4 (Alternativas 2E 

e 2F), numa área dominada por pinheiro-bravo e eucalipto (floresta de produção), ocorrendo 

também algum pinheiro-manso. 

 

A estação localizar-se-á na proximidade, mas fora dos limites, do Sítio Azabuxo-Leiria. No 

entanto, os acessos à estação poderão vir a afectar esta área de conservação da natureza. 

 

Os habitats afectados por esta alternativa não justificam preocupações do ponto de vista 

ecológico, à excepção do pinheiro-manso, que constitui o habitat de maior valor regional. 

 

Globalmente, os impactes classificam-se negativos, directos, permanentes e irreversíveis 

sendo a sua magnitude moderada e o impacte pouco significativo. 
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6.7.1.3.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração são essencialmente considerados os impactes decorrentes da 

presença da infra-estrutura (que decorrem já da fase de construção) e os efeitos da sua 

exploração em termos das consequências ao nível da flora, vegetação e habitats. 

 

A nível da afectação permanente as alternativas consideradas mais favoráveis para a fase 

de construção mantêm-se para a fase de exploração uma vez que são aquelas que têm uma 

perturbação mais reduzida ao nível dos corredores ecológicos e dos habitats de elevado 

valor regional. 

 

Os efeitos da fase de exploração estão associados a eventuais acidentes de que podem 

resultar o risco de incêndio e contaminação dos cursos de água por substâncias nocivas 

derramadas ou durante as acções de manutenção da ferrovia. 

 

Em relação ao risco de incêndio, o habitat mais susceptível na área em estudo é a floresta 

densa, neste caso de eucalipto, à qual se associa normalmente um subcoberto arbustivo de 

desenvolvimento variável com elevado grau de incendiabilidade em situações persistentes 

de tempo quente e seco. 

 

Este tipo de impacte é significativo uma vez que o traçado se desenvolve maioritariamente 

sobre áreas florestais, habitats muito susceptíveis à ocorrência de incêndio. 

 

Na primeira parte deste lote (até à zona de interligação dos sub-troços 1 e 2), as alternativas 

que apresentam maior grau de susceptibilidade à deflagração de incêndios são a LOB, 1A, 

1C e 1E , uma vez que principalmente nos sub-eixos 1.1.3 e 1.2.2 ocorre uma afectação 

significativa de área florestal. 

 

Relativamente à segunda parte do lote, desde o Sub-troço 2 até ao final dos traçados, as 

alternativas mais susceptíveis à ocorrência de incêndios são as 2E e 2F, que integram no 

seu desenvolvimento o sub-eixo 2.2.4, devido à maior presença de áreas florestais de 

eucalipto e pinheiro-bravo.  
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O impacte da destruição do coberto vegetal pela ocorrência de incêndios classifica-se assim 

como indirecto, permanente, provável, local e reversível tendo este impacte maior 

significado para as Alternativas LOB, 1A, 1C, 1E, 2E e 2F. 

 

O risco de contaminação das águas superficiais dos cursos de água e da vegetação 

associada por derrames de substâncias nocivas em caso de eventual acidente, ou durante 

as acções de manutenção da ferrovia, constitui um impacte potencial sem grande 

significado. 

 

Na eventualidade deste impacte ocorrer assumirá maior significado, magnitude e dimensão 

espacial ao nível das Alternativas 2E e 2F que interceptam maior número de linhas de água 

e vegetação ripícola mais desenvolvida e em melhor estado de conservação 

(nomeadamente associadas ao vale da Ribeira do Mogo (interceptada pelos sub-eixos 2.1.3, 

2.2.3 e 2.3.2) e aos vales dos rios Lis, Lena, Arunca e das ribeiras dos Milagres, Sirol e 

Carnide. 

 

Este impacte classifica-se de negativo, reduzido, indirecto, temporário, incerto e reversível e 

assume maior significado para as Alternativas 2E e 2F. 

 

A intensificação de zonas urbanas, em consequência do desenvolvimento associado a esta 

nova infra-estrutura, poderá conduzir também à substituição de áreas com valor ecológico 

por áreas construídas e impermeabilizadas. 

 

De facto, a concretização deste projecto induzirá uma melhoria das acessibilidades e um 

potencial desenvolvimento socioeconómico a que se associará um crescimento de áreas 

urbanas e industriais na envolvente. É contudo, um impacte negativo, incerto, de dimensão 

regional e com uma magnitude e significado difíceis de estimar. 

 

Este impacte pode ser mais relevante para as alternativas que se desenvolvem em áreas de 

maior valor ecológico, implicando a fragmentação dos biótopos e a substituição de áreas 

com vegetação por áreas construídas e impermeabilizadas, desprovidas de qualquer valor 

ecológico, conduzindo à perda de biodiversidade local e regional. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.294 

 

Relativamente à biodiversidade local e regional é importante considerar os corredores 

ecológicos em presença nos sub-troços em consideração. 

 

Até à zona de Aljubarrota, correspondente à zona de interligação dos sub-troços 1 e 2, as 

zonas de maior sensibilidade ecológica estão associadas às Alternativas LOA, 1C, 1D, 1E e 

1F, que se inserem em planícies aluvionares associadas às ribeiras de Alenquer e Ota, ao 

Parque Natural e Sítio Serras de Aire e Candeeiros e a habitats de elevado valor regional. 

 

Desde o Sub-troço 2 até ao final do lote, as zonas de maior sensibilidade ecológica são os 

corredores ecológicos de vale da Ribeira do Mogo (que constitui um verdadeiro corredor de 

vegetação mediterrânica e é interceptado pelos sub-eixos 2.1.3, 2.2.3 e 2.3.2), dos vales 

dos rios Lis, Lena, Arunca e das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide e a área classificada 

Azabuxo-Leiria. Estes biótopos de maior valor ecológico estão associados às Alternativas 

LE, LF, 2E, 2F, 3B, 3D e 3F, que são as que apresentam assim maior sensibilidade 

ecológica. 

 

A nível da afectação permanente as alternativas consideradas mais favoráveis para a fase 

de construção mantêm-se para a fase de exploração uma vez que são aquelas que têm uma 

perturbação mais reduzida ao nível dos corredores ecológicos e dos habitats de elevado 

valor regional. 

 

 

6.7.1.4 Síntese de impactes 

 

De acordo com a avaliação realizada verifica-se que os impactes na flora e vegetação são 

de natureza negativa, sendo de maior magnitude os que ocorrem na fase de construção 

com a afectação de uma extensa faixa para a implementação da infra-estrutura e a que se 

associa a destruição do coberto vegetal. 

 

Com o objectivo de proporcionar uma noção da importância ou significado dos impactes 

analisados consoante a alternativa, recorreu-se à sua classificação global conforme 

apresentação no Quadro 6.7.2 – Síntese de Impactes sobre a Flora, Vegetação e Habitats, 
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tendo em conta a avaliação efectuada com base nos parâmetros referidos anteriormente 

(afectação de habitats com estatuto de protecção, afectação de habitats de elevado valor 

regional, afectação de áreas de conservação da natureza e perturbação de corredores 

ecológicos). Nesse quadro classificam-se os principais impactes associados aos traçados 

que se considera iniciarem-se com a fase de construção, decorrendo com a presença da 

via. 

 

Para a zona de Ligação ao Aeroporto da Ota o impacte da destruição da flora e vegetação 

para a fase de construção considera-se negativo, moderado, directo, certo, permanente, 

irreversível, com excepção das zonas de viaduto onde são temporários e reversíveis. A 

perturbação dos corredores ecológicos assume uma maior magnitude pelo valor em 

presença, mas é um impacte pouco significativo pelo seu atravessamento se fazer em 

viaduto, sendo portanto, mais um impacte indirecto e previsível, pelas consequências para a 

fauna ao nível de alguma perturbação introduzida nos habitats. É considerado temporário e 

reversível, uma vez que finda a fase de construção haverá uma estabilização. 

 

A Alternativa LOB pela menor afectação de habitats de elevado valor regional, assim como 

um maior afastamento a uma zona sensível (Vala do Archino) considera-se como 

ligeiramente mais favorável. 

 

Para o Sub-troço 1 o impacte da destruição da flora e vegetação, para a fase de construção, 

considera-se negativo, moderado a elevado, directo, permanente, certo, local e irreversível, 

à excepção das áreas atravessadas em viaduto em que não ocorre este impacte 

(exceptuam-se os locais de implantação de pilares). 

 

A perturbação no desenvolvimento da flora e vegetação para esta solução considera-se um 

impacte negativo, reduzido, indirecto, temporário a permanente, incerto, local, reversível ou 

irreversível, com excepção dos locais para onde estão projectados os viadutos onde essa 

afectação será temporária e reversível (excepto nos locais de implantação de pilares do 

viaduto). 

 

Estes impactes assumem maior significância ao nível das Alternativas 1E e 1F para as quais 

se prevê globalmente maior afectação de valores ecológicos significativos. 
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O impacte relativo à perturbação / fragmentação de corredores ecológicos, para o Sub-troço 

1, classifica-se como negativo, elevado, indirecto, temporário, provável, reversível e de 

dimensão espacial local. Apesar da sua magnitude elevada este impacte assume-se pouco 

significativo pelo seu atravessamento se fazer em viaduto, tendo apenas significado nos 

locais de implantação de pilares do viaduto. 

 

Este impacte assume maior significado para as alternativas que atravessam corredores 

ecológicos mais relevantes, como sejam a Alternativa 1D e 1F. A implantação de viadutos, 

alguns de grande extensão, traduz-se numa medida positiva minimizando a afectação 

directa dos corredores ribeirinhos e evitando a fragmentação de um contínuo de habitats 

ecologicamente importantes. 

 

Uma vez que ao nível da primeira parte deste lote as zonas de maior sensibilidade 

correspondem às planícies aluvionares associadas aos rios de Alenquer e Ota, a habitats de 

elevado valor regional e ao Parque Natural e Sítio Serras de Aire e Candeeiros, os impactes 

de maior magnitude e significado estão associados às Alternativas LOA, 1D, 1E e 1F. 

 

Para a zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 o impacte da destruição da flora e 

vegetação considera-se negativo, reduzido a elevado, directo, permanente, certo, local e 

irreversível, à excepção das áreas atravessadas em viaduto ou em túnel onde não ocorre 

este impacte (excepto nos locais de implantação de pilares do viaduto). 

 

O impacte da afectação no desenvolvimento da flora e vegetação para esta zona considera-

se negativo, reduzido, indirecto, temporário a permanente, incerto, local e reversível ou 

irreversível, com excepção dos locais para onde estão projectados os viadutos onde essa 

afectação será temporária e reversível (excepto nos locais de implantação dos pilares). 

 

Estes impactes são mais significativos para as alternativas LE e LF para as quais se prevê 

uma maior afectação global de habitats de elevado valor regional. 

 

O impacte relativo à perturbação / fragmentação de corredores ecológicos classifica-se 

como negativo, temporário e reversível, sendo a sua magnitude elevada mas o impacte 
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pouco significativo após a adopção de medidas de minimização, nomeadamente a 

introdução do viaduto. Este impacte assume maior significado para as alternativas LE e LF 

uma vez que se prevê maior perturbação de vegetação ribeirinha em melhor estado de 

conservação e de maior valor ecológico, associada aos corredores ecológicos atravessados. 

 

Para o Sub-troço 2 o impacte da destruição da flora e vegetação considera-se negativo, 

moderado a elevado, directo, permanente, certo, local e irreversível, à excepção das áreas 

atravessadas em viaduto ou em túnel onde não se verifica este impacte (excepto nos locais 

de implantação de pilares do viaduto). 

 

O impacte da perturbação no desenvolvimento da flora e vegetação para esta solução 

considera-se negativo, reduzido, indirecto, temporário a permanente, incerto, local e 

reversível ou irreversível, com excepção dos locais para onde estão projectados os viadutos 

onde essa afectação será temporário e reversível (excepto nos locais de implantação de 

pilares). 

 

Estes impactes assumem maior significado ao nível das Alternativas 2E e 2F para as quais 

se prevê globalmente maior afectação de habitats de elevado valor regional. 

 

Os impactes relativos à perturbação / fragmentação dos corredores ecológicos atravessados 

classificam-se de negativos, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude elevada mas 

o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização nomeadamente a 

introdução do viaduto. 

 

Estes impactes assumem maior significado para as Alternativas 2E e 2F, pois interceptam 

maior número de corredores ecológicos associados às linhas de água em presença (rio 

Lena, rio Lis, ribeira dos Milagres e ribeira de Carnide), e vegetação ripícola de maior valor 

ecológico. 

 

Para o Sub-troço 3 o impacte da destruição da flora e vegetação considera-se negativo, 

reduzido a moderado, directo, certo, permanente, irreversível, com excepção das zonas em 

viaduto onde são temporários e reversíveis. 
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A perturbação no desenvolvimento da flora e vegetação considera-se um impacte negativo, 

reduzido, indirecto, incerto, temporário e permanente, reversível, com excepção das zonas 

em viaduto onde são temporários e reversíveis. 

 

Estes impactes assumem maior significado ao nível das Alternativas 3B, 3D e 3F para as 

quais se prevê globalmente maior afectação de habitats ecologicamente sensíveis. 

 

Os impactes relativos à perturbação / fragmentação dos corredores ecológicos atravessados 

classificam-se como negativos, elevados, temporários e reversíveis, sendo a sua magnitude 

elevada mas o impacte pouco significativo após a adopção de medidas de minimização 

nomeadamente a introdução do viaduto. 

 

Este impacte assume maior significado para as Alternativas 3B, 3D e 3F pois interceptam 

maior número de corredores ecológicos associado às linhas de água (ribeira do Vale do 

Feto, ribeira do Vale Salgueiro e ribeira da Roussa) e consequentemente maior área de 

vegetação ripícola. 

 

 

Conclui-se, assim, que na segunda parte do lote as áreas de maior valor ecológico 

identificadas são o vale da ribeira do Mogo (corredor ecológico de vegetação mediterrânica), 

os vales dos rios Lis, Lena, Arunca e das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide e a área 

classificada Azabuxo-Leiria. Assim sendo os impactes serão mais significativos para as 

Alternativas LE e LF, 2E, 2F, 3B, 3D e 3F. 
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Quadro 6.7.2 - Síntese dos principais impactes sobre a Flora, Vegetação e Habitats por alternativa 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

Perturbação do corredor ecológico Tejo 

(Rio da Ota, Vala do Archino e ribª da 

Ameixoeira). 

1.1.1; 1.1.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 28,456 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - LOA 

Afectação de 23,059 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico Tejo 

(Rio da Ota, Vala do Archino e ribª da 

Ameixoeira). 

1.1.1; 1.2.1 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 24,959 ha de habitats 

incluídos no DL 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - LOB 

Afectação de 23,207 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Sub-troço 1 

Perturbação do corredor ecológico Tejo 

(Rio da Ota, Vala do Archino e ribª da 

Ameixoeira). 

0.1.1; 0.1.2;  CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 141,559 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 1A 

Afectação de 45,032 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra; 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico Tejo 

(Rio da Ota, Vala do Archino e ribª da 

Ameixoeira). 

0.1.1; 0.2;  CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico da ribª 

da Amieira. 
1.2.2;  CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 149,725 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

1B 

Afectação de 44,609 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra.  
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Perturbação do corredor ecológico Tejo (Rio 

da Ota, Vala do Archino e ribª da Ameixoeira). 
0.1.1; 0.1.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (45,737 ha). 1.3.1 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 135,254 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

1C 

Afectação de 40,499 ha de habitats de 

elevado valor regional 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR PER C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico Tejo (Rio 

da Ota, Vala do Archino e ribª da Ameixoeira). 
0.1.1; 0.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV --- - 

Perturbação do corredor ecológico da ribª da 

Amieira. 
1.2.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (45,737 ha). 1.3.1 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 143,418 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

1D 

Afectação de 40,026 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.302 

 

A
lt

e
rn

at
iv

a
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
a

s
e

  

N
a

tu
re

za
 

M
a

g
n

it
u

d
e

 

In
c

id
ê

n
c

ia
 

D
u

ra
ç

ã
o

 

O
c

o
rr

ê
n

ci
a

 

D
im

e
n

s
ã

o
 e

s
p

a
ci

a
l 

R
e

v
er

s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
e

m
 m

e
d

id
a

s
 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 m

e
d

id
a

s
 

m
it

ig
a

d
o

ra
s

 

Perturbação do corredor ecológico Tejo (Rio 

da Ota, Vala do Archino e ribª da Ameixoeira). 
0.1.1; 0.1.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (64,076 ha). 1.3.1 CONST - ●●● DIR 
PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 128,114 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 CONST - ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

1E 

Afectação de 53,83 ha de habitats de elevado 

valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra.  CONST - ●● DIR 
PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico Tejo (Rio 

da Ota, Vala do Archino e ribª da Ameixoeira). 
0.1.1; 0.1.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico da ribª da 

Amieira. 
1.2.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (64,076 ha). 1.3.1 CONST - ●●● DIR 
PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 136,278 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 CONST - ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

1F 

Afectação de 62,19 ha de habitats de elevado 

valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficiais do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 CONST - ●●● DIR 
PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Perturbação do vale da ribª do Mogo/Rio 

da Fonte Santa 
2.1.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 18,356 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99 
 

CONST / 

EXPL 
- 

●● 
DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

LA 

Afectação de 15,8 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 CONST - 

●● 

DIR 
PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do vale da ribª do Mogo. 2.10 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (33.03 ha). 2.8.1; 2.10 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 21,258 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - LB 

Afectação de 12,1 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Perturbação do vale da ribª do Mogo/Rio 

da Fonte Santa. 
2.2.2 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 17,529 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

LC 

Afectação de 11,2 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - 

Perturbação do vale da ribª do Mogo/Rio 

da Fonte Santa. 
2.3.1 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 17,83 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

LD 

Afectação de 15,4 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Perturbação do vale da ribª do Mogo/Rio da 

Fonte Santa. 
2.8.1 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (29.78 ha). 2.8.1; 2.8.2 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 25,351 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

LE 

Afectação de 20,74 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do vale da ribª do Mogo/Rio da 

Fonte Santa. 
2.9 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação do Sítio e PNSAC (30.06 ha). 2.8.1; 2.9 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Afectação de 23,703 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

LF 

Afectação de 19 ha de habitats de elevado 

valor regional. 

Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Sub-troço 2 

Perturbação do corredor ecológico da ribª 

do Mogo 
2.1.3 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio de Cós; 
2.1.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio Lis 
2.1.5 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 49,356 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

2A 

Afectação de 45,032 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Perturbação do corredor ecológico da Ribª 

do Mogo. 
2.1.3 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio de Cós; 
2.1.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio Lis. 
2.1.5, 2.5.1 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 48,358 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99 (0,42 ha são 

habitats prioritários). 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

2B 

Afectação de 44,609 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Perturbação do corredor ecológico da Ribª do 

Mogo. 
2.1.3 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio de Cós. 
2.7 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio Lis. 
2.1.5 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 44,411 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

2C 

Afectação de 40,449 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico da Ribª do 

Mogo. 
2.1.3 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio de Cós. 
2.7 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio Lis. 
2.1.5 

CONST / 

EXPL 
- ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 43,423 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

2D 

Afectação de 40,026 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio Lena. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

do Rio Lis. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira dos Milagres. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira de Carnide. 
2.2.4 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de manchas arbóreas da orla 

poente da Serra de Porto de Mós. 
2.2.4 CONST - ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

Afectação do Sítio SAC (0,447) e PNSAC 

(0,663 ha). 
2.2.3 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

Afectação do Sítio Azabuxo-Leiria  

(0,221 ha). 
2.2.4 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - 

Afectação de 75,23 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

2E 

Afectação de 53,83 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 
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Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio Lena. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale do 

Rio Lis. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale da 

Ribeira dos Milagres. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale da 

Ribeira de Carnide. 
2.2.4 CONST - ●●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de manchas arbóreas da orla 

poente da Serra de Porto de Mós. 
2.2.4 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

Afectação do Sítio SAC (0,262 ha)) e PNSAC 

(0,479 ha). 
2.3.2 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

Afectação do Sítio Azabuxo-Leiria  

(0,221 ha). 
2.2.4 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - 

Afectação de 80,026 ha de habitats incluídos 

no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 

2F 

Afectação de 62,19 ha de habitats de elevado 

valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ●●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - - - 
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Sub-troço 3 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira do Vale Salgueiro. 
2.11 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 10,119 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 

3A 

Afectação de 7,057 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra; 

- Construção da estação e 

acessos. 

 
CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira do Vale Salgueiro. 
2.2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira da Roussa. 
2.2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 11,946 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 

3B 

Afectação de 9,058 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 
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Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira da Várzea. 
2.5.2 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 8,195 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - 

3C 

Afectação de 5,129 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira do Vale Salgueiro. 
2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira da Roussa. 
2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 13,581 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

3D 

Afectação de 10,22 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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Afectação de 10,119 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 

3E 

Afectação de 7,057 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 

 
CONST / 

EXPL 
- ● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira do Vale do Feto. 
2.2.5 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira do Vale Salgueiro. 
2.2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Perturbação do corredor ecológico do vale 

da Ribeira da Roussa. 
2.2.6 CONST - ●● IND TEMP P L REV - - - - 

Afectação de 12,782 ha de habitats 

incluídos no DL nº 140/99. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 

3F 

Afectação de 9,915 ha de habitats de 

elevado valor regional. 

- Desmatação e limpeza 

superficial do terreno; 

- Abertura de acessos de obra, 

movimentação de máquinas e 

deslocação de terras e 

materiais; 

- Implantação de estaleiros e 

zonas de apoio à obra. 
 

CONST / 

EXPL 
- ●● DIR 

PER / 

TEMP 
C L 

IRREV 

/ REV 
- - - - 
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6.7.1.5 Impactes cumulativos 

 

Os impactes cumulativos (entendidos como um impacte directo ou indirecto do projecto ao 

qual se associam outros impactes directos ou indirectos de outros projectos) correspondem 

em termos deste descritor aos que estão relacionados com a afectação acrescida dos 

habitats e consequente redução da biodiversidade local e regional. 

 

Concorrem para esta situação as infra-estruturas viárias recentemente implantadas ou a 

implantar, como a A1, a A8, a A10, na zona do Carregado, o IC1 (A17) para norte da 

Marinha Grande e o prolongamento do IC8 na área do nó do Pombal e o IC9 (Nazaré-

Alcobaça) que têm impactes semelhantes ao de uma linha férrea, dado que correspondem a 

infra-estruturas lineares. Tratam-se, no entanto, de infra-estruturas cujos impactes são 

passíveis de medidas de minimização. 

 

Uma área onde será de prever a ocorrência de impactes cumulativos com significado 

corresponde à ocupação da baixa aluviar do rio da Ota e zonas adjacentes pelo previsto 

aeroporto da Ota, que terá impactes significativamente mais elevados que o projecto de alta 

velocidade. De igual modo, o processo de desenvolvimento urbano associado pode vir a ter 

também impactes cumulativos significativos. 

 

 

6.7.2 Fauna 

 

6.7.2.1 Metodologia 

 

Os impactes sobre a fauna foram analisados de uma forma, fundamentalmente, qualitativa 

tendo em consideração as características ecológicas e o estatuto de conservação das 

espécies afectadas, bem como o tipo de afectação a que são sujeitas, designadamente ao 

nível das alterações do fornecimento de biótopos de alimentação, de refúgio e de 

reprodução. 

 

A análise dos impactes sobre a fauna privilegiou uma estrutura de análise das afectações 

por áreas naturais e valores faunísticos, em detrimento de uma análise em que o ponto de 

partida fosse as afectações por fase do projecto, indo, assim, de encontro à estrutura 
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apresentada pela fauna no cap. 4.7, o que facilita a análise de ambos os capítulos através 

da preservação da mesma estrutura. 

 

No sentido de evitar uma eventual repetição dos impactes, a identificação e avaliação dos 

impactes ao nível dos principais corredores ecológicos encontra-se diluída e incorporada na 

identificação e avaliação de impactes sobre as áreas naturais, os valores faunísticos e a 

análise por sub-troços / alternativas. 

 

A classificação dos impactes identificados será efectuada com base nos critérios 

apresentados no Quadro 6.1.2, constante no Cap. 6.1. 

 

A definição de critérios de categorização do significado dos impactes num subcapítulo como 

este é difícil e, por vezes ambígua, não se tendo estabelecido limiares quantitativos. Na 

aferição do significado dos impactes sobre os valores faunísticos foram tidos em 

consideração: o interesse conservacionista das espécies, com base no estatuto de 

conservação e no estatuto de protecção; a proximidade e afectação directa de áreas 

naturais de interesse como Áreas Protegidas, Sítios propostos a integrar a Rede Natura 

2000, áreas naturais consideradas na Rede Ecológica Metropolitana do PROTAML, áreas 

naturais alvo de propostas de classificação ou apenas quando pela sua composição 

vegetacional constituem biótopos de elevada capacidade de suporte faunístico; bem como 

pela afectação de corredores ecológicos de interesse regional, sobretudo ao nível da 

extensão afectada e da permeabilidade garantida à circulação da fauna. 

 

 

6.7.2.2 Identificação e descrição dos impactes previstos 

 

Os impactes resultantes da implantação de uma infra-estrutura como uma ferrovia podem 

ser sistematizados como se apresenta seguidamente: 

 

 

6.7.2.2.1 Fase de construção 

 

Destruição dos biótopos – A destruição do coberto vegetal, em resultados das acções de 

desmatações, terraplenagens e a construção de novos acessos e estaleiros, implicam uma 

redução nas disponibilidades de habitat, nomeadamente ao nível do fornecimento de 
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biótopos de alimentação, de refúgio e de reprodução para as diversas espécies que ocorrem 

na área de intervenção do projecto em estudo. 

 

Mortalidade directa – As desmatações, terraplenagens, construção de novos acessos, 

assim como a movimentação da maquinaria necessária à execução dessas acções levam à 

morte, por esmagamento no caso de indivíduos que se encontram em estivação ou 

hibernação, como por exemplo os anfíbios e répteis, respectivamente, ou por atropelamento 

no caso de animais que possuem uma fraca capacidade de mobilidade, como por exemplo 

os anfíbios e alguns micromamíferos. 

 

Perturbação visual e sonora – As acções do projecto supra-referidas são também 

geradoras de perturbação visual e ruído, provocando alterações comportamentais e stress 

às comunidades faunísticas mais sensíveis, sobretudo para as aves e mamíferos. 

 

 

6.7.2.2.2 Fase de exploração 

 

Durante a fase de exploração mantêm-se alguns impactes que já se verificavam durante a 

fase de construção, como a mortalidade directa e a perturbação visual e sonora, e surgem 

novos impactes resultantes da presença física desta infra-estrutura, como o efeito de 

barreira. 

 

Mortalidade directa – Provocada, fundamentalmente, pela circulação dos comboios, mas 

poderá ocorrer também ao nível dos restabelecimentos rodoviários transversais à ferrovia. 

Dadas as características da circulação ferroviária prevista, não se prevê por parte da fauna, 

essencialmente avifauna (rapinas nocturnas, ardeídeos e anatídeos) e quirópteros, a 

capacidade de evitar a colisão com os comboios circulando a alta velocidade. 

 

Perturbação visual e sonora – Embora não se exerça de uma forma tão permanente como 

nas rodovias, torna-se um factor negativo significativo para espécies pouco tolerantes à 

perturbação, como por exemplo a garça-vermelha ou a gralha-de-bico-vermelho. 

 

Efeito de barreira – A implantação de uma infra-estrutura linear como uma ferrovia dificulta 

de forma evidente a comunicação entre populações ou a própria deslocação de indivíduos 

pelos seus territórios, contribuindo para o isolamento de núcleos populacionais que deste 
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modo se tornam cada vez mais vulneráveis e com menor viabilidade do ponto de vista da 

sobrevivência e de reprodução. 

 

 

6.7.2.3 Previsão e avaliação dos impactes nas principais áreas naturais 

 

6.7.2.3.1 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Sítio PTCON0015 

 

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), devido ao valor evidenciado 

pelas suas comunidades biológicas, constitui uma Área Protegida (Decreto-Lei n.º 118/79, 

de 4 de Maio) e um Sítio da Lista Nacional de Sítios (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 76/2000, de 5 de Julho) propostos a integrar a Rede Natura 2000, pelo que a afectação 

desta área natural gera um impacte negativo do ponto de vista formal, interferindo com dois 

diplomas que conferem protecção legal a esta área natural em função dos valores 

faunísticos presentes, entre outros. 

 

Do ponto de vista faunístico, uma análise precipitada poderia levar à conclusão de que a 

afectação da faixa poente do PNSAC e Sítio seria pouco impactante nas comunidades aí 

ocorrentes, pois essa área encontra-se consideravelmente degradada por inúmeros 

depósitos de inertes e pela presença do IC2. Contudo, uma análise mais detalhada identifica 

pequenos e frágeis corredores para poente, pequenas áreas de matos e de manchas 

arbóreas não associadas à produção intensiva de madeira, a existência de um abrigo de 

importância nacional para a conservação dos morcegos em Portugal, Alcobaça I, e a 

referência à ocorrência de lontra no Rio da Fonte Santa. 

 

Os sub-eixos e eixos que afectam o PNSAC e o Sítio são: 1.3.1; 1.3.2; 2.8.1; 2.8.2; 1.5; 2.9 

e 2.10, correspondendo às alternativas de traçado 1C, 1D, 1E, 1F, LB, LE e LF. As 

alternativas 1C e 1D afectam directamente uma área de 45,7 ha, enquanto que as 

alternativas 1E e 1F apresentam uma afectação directa de 64 ha. A alternativa LB afecta 

directamente o Sítio e PNSAC em 33 ha, enquanto que as alternativas LE e LF 29,8 ha e 30 

ha, respectivamente. 

 

A afectação desta Área Protegida e Sítio considera-se significativa em ambas as fases do 

projecto, construção e exploração. 
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Na fase de construção não se prevê que a perturbação visual e sonora seja significativa, 

pois a fauna local apresentará já uma habituação e tolerância ao referido impacte pela 

presença do IC2, uma via geradora de grande perturbação, bem como proveniente de 

pedreiras e indústria de transformação. Os impactes mais significativos na fase de 

construção verificar-se-ão, antes, ao nível da perda de biótopos de alimentação, de abrigo e 

de reprodução e também ao nível da mortalidade directa. Assim, a afectação desta área 

natural de reconhecido valor faunístico, na fase de construção, é considerada um impacte 

negativo, directo, de média magnitude, temporário, certo, local, reversível e significativo no 

caso da destruição dos biótopos. 

 

Na fase de exploração, os impactes que se consideram mais significativos são a mortalidade 

directa, principalmente a mortalidade (risco de colisão) ao nível dos quirópteros que utilizam 

o abrigo de importância nacional, Alcobaça I, que dista cerca de 1,8 km do eixo alternativo 

mais próximo (eixo 1.5), mas também a intensificação do efeito barreira (e, neste caso, 

também do efeito ilha) entre o PNSAC e a zona oeste do país, apesar de, dum modo geral, 

estar garantida uma permeabilidade mínima através dos viadutos e passagens hidráulicas 

previstas pelo projecto, bem como das adaptações para a fauna recomendadas no âmbito 

desta análise. Estes impactes da fase de exploração são considerados negativos, directos, 

de média magnitude, permanentes, locais, certos e significativos. 

 

Alguns estudos relativos à permeabilidade de infra-estruturas lineares, como os comboios 

de alta velocidade ou estradas, revelam que as passagens não dedicadas para a fauna 

(passagem hidráulicas e inferiores) permitem que diversos grupos de fauna (mamíferos 

carnívoros, legomorfos ou micromamíferos e répteis) utilizem e atravessem com alguma 

regularidade este tipo de passagens nas suas migrações diárias ou sazonais, reduzindo-se, 

assim, o efeito de barreira provocado por este tipo de projectos sobre a fauna selvagem 

(Rodriguez et al. 1996 e 1997, Clevenger et al. 2001, Anderson 2002). 

 

As adaptações recomendadas no âmbito desta análise constituem medidas que visam 

minimizar o efeito barreira e potenciar a utilização das passagens hidráulicas por parte da 

fauna terrestre, como sejam a integração paisagística das mesmas (Rodriguez et al. 1996 e 

1997, Clevenger et al. 2001, Anderson 2002). 

 

Há ainda uma muito pequena afectação no limite noroeste do PNSAC e do Sítio 

PTCON0015, a norte de Pedreiras, adjacente ao entroncamento entre o IC2 e a EN 242-4, 
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pelos sub-eixos 2.2.3 e 2.3.2, alternativas 2E e 2F, respectivamente. Esta afectação 

considera-se negligenciável para esta análise, em ambas as fases do projecto, atendendo 

ao facto de que essa intersecção se processa em viaduto, penetra menos de 50 m no 

interior do PNSAC e Sítio e a capacidade de suporte para a fauna do local ser muito baixa 

devido à área se encontrar edificada, impermeabilizada e às rodovias presentes. 

 

 

6.7.2.3.2 Sítio PTCON0046 Azabuxo-Leiria 

 

O Sítio Azabuxo-Leiria consta da Lista Nacional de Sítios (2ª Fase) para integração na Rede 

Natura 2000, fundamentalmente pelos valores florísticos e vegetacionais que apresenta, 

destacando-se a nível faunístico apenas a presença do lagarto-de-água. 

 

Este Sítio encontra-se bastante confinado por rodovias de grande dimensão (e.g. a A1 e a 

ligação A1/IC2) e a área directamente afectada consiste numa pequena franja no limite 

sudeste deste sítio, cujo coberto vegetal é composto por pinhal-bravo e uma pequena ribeira 

que apresenta uma vegetação ripícola descaracterizada pela presença de acácias, pelo que 

não se prevêem impactes significativos ao nível da fauna local. Contudo, a afectação de 

uma área vocacionada para a conservação da natureza consiste per se num impacte 

negativo significativo. 

 

Do ponto de vista da afectação da capacidade de suporte faunístico deste sítio, o impacte é 

classificado como negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, 

irreversível e pouco significativo, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

 

Apenas o sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F) e os acessos à Estação de Leiria Nascente 

afectam directamente, embora marginalmente, este Sítio. 

 

 

6.7.2.3.3 Serra de Montejunto 

 

A Serra de Montejunto é uma Área de Paisagem Protegida de âmbito Regional e Sítio 

(PTCON0048) proposto a integrar a Rede Natura 2000; contudo, não é afectada 

directamente pelo projecto em estudo, ficando a cerca de 3 km do eixo alternativo mais 

próximo (sub-eixo 1.2.2, alternativas 1B, 1D e 1F). 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.320 

 

Os impactes nesta área natural verificam-se ao nível da alteração das condições e eficácia 

dos corredores ecológicos existentes entre o ecossistema do estuário rio Tejo e o 

ecossistema serrano Serra de Montejunto. Os viadutos e as passagens hidráulicas previstas 

pelo projecto, assim como as adaptações sugeridas no âmbito deste estudo permitem uma 

permeabilidade mínima naquele que se prefigura como o corredor mais viável entre o rio 

Tejo e a Serra de Montejunto, considerando-se, no entanto, este impacte como negativo, 

directo, de média magnitude, permanente, regional, irreversível, certo e significativo, pela 

redução efectiva da sua permeabilidade (apenas na fase de exploração). 

 

 

6.7.2.3.4 Sítio PTCON0045 Sicó/Alvaiázere 

 

Este Sítio, proposto para integrar a Rede Natura 2000, encontra-se a cerca de 6 km a 

nascente do eixo alternativo mais próximo, pelo que é alvo de uma afectação negativa, de 

magnitude reduzida, directa, permanente, regional, certa, irreversível e muito pouco 

significativa ao nível dos corredores ecológicos de ligação ao Baixo Mondego, pois estes 

apresentam uma orientação N-S (e não W-E) na área do projecto. 

 

 

6.7.2.3.5 Vale do rio da Ota / Vala e Paul do Archino 

 

O paul da Ota, localizado no rio da Ota, é reconhecido pelo Plano Regional do Ordenamento 

do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) como uma área e corredor de 

clara importância ecológica ao nível metropolitano e local, tendo sido integrado, no âmbito 

da Rede Ecológica Metropolitana, como Rede Secundária. 

 

Apesar de intersectado a sul, pelo sub-eixo 0.1.1 (todas as alternativas do sub-troço 1), e a 

norte, pelo sub-eixo 1.1.1 em ambas ligações à Estação da Ota, o rio da Ota será 

atravessado em viaduto, o que atenua o impacte negativo sobre a função de corredor 

ecológico entre o rio Tejo e as áreas naturais a noroeste, considerando-se, contudo, a 

redução da permeabilidade nesta área um impacte negativo, directo, de média magnitude, 

permanente, regional, irreversível, certo e significativo. 
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O paul do Archino, que se localiza junto à confluência da Vala do Archino com o rio da Ota, 

faz também parte integrante deste corredor ecológico. Este paul apresenta boas condições 

de suporte de fauna aquática, ao nível do fornecimento de biótopos de abrigo, alimentação e 

reprodução de qualidade à comunidade faunística. Não ocorrerá uma afectação directa 

deste paul; no entanto, o sub-eixo 1.1.1 desenvolve-se paralelamente, aproximando-se até 

cerca de 50 m deste. Tal constitui um impacte significativo ao nível do efeito barreira sobre 

as comunidades que utilizam o paul, fundamentalmente na fase de exploração, mas também 

ao nível da perturbação visual e sonora e da mortalidade directa provocada, quer na fase 

construção, quer na fase exploração. Acresce ainda a poluição deste corpo de água 

decorrente dos trabalhos de construção. Qualquer destes impactes de natureza negativa 

são considerados directos, temporários (fase de construção) ou permanentes (fase de 

exploração), locais, de média a elevada magnitude, irreversíveis e significativos. 

 

 

6.7.2.3.6 Sistema da Ribeira do Mogo 

 

A ribeira do Mogo é uma área natural que apresenta em estudo, por parte da Câmara 

Municipal de Alcobaça, uma proposta de classificação como Paisagem Protegida do Vale da 

ribeira do Mogo. Esta área apresenta interessantes vales encaixados, maioritariamente 

cobertos por vegetação mediterrânica que, no seu conjunto, proporcionam condições 

favoráveis de suporte para a fauna, sobretudo a fauna rupícola. 

 

Esta ribeira será afectada dum modo significativo pelo sub-eixo 2.1.3 (compreendendo as 

alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), pois é intersectada próximo de uma zona de elevada 

capacidade de suporte faunístico, constituindo um impacte negativo, imediato, directo, 

temporário aquando das acções da fase de construção e permanente na fase de exploração 

decorrente da perturbação, fragmentação e efeito barreira causado, local a regional, certo e 

significativo, apesar da sua minimização através da integração paisagística de algumas 

passagens hidráulicas. Os sub-eixos 2.2.3 e 2.3.2 intersectam também a ribeira do Mogo, o 

primeiro bem a montante, numa zona com impactes pouco significativos, ao passo que o 

segundo segue paralelamente à margem esquerda da ribeira constituindo uma barreira forte 

à fauna local, apesar das passagens hidráulicas previstas e das adaptações recomendadas 

no âmbito deste estudo. Os impactes previstos são considerados directos, certos, de média 

magnitude, permanentes, regionais, irreversíveis e significativos, quer na fase de 

construção, quer na fase exploração, para o eixo 2.1 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e 2.3 
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(alternativa 2F) e pouco significativos para o eixo 2.2 (alternativa 2E), em ambas as fases do 

projecto. 

 

O sistema da ribeira do Mogo é composto também pelo vale do rio da Fonte Santa, que 

constitui um corredor ecológico de pequena dimensão entre o PNSAC e a sua envolvente a 

oeste. Este vale é intersectado em viaduto por vários sub-eixos e eixos (2.1.2; 2.3.1; 2.8.2; 

2.9 e 2.10), contemplando várias passagens hidráulicas previstas, bem como algumas 

adaptações sugeridas no âmbito deste estudo, como por exemplo a integração paisagística 

e a colocação de passagens para a fauna, com vista ao aumento da permeabilidade da via. 

Ao nível do atravessamento do vale do rio da Fonte Santa, o eixo 2.10 (ligação LB) 

representa um impacte negativo de média magnitude, directo, regional, certo, significativo e 

irreversível ao nível da constrição do corredor PNSAC – Sistema da ribeira do Mogo, 

enquanto que as restantes alternativas (LA, LD, LE, LF) apresentam impactes de reduzida 

magnitude e pouca significância. 

 

 

6.7.2.3.7 Serra de Porto de Mós 

 

A franja noroeste da Serra de Porto de Mós é afectada pelo sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 

2F), intersectando áreas ardidas, mas também áreas constituídas por matos arborescentes 

e elementos arbóreos autóctones com elevada capacidade de suporte faunístico, como a 

Mata da Curvachia. No entanto, dada a ocorrência de diversos túneis e viadutos considera-

se a afectação sobre os biótopos e corredores ecológicos de ligação a poente/litoral 

existentes um impacte negativo, directo, de reduzida a média magnitude, certo, irreversível e 

pouco significativo, quer na fase de construção (destruição dos biótopos), quer na fase de 

exploração (presença física e circulação). 

 

 

6.7.2.3.8 Pinhal de Leiria 

 

Esta extensa área de pinhal-bravo, que se estende desde Leiria ao litoral, está sujeita a 

baixa pressão humana e ainda com baixo grau de fragmentação, apesar da A8 constituir já 

um elemento fortemente fragmentador. O eixo 2.1 (alternativas 2A, 2B, 2C, 2D), o eixo 

alternativo mais a poente, desenvolve-se numa área muito marginal a esta zona florestal, 

em determinadas zonas muito próximo da A8, o que reduz o potencial de fragmentação da 
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mesma por parte da ferrovia em estudo, embora se intensifique o efeito barreira entre esta 

área florestal e o interior centro do país. Este impacte considera-se negativo, directo, de 

média magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e significativo ao nível do vale do 

rio de Cós, pois há, de facto, uma restrição considerável do fluxo migratório da fauna ao 

longo deste corredor ecológico de ligação entre ecossistemas interiores (Serras de 

Candeeiros e de Porto de Mós) e ecossistemas litorais compostos essencialmente por 

pinhal (como a Mata Nacional do Pinhal de Leiria ou a Mata Nacional do Casal da Lebre, a 

Mata Nacional do Rabasco ou o Perímetro Florestal de Charneca do Nicho), em ambas as 

fases do projecto (construção e exploração), apesar das dimensões das passagens 

hidráulicas previstas e da integração paisagística das mesmas. 

 

A análise de impactes sobre as áreas naturais designadas como “Outras Áreas” no capítulo 

4.6.3 encontra-se ao longo da análise e avaliação de impactes por sub-troço / alternativas. 

 

 

6.7.2.4 Identificação e avaliação dos impactes nos principais valores faunísticos 

presentes 

 

A identificação e valorização das espécies faunísticas afectadas pelo projecto foi efectuada 

no capítulo da Caracterização da Situação Actual, pelo que se procede à identificação e 

avaliação dos impactes gerados pelo projecto em estudo sobre as mesmas. 

 

 

6.7.2.4.1 Anfíbios 

 

Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) 

 

Esta espécie endémica da Península Ibérica será afectada numa zona marginal da sua área 

de distribuição, contudo os rios e as ribeiras (rio da Ota, Vala do Archino e ribeira da 

Ameixoeira), bem como pauis (paul do Archino e paul da ribeira da Ameixoeira) onde ocorre 

não são directamente afectados pelo traçado de forma significativa, pois esta decorre em 

viadutos ou a algumas dezenas de metros dos locais propriamente ditos, o que reduz a 

magnitude e a significância da afectação dos principais biótopos de alimentação, refúgio e 

reprodução do qual esta espécie depende. 
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As migrações sazonais poderão não estar devidamente salvaguardas, dado a 

permeabilidade da ferrovia não ser suficiente, junto dos locais referidos, ao nível da 

distância entre passagens hidráulicas, para garantir uma eficaz dispersão e migração para 

os indivíduos deste grupo faunístico, apesar desta espécie não evidenciar comportamentos 

migratórios acentuados.  

 

Os anfíbios são, geralmente, o grupo faunístico mais tolerante à perturbação visual e 

sonora. 

 

Dada a regressão da situação conservacionista desta espécie em Portugal, que passou do 

estatuto de conservação Não Ameaçado (SNPRCN 1990) para Quase Ameaçado de acordo 

com a revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) e do facto 

de constar nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, considera-se o impacte sobre 

esta espécie negativo, directo, de média a reduzida magnitude, permanente, certo, 

local/regional, significativo e irreversível ao nível do sub-eixo 1.1.1 (incluído em ambas as 

ligações ao aeroporto da Ota – LOA e LOB) pela afectação muito próxima do paul do 

Archino. 

 

 

Sapo-corredor (Bufo calamita) e Rela-meridional (Hyla meridionalis) 

 

Estas duas espécies apresentam duas pequenas manchas da sua distribuição que poderão 

ser afectadas pelos eixos 2.1 e 2.2 no caso da primeira espécie e pelos eixos que afectam o 

PNSAC no caso da segunda espécie. Constam no anexo B-IV do DL n.º 140/99. Estas 

manchas de distribuição encontram-se isoladas e distantes da restante área de distribuição, 

contudo o impacte é considerado negativo, directo, de reduzida a média magnitude, 

permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo para ambas as espécies, uma vez 

que, no caso do sapo-corredor apesar da população alvo da afectação ser pequena, esta 

espécie tem um presença frequente no território nacional, no caso da rela-meridional a 

afectação é pouco significante pois a mancha de distribuição será afectada marginalmente. 

 

No que diz respeito ao sapo-de-unha-negra e ao tritão-marmorado, o impacte previsto sobre 

estas espécies será pouco significativo, dada a reduzida interferência com a área de 

distribuição destas espécies e também ao facto de os viadutos e as passagens hidráulicas 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.325 

contribuírem para reduzir a magnitude do impacte sobre estas espécies e sobre os anfíbios 

de uma maneira geral. 

 

Em relação a este grupo faunístico a fase de construção é tendencialmente mais impactante 

que a fase de exploração na medida em que a destruição do habitat e a mortalidade directa 

provocada pelos trabalhos juntos às linhas de água origina frequentemente a destruição e 

degradação dos biótopos, sobretudo pela mobilização de solos, levando também a alguma 

mortalidade directa decorrente da reduzida mobilidade deste grupo faunístico. 

 

 

6.7.2.4.2 Répteis 

 

Cágado (Mauremys leprosa) 

 

Não se prevê que a afectação sobre esta espécie frequente nos cursos de água e zonas 

húmidas de Portugal possa ser significativa. Esta espécie mantém o estatuto de 

conservação de Não Ameaçado na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al. 2006), pelo que se considera o impacte sobre esta espécie negativo, directo, 

de reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo, em 

ambas as fases do projecto. 

 

Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) 

 

É uma espécie também com estatuto Não Ameaçado na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal que pode ser encontrada associada aos cursos de água da Serra 

de Montejunto, no PNSAC, no Sistema da ribeira do Mogo e no Sítio Azabuxo-Leiria. 

Nenhum deste locais é considerado uma área de maior interesse para a conservação desta 

espécie em Portugal, de acordo com Brito et al. (1997), pelo que se considera o impacte 

sobre esta espécie negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, 

irreversível e pouco significativo. 
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Lagartixa-dos-dedos-dentados (Acanthodactylus erythrurus) 

 

O estatuto de conservação desta espécie sofreu uma regressão e é considerado Quase 

Ameaçado, de acordo com a revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A 

distribuição desta espécie é bastante fragmentada a nível nacional. O projecto em estudo 

afectará, marginalmente, a maior mancha da sua distribuição no território nacional, através 

dos eixos que se desenvolvem junto da Vala do Archino, da ribeira da Ameixoeira e no 

PNSAC.  

A perda de biótopos e a perturbação gerada sobre esta espécie considera-se, assim, um 

impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local e pouco 

significativo, dado não se tratar de uma espécie ameaçada em Portugal e não constar nos 

anexos do DL n.º 140/99. 

 

Pelas mesmas razões considera-se pouco significativa a afectação sobre a lagartixa-do-

mato-ibérica, pois o estatuto de conservação e protecção é idêntico, os locais de 

interferência pelo projecto e as características da distribuição da espécie a nível nacional 

são também semelhantes. 

 

 

Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) 

 

Apesar de incluída no anexo B-IV do DL n.º 140/99, a sua abundância no território nacional 

leva à classificação do impacte sobre esta espécie como negativo, directo, de reduzida 

magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo, em ambas as fases 

do projecto. 

 

 

6.7.2.4.3 Aves 

 

Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus) 

 

Apesar de registos da ocorrência desta espécie no PNSAC e na Serra de Montejunto, os 

locais afectados pelo presente projecto não se encontram num raio de acção 

particularmente importante para a sobrevivência desta espécie, constituindo apenas 
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ocasionalmente um biótopo de alimentação, o que leva a concluir que a perda de biótopos e 

a perturbação causada constituiria um impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, 

permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo. 

 

 

Bufo-real (Bubo bubo) 

 

A afectação do projecto sobre esta espécie será mais significativa na ribeira do Mogo e na 

envolvente à Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (APPSM) do que no 

PNSAC, pois certamente que neste último a área preferencial de fornecimento de biótopos 

de alimentação, abrigo e reprodução não será área onde o projecto em estudo se 

desenvolve, o limite poente do Sítio e PNSAC. 

 

No caso da ribeira do Mogo, o sub-eixo 2.1.3 (alternativas 2A, 2B, 2D e 2F) intercepta, em 

viaduto, esta ribeira próximo de uma zona de elevada sensibilidade ecológica, com 

escarpas, o que aumenta a probabilidade de utilização ou nidificação da sua envolvente por 

parte desta espécie. 

 

Na APPSM, a área afectada pelo sub-eixo 1.2.2 (1B, 1D e 1F), a cerca de 3 km desta área 

protegida, afectará biótopos de alimentação dos casais que nidificam na encosta nascente 

da serra. Assim, a avaliar fundamentalmente pela afectação na ribeira do Mogo e na 

APPSM, considera-se a perda dos biótopos, a perturbação gerada e a mortalidade directa, 

eventualmente causada pelo risco de colisão, um impacte negativo, directo, de média a 

reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo a 

significativo. 

 

Não esquecer que o bufo-real e a maioria das aves de rapina nocturna, por serem aves de 

voo de média a baixa altitude, são particularmente susceptíveis à colisão com os cabos de 

alimentação (catenária) do comboio e também com as próprias carruagens em circulação. 

 

 

Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

 

Esta espécie, incluída no anexo A-I do DL n.º 140/99 e cujo estatuto de conservação em 

Portugal regrediu para Criticamente em Perigo, ocorre predominantemente em zonas de 
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cumeada, nidificando regularmente em algares. Apesar da proximidade do projecto em 

estudo a uma área proposta por Jorge (1994) como importante para esta espécie no Sítio e 

PNSAC (alternativas 1C, 1D, 1E, 1F, LB, LE e LF), atendendo aos biótopos afectados não 

se prevê que esta espécie utilize com elevada frequência a área afectada pelo projecto, 

considerando-se a perda de biótopos, a perturbação gerada e a mortalidade por colisão um 

impacte negativo, directo, de reduzida a média magnitude, certo, local, irreversível e pouco 

significativo a significativo em ambas as fases do projecto. 

 

 

Garça-vermelha (Ardea purpurea) 

 

Esta espécie viu o seu estatuto de conservação em Portugal passar de Vulnerável para Em 

Perigo, segundo os resultados da revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e 

consta também no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

A garça-vermelha ocorre nas zonas húmidas do rio da Ota (paul da Ota) e no paul do 

Archino. O sub-eixo 0.1.1 e o sub-eixo 01FO poderão ter impactes ao nível da afectação das 

deslocações entre o estuário do rio Tejo e o rio da Ota; o sub-eixo 1.1.1, pela sua 

proximidade (50 m) ao paul do Archino, afectará uma área que apresenta biótopos de 

alimentação, abrigo e reprodução em boas condições para esta espécie pouco tolerante à 

perturbação, considerando-se o impacte global sobre esta espécie como negativo, directo, 

de média magnitude, permanente, local/regional, irreversível e significativo, quer na fase de 

construção quer na fase de exploração. 

 

 

Açor (Accipiter gentilis) 

 

Esta espécie apesar de estar referenciada para o PNSAC e a APPSM não possui nas áreas 

afectadas pelo presente projecto qualquer biótopo importante para a sobrevivência e 

reprodução desta espécie, pois esta ocorre tipicamente em florestas de coníferas. 

As potenciais afectações nesta espécie poderão verificar-se mais nas áreas de floresta de 

produção a norte de Leiria, nos sub-eixos 2.5.1 e 2.2.7, considerando-se, contudo, que o 

impacte sobre esta espécie será negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, 

local, certo, irreversível e pouco significativo. 
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Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) 

 

Esta espécie, constante no anexo A-I do DL n.º 140/99, possui um estatuto de conservação 

em Portugal de Raro e Quase Ameaçado de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal, edição de 1990 e revisão, respectivamente. 

 

Foi apenas detectada no vale do rio da Ota e Vala do Archino, constituindo a afectação 

(perda de habitat e perturbação) sobre esta espécie um impacte negativo, directo, de 

reduzida magnitude, permanente, local e pouco significativo ao nível da conservação desta 

espécie em Portugal. 

 

 

Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) 

 

A revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal atribui a esta espécie a categoria 

de Quase Ameaçado, constando também no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99.  

 

Esta espécie foi detectada no vale do rio da Ota e Vala do Archino, assim como na Serra de 

Montejunto e na orla noroeste da Serra de Porto de Mós, no entanto, os biótopos afectados 

e a perturbação causada constituem impactes negativos, directos e de reduzida magnitude e 

significância, certo e local, quer na fase de construção quer na fase de exploração, pois não 

se verifica em locais de elevada importância para a espécie. 

 

 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 

 

A águia-cobreira, em situação conservacionista idêntica à da espécie anteriormente referida, 

poderá ser afectada nos seus biótopos de alimentação, abrigo e reprodução no vale do rio 

da Ota, na Vala do Archino, na ribeira do Mogo e na Serra de Porto de Mós que, contudo, 

não serão fundamentais para a conservação desta espécie em Portugal, o mesmo se 

passando com o impacte da perturbação ou mortalidade directa, pelo que se considera o 

impacte sobre esta espécie negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, 

local, irreversível e pouco significativo. 
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Aves cinegéticas 

 

O projecto em estudo poderá interferir de um modo considerável com várias espécies de 

aves cinegéticas, como por exemplo o pato-real (Anas platyrhynchos), a perdiz-comum 

(Alectoris rufa), a rola-comum (Streptopelia turtur), os tordos (Turdus sp.), o gaio (Garrulus 

glandarius), a galinha-d'água (Gallinula chloropus) ou o galeirão (Fulicula atra). Estas são 

aves com voo de média a baixa altitude, o que as torna particularmente susceptíveis ao 

risco de colisão com os cabos de alimentação e, eventualmente, com as carruagens do 

comboio. Este impacte considera-se negativo, directo, de média magnitude, permanente, 

certo, local, irreversível e pouco significativo, em ambas as fases do projecto, apesar da 

altura total acima do solo das vedações localizadas em zonal rural ser de 1,65 m. 

 

 

6.7.2.4.4 Mamíferos 

 

Quirópteros 

 

A escassa informação disponível relativa aos impactes negativos resultantes da construção 

de infra-estruturas ferroviárias como esta (por exemplo, se a mortalidade por atropelamento 

é elevada e quais as espécies mais atingidas), não permite avaliar se irá ocorrer um elevado 

número de mortes por colisão com os comboios. 

 

Ao nível do abrigo Alcobaça I, este não sofrerá qualquer tipo de perturbação ou destruição, 

uma vez que se encontra afastado (1,9 km) do corredor alternativo mais próximo, as 

alternativas 1C, 1D, 1E e 1F. O impacte negativo mais significativo esperado sobre as 

colónias que o ocupam será a eventual morte por colisão, caso se alimentem próximo da 

linha ferroviária em estudo, e da eventual perturbação causada, quer na fase de construção 

quer na de exploração, em actividades vitais como a alimentação, visto ocorrerem espécies 

com interesse conservacionista como o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-de-

peluche, o morcego-arborícola-pequeno, e o morcego-rato, entre outros, que possuem um 

estatuto conservacionista de ameaça em Portugal e na Europa. Estes impactes negativos, 

associados à fase de construção e de exploração, são considerados temporários e 

permanentes (respectivamente), directos, de média magnitude, certos, locais, irreversíveis e 

significativos. 
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Em termos de perdas de biótopos de alimentação, não só na zona do PNSAC mas também 

no restante traçado, não se prevê que as populações de quirópteros locais sejam fortemente 

afectadas, pois a área destruída ao nível dos principais biótopos de alimentação (zonas 

húmidas, campos agrícolas, olivais, manchas de carvalhos, áreas de mato e também áreas 

urbanas) não será significativa quando comparada com a dimensão dessas mesmas áreas 

existentes na envolvente. 

 

A ribeira do Mogo é também um local com interesse conservacionista para este grupo de 

mamíferos, na medida em que alberga espécies com estatuto de ameaça como o morcego-

de-ferradura-grande e o morcego-de-peluche. Considera-se, assim, directo, local, de média 

magnitude, permanente, certo, irreversível e significativo o impacte negativo resultante da 

travessia de uma zona encaixada do vale (sub-eixo 2.1.3 correspondendo às alternativas 

2A, 2B, 2C e 2D), pela possibilidade de atropelamento e perturbação causada. 

 

Devem ainda ser considerados os impactes negativos nos locais referenciados como 

potenciais abrigos de morcegos, que poderão sofrer um considerável nível de perturbação, 

ou mesmo destruição; decorrente da construção/exploração da ferrovia em estudo, 

nomeadamente a Lapa do Alto do Turquel, o Algar do Louro e o Algar do Viveirista, bem 

como o rio da Fonte Santa e rio Seco. Este impacte negativo é caracterizado como negativo, 

directo, de média magnitude, provável, local, irreversível e significativo em ambas as fases 

do projecto. 

 

 

Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae) 

 

Este micromamífero consta nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 e o seu 

estatuto de conservação revisto (Cabral et al. 2006) é de Vulnerável.  

 

Sendo uma espécie muito fragmentada, utilizam preferencialmente áreas agrícolas de 

policultura pouco intensiva e sobreirais, a principal área potencialmente afectada seria a 

Vale da Loba, no sub-eixo 1.2.2, que será alvo de uma albufeira no futuro próximo, inserida 

no projecto hidroagrícola Regadio de Rio Maior, o que torna o impacte negativo do projecto 

em estudo sobre esta espécie de directo, de reduzida magnitude, local, mas pouco 

significativo, quer na fase de construção quer na fase exploração. 
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Lontra (Lutra lutra) 

 

Apesar de constar nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, estudos como os de 

Trindade et al. (1996) revelaram uma distribuição consideravelmente alargada em Portugal, 

estando classificada como Pouco Preocupante na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006).  

 

A lontra está referenciada para diversos locais/cursos de águas na área de intervenção 

directa ou indirecta deste projecto. Esses cursos de água são atravessados ora em viadutos 

ora por passagens hidráulicas dimensionadas de modo a permitir uma permeabilidade 

mínima a uma espécie como a lontra. 

 

Os corredores alternativos do projecto não interferem com nenhum dos sítios importantes 

para a conservação da lontra em Portugal definidos por Trindade et al. (1996), 

considerando-se os impactes (perda de biótopos, perturbação e mortalidade) sobre esta 

espécie negativos, directos, de reduzida magnitude, certos, locais, irreversíveis e pouco 

significativos. 

 

 

Gato-bravo (Felis silvestris) 

 

O estatuto de conservação desta espécie no âmbito da revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) passou de Indeterminado (SNPRCN 1990) para 

Vulnerável. 

 

Apesar de não ser conhecida em detalhe a distribuição desta espécie em Portugal (Mathias 

et al. 1999) ela encontra-se referenciada para o PNSAC e, possivelmente também, na 

APPSM e Ribeira do Mogo. A possível perda de habitat para esta espécie será considerada 

um impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, local, irreversível e 

pouco significativo, dada a ocorrência ambígua na área de implantação do projecto e 

também pelo facto de a afectação de florestas bem conservadas e montado ser 

consideravelmente baixa. 
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Não obstante, a permeabilidade prevista para os vários eixos e sub-eixos através dos 

viadutos e passagens hidráulicas e as adaptações sugeridas no âmbito desta análise 

permitem assegurar, de um modo geral, uma permeabilidade mínima a estes mamíferos, de 

modo a não causar impactes significativos na conservação desta espécie. 

 

 

Javali (Sus scrofa) 

 

O fluxo de animais desta espécie que se verifica desde o vale do rio da Ota e Vala do 

Archino em direcção à Serra de Montejunto será dificultado pela presença de uma infra-

estrutura linear como a que se encontra em estudo. A continuidade deste fluxo encontra-se 

minimamente garantida pelos viadutos previstos para o rio da Ota, Vala do Archino e ribeira 

da Ameixoeira. No âmbito deste estudo são recomendadas adaptações nalgumas 

passagens hidráulicas ao longo dos vários eixos e sub-eixos, contudo estas alterações não 

contemplam as necessidades de passagem para esta espécie, na medida em que esta é 

mais exigente ao nível das dimensões e localização, necessitando de maiores dimensões, 

com alguma cobertura de vegetação, para conseguir perder a relutância em atravessar o 

obstáculo que a ferrovia constitui (Rodriguez et al. 1996, Anderson 2002).  

 

A permeabilidade desta espécie será quase exclusivamente assegurada pelos viadutos e 

túneis o que poderá ser insuficiente para esta espécie cinegética. Assim, considera-se o 

impacte sobre esta espécie negativo, directo, de média magnitude, permanente, regional, 

certo e significativo. 

 

Os hábitos fossadores desta espécie levam a que, ao nível das vedações previstas, devam 

ser adoptadas soluções técnicas que resistam à destruição por parte desta espécie, não só 

por questões conservacionistas, mas também por motivos de segurança ferroviária, 

fundamentalmente, em áreas com maior probabilidade de passagem do javali, como sejam 

os sub-eixos 1.1.1, 1.1.2, 0.2 e 1.2.1. Este impacte negativo considera-se directo, de média 

magnitude, permanente, local, incerto e significativo. 

 

As características das vedações em zona rural (vedação tipo C), devido ao espaçamento da 

malha, não impedem eficazmente a passagem da fauna de menores dimensões. Esta não 

colocará em causa a segurança ferroviária mas poderá contribuir para a ocorrência de 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.334 

mortalidade regular, um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, 

regional, certo , pouco significativo a significativo. 

 

 

6.7.2.5 Identificação e avaliação de impactes por sub-troço / alternativa 

 

6.7.2.5.1 Ligação ao Aeroporto da Ota 

 

6.7.2.5.1.1 LOA 

 

Esta ligação do Lote C1 do comboio da alta velocidade ao futuro aeroporto da Ota será 

efectuada a partir da combinação dos sub-eixos 1.1.1 e 1.1.2. 

 

Desde o início do sub-eixo 1.1.1 até cerca do km 1+500 é intersectado o vale do rio da Ota, 

uma zona com interesse do ponto de vista do suporte para a fauna que se traduzirá na 

perda e, sobretudo, na perturbação (visual e sonora) de biótopos de alimentação, abrigo e 

reprodução para diversas espécies, assim como de risco de colisão para a avifauna. Esta 

afectação constitui um impacte negativo pouco significativo, pois não ocorre nos locais de 

maior potencial faunístico. 

 

Os terrenos junto à Vala do Archino são maioritariamente pasto para o gado e possuem 

vedações com arame farpado, o que constitui já alguma barreira à livre circulação de 

alguma fauna.  

 

A Vala do Archino, na extensão correspondente a este sub-eixo, apresenta uma zona 

húmida, o paul do Archino, com cerca de 1 km de extensão, que possui uma elevada 

capacidade de suporte para anfíbios e aves, fundamentalmente. Não ocorre afectação 

directa da área do paul, muito embora a perturbação visual e sonora sobre as diversas 

espécies que ocorrem no paul, como anatídeos e ardeídeos, e em particular espécies mais 

sensíveis (e.g. a garça-vermelha) possa atingir uma magnitude considerável, devido à 

proximidade em causa, cerca de 50 m, constituindo um impacte negativo, directo, de 

elevada magnitude, permanente, certo, local a regional, irreversível e significativo. 

 

Algumas espécies protegidas poderão ser directamente afectadas, sobretudo pela 

perturbação exercida directamente ou nas imediações das suas áreas de alimentação, 
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abrigo e reprodução. As espécies afectadas vão desde os anfíbios (como a rã-de-focinho-

pontiagudo), as aves (garça-vermelha e peneireiro-cinzento) até aos mamíferos (como a 

lontra). 

 

Outro impacte de elevada magnitude neste sub-eixo reporta-se ao elevado risco de colisão 

com aves que ocorrem num habitat como uma zona húmida, sobretudo ardeídeos e 

anatídeos. Com a circulação a alta velocidade será difícil para as aves em voo evitarem a 

colisão com os comboios, tal como a criação de comportamentos de aprendizagem e/ou 

habituação, considerando-se este um impacte significativo. 

 

A perturbação de um corredor ecológico que se prefigura como o mais viável entre o 

ecossistema estuário do rio Tejo e o ecossistema Serra de Montejunto, pela criação de um 

novo efeito de barreira é atenuada pelo viaduto que atravessa o rio da Ota e pelas 

passagens hidráulicas existentes ao longo da encosta que bordeja o paul do Archino, 

garantindo uma permeabilidade razoável. 

 

O sub-eixo 1.1.2 afecta também significativamente a Vala do Archino, que possui uma boa 

capacidade de suporte da fauna, pois ao longo da extensão correspondente a este eixo 

apresenta uma interessante combinação de biótopos de alimentação (parcelas agrícolas) e 

de biótopos de abrigo e reprodução (pequenos bosquetes à base de sobreiros), aliados a 

um pequeno curso de água. 

 

A Vala do Archino é parte constituinte do corredor ecológico mais viável entre o estuário do 

rio Tejo e a Serra de Montejunto, pelo que este sub-eixo ao desenvolver-se ao longo da vala 

e, entre o km 4+000 e o km 6+250, passar bastante próximo da mesma (a cerca de 150 m) 

poderá afectar de um modo significativo este corredor ecológico. O seu atravessamento em 

viaduto atenua bastante o efeito barreira potencialmente provocado, bem como a destruição 

de uma área à base de sobreiros, que se estende em direcção à zona da Parada e que 

constitui um pequeno, mas importante, biótopo de alimentação, abrigo e reprodução para a 

fauna. 

 

Este eixo apresenta uma interessante capacidade de suporte faunístico, para os vários 

grupos faunísticos, incluindo os anfíbios. 
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As passagens hidráulicas previstas no projecto, assim como a integração paisagística das 

mesmas (Rodriguez et al. 1996 e 1997, Clevenger et al. 2001, Anderson 2002), garantem 

um nível de permeabilidade suficiente à migração faunística, excluindo o javali, que tenderá 

a utilizar apenas os vales com viadutos ou linhas de água com passagens hidráulicas de 

maiores dimensões ao longo deste corredor entre o vale do rio Tejo e a Serra de 

Montejunto,.  

 

Considera-se o impacte global desta ligação alternativa ao aeroporto da Ota como negativo, 

directo, de elevada magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e significativo sobre 

os valores faunísticos e corredores ecológicos. 

 

 

6.7.2.5.1.2 LOB 

 

Esta alternativa de ligação ao aeroporto da Ota apresenta também impactes negativos 

significativos, sobretudo na metade inicial da sua extensão com a afectação do vale do rio 

da Ota, do paul do Archino e Vala do Archino, onde são afectados biótopos de alimentação, 

abrigo e reprodução com boas condições de suporte para vários grupos e espécies 

faunísticas já mencionados para a LOA. 

 

Quer o corredor ecológico Tejo-Montejunto quer os biótopos e espécies faunísticas serão 

afectados numa magnitude e significância menor na segunda metade desta alternativa, 

devido à opção pelo sub-eixo 1.2.1, apesar de, por exemplo, entre o km 0+750 e o km 

2+400 não estar assegurada a permeabilidade mínima à circulação faunística. 

 

O sub-eixo 1.2.1 desenvolve-se numa área arborizada de baixa densidade, que não é de 

produção. Posteriormente, entra numa área de floresta de produção, onde pontualmente é 

afectada uma pequena faixa arbórea de maior naturalidade e maior capacidade de suporte 

de fauna. 

 

É intersectado o vale da ribeira da Ameixoeira que, apesar de as suas encostas se 

encontrarem, em grande medida, cobertas pelo eucalipto (algumas áreas das encostas 

desta ribeira apresentam sobreiros e pinheiro-manso), junto às valas pode encontrar-se 

alguma vegetação ripícola e uma área de pasto extensivo.  
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O vale da ribeira da Ameixoeira apresenta uma interessante capacidade de suporte para a 

fauna, também por constituir uma área que integra o mais viável corredor migratório para a 

fauna entre o rio Tejo e a Serra de Montejunto, que entre outros é utilizado pelo javali. 

 

O viaduto sobre a ribeira da Ameixoeira, assim como as passagens hidráulicas previstas e 

as adaptações sugeridas prefiguram-se como suficientes para garantir a permeabilidade à 

migração faunística, à excepção do javali em que a permeabilidade poderá ser insuficiente. 

 

Fundamentalmente devido à primeira metade desta ligação alternativa ao aeroporto da Ota 

(sub-eixo 1.1.1), o impacte global desta ligação é considerado negativo, de elevada 

magnitude, directo, permanente, certo, regional, irreversível e significativo. 

 

 

6.7.2.5.2 Alternativas do Sub-Troço 1 

 

6.7.2.5.2.1 1A 

 

Esta alternativa inicia-se fundamentalmente ao largo da margem esquerda do vale do Rio da 

Ota, a nascente da A1, evitando, assim, a afectação directa desta zona húmida de interesse 

ecológico reconhecido no PROTAML como uma área e corredor de clara importância 

ecológica ao nível metropolitano e local, tendo sido integrado, no âmbito da Rede Ecológica 

Metropolitana, como Rede Secundária. 

 

O sub-eixo 0.1.1 atravessa entre o km 3+650 km e o km 4+500 o rio de Alenquer e o rio da 

Ota, uma área essencialmente agrícola cujas galerias ripícolas não se apresentam bem 

estruturadas ou conservadas. Esta travessia processa-se em viaduto e constitui um impacte 

negativo pouco significativo na perturbação da funcionalidade do corredor ecológico Estuário 

do Rio Tejo – Serra de Montejunto. 

 

Para a avifauna que se movimenta entre o estuário do rio Tejo, as zonas húmidas e 

agrícolas do rio da Ota, do rio de Alenquer e da ribeira do Alvarinho, como por exemplo 

ardeídeos e anatídeos, existirá o risco de colisão à passagem do comboio. Este impacte 

negativo é considerado directo, de média magnitude, permanente, certo, regional, 

irreversível e significativo, dada a velocidade de circulação dos comboios tornar difícil às 
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aves alterar a sua trajectória, assim como a criação de comportamentos de 

aprendizagem/habituação. 

 

A perturbação visual e sonora sobre as espécies que utilizam a zona de travessia do rio de 

Alenquer e do rio da Ota constitui um impacte negativo, que se prefigura pouco significativo, 

mas que poderá induzir alterações nos comportamentos naturais das espécies faunísticas 

que utilizam a área. 

 

Note-se também a presença futura da A10, em fase de construção, que atravessará o rio 

Tejo na zona do Carregado, com uma orientação aproximadamente perpendicular à do sub-

eixo 0.1.1, trazendo, cumulativamente, impactes adicionais ao nível dos impactes já 

identificados. 

 

Entre o km 4+600 e o km 6+200 do sub-eixo 0.1.1 é atravessada uma área de montado 

(com a presença de pinheiro-manso e também de algum eucalipto), o Alto da Gorda, com 

elevado potencial de suporte para a fauna, pois confere interessantes biótopos sobretudo de 

abrigo e de reprodução, fundamentalmente, por se localizar num ponto elevado sobre a 

várzea do rio da Ota. A crescente escassez deste tipo de coberto arbóreo na área confere 

uma significância média a este impacte, tendo, no entanto, sido recomendado a integração 

paisagística da única passagem hidráulica, no sentido de aumentar a permeabilidade da via 

às várias espécies de fauna terrestre (Rodriguez et al. 1996, Clevenger et al. 2001, 

Anderson 2002). 

 

Entre o km 10+550 e o km 12+500 é atravessada também uma área de maior naturalidade 

que se pode designar por Casais da Texuga, constituída por montado em associação com 

pinheiros dispersos e matos constituídos por estevais e tojais, biótopos de considerável 

capacidade de suporte faunístico, cuja destruição dos mesmos e a perturbação sobre os da 

envolvente constitui um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, 

local, irreversível e pouco significativo, devido à proximidade e intercepção com a A1. 

 

O sub-eixo 0.1.2 desenvolve-se ao longo de uma área agrícola e florestal. 

 

Os elementos florestais vão desde pequenos bosquetes pontuais até ao vale onde a Vala do 

Archino conflui com a ribeira da Ameixoeira, que apresenta, na encosta norte, em direcção à 

zona da Parada, elementos arbóreos em média densidade com predomínio de sobreiros, 
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constituindo bons biótopos de alimentação, abrigo e reprodução para a fauna. A afectação 

ao nível desta zona de interesse ecológico poderá ser considerada um impacte negativo, 

directo, de média magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo, em 

que o estrangulamento do corredor ecológico entre o estuário do rio Tejo e a Serra de 

Montejunto e a afectação dos biótopos para a fauna é minimizada pelo viaduto previsto. 

 

O sub-eixo 1.1.3 não apresenta biótopos de suporte faunístico relevantes, quer ao nível dos 

cursos de água intersectados, quer ao nível das manchas de vegetação e biótopos 

presentes. 

 

Este sub-eixo atravessa o frágil corredor ecológico entre a Área de Paisagem Protegida da 

Serra de Montejunto, cuja zona mais a noroeste constitui a designada Serra de Todo o 

Mundo, e o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Este corredor encontra-se já 

consideravelmente perturbado por infra-estruturas como a EN1, a A15 e a ligação A15/EN1. 

O sub-eixo 1.1.3 constitui um elemento adicional ao nível da intensificação do efeito barreira, 

minimizado, contudo, pelo viaduto sobre a ribeira da Amieira e as várias passagens 

hidráulicas existentes, constituindo, como tal, um impacte negativo, directo, de reduzida 

magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e pouco significativo. 

 

No sub-eixo 1.1.4, desde o seu início até ao km 36+000, é atravessada uma área mista de 

parcelas agrícolas, matos, elementos arbóreos constituídos por algum sobreiro e carvalho-

cerquinho, bem como uma ou outra parcela de floresta de produção, envolvente à localidade 

Ninho da Águia, cujo conjunto possui interesse para a fauna. Esta afectação é considerada 

um impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, certo, local, permanente, irreversível e 

pouco significativo, atendendo ao facto de este impacte ser minimizado pela existência de 

diversas passagens hidráulicas previstas neste troço, optando-se pela integração 

paisagística de uma delas, a PH 34.4. 

 

Do km 36+400 até ao km 40+600 desenvolve-se ao longo de uma área essencialmente 

urbana e agrícola, ou seja, de baixa naturalidade e, consequentemente, reduzido interesse 

para a fauna. 

 

Entre o km 40+600 e o km 42+800 é atravessada uma área, próximo de Turquel e 

Carvalhal, com maior naturalidade ao nível da vegetação, constituída por matos, manchas 

arbóreas não associadas a produção intensiva (carvalho-cerquinho, sobreiros, pilriteiros e 
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pinheiros), alguns campos agrícolas e uma reduzida área urbana, uma combinação de 

biótopos que confere uma maior capacidade de suporte da fauna. Esta afectação negativa, 

tendo em conta as medidas minimizadoras sugeridas, é considerada um impacte directo, de 

média magnitude, permanente, certo, local, irreversível e de significado de reduzido a 

médio. 

 

Até ao final deste sub-eixo atravessa-se uma mescla de área agrícola, área florestal de 

produção e urbana. 

 

 

6.7.2.5.2.2 1B 

 

Esta alternativa apresenta nos primeiros 13,765 km impactes idênticos aos da alternativa 1A 

devido à opção pelo sub-eixo 0.1.1, já analisada no ponto anterior. Depois inflecte para 

noroeste através do eixo 0.2, desenvolvendo-se quase paralelamente à alternativa 1A. 

 

O eixo 0.2 atravessa inicialmente área agrícola (que possui alguns bosquetes de muito 

pequenas dimensões), mas posteriormente desenvolve-se ao longo de área de floresta de 

produção, apenas com um ou outro núcleo com maior naturalidade e, consequentemente, 

maior capacidade de suporte para a fauna. Intersecta a Vala do Archino e a ribeira da 

Ameixoeira, mas os 2 viadutos e as passagens hidráulicas previstas garantem a 

permeabilidade necessária à migração da fauna. Assim, ao nível desta porção do corredor 

ecológico de ligação à Serra de Montejunto, classifica-se a constrição e perturbação do 

mesmo como um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, 

regional, irreversível e pouco significativo. 

 

O sub-eixo 1.2.2, desde o seu início até ao km 14+700 do traçado, desenvolve-se 

essencialmente ao longo de parcelas florestais e agrícolas, paralelamente e bastante 

próximos da EN 366, variante a Alcoentre e à EN1/IC2.  

 

Poderá ocorrer, eventualmente, a afectação de espécies faunísticas como a águia-de-

Bonelli e do bufo-real ao nível da perda e perturbação das suas áreas de alimentação. Estas 

espécies não nidificam, presentemente, na vertente nascente da serra (fazem-no na 

vertente poente), mas podem vir a nidificar futuramente uma vez que existem condições 

adequadas à sua nidificação nesta vertente e de, segundo o testemunho de especialistas e 
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da população local, ser cíclico o regresso da nidificação destas espécies à vertente 

nascente da Serra de Montejunto. Contudo, dada a incerteza associada a este impacte pode 

considerar-se este um impacte negativo, directo, de média magnitude, temporário, provável 

a incerto, local, irreversível e pouco significativo. 

 

Este sub-eixo/alternativa desenvolve-se mais próximo da Serra de Montejunto, distando 

cerca de 4 km. 

 

Entre o km 15+600 e o km 19+150 é intersectada uma interessante mancha arbórea de 

média densidade, o Vale da Loba, composta por um misto de montado de sobro, eucalipto, 

matos e o vale da ribeira da Amieira (este último em viaduto), que pelo conjunto de biótopos 

fornecidos proporciona elevadas condições de suporte para a fauna. Nesta ribeira está 

prevista a existência de uma albufeira (no âmbito do projecto hidroagrícola Regadio de Rio 

Maior), que futuramente poderá atrair fauna aquática, como por exemplo anatídeos e 

ardeídeos que, eventualmente, poderão levantar problemas de colisão e perturbação com a 

circulação dos comboios. No entanto, esta albufeira implicará também a destruição dos 

biótopos existentes na área abrangida pela mesma, o que conduz a um impacte provocado 

pelo presente projecto, e por cumulatividade de impactes, classificado como negativo, 

directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo. 

 

Do km 19+150 ao final deste eixo é atravessada, em grande medida, área florestal de 

produção e alguma área agrícola. 

 

Com interesse para a fauna apenas um ou outro bosquete, pequeno, e o pequeno vale da 

ribeira das Abuxanas e a ribeira da Várzea, em que as passagens hidráulicas garantem uma 

suficiente permeabilidade. Ocorrem também pequenas manchas de matos na parte final do 

traçado, próximo do Sítio Serras de Aire e Candeeiros. 

 

Ao km 24+650, o sub-eixo 1.2.2 intersecta a A15, uma via que contribui fortemente para o 

efeito de barreira ao nível da fauna local. Esta via, o IC2 e a ligação A15/IC2 contribuem 

para o acentuado efeito barreira existente no frágil corredor ecológico entre a Serra de 

Montejunto e o PNSAC, constituindo um impacte negativo, directo, de reduzida a média 

magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e pouco significativo. 
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À semelhança da alternativa 1A, esta também termina segundo o sub-eixo 1.1.4, já 

analisado anteriormente. 

 

 

6.7.2.5.2.3 1C 

 

Esta alternativa apenas difere da alternativa 1A na parte final, nos últimos 13 km, 

correspondentes aos sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2. 

 

Desde o início do sub-eixo 1.3.1 até à intersecção do IC2, ao km 3+190, são afectadas 

áreas de matos (sobretudo carrascais) e também pequenas manchas arbóreas compostas 

por sobreiros, carvalho-cerquinho e eucaliptos, na zona do Ninho da Águia, conferindo um 

considerável interesse para a fauna. O efeito de barreira sobre a fauna é minimizado pela 

integração paisagística de passagens hidráulicas, dada a proximidade ao Sítio e PNSAC, 

melhorando a permeabilidade da via à passagem da fauna terrestre. Este impacte é 

considerado negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, local, irreversível e 

pouco significativo. 

 

O sub-eixo 1.3.1 desenvolve-se no interior do Sítio e Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros desde o km 3+195 ao km 8+944 e ao mesmo tempo numa área de floresta de 

produção de eucalipto até ao km 5+500, que como biótopo per se não tem grande interesse 

faunístico; contudo, por se encontrar no sopé da Serra de Candeeiros, que possui poucos 

elementos arbóreos, pode possuir funções minimamente relevantes em termos de 

fornecimento de abrigo. Terá também funções tampão, absorvendo alguma da perturbação 

externa ao PNSAC. 

 

Do km 5+500 até ao final deste eixo volta a ser afectada uma área essencialmente urbana e 

agrícola. 

 

Ao longo do sub-eixo 1.3.1, a permeabilidade mínima à fauna poderá não estar garantida, 

fundamentalmente, devido a escavações, contudo as passagens hidráulicas previstas e as 

alterações às mesmas sugeridas no âmbito deste estudo, como a sua integração 

paisagística, permitem atenuar o efeito barreira provocado pela ferrovia nesta área protegida 

e Sítio, mantendo-se, no entanto, o impacte provocado como negativo, directo, de média 

magnitude, permanente, certo, local, irreversível e significativo..  
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Esta alternativa prossegue ao longo do sub-eixo 1.3.2 no interior do Sítio e Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros. A afectação de duas áreas que são vocacionadas para a 

conservação da natureza, o PNSAC e o Sítio, deveria ser considerada um impacte muito 

significativo ao nível das suas consequências sobre os valores ecológicos e faunísticos; 

contudo, a área do Sítio e PNSAC afectada neste caso concreto é alvo já de uma 

considerável degradação ambiental (designadamente, visual, sonora, qualidade do ar, 

atropelamentos de fauna, entre outros aspectos) provocada pela proliferação de pedreiras, 

de depósitos de inertes, outras pequenas indústrias e também dos factores negativos 

associados ao intenso tráfego da EN1/IC2, o que atenua o significado desta afectação, 

constituindo este um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, 

local, irreversível e significativo. 

 

Do km 7+600 ao km 8+944, limite do Sítio e PNSAC (junto ao IC2), é afectada 

marginalmente uma área de matos (carrasco e urze) e algum arvoredo (eucalipto e alguns 

sobreiros, carvalho-cerquinho e oliveiras), que constituirá um biótopo com algum interesse 

para a fauna devido à sua naturalidade. O eixo desenvolve-se depois em área agrícola e 

florestal com alguma, pouca, área urbana e de depósitos de inertes. 

 

O sub-eixo 1.3.2 desenvolve-se a cerca de 2 km do abrigo de importância nacional para a 

conservação dos morcegos em Portugal, Alcobaça I, situado na vertente oeste da cumeada 

sul da Serra de Candeeiros, utilizado por espécies como o morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), entre 

outros, ambos incluídos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 140/99. O primeiro possui estatuto de 

conservação Em Perigo em Portugal e o último de Vulnerável (SNPRCN 1990), apesar de 

ambos serem bastante comuns no PNSAC. Aliás, a revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) coloca o morcego-de-ferradura-grande na 

categoria de Vulnerável. A perturbação e o risco de colisão com estas espécies ameaçadas 

constituem um impacte negativo significativo, que justifica a adopção de medidas de 

minimização. 

 

Ao nível da fauna terrestre, o efeito barreira que este sub-eixo poderá constituir é 

minimizado pelas passagens hidráulicas nele previstas, bem como pela adopção de 

integração paisagística de uma delas. 
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6.7.2.5.2.4 1D 

 

Esta alternativa de traçado combina os eixos e sub-eixos 0.1.1, 0.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2 já 

caracterizados ao nível da avaliação de impactes relativamente à fauna e seus biótopos, 

salientando-se fundamentalmente a perturbação do corredor ecológico entre o vale do Rio 

Tejo e a Serra de Montejunto, bem como o frágil corredor existente entre a última e o Sítio e 

PNSAC. 

 

Os principais biótopos com interesse para o suporte de fauna afectados são o Alto da Gorda 

e os Casais da Texuga (0.1.1), o Vale da Loba (1.2.2) e a área envolvente à Serra de 

Montejunto e ao Ninho da Águia (1.3.1), afectando diversas espécies faunísticas a eles 

associados, ou potencialmente associados, tais como o javali, ardeídeos, anatídeos, a 

lontra, a águia-de-Bonelli, o bufo-real, entre outros. 

 

O Sítio e PNSAC serão directamente afectados, destacando-se a previsível perturbação 

sobre os quirópteros que utilizam o abrigo Alcobaça I, cerca de 2 km a nascente do sub-eixo 

1.3.2. 

 

 

6.7.2.5.2.5 1E 

 

A alternativa 1E difere da alternativa 1C apenas no seu sub-eixo final, na medida em que se 

desenvolve ao longo do eixo 1.5, dentro do Sítio e PNSAC, junto aos seus limites a poente. 

 

Entre o km 0+900 e o km 2+600, o eixo 1.5 intersecta uma área de matos com manchas 

arbóreas que apresentam uma considerável naturalidade e capacidade de suporte da fauna, 

apesar da proximidade à IC2. 

 

Após o km 2+600, e até ao final deste pequeno eixo, a área afectada consiste num misto de 

áreas agrícolas e áreas florestais, que chegam a apresentar uma certa naturalidade, 

conferindo consequentemente um moderado interesse para a fauna. 

 

Este sub-eixo é o que se desenvolve mais próximo (dista cerca de 1,8 km) do abrigo de 

importância nacional para a conservação dos morcegos em Portugal, Alcobaça I, que, como 
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referido acima, apresenta um elevado interesse conservacionista do ponto de vista 

faunístico, considerando-se um impacte significativo. Apesar da distância ao abrigo, os 

utilizadores do mesmo poderão ser perturbados, em ambas as fases do projecto, em tarefas 

de alimentação, o que constitui um impacte negativo, directo, de média magnitude, 

permanente, provável a certo, local, irreversível e significativo. 

 

Ao nível do efeito de barreira que este sub-eixo exerce sobre a fauna terrestre e também o 

efeito ilha sobre esta área natural, as passagens hidráulicas minimizam este impacte de 

uma forma adequada, a avaliar pelo número e dimensão das mesmas. 

 

 

6.7.2.5.2.6 1F 

 

Esta alternativa é idêntica à alternativa 1D excepto no último eixo, o eixo 1.5, partilhando 

com essa alternativa os respectivos impactes provocados sobre a fauna. 

 

Por sua vez, a caracterização e avaliação dos impactes associados ao eixo 1.5 foi também 

já efectuada para a alternativa 1E, sendo estes aplicáveis também à presente alternativa. 

 

 

6.7.2.5.3 Ligação entre Sub-Troços 1 e 2 

 

6.7.2.5.3.1 LA 

 

Esta ligação entre sub-troços 1 e 2 é composta pelos sub-eixos 2.1.1 e 2.1.2. 

 

O sub-eixo 2.1.1 desenvolve-se junto ao Sítio e ao PNSAC, paralelamente ao IC2, 

inicialmente em áreas agrícolas em exploração e também abandonadas, estas últimas 

apresentam alguma naturalidade. Após o km 0+950 aumenta a componente florestal da área 

intersectada por este sub-eixo, essencialmente à base de pinheiro-bravo e eucalipto.  

 

Ao longo deste sub-eixo torna-se pertinente analisar a permeabilidade ao fluxo de fauna 

entre a área protegida PNSAC e a fase terminal do rio Seco (integra o designado Sistema 

da ribeira do Mogo) que se encontra a cerca de 1,2 km, um vale calcário encaixado que 

apresenta uma elevada naturalidade ao nível da vegetação (composta fundamentalmente 
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por matos de carrasco) e, consequentemente, uma elevada capacidade de suporte de 

fauna, sobretudo répteis, aves e mamíferos. 

 

As passagens hidráulicas previstas no projecto e as alterações sugeridas no âmbito deste 

estudo garantem a permeabilidade mínima e suficiente entre estas duas áreas naturais. 

 

O sub-eixo 2.1.2 inicia-se próximo do rio da Fonte Santa (onde se encontra referenciada a 

lontra) atravessando-o em viaduto, tornando a afectação deste corredor ecológico de 

pequena dimensão existente entre o PNSAC e o sistema da ribeira do Mogo, e por 

conseguinte com a região centro/oeste do país, um impacte negativo, directo, de média 

magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e pouco significativo, atendendo às 

medidas propostas (inclui uma passagem para fauna nas proximidades) e ao já elevado 

efeito de barreira provocado pelo IC2. 

 

Ao nível dos biótopos afectados, o vale do rio da Fonte Santa nas imediações do traçado 

apresenta-se coberto por algum eucalipto. 

 

Após o vale do rio da Fonte Santa, este pequeno sub-eixo desenvolve-se essencialmente ao 

longo de áreas florestais (com elementos autóctones) de baixa densidade com matos e 

também algumas áreas urbanas com um moderado interesse ao nível da capacidade de 

suporte para a fauna e onde é recomendada a colocação da passagem para a fauna. 

 

 

6.7.2.5.3.2 LB 

 

A ligação entre sub-troços LB compreende os sub-eixos 2.8.1 e o eixo 2.10. 

 

O sub-eixo 2.8.1 desenvolve-se totalmente no interior do Sítio e PNSAC, junto ao seu limite 

poente, atravessa fundamentalmente áreas florestais de produção e áreas agrícolas, 

intersectando também algumas pequenas manchas arbóreas não associadas à produção 

intensiva de madeira, no início do sub-eixo, assim como uma pequena área de matos, no 

final do mesmo. 
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Apesar da extensa escavação (entre o km 0+810 e o km 1+680) existente neste sub-eixo, as 

passagens hidráulicas previstas garantem uma permeabilidade aceitável, atenuando o efeito 

barreira causado sobre a fauna. 

 

O sub-eixo 2.10 efectua a transição para o exterior do Sítio e do PNSAC, sendo quase 

exclusivamente constituído por área agrícola e florestal. 

 

Ao nível florestal há um predomínio de floresta de produção, encontrando-se também 

pequenas manchas com carvalhos e matos resultantes do abandono agrícola, cujo conjunto 

contribui para suportar interessantes grupos faunísticos, como os répteis, aves e mamíferos. 

É também o eixo que vai mais junto ao IC2 e mais afastado do sistema da Ribeira do Mogo; 

contudo, o viaduto que atravessa o IC2 e o Rio da Fonte Santa é menos extenso que no 

caso das ligações LE e LF, o que constitui um factor que poderá dificultar as já reduzidas 

possibilidades de migração de fauna entre o PNSAC e o sistema da ribeira do Mogo, através 

do rio da Fonte Santa. Após este viaduto a permeabilidade à fauna desta ligação é bastante 

reduzida, pelo que se considera o impacte do efeito de barreira negativo, directo, de média a 

elevada magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e significativo. 

 

 

6.7.2.5.3.3 LC 

 

Esta ligação entre sub-troços é composta pelos sub-eixos 2.2.1 e 2.2.2. 

 

O sub-eixo 2.2.1 apresenta afectações idênticas, e já descritas, às do sub-eixo 2.1.1 da 

ligação entre sub-troços LA. 

 

O sub-eixo 2.2.2 intersecta, em viaduto, o rio da Fonte Santa. Neste curso de água está 

referenciada a lontra, não constituindo a afectação deste curso de água um afectação 

significativa para esta espécie. 

 

Do km 3+000 ao km 15+500, a área afectada é consideravelmente diferente em relação às 

duas outras ligações alternativas anteriores, pelo que consiste essencialmente em área 

agrícola, mas também áreas florestais e urbanas. 
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Destaque-se uma mancha arbórea de elevada naturalidade entre o km 4+750 e o km 5+750. 

A permeabilidade mínima ao longo desta mancha, bem como ao longo deste sub-eixo, de 

uma maneira geral, não está garantida devido a uma extensa escavação e ao reduzido 

número de passagens hidráulicas, tornando o impacte da perturbação dos fluxos faunísticos 

um impacte negativo, directo, de elevada magnitude, permanente, certo, regional, 

irreversível e significativo. 

 

 

6.7.2.5.3.4 LD 

 

A ligação LD entre sub-troços 1 e 2 é constituída pelos sub-eixos 2.2.1 e 2.3.1.  

 

Os impactes associados ao sub-eixo 2.2.1 são idênticos aos do sub-eixo 2.1.1 descritos na 

ligação LA. 

 

O sub-eixo 2.3.1 atravessa o vale do rio da Fonte Santa em viaduto, o que minimiza a 

afectação sobre o pequeno corredor ecológico existente. O efeito de barreira que o IC2 

representa para este corredor é já significativo pelo que é necessário que o projecto da 

ferrovia em estudo não intensifique adicionalmente a barreira à migração faunística. Em 

virtude do referido, e através de duas passagens para a fauna, minimiza-se este impacte 

negativo considerado significativo para pouco significativo, directo, de média magnitude, 

permanente, certo, regional e irreversível.  

 

 

6.7.2.5.3.5 LE 

 

Esta ligação é composta pelos sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2. 

A caracterização e avaliação dos impactes do sub-eixo 2.8.1 foi já efectuada na análise da 

ligação LB. 

 

O sub-eixo 2.8.2 faz a transição do interior do Sítio e PNSAC para o eixo 2.1 

desenvolvendo-se em zonas de matos, áreas agrícolas, rio da Fonte Santa e manchas 

arbóreas com considerável capacidade de suporte para a fauna, na área a norte do rio da 

Fonte Santa, constituindo um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, 

certo, local, irreversível e significativo. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.349 

 

O atravessamento do rio da Fonte Santa por um extenso viaduto permite manter condições 

mínimas de circulação faunística entre o PNSAC e o vale deste rio, apesar da forte presença 

do IC2. O rio da Fonte Santa constitui um pequeno corredor entre o PNSAC e o rio Seco, 

estando nele referenciado a presença da lontra. Este último e a sua área envolvente, o rio 

da Fonte Santa e também a ribeira do Mogo e rio Seco (nesta abordagem designados como 

Sistema da Ribeira do Mogo) constituem áreas de interesse natural pelos vales encaixados 

que proporcionam escarpas à fauna rupícola e pelos matos mediterrânicos que abrigam 

uma elevada diversidade de répteis, aves e mamíferos, mas a funcionalidade deste pequeno 

corredor ecológico é mantida pelo extenso viaduto previsto, bem como pela passagem para 

a fauna proposta no âmbito do presente estudo, com vista a aumentar a permeabilidade do 

eixo 2.8.2 onde os biótopos proporcionam boas condições para as espécies faunísticas, 

minimizando o efeito de barreira e o efeito de ilha sobre o Sítio e PNSAC. 

 

A afectação do PNSAC e do Sítio constitui um impacte negativo, directo, de média 

magnitude, permanente, certo, local, irreversível e significativo, por ser uma área protegida 

por lei, vocacionada, entre outras, para a preservação dos valores faunísticos, apesar da 

sua afectação ser marginal e numa zona algo degradada. 

 

 

6.7.2.5.3.6 LF 

 

A ligação entre sub-troços LF é constituída pelo sub-eixo e eixo 2.8.1 e 2.9. 

 

Os impactes associados ao sub-eixo 2.8.1 foram já descritos na análise da ligação LB. 

 

O eixo 2.9, semelhante ao sub-eixo 2.8.2, apresenta interesse em termos de biótopos 

disponíveis para a fauna, atravessando também um corredor ecológico de pequena 

dimensão entre duas áreas naturais de interesse ecológico: PNSAC e Sistema da Ribeira do 

Mogo. O atravessamento do rio da Fonte Santa em extenso viaduto permite um mínimo de 

permeabilidade a este corredor ecológico, ligando o PNSAC à região oeste do país. 

 

Uma parte inicial deste sub-eixo desenvolve-se dentro do PNSAC, terminando depois fora 

deste, ligando ao eixo 2.3. 
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6.7.2.5.4 Alternativas Sub-Troço 2 

 

6.7.2.5.4.1 2A 

 

Esta alternativa segue o eixo 2.1 e é constituída pelos sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6. 

 

O sub-eixo 2.1.3 entre os km 4+950 e km 7+650 afecta uma área de elevada sensibilidade 

ecológica, o vale da ribeira do Mogo. 

 

Este sub-eixo atravessa o vale da ribeira do Mogo, um vale encaixado com escarpas que 

abrigam uma interessante fauna rupícola e cavernícola, como o morcego-de-ferradura-

grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) e 

também o bufo-real (Bubo bubo), com estatuto de protecção e estatuto de conservação 

desfavorável em Portugal. A vegetação envolvente, à base de matos mediterrânicos e pinhal 

com subcoberto, em conjunto com os elementos rupícolas existentes, constituem biótopos 

com elevada capacidade de suporte para a fauna, desde os répteis, às aves e aos 

mamíferos terrestres. O local de atravessamento da ribeira do Mogo ocorre numa zona de 

escarpas com menor dimensão constituindo, contudo, um impacte negativo, directo, de 

elevada magnitude, permanente, certo, local a regional, irreversível e significativo. 

 

Este sub-eixo será intersectado futuramente pelo IC 9 a cerca de 1,5 km de distância, entre 

Ataíja de Cima e Casais de Santa Teresa, constituindo, por cumulatividade, um factor 

adicional de fragmentação e perturbação desta área natural/corredor ecológico. 

 

Até ao final, este sub-eixo (margem esquerda do rio de Cós) desenvolve-se em área 

predominantemente florestal de produção e agrícola. 

 

O sub-eixo 2.1.4 inicia-se com um aterro de grandes dimensões (cerca de 800m de 

extensão, mais de 20m de altura e 120m de largura) ao longo do vale do rio de Cós, 

atravessando este rio ao km 13+500. Este vale é constituído por pequenas parcelas 

agrícolas com alguns pequenos bosquetes de pinheiro-manso, pequenos olivais e algum 

eucalipto, que conjuntamente com o curso de água, resulta numa combinação interessante 

de biótopos que proporcionam uma capacidade de suporte de fauna com importância a nível 

local e regional. 
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Este vale constitui um corredor ecológico de médias dimensões que possibilita a migração 

faunística entre esta região e o litoral oeste do país. A existência de duas passagens 

hidráulicas previstas de grande dimensões, garante um certo nível de permeabilidade a este 

aterro, contudo, este impacte negativo considera-se directo, de média magnitude, 

permanente, certo, regional, irreversível e significativo, pela constrição significativa que o 

aterro provoca neste vale à livre circulação da fauna, apesar da integração paisagística a 

realizar com vista à potenciação da utilização de uma das passagens por parte da fauna 

terrestre. 

 

O vale do rio Alpedriz, ao km 15+900, é de menores dimensões, apresenta uma estreita 

faixa agrícola, mas possui uma galeria ripícola com elementos arbóreos, constituindo 

também um corredor ecológico para a fauna com orientação nascente-poente. O 

atravessamento do rio Alpedriz em viaduto representa um impacte pouco significativo ao 

nível da afectação dos biótopos e deste corredor ecológico, em ambas as fases do projecto 

(construção e exploração). 

 

Do rio Alpedriz até à intersecção da A8, ao km 22+920, o traçado desenvolve-se 

fundamentalmente em área florestal de produção, dominada por eucalipto (e também algum 

pinheiro-bravo), que poderá possuir algum interesse apenas pelo facto de constituir uma 

extensa mancha verde no território, com um baixo grau de fragmentação; contudo, por ser 

composta por densos eucaliptais e algum pinhal, apresenta uma média/baixa capacidade de 

suporte para a fauna e constitui, como tal, um impacte negativo pouco significativo. 

 

Após a intersecção da A8, este sub-eixo desenvolve-se paralelamente e a poente daquela 

auto-estrada e muito próximo das áreas sociais de Picassinos, Tojeira e Albergaria, pelo que 

o interesse faunístico é reduzido e o impacte gerado pouco significativo. Compreende 

também a afectação marginal da Mata Nacional do Casal da Lebre, uma área de pinhal que 

devido à proximidade da A8 se revela pouco interessante do ponto de vista faunístico. 

 

Ao km 27+260 é intersectada a linha de caminho de ferro Linha do Oeste. 

 

O sub-eixo 2.1.5 começa por atravessar a ribeira do Fagundo em viaduto, ao km 29+500. 

Esta ribeira encontra-se bastante confinada pela área urbana de Albergaria, pela A8 e pela 

prevista A17, não representando uma capacidade de suporte faunístico relevante, sobretudo 
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devido ao grau de fragmentação e ao efeito de barreira provocado pelas rodovias existentes 

e previstas, mas também pelo facto de que a envolvente ao traçado é composta por floresta 

de produção dominada por eucalipto, apesar da proximidade à referida ribeira. 

 

Até ao vale do rio Lis é intersectada uma extensa mancha arbórea de produção (eucaliptos 

e pinheiro-bravo), aproximadamente entre o km 30+000 e o km 35+000. 

 

Sensivelmente entre o km 31+500 e o km 32+000 prevê-se a instalação da Estação de 

Leiria (Poente), bem como dos acessos à mesma. Quer a estação quer os seus acessos 

localizam-se numa área de reduzida capacidade de suporte para a fauna, constituindo a 

perda de biótopos e a perturbação gerada um impacte negativo, directo, de reduzida 

magnitude, certo, local e pouco significativo. 

 

O vale do rio Lis, ao km 36+000, constitui um corredor ecológico com interesse 

conservacionista, essencialmente pela sua dimensão, apesar de se encontrar regularizado e 

marginado por várias áreas sociais. As valas existentes e as pequenas parcelas agrícolas 

de regadio proporcionam interessantes biótopos de alimentação. A regularização do rio 

propriamente dito dificulta o acesso ao mesmo, comprometendo o suporte faunístico por 

constituir uma condicionante ao livre e fácil acesso aos vários biótopos disponíveis. 

 

O corredor ecológico do vale do rio Lis tem um papel relevante na ligação entre o interior 

centro do país e o pinhal litoral da região oeste/centro como, por exemplo, a Mata Nacional 

do Pinhal de Leiria ou outras como a Mata Nacional do Urso. Este sub-eixo atravessa este 

vale em extenso viaduto (2,4 km) pelo que não constitui um factor que condicione 

fortemente a sua funcionalidade como corredor ecológico, considerando-se um impacte 

negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e pouco 

significativo, em ambas as fases do projecto. 

 

O sub-eixo 2.1.6, entre o km 38+000 e o km 45+000, atravessa uma mancha florestal, 

confinada por áreas sociais; este sub-eixo irá fragilizar um corredor ecológico de pequena 

dimensão entre o rio Lis e a parte média da ribeira dos Milagres, através do corredor 

formado pelas ribeiras do Babasco e do Souto. As passagens hidráulicas previstas 

asseguram uma funcionalidade mínima neste pequeno corredor ecológico. 
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O sub-eixo 2.1.6 termina passando por entre várias áreas sociais e pequenas manchas 

florestais de produção de eucalipto e pinheiro-bravo, não demonstrando particular 

capacidade de suporte faunístico. Excepção feita ao vale da ribeira de Carnide, pois 

constitui uma área com mediana capacidade de suporte para a fauna, na medida em que 

apresenta uma vegetação ripícola com salgueiros, choupos e pequenas áreas agrícolas, 

algumas com árvores de fruto. 

 

 

6.7.2.5.4.2 2B 

 

A alternativa de traçado 2B é bastante semelhante à alternativa 2A à excepção do sub-eixo 

final, em que na presente alternativa é utilizado o sub-eixo 2.5.1. 

 

A análise dos impactes dos sub-eixos 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 foi já efectuada na alternativa 2A. 

 

O sub-eixo 2.5.1 diverge do eixo 2.1, pouco depois da travessia do rio Lis, desenvolvendo-

se num corredor mais a poente do último, evitando a malha urbana da Bidoeira de Cima e, 

por conseguinte, interceptando uma maior área de eucaliptal e algum pinhal-bravo, uma 

destas manchas florestais compreende o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho. Devido 

à menor fragmentação e perturbação é expectável que apresente uma capacidade de 

suporte faunístico ligeiramente superior que o eixo alternativo 2.1, apresentando uma baixa 

a moderada capacidade de suporte de espécies faunísticas. 

 

Este sub-eixo atravessa também um maior número de pequenos vales que podem funcionar 

como pequenos corredores ecológicos, tais como a ribeira de Carnide, os vales dos seus 

afluentes e a ribeira de Mendes. Os vários viadutos previstos asseguram um bom nível de 

permeabilidade a estes pequenos corredores ecológicos, constituindo um impacte negativo, 

directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local a regional, irreversível e pouco 

significativo. 

 

A ribeira de Carnide é atravessada numa zona onde a vegetação ripícola foi recentemente 

cortada na totalidade, certamente na sequência de obras de regularização das margens 

desta ribeira, o que confere, actualmente, uma muito baixa capacidade de suporte de fauna. 

A capacidade de suporte faunístico futura depende do modo como a vegetação ripícola 

recuperar. 
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6.7.2.5.4.3 2C 

 

Esta alternativa apenas difere da alternativa 2A num eixo intermédio, o eixo 2.7. 

 

O eixo 2.7 surge em alternativa ao sub-eixo 2.1.4 e tal como ele atravessa o vale do rio de 

Cós num aterro de grandes dimensões, o que provoca uma constrição neste vale que 

contribui para o fluxo faunístico entre o interior centro do país e o litoral. Devido às 

dimensões deste aterro considera-se este um impacte negativo, directo, de média 

magnitude, permanente, certo, regional, irreversível e significativo 

 

O tipo de áreas afectadas difere apenas a partir da aproximação a A-do-Barbas/ Maceira-

Lis. Enquanto que o sub-eixo 2.1.4 contorna por poente a malha urbana e industrial de A-do-

Barbas/Maceira-Lis, o eixo 2.7 desenvolve-se entre a área urbana de A-do-Barbas e área 

industrial de Maceira-Lis (junto às grandes pedreiras aí existentes). Estes dois eixos 

encontram-se depois de atravessarem a A8, a nascente de Picassinos. 

 

Acresce também o facto de o rio de Pisões não ser atravessado em viaduto (ao contrário do 

que acontece para o sub-eixo 2.1.4), o que atendendo ao facto de este pequeno curso de 

água apresentar um baixo potencial de suporte faunístico, bem como a sua envolvente,  

constitui um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, local 

irreversível e pouco significativo. 

 

Assim, embora os biótopos afectados pelo sub-eixo 2.1.4 ao contornar Maceira-Lis sejam, 

essencialmente, compostos por eucaliptais, é mais favorável para a fauna do que as áreas 

urbanas e industriais, pelo que se considera que o eixo 2.7 apresenta uma capacidade de 

suporte faunístico menor que o seu sub-eixo alternativo 2.1.4, constituindo um impacte 

negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco 

significativo, ao nível das afectações sobre a fauna. 
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6.7.2.5.4.4 2D 

 

Esta alternativa é composta pelos sub-eixos 2.1.3, 2.7, 2.1.5 e 2.5.1, todos eles já 

analisados ao nível da caracterização e avaliação de impactes nas anteriores alternativas 

deste sub-troço 2. 

 

Pode resumir-se os principais impactes desta alternativa como sendo: (1) a afectação de 

áreas de interesse como a ribeira do Mogo e o vale do rio de Cós aquando da construção e 

exploração do projecto, afectando, por sua vez, (2) diversas espécies de interesse 

conservacionista (sobretudo mamíferos, com destaque para os quirópteros), bem como (3) a 

intensificação do efeito barreira entre o interior do território e o litoral. 

 

 

6.7.2.5.4.5 2E 

 

Esta alternativa desenvolve-se a nascente de Batalha / Leiria, ao contrário das anteriores 

que se desenvolvem a poente destas cidades. 

 

A alternativa 2E compreende os sub-eixos 2.2.3 e 2.2.4. 

 

O sub-eixo 2.2.3 desenvolve-se fundamentalmente ao longo de pequenas parcelas 

agrícolas, com vários pequenos olivais, e parcelas florestais, conferindo uma mescla 

interessante de biótopos de alimentação, abrigo e reprodução para os vários grupos de 

fauna aí existentes, principalmente os répteis, aves e mamíferos. 

 

Entre o km 10+000 e o km 10+800 deste sub-eixo encontra-se um vale de considerável 

naturalidade (matos) e, consequentemente, um razoável potencial de suporte para a fauna. 

 

Os dois viadutos, as passagens hidráulicas previstas e as adaptações para a fauna 

sugeridas asseguram uma permeabilidade suficiente a este sub-eixo, constituindo um 

impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local a regional, 

irreversível e pouco significativo. 
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Atravessa também a ribeira do Mogo, mas mais a montante, não constituindo um impacte 

significativo. 

 

Este sub-eixo será também intersectado futuramente ao km 8+270 pelo IC 9, que termina 

cerca de 400 m depois na EN1/IC2, constituindo, por cumulatividade, um factor adicional de 

fragmentação e perturbação desta área natural/corredor ecológico. 

 

O sub-eixo 2.2.4 é bastante extenso e possui dez viadutos e seis túneis, garantindo, à 

partida, uma permeabilidade muito razoável. 

 

Entre o km 16+000 e o km 21+000 o traçado está implantado ao longo do vale do rio Lena, 

que se encontra ocupado predominantemente por pequenas parcelas agrícolas, em que o 

rio propriamente dito apresenta frequentemente escassa vegetação ripícola, apesar desta 

ser pontualmente bem desenvolvida e estruturada. Este vale é atravessado num extenso 

viaduto (2,2 km de extensão) minimizando os impactes ao nível da degradação dos biótopos 

e o efeito de barreira para a fauna. Nas imediações surge uma ou outra mancha arbórea, de 

pequena dimensão, destacando-se apenas a que se localiza entre o km 19+250 e o km 

20+000, cerca de 150 m a leste do traçado, pela presença de carvalho-cerquinho, oliveira, 

matos arborescentes e algum eucalipto, assumindo funções, essencialmente, de abrigo para 

a fauna. 

 

Ao km 23+250 o traçado atravessa o pequeno vale da ribeira da Várzea/rio Maior. Este 

apresenta alguma vegetação arbórea, não de produção, com baixa densidade, que será 

afectada pelo eixo em análise, embora apenas parcialmente devido ao extenso viaduto 

previsto. 

 

Nas encostas que dividem estes dois últimos vales foram observados indivíduos, em voo, 

das espécies águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e águia-cobreira (Circaetus gallicus), 

usando a área em questão fundamentalmente como biótopo de alimentação no que diz 

respeito às áreas agrícolas e de matos, podendo nidificar nas encostas destes vales ou já 

nas áreas adjacentes pertencentes à orla da Serra de Porto de Mós. Contudo, a afectação 

sobre estas espécies não se considera significativa na medida em que não são afectações 

críticas sobre os biótopos de suporte destas espécies. 
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Ao km 25+850 é atravessado o troço inicial do Rio Lis e o pequeno vale encaixado que o 

conduz. A área envolvente afectada ardeu há cerca de 2 anos pelo que se reduz o seu 

interesse actual para a fauna. 

 

Entre o km 26+400 e o km 28+200 é afectada, pelo sub-eixo 2.2.4, uma mancha arbórea de 

pinhal-bravo de média densidade, também com áreas de matos, e ainda pertencente à 

franja noroeste da Serra de Porto de Mós, a nascente da localidade de Abadia, na 

envolvente à Senhora do Monte, e marginada a norte por um afluente da margem direita do 

rio Lis. Esta área natural apresentava um elevado potencial de suporte para a fauna, uma 

vez que eram fornecidos biótopos com elevada naturalidade e diversidade de elementos 

autóctones (matos e manchas arbóreas), contudo, sofreu um incêndio em verões recentes 

que reduziram drasticamente as condições de suporte para a fauna. Está também previsto 

um túnel entre os km 26+450 e km 27+450 e um viaduto ao km 27+950 que contribuem para 

minimizar bastante estes biótopos actualmente com reduzida capacidade de suporte 

faunístico, conferindo a este impacte um carácter directo, de reduzida magnitude, 

permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo. 

 

Entre o km 29+000 e o km 30+500 é intersectada uma outra área de vegetação arbórea de 

média densidade, a Mata da Curvachia, que é marginada a norte pelo ribeiro das Chitas, 

com interessante capacidade de suporte para a fauna devido ao conjunto de biótopos 

fornecidos, tais como matos arborescentes à base de medronheiro e manchas arbóreas não 

associadas à produção intensiva de madeira compostas por carvalho-cerquinho, pinheiro-

bravo, pinheiro-manso, oliveiras e também eucaliptos. A afectação sobre esta mancha será, 

numa área de elevada naturalidade, apresentando um viaduto na encosta norte sobre o 

vale, reduzindo a magnitude e significado desta afectação. Contudo, as extensas e 

profundas escavações levam a que a perda de biótopos, a perturbação e a falta de 

permeabilidade constituam impactes negativos, directos, de média magnitude, certos, locais 

e significativos. 

 

As três últimas manchas arbóreas referidas são parte integrante de uma área natural 

extensa localizada a nascente da área de implantação do traçado, designada por Serra de 

Porto de Mós, e da qual fazem parte o alto da Maunça, a Senhora do Monte e o Cabeço da 

Carapinha. Há uma forte presença de matos na zona de maior altitude. Assim, considera-se 

importante a manutenção dos corredores a poente desta área natural, garantindo alguma 

permeabilidade da via nesta região. Os túneis, viadutos e passagens hidráulicas previstas 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.358 

pelo projecto asseguram a permeabilidade mínima aos pequenos corredores ecológicos 

existentes. 

 

A norte do ribeiro das Chitas, o traçado desenvolve-se ao longo de uma área com grande 

abundância de áreas sociais e de rodovias como a A1, a EN1/IC2 e a ligação A1/IC2, assim 

como a prevista IC36 (ligação entre a A8 e a A1). 

 

Ao km 34+500 é atravessada a ribeira do Sirol. Apesar de esta ribeira ser já atravessada em 

viadutos pela A1 e ligação A1/IC2, o viaduto previsto mantém uma permeabilidade 

adequada, mantendo também a funcionalidade deste curso de água como pequeno corredor 

ecológico, numa zona já bastante descaracterizada e fragmentada. 

 

Confinado entre a A1 e a ligação A1/IC2, na margem esquerda da ribeira de Sirol, localiza-

se o Sítio PTCON0046 Azabuxo-Leiria (136 ha) proposto para integrar a Rede Natura 2000. 

Esta pequena área com interesse conservacionista foi classificada fundamentalmente pelos 

seus valores florísticos e vegetacionais, destacando-se a presença do lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi). Embora o eixo do traçado desta alternativa não se encontre dentro do 

limite deste Sítio, prevê-se que pelo menos os taludes da via afectarão directamente este 

Sítio Rede Natura 2000. Contudo, dado que a área afectada (entre o km 33+100 e o km 

33+600) consiste em pinhal-bravo e uma pequena ribeira (afluente da Ribeira do Sirol) que 

até apresenta uma vegetação ripícola descaracterizada pela presença de acácias, o impacte 

não será significativo do ponto de vista faunístico, a avaliar pelas características dos 

biótopos afectados.  

 

O Sítio PTCON0046 Azabuxo-Leiria será afectado também pela localização da Estação de 

Leiria. A estação propriamente dita localizar-se-á fora do limite deste Sítio, sendo os 

acessos à mesma os elementos do projecto que afectam directamente este Sítio, embora 

também de um modo marginal e pouco significativo do ponto de vista faunístico. 

 

A ribeira do Milagres, ao km 41+100, constitui um biótopo que apresenta interessantes 

condições de suporte faunístico. O pequeno ribeiro e a estreita galeria ripícola constituída 

por amieiros e salgueiros proporciona boas condições de abrigo, alimentação e reprodução 

à comunidade de vertebrados local. A afectação sobre esta área é minimizada pelo viaduto 

previsto para a travessia deste vale, pelo que se considera esta afectação um impacte 

negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo e pouco significativo. 
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A ribeira do Milagres seria um corredor ecológico cuja funcionalidade interessava manter; no 

entanto, este encontra-se já perturbado por várias outras infra-estruturas lineares (A1 e 

EN1/IC2) e pela abundância de áreas sociais nas suas imediações. Um afluente desta 

ribeira localizado a nascente possui tão boas condições, ou melhores, ao nível da função de 

corredor migratório para a fauna (dada a maior estruturação e naturalidade do coberto 

vegetal), não se tornando significativa a afectação deste eixo na Ribeira de Milagres, 

também pelo facto de esta ribeira ser atravessada em viaduto. 

 

Desde o km 32+000 do sub-eixo 2.2.4 até ao final da sua extensão, o traçado desenvolve-se 

predominantemente em áreas florestais de produção, passando por várias áreas sociais (de 

dimensões variadas), sendo que a mancha entre o km 40+500 e o km 42+100 (mancha 

florestal, com orientação E-O) poderá constituir um pequeno corredor ecológico para a 

fauna. A sua afectação constitui, no entanto, um impacte negativo, directo, de média 

magnitude, permanente, certo, irreversível e pouco significativo. 

 

O vale da ribeira de Carnide, e seus afluentes, entre o km 45+800 ao km 47+600, constitui 

uma área com mediana capacidade de suporte para a fauna, na medida em que apresenta 

uma vegetação ripícola com salgueiros, choupos e pequenas áreas agrícolas, algumas com 

árvores de fruto. O atravessamento deste vale em viaduto torna o impacte negativo sobre a 

fauna e os seus biótopos directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, 

irreversível e pouco significativo. 

 

No cômputo geral, este extenso sub-eixo afecta uma grande diversidade de biótopos, 

valores faunísticos e conservacionistas, constituindo um impacte global tendencialmente 

negativo e pouco significativo, mesmo tendo em conta as medidas de projecto (viadutos e 

túneis) que minimizam os impactes gerados. 

 

 

6.7.2.5.4.6 2F 

 

Esta alternativa difere da anterior apenas na sua porção inicial, na medida em que se inicia 

com o sub-eixo 2.3.2, em vez do sub-eixo 2.2.3. 
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A área atravessada pelo sub-eixo 2.3.2 é predominantemente florestal e contígua à margem 

esquerda da ribeira do Mogo, desenvolvendo-se com uma orientação dominantemente 

paralela a esta. Apenas na porção inicial e final deste sub-eixo são afectadas áreas 

agrícolas e sociais.  

 

Destaque-se também a presença de algumas pedreiras localizadas a leste deste sub-eixo, 

entre a localidade de Ataija de Baixo e o km 10+000, um factor de degradação ambiental. 

 

Este troço da ribeira do Mogo poderá servir de biótopo de alimentação a várias espécies de 

interesse conservacionista que ocorrem mais a sul nesta ribeira, como o morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e também o morcego-de-peluche 

(Miniopterus schreibersii), bem como de abrigo e reprodução a outras espécies, 

principalmente de aves e mamíferos, embora tendencialmente de menor valor 

conservacionista.  

 

A afectação (destruição e perturbação) desta faixa florestal longitudinalmente à ribeira do 

Mogo constituirá um impacte negativo, directo, de média magnitude, permanente, certo, 

local a regional, irreversível e significativo. 

 

As passagens hidráulicas previstas pelo projecto e a integração paisagística das mesmas 

recomendada no âmbito desta análise contribuem para a manutenção de um nível mínimo 

de permeabilidade entre a ribeira do Mogo e a envolvente a nascente, pelo que este impacte 

é classificado como negativo, directo, de reduzida magnitude, certo, local a regional, 

irreversível e pouco significativo. 

 

Ao nível cumulativo, acresce ainda sobre esta área natural a intersecção da mesma pelo 

IC9, entre Ataija de Cima e Casais de Santa Teresa, constituindo um factor adicional de 

fragmentação e perturbação desta área natural/corredor ecológico. 

 

Os impactes associados ao sub-eixo 2.2.4 foram já descritos na alternativa 2E. 
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6.7.2.5.5 Alternativas do Sub-Troço 3 

 

6.7.2.5.5.1 3A 

 

A alternativa 3A compreende os eixos e sub-eixos 2.11, 2.4.2 e 2.5.3. 

 

O eixo 2.11 é um eixo de pequenas dimensões que se inicia junto à ribeira de Carnide, 

numa zona de floresta de produção constituída por eucalipto e também por pinheiro-bravo.  

 

Os biótopos afectados, além da floresta de produção já referida que domina a área de 

implantação deste pequeno sub-eixo, compreende também pequenas parcelas agrícolas 

localizadas ao longo do afluente da margem esquerda da ribeira de Carnide. 

 

Do ponto de vista faunístico, não se prevê a ocorrência de espécies de particular interesse 

conservacionista, apesar da grande proximidade à cabeceira da ribeira de Carnide. Tal fica 

a dever-se à monotonia dos biótopos disponíveis (eucaliptais e pinhais de produção), 

considerando-se o impacte ao longo do eixo 2.11 como negativo, directo, de reduzida 

magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco significativo. 

 

O sub-eixo 2.4.2 também apresenta uma extensão reduzida, atravessando uma área de 

floresta de produção. 

 

Ao longo deste sub-eixo ocorrem nas proximidades algumas áreas de exploração de inertes 

que originam uma óbvia destruição e perturbação dos biótopos, mas por vezes também a 

criação de áreas de nidificação para algumas espécies de aves, como por exemplo o 

peneireiro-vulgar, não havendo, contudo, motivos de particular interesse do ponto de vista 

faunístico na área de intervenção deste sub-eixo, pelo que se considera o seu impacte 

negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco 

significativo. 

 

O eixo 2.5 desenvolve-se muito próximo, quase paralelamente, à A1, inicialmente em áreas 

de eucalipto, posteriormente intercepta várias áreas urbanas e no final novamente áreas de 

eucalipto e pinhal-bravo até próximo do rio Arunca. 
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A forte presença da auto-estrada não permite a existência de corredores ecológicos viáveis, 

que, combinado com o coberto vegetal dominante não cria condições de suporte a uma 

comunidade faunística com interesse conservacionista. Acresce também a prevista 

continuação do IC 8 para poente, cruzando este sub-eixo sensivelmente ao km 19+595, 

aumentando a fragmentação dos biótopos, bem como o efeito barreira sobre as espécies 

faunísticas. 

 

O eixo 2.5 apresenta alguns troços com extensão superior a 1km sem permeabilidade à 

fauna, devido a extensas escavações, o que atendendo à actual (e prevista) fragmentação e 

efeito de barreira dos biótopos, à qualidade dos últimos e respectivas espécies faunísticas 

suportadas, se considera um impacte negativo sobre estas pouco significativo. 

 

Registe-se também o atravessamento em aterro do rio de Pisões, sensivelmente ao km 

7+920 do sub-eixo 2.5.1, um pequeno vale que poderia desempenhar pequenas funções de 

corredor ecológico, que atendendo aos biótopos presente, às espécies faunísticas que 

suporta e à proximidade da A1 não constitui um impacte negativo significativo. 

 

As versões 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C deste sub-eixo diferem, ligeiramente, no respectivo 

traçado, bem como ao nível da sua permeabilidade, destacando-se a opção 2.5.3C como a 

que apresenta uma menor permeabilidade da ferrovia. 

 

Contudo, o impacte global deste sub-eixo sobre a fauna e os pequenos corredores 

existentes é considerado negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, 

irreversível e pouco significativo. 

 

 

6.7.2.5.5.2 3B 

 

Esta alternativa inicia-se com o sub-eixo 2.1.7 que apresenta afectações na fauna idênticas 

ao início da alternativa anterior com o eixo 2.11, já analisado. 

 

O sub-eixo 2.2.6 atravessa várias manchas arbóreas de produção, no entanto, a presença 

quase permanente da A1 e da EN1/IC2 a nascente deste sub-eixo, assim como a 

abundância de áreas sociais leva a que seja difícil considerar corredores ecológicos devido 

ao significativo efeito de barreira/fragmentação do habitat produzido pelas referidas vias. 
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Ao km 51+500, o sub-eixo 2.2.6 intersecta a A1. 

 

Relativamente ao sub-eixo 2.2.7, a cerca de 1,5 km a nascente deste sub-eixo encontra-se 

uma pequena albufeira, nas imediações do Parque Industrial Manuel da Mota, cujas 

margens estão cobertas essencialmente por pinheiro-bravo e eucalipto, que evidenciou uma 

considerável actividade ao nível dos anatídeos e anfíbios. Os anatídeos podem deslocar-se 

a grandes distâncias para se alimentarem, no entanto, dada a distância a que a albufeira se 

encontra e o facto de o eixo se desenvolver predominantemente em escavação torna o 

eventual risco de colisão com estas aves um impacte negativo, directo, de reduzida 

magnitude, permanente, provável, local, irreversível e pouco significativo. 

 

Ao km 59+300 este sub-eixo intersecta novamente a A1. 

 

Relativamente à afectação de eventuais corredores ecológicos que façam ligação à Serra do 

Sicó (Sítio PTCON0045 proposto para integrar a Rede Natura 2000) não se pode ignorar o 

facto de que, por meio terrestre, entre o Sítio mencionado e a área de implantação do 

projecto se encontra a A1 e a EN1/IC2, fortes elementos fragmentadores e de barreira dos 

ecossistemas e habitats. Assim, prevê-se que a migração faunística ocorra de um modo 

mais eficaz associada ao meio aquático, por exemplo através da vegetação ripícola, das 

passagens hidráulicas e de viadutos presentes nas infra-estruturas lineares supra-referidas, 

as quais têm continuidade ao nível da configuração deste traçado, tornando o impacte 

provocado um impacte negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, 

irreversível e pouco significativo. 

 

 

6.7.2.5.5.3 3C 

 

Esta alternativa, composta pelos sub-eixos 2.5.2 e 2.5.3, aproxima-se da A1, posicionando-

se entre os vales dos rios Carnide e Arunca, mas compreendendo ainda pequenos vales de 

afluentes do rio Carnide. No entanto, não há razão para tecer considerações acerca de 

possíveis pequenos corredores viáveis, pois o efeito barreira da A1 é bastante forte. 

 

Em relação à capacidade de suporte faunístico do meio não se prevê que apresente 

espécies de particular interesse conservacionista. 
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O sub-eixo 2.5.3 foi já analisado para a alternativa 3A. 

 

 

6.7.2.5.5.4 3D 

 

Esta alternativa faz a transição entre as alternativas anteriores, mais a poente, e as que se 

desenvolvem mais a nascente. 

 

O eixo 2.6 atravessa os pequenos vales dos ribeiros efluentes da ribeira de Carnide até ao 

km 2+000, sendo predominantemente florestais (à base de eucalipto), mas também com 

pequenas parcelas agrícolas junto à ribeira. Estes vales são atravessados em viaduto, o que 

minimiza a já reduzida funcionalidade pré-existente ao nível dos eventuais e pequenos 

corredores ecológicos aí localizados. 

 

Até ao km 4+100 atravessa áreas predominantemente florestais em direcção à A1, 

intersectando esta ao km 4+130. 

 

Entre o km 6+250 e o km 6+750 atravessa, em aterro, o vale da ribeira da Roussa. Depois 

desenvolve-se novamente em área florestal de produção até à ligação ao Eixo 2.2. 

 

Ao longo deste eixo parece não se justificar a referência a corredores ecológicos devido à 

proximidade de um elemento fortemente fragmentador e de efeito de barreira como a A1.  

 

Este eixo intersecta e aproxima-se de várias explorações de inertes que exercem 

presentemente uma certa perturbação das espécies faunísticas e seus biótopos, que 

atendendo à diversidade e qualidade de ambos não constitui um impacte negativo 

significativo. 

 

Ao nível das espécies faunísticas potencialmente afectadas, o impacte negativo neste eixo é 

classificado como directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local e pouco 

significativo. 

 

A parte final desta alternativa é composta pelo sub-eixo 2.2.7, já analisado aquando da 

alternativa 3B. 
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6.7.2.5.5.5 3E 

 

Esta alternativa atravessa, ao longo do eixo 2.4, áreas essencialmente florestais ao longo de 

pequenos vales de ribeiros efluentes da ribeira de Carnide. O principal afluente é 

intersectado numa zona com vegetação arbórea composta por salgueiros e choupos e 

também pequenas áreas agrícolas com árvores de fruto, entre outras, com uma média 

capacidade de suporte faunístico. A transição deste vale em viaduto traduz-se num impacte 

negativo, directo, de reduzida magnitude, permanente, certo, local, irreversível e pouco 

significativo para a fauna. 

 

Segue paralelamente à A1 e à EN1/IC2, a escassos quilómetros de distância destas, pelo 

que não se poderá dizer que interfere com corredores ecológicos de interesse 

conservacionista. 

 

Ao longo do eixo 2.4 ocorrem nas proximidades algumas áreas de exploração de inertes que 

originam uma óbvia destruição e perturbação dos biótopos, mas por vezes também a 

criação de áreas de nidificação para algumas espécies de aves, como por exemplo o 

peneireiro-vulgar, não havendo, contudo, motivos de particular interesse do ponto de vista 

faunístico na área de intervenção deste sub-eixo, pelo que se considera o seu impacte 

pouco significativo.  

 

Termina através do sub-eixo 2.5.3 que já foi analisado na alternativa 3A. 

 

 

6.7.2.5.5.6 3F 

 

Esta alternativa compreende os sub-eixos 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7. 

 

O sub-eixo 2.2.5 é muito curto e os impactes sobre a fauna a ele associados são idênticos 

aos do sub-eixo 2.2.6, analisado na alternativa 3B, bem como o sub-eixo 2.2.7. 
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6.7.2.6 Síntese de impactes 

 

Com vista a sintetizar os impactes negativos mais significativos que ocorrem em cada uma 

das alternativas do projecto, apresenta-se o quadro síntese dos impactes sobre os valores 

faunísticos - Quadro 6.7.3. 

 

A classificação dos impactes será efectuada com base nos critérios apresentados no 

Quadro 6.1.2., constante no Cap. 6.1. 

 

Dado o elevado grau de síntese e abrangência do quadro apresentado, a sua análise não 

dispensa a consulta da análise da identificação e avaliação de impactes por área natural, 

por espécie faunística e também por alternativas. 

 

Ao longo do quadro, quando ocorrem duas opções na mesma célula, tal deve-se ao facto de 

esse impacte existir quer na fase de construção quer na fase de exploração, existindo 

correspondência entre as duas opções apresentadas. 

 

Situações em que uma alternativa apresenta um impacte negativo significativo mas pontual 

ou que apresenta um impacte negativo que se situa entre o pouco significativo e o 

significativo são representadas com parêntesis a envolver o sinal de significativo nas 

respectivas colunas da tabela. 

 

Relativamente ao sub-troço 3, as alternativas não constituem um factor diferenciador no que 

diz respeito aos impactes sobre os valores faunísticos que afectam, apresentando uma 

classificação muito homogénea no que toca aos critérios considerados na síntese de 

impactes. 
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Quadro 6.7.3 - Síntese dos principais impactes sobre os valores faunísticos, por alternativa. 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

Perturbação do corredor ecológico rio Tejo – Serra de Montejunto Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino  

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - - - 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino 
CONST - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - - LOA 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - - 

Perturbação do corredor ecológico rio Tejo – Serra de Montejunto Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - - - 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino 
CONST - ●●● DIR TEMP C L IRREV - - - - LOB 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Rio da Ota; Vala do Archino; Paul do 

Archino 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - - 

Sub-troço 1 

Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, Casais da Texuga, 

Paradas, Ninho da Águia, Turquel-Carv. 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - (-) - (-) 1A 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores e biótopos 

identificados 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira; vale da Ribª da Amieira 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, C. da Texuga, Parada, 

Vale da Loba, N. da Águia, Turquel-Carv. 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - (-) - (-) 1B 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores e biótopos 

identificados 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira; PNSAC 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, Casais da Texuga, Parada, 

Ninho da Águia 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - - 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores, biótopos e 

áreas classificadas identificadas 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

1C 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Limite poente do PNSAC; Abrigo de 

quirópteros Alcobaça I 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 
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Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira; vale da Ribª da Amieira; 

PNSAC 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, Casais da Texuga, Parada, 

Vale da Loba, Ninho da Águia 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - - 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores, biótopos e 

áreas classificadas identificadas 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

1D 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Limite poente do PNSAC; Abrigo de 

quirópteros Alcobaça I 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira; PNSAC 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, Casais da Texuga, Parada, 

Ninho da Águia 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - - 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores, biótopos e 

áreas classificadas identificadas 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

1E 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Limite poente do PNSAC; Abrigo de 

quirópteros Alcobaça I 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Perturbação dos corredores ecológicos Rio Tejo – Serra de Montejunto 

e Serra de Montejunto – PNSAC 
Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia 

Rio da Ota; Vala do Archino; Ribª da 

Ameixoeira; vale da Ribª da Amieira; 

PNSAC 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Outros biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Alto da Gorda, Casais da Texuga, Parada, 

Vale da Loba, Ninho da Águia 
CONST - ●● DIR TEMP C L IRREV - - 

Afectação de anfíbios, aves e mamíferos de interesse conservacionista Desmatações; Abertura de acessos de obra; Circulação ferroviária 
Nos principais corredores, biótopos e 

áreas classificadas identificadas 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

1F 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia 
Limite poente do PNSAC; Abrigo de 

quirópteros Alcobaça I 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2  

Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

LA 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Vale do Rio da Fonte Santa e sua 

envolvente 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

LB 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia Limite poente do PNSAC 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

LC Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 
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Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

LD 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Vale do Rio da Fonte Santa e sua 

envolvente 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Vale do Rio da Fonte Santa e sua 

envolvente 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - LE 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia Limite poente do PNSAC 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Perturbação do corredor ecológico PNSAC – Sistema da Ribª do Mogo Aterros e escavações; Desmatações; Presença física da ferrovia Vale do Rio da Fonte Santa 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Biótopos afectados Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações 
Vale do Rio da Fonte Santa e sua 

envolvente 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - LF 

Afectação do PNSAC e Sítio PTCON0015 Desmatações; Aterros e escavações; Presença física da ferrovia Limite poente do PNSAC 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - - 

Sub-troço 2 

Afectação de áreas de interesse conservacionista como o Sistema da 

Ribª do Mogo e o vale do Rio de Cós 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação de aves e mamíferos de interesse conservacionista 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 2A 

Intensificação do efeito barreira litoral/interior Presença física da ferrovia Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Afectação de áreas de interesse conservacionista como o Sistema da 

Ribª do Mogo e o vale do Rio de Cós 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação de aves e mamíferos de interesse conservacionista 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 2B 

Intensificação do efeito barreira litoral/interior Presença física da ferrovia Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação de áreas de interesse conservacionista como o Sistema da 

Ribª do Mogo e o vale do Rio de Cós 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação de aves e mamíferos de interesse conservacionista 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 2C 

Intensificação do efeito barreira litoral/interior Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 
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Afectação de áreas de interesse conservacionista como o Sistema da 

Ribª do Mogo e o vale do Rio de Cós 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação de aves e mamíferos de interesse conservacionista 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 2D 

Intensificação do efeito barreira litoral/interior Presença física da ferrovia Vale da Ribª do Mogo; Vale do Rio de Cós 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C R 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 

Afectação do Sítio PTCON0046 – Azabuxo/Leiria Abertura de acessos de obra; Desmatações; Escavações e aterros Azabuxo – Leiria 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- (-) - 

Afectações sobre a orla noroeste da Serra de Porto de Mós, biótopos 

de elevada capacidade de suporte faunístico 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Orla noroeste da Serra de Porto de Mós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 2E 

Afectação de aves de rapina 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Entre o Rio Lena e a Ribª da Várzea 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Afectação do Sítio PTCON0046 – Azabuxo/Leiria Abertura de acessos de obra; Desmatações; Escavações e aterros Azabuxo – Leiria 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- (-) - 

Afectações sobre a orla noroeste da Serra de Porto de Mós, biótopos 

de elevada capacidade de suporte faunístico 
Abertura de acessos de obra; Desmatações; Aterros e escavações Orla noroeste da Serra de Porto de Mós 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - (-) 2F 

Afectação de aves de rapina 
Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

Circulação ferroviária 
Entre o Rio Lena e a Ribª da Várzea 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - - 

Sub-troço 3 

3A 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 

3B 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 

3C 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 

3D 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 

3E 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 

3F 
Perda de biótopos, mortalidade, perturbação e efeito barreira sobre a 

fauna local 

Desmatações; Aterros e escavações; Abertura de acessos de obra; 

presença física da ferrovia 
Vales da Ribª de Carnide e do Rio Arunca 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR 

TEMP 

/PER 
C L 

REV/ 

IRREV 
- - 
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6.7.2.7 Impactes cumulativos 

 

Os impactes cumulativos de uma nova infra-estrutura linear, que apesar de apresentar uma 

certa permeabilidade aos fluxos migratórios de fauna (proporcionada pelos viadutos, 

passagens hidráulicas, passagens inferiores e, eventualmente, passagens dedicadas para a 

fauna), constitui um factor de intensificação da existência de barreiras no território à livre 

circulação de fauna. 

 

A linha ferroviária em estudo constitui, inegavelmente, um elemento barreira por si só, mas 

contribui também, por cumulatividade com as outras infra-estruturas lineares existentes nas 

proximidades da área de implantação desta (como a A1, a A8, o IC2 ou a linha férrea do 

norte, entre outros) para o aumento, não linear mas sinergístico, desse mesmo efeito de 

barreira. Rodovias previstas, como a A17, a A10, o IC9 e o IC36, foram também tomados 

em consideração aquando da análise de impactes cumulativos, bem como o projecto 

hidroagrícola do Regadio de Rio Maior. 

 

Os impactes cumulativos são também pertinentes ao nível do aumento da fragmentação do 

habitat, pois o fenómeno da fragmentação do habitat e de biótopos de interesse 

conservacionista contribui para um decréscimo, não linear mas também sinergístico, da sua 

capacidade de suporte. 

 

A combinação dos dois fenómenos referidos põe em causa a livre migração de populações 

faunísticas, o seu cruzamento, consequentemente, a manutenção de meta-populações 

viáveis. 

 

A tomada em linha de conta dos impactes cumulativos é notória e encontra-se disseminada 

em toda a identificação e avaliação dos impactes efectuada, obviamente reflectida também 

nos critérios para a determinação do valor faunístico. 
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6.8 PAISAGEM 

 

6.8.1 Metodologia 

 

É objectivo do presente capítulo a identificação e avaliação dos principais impactes que as 

diferentes alternativas de traçado em estudo irão induzir na paisagem atravessada, durante 

as diferentes fases do projecto: construção e exploração. 

 

Com base na informação disponível – Carta Militar de Portugal, Ortofotomapa, Planta e 

Perfil Longitudinal do traçado dos diversos sub-eixos – no reconhecimento de campo e na 

caracterização da situação actual, onde se descreveram as principais características das 

unidades de paisagem presentes, fez-se a descrição e avaliação dos impactes previsíveis 

mais significativos, seguindo a metodologia geral utilizada para todos os descritores. 

 

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos foi 

efectuada tendo em consideração que a introdução um novo elemento linear na paisagem, 

consubstanciado na abertura de uma plataforma, implantação e funcionamento da futura via 

férrea, irá originar alterações nas características visuais da paisagem, nomeadamente a 

nível de qualidade visual e valor cénico. 

 

Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes da construção e exploração da linha 

férrea de alta velocidade, serão decorrentes das seguintes acções: 

 

- Alteração ao uso do solo: 

■ Desmatação; 

■ Afectação de zonas agrícolas; 

■ Atravessamento de zonas urbanas. 

- Movimentos de terras; 

- Infra-estruturas de apoio à obra; 

■ Implantação de estaleiros; 

■ Abertura de acessos à obra e movimentação de maquinaria; 

■ Depósito de terras. 

- Construção e presença de estações; 

- Visualização da via e estruturas associadas. 
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6.8.2 Avaliação de impactes 

 

6.8.2.1 Alteração ao uso do solo 

 

Em termos de alteração ao uso do solo os impactes mais significativos são os decorrentes 

das seguintes acções: 

 

- Desmatação; 

- Afectação de zonas agrícolas; 

- Atravessamento de zonas urbanas. 

 

 

6.8.2.1.1 Desmatação 

 

Esta acção, que se estenderá por toda a área afecta à implantação da plataforma da via e 

taludes laterais, terá lugar durante a fase de construção. 

 

Devido à alteração significativa a nível de uso do solo, com repercussões directas nas 

características estruturais da paisagem actual, esta acção irá provocar um impacte negativo, 

imediato, directo, certo e significativo. Caso sejam aplicadas as medidas de minimização 

preconizadas este impacte será temporário e minimizável. 

 

O impacte decorrente da desmatação, classificado de forma genérica como significativo, 

devido à diminuição do valor intrínseco da paisagem atravessada, motivado pela destruição 

de uma faixa continua da vegetação existente, terá um impacte ainda mais acrescido nas 

zonas ocupadas com vegetação de maior interesse ecológico e paisagístico, 

nomeadamente nas margens das linhas de água acompanhadas por vegetação da galeria 

ripícola e áreas onde se verifica a presença de montado de sobro e carvalhal. 

 

As situações mais gravosas verificam-se nos sub-eixos 0.1.1, 0.1.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.2, 

2.3.1, 2.8.2 e 2.9. 

 

O impacte nestas situações, pontualmente muito significativo, é no entanto um pouco mais 

atenuado se for analisado proporcionalmente em relação à extensão total do traçado. 
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No quadro seguinte apresenta-se, por solução alternativa, a extensão em que ocorre 

desmatação do tipo de vegetação anteriormente referida e qual a sua percentagem 

relativamente à extensão total do traçado. 

 

A classificação do significado do impacte e da sua magnitude encontra-se directamente 

relacionada com a percentagem da extensão desmatada relativamente ao comprimento total 

da alternativa. Considerou-se que valores inferiores a 5% corresponderiam a impacte pouco 

significativo e magnitude reduzida, valores superiores a 15% a impacte muito significativo e 

magnitude elevada, e valores intermédios a impacte significativo e magnitude média. 

 

Durante a fase de exploração, caso sejam aplicadas as medidas de minimização 

preconizadas, o impacte decorrente da desmatação será, na maioria das situações, 

fortemente atenuado e muito pouco significativo. Em alguns casos, as alterações ao uso do 

solo que se verificarão durante a fase de exploração poderão, com aplicação de medidas de 

minimização, concorrer para gerar potenciais impactes positivos dos quais se refere: 

 

- O aumento da extensão dos corredores de vegetação natural que poderão integrar a 

malha do contínuo natural e a estrutura de protecção e valorização ambiental. Este 

impacte assume especial importância nas áreas onde predominam povoamentos 

florestais de produção que, maioritariamente, são monoespecíficos; 

- O acréscimo da biodiversidade através da constituição das orlas da mata, 

actualmente quase inexistentes. A implementação destas orlas deverá expressar-se 

com especial incidência nas zonas em que os traçados atravessarem manchas de 

montado e/ou de carvalhal. 
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Quadro 6.8.1 - Extensão, em metros, de desmatação de áreas ocupadas com vegetação de interesse 

paisagístico e impacte associado 
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LOA 2495 110 2605 28,60 Muito Sig. Elevada 
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LOB 2696 50 2746 26,79 Muito Sig. Elevada 

1A 5452 160 5612 9,99 Significativo Média 

1B 4697 110 4807 8,55 Significativo Média 

1C 4600 160 4760 8,51 Significativo Média 

1D 3845 110 3955 7,06 Significativo Média 

1E 4240 160 4400 8,14 Significativo Média S
u
b
-T

ro
ço

 1
 

1F 3485 110 3595 6,64 Significativo Média 

LA 897 0 897 18,10 Muito Sig. Elevada 

LB 50 0 50 0,58 Pouco Sig. Reduzida 

LC 385 0 385 5,57 Significativo Média 

LD 1000 0 1000 20,28 Muito Sig. Elevada 

LE 1110 0 1110 16,21 Muito Sig. Elevada 

L
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LF 1135 0 1135 16,70 Muito Sig. Elevada 

2A 224 220 444 1,03 Pouco Sig. Reduzida 

2B 150 270 420 0,95 Pouco Sig. Reduzida 

2C 224 195 419 0,98 Pouco Sig. Reduzida 

2D 150 245 395 0,90 Pouco Sig. Reduzida 

2E 250 240 490 1,24 Pouco Sig. Reduzida S
u
b
-T

ro
ço

 2
 

2F 415 240 655 1,57 Pouco Sig. Reduzida 

3A 0 20 20 0,11 Pouco Sig. Reduzida 

3B 0 125 125 0,71 Pouco Sig. Reduzida 

3C 0 70 70 0,45 Pouco Sig. Reduzida 

3D 0 500 500 3,05 Pouco Sig. Reduzida 

3E 0 20 20 0,12 Pouco Sig. Reduzida S
u
b
-T

ro
ço

 3
 

3F 0 125 125 0,71 Pouco Sig. Reduzida 
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6.8.2.1.2 Afectação de zonas agrícolas 

 

Para além da desmatação que se irá processar nestas áreas, o atravessamento de zonas 

agrícolas pela linha eléctrica de alta velocidade irá originar impactes nas características 

funcionais e estruturais da paisagem, nomeadamente ao nível das relações entre os dois 

lados das manchas atravessadas, no que se refere à alteração do actual mosaico 

paisagístico e à perda de solo agrícola.  

 

No que se refere aos atravessamentos de zonas agrícolas há a considerar duas situações 

distintas: os atravessamentos de nível (escavação ou aterro) e os atravessamentos em 

viaduto. Os atravessamentos em viaduto terão um impacte de magnitude média a baixa, 

serão mais significativos durante a fase de construção, uma vez que a perda de solo 

agrícola é muito pontual e no final da obra a faixa sob o viaduto poderá ser submetida a um 

uso de solo equivalente ao inicial. Na fase de exploração o principal impacte paisagístico 

encontra-se relacionado com a intrusão visual que esta infra-estrutura irá originar. 

 

Nas zonas agrícolas atravessadas de nível o impacte será negativo, verifica-se na fase de 

construção e de exploração, é imediato, directo, permanente, localizado, irreversível, 

minimizável, certo, de magnitude elevada e significativo. 

 

Embora de um modo geral se possa considerar que os atravessamentos em viaduto 

originam impactes pouco significativos e de magnitude baixa a média e os atravessamentos 

de zonas agrícolas que se processem de nível originam impactes significativo a muito 

significativos e de magnitude elevada, pensamos ser mais interessante relacionar estes 

aspectos com a extensão afectada ao longo da alternativa. Nesse sentido considera-se de 

magnitude elevada os atravessamentos de nível cuja percentagem em relação ao total da 

solução seja superior a 15%, de magnitude média quando essa percentagem é inferior a 

15% e de magnitude reduzida quando os atravessamentos são em viaduto. 

 

Relativamente ao significado considera-se com impacte muito significativo os 

atravessamentos de nível cuja percentagem em relação ao total da solução seja superior a 

20% ou com percentagem de atravessamentos de nível e em viaduto, em relação ao total da 

solução, superior a 40%. Considera-se com impacte significativo os atravessamentos de 

nível cuja percentagem em relação ao total da solução esteja compreendida entre 10% e a 
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20% ou em que a percentagem de atravessamentos de nível e em viaduto, em relação ao 

total da solução se situe entre 20% e 40%. Com impacte pouco significativo são 

considerados os atravessamentos exclusivamente em viaduto ou com valores percentuais 

inferiores aos considerados para os impactes significativos. 

 

No quadro seguinte apresenta-se, por solução alternativa, a extensão das áreas agrícolas 

atravessadas de nível e em viaduto e qual a sua percentagem relativamente à extensão total 

do traçado. 

 

Quadro 6.8.2 - Extensão, em metros, de atravessamentos de áreas agrícolas e impacte associado 
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LOA 1551 17,03 390 4,28 21,31 Muito Sig. Elevada 
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LOB 1488 14,52 450 4,39 18,91 Significativo Média 

1A 9413 16,75 2450 4,36 21,11 Significativo Elevada 

1B 12536 22,26 2719 4,83 27,09 Muito Sig. Elevada 

1C 8944 16,00 2960 5,29 21,29 Significativo Elevada 

1D 12067 21,55 3229 5,77 27,31 Muito Sig. Elevada 

1E 8544 15,81 2450 4,53 20,35 Significativo Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 1
 

1F 11667 21,55 2719 5,02 26,57 Muito Sig. Elevada 

LA 974 19,65 0 0,00 19,65 Significativo Elevada 

LB 3730 43,14 62 0,72 43,86 Muito Sig. Elevada 

LC 2903 41,99 0 0,00 41,99 Muito Sig. Elevada 

LD 953 19,32 0 0,00 19,32 Significativo Elevada 

LE 1525 22,28 335 4,89 27,17 Muito Sig. Elevada 
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LF 1590 23,40 335 4,93 28,33 Muito Sig. Elevada 

2A 5747 13,38 2197 5,11 18,49 Significativo Média 

2B 5365 12,11 2636 5,95 18,06 Significativo Média 

2C 6192 14,55 2207 5,19 19,74 Significativo Média 

2D 6010 13,69 2646 6,03 19,72 Significativo Média 

2E 12130 30,67 5940 15,02 45,69 Muito Sig. Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 2
 

2F 11090 26,56 5760 13,80 40,36 Muito Sig. Elevada 

3A 3710 21,32 0 0,00 21,32 Muito Sig. Elevada 

3B 1700 9,66 370 2,10 11,76 Significativo Média 

3C 3366 21,56 200 1,28 22,84 Pouco Sig. Elevada 

3D 1250 7,64 880 5,38 13,01 Pouco Sig. Reduzida 

3E 3730 21,57 0 0,00 21,57 Pouco Sig. Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 3
 

3F 1450 8,29 530 3,03 11,32 Pouco Sig. Reduzida 
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6.8.2.1.3 Atravessamentos de áreas urbanas 

 

A implantação da linha férrea de alta velocidade no interior de zonas urbanas irá originar, 

durante as fases de construção e de exploração impactes paisagísticos de elvevado 

significado e magnitude, pela forte interferência e corte que irão provocar nas áreas 

atravessadas. 

Tal como nos atravessamentos das zonas agrícolas, também nos atravessamentos de 

zonas urbanas importa distinguir os atravessamentos de nível (escavação ou aterro) e os 

atravessamentos em viaduto. Os atravessamentos em viaduto terão um impacte de 

magnitude média e serão mais significativos durante a fase de construção, uma vez que na 

fase de exploração o seu principal impacte paisagístico decorre da intrusão visual que esta 

infra-estrutura irá originar na paisagem urbana atravessada. 

 

Nas zonas urbanas atravessadas de nível o impacte será negativo, ocorre nas fases de 

construção e de exploração, é imediato, directo, permanente, localizado, irreversível, 

minimizável e certo. 

 

No que se refere à magnitude do impacte considera-se de magnitude elevada quando o 

atravessamento da área urbana se processa em aterro ou escavação e de magnitude média 

quando o atravessamento é feito em viaduto. 

 

Relativamente ao significado do impacte, embora de um modo geral se possa considerar 

que os atravessamentos em viaduto originam impactes com menor significado do que os 

atravessamentos que se processem ao nível do solo, considera-se ser importante relacionar 

o tipo de atravessamento com a extensão afectada ao longo da alternativa.  

 

Nesse sentido, considera-se de impacte muito significativo os atravessamentos de nível cuja 

percentagem em relação ao total da solução seja superior a 8% ou com percentagem de 

atravessamentos de nível e em viaduto, em relação ao total da solução, superior a 12%. 

Com impacte significativo, os atravessamentos de nível cuja percentagem em relação ao 

total da solução esteja compreendido entre 5% e a 8% ou com percentagem de 

atravessamentos de nível e em viaduto, em relação ao total da solução se situe entre 10% e 

12%. E com impacte pouco significativo os atravessamentos efectuados exclusivamente em 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.379 

viaduto ou com valores percentuais inferiores aos considerados para os impactes 

significativos. 

 

No Quadro 6.8.3 apresenta-se por solução alternativa a extensão das áreas urbanas 

atravessadas de nível e em viaduto e qual a sua percentagem relativamente à extensão total 

do traçado. 

 

Quadro 6.8.3 - Extensão, em metros, de atravessamentos de áreas urbanas e impacte associado 
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LOA 0 0,00 0 0,00 0,00 Pouco Sig. Reduzida 

L
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a
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o
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p
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LOB 0 0,00 0 0,00 0,00 Pouco Sig. Reduzida 

1A 1389 2,47 0 0,00 2,47 Pouco Sig. Elevada 

1B 1509 2,68 0 0,00 2,68 Pouco Sig. Elevada 

1C 338 0,60 200 0,36 0,96 Pouco Sig. Elevada 

1D 1022 1,82 200 0,36 2,18 Pouco Sig. Elevada 

1E 947 1,75 0 0,00 1,75 Pouco Sig. Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 1
 

1F 1067 1,97 0 0,00 1,97 Pouco Sig. Elevada 

LA 430 8,67 0 0,00 8,67 Muito Sig. Elevada 

LB 260 3,01 0 0,00 3,01 Pouco Sig. Elevada 

LC 708 10,24 0 0,00 10,24 Muito Sig. Elevada 

LD 328 6,65 0 0,00 6,65 Significativo Elevada 

LE 280 4,09 0 0,00 4,09 Pouco Sig. Elevada 

L
ig

a
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u
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T
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1
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LF 220 3,24 0 0,00 3,24 Pouco Sig. Elevada 

2A 710 1,65 740 1,72 3,37 Pouco Sig. Elevada 

2B 990 2,23 790 1,78 4,02 Pouco Sig. Elevada 

2C 1270 2,99 1060 2,49 5,48 Pouco Sig. Elevada 

2D 1550 3,53 1110 2,53 6,06 Pouco Sig. Elevada 

2E 3015 7,62 1900 4,80 12,43 Muito Sig. Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 2
 

2F 2675 6,41 2200 5,27 11,68 Significativo Elevada 

3A 1100 6,32 0 0,00 6,32 Significativo Elevada 

3B 660 3,75 0 0,00 3,75 Pouco Sig. Elevada 

3C 1600 10,25 0 0,00 10,25 Muito Sig. Elevada 

3D 540 3,30 0 0,00 3,30 Pouco Sig. Elevada 

3E 1190 6,88 0 0,00 6,88 Significativo Elevada S
u

b
-T

ro
ço

 3
 

3F 749 4,28 0 0,00 4,28 Pouco Sig. Elevada 
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6.8.2.2 Movimentos de terras 

 

A alteração do relevo natural (taludes de escavação e de aterro), constitui um impacte 

importante pois tem influência directa ou indirecta na drenagem hídrica e atmosférica 

(aspecto analisado nos capítulos referentes ao Clima e aos Recursos Hídricos Superficiais), 

nas relações funcionais entre as zonas agrícolas, florestais ou urbanas intersectadas pelo 

traçado da via férrea de alta velocidade e na alteração da leitura visual da paisagem. 

 

O projecto em apreço, com características geométricas muito exigentes quer em planta, 

quer em perfil longitudinal, apresenta reduzidas possibilidades de ajustamento do traçado às 

características do relevo natural, do que resulta, frequentemente, o atravessamento das 

principais elevações em escavação e das principais zonas de baixa em aterro. Estas zonas 

de baixa são frequentemente atravessadas em viaduto, solução que permite minimizar o 

impacte paisagístico, enquanto que as zonas de relevo mais acidentado só muito 

pontualmente são atravessadas em túnel, solução que concorre também para a 

minimização do impacte paisagístico. 

 

No que se refere à abertura de túneis há a considerar duas situações distintas: túneis 

escavados em galeria e túneis escavados a céu aberto. 

 

Na abertura de túneis escavados em galeria não ocorre impacte paisagístico que mereça 

observação especial uma vez que a sua abertura não é visível. Os impactes desta acção 

são indirectos e encontram-se relacionados com o destino a dar ao material resultante da 

escavação.  

 

Nos túneis escavados a céu aberto verifica-se, durante a fase de construção, um impacte 

significativo mas de carácter temporário, uma vez que no final da obra será efectuada a 

modelação do terreno sobre o túnel, que reproduzirá características topográficas próximas 

das do terreno original. O impacte paisagístico associado à execução desta tipologia de 

túnel classifica-se como negativo, verifica-se apenas na fase de construção, é imediato, 

directo, temporário, localizado, reversível, minimizável, certo, de magnitude elevada e, no 

final, pouco significativo devido ao seu carácter temporário. 
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Os impactes na morfologia do terreno decorrentes da execução e presença dos taludes de 

escavação e aterro são negativos, originados na fase de construção, imediatos, directos, 

permanentes, localizados, irreversíveis e certos. A aplicação das medidas de minimização 

recomendadas possibilitará uma relativa minimização do impacte durante a fase de 

exploração. 

 

Considera-se que o significado e magnitude do impacte paisagístico desta alteração 

morfológica se encontra directamente relacionado com a extensão e altura dos taludes. 

Nesse sentido atribui-se magnitude reduzida a taludes de altura inferior a 10 metros, 

magnitude média a taludes com altura compreendida entre 10 e 15 metros e magnitude 

elevada a taludes de altura superior a 15 metros. No que se refere ao significado considera-

se o seguinte: 

 

- Impacte muito significativo quando a percentagem de taludes com altura superior a 

15 metros corresponde a mais de 20% da extensão total da alternativa ou quando os 

taludes de altura superior a 10 metros correspondem a mais de 35% da extensão 

total da alternativa; 

- Impacte significativo quando a percentagem de taludes com altura superior a 15 

metros se encontra compreendida entre 10 e 20% da extensão total da alternativa ou 

quando os taludes de altura superior a 10 metros correspondem a valores 

compreendidos entre 20 e 35% da extensão total da alternativa; 

- Impacte pouco significativo quando a percentagem de taludes com altura superior a 

15 metros é inferior a 10% da extensão total da alternativa ou quando os taludes de 

altura superior a 10 metros é inferior a 20% da extensão total da alternativa. 

 

No Quadro 6.8.4 apresenta-se por solução alternativa a extensão de taludes de altura 

superior a 10 e 15 metros e qual a sua percentagem relativamente à extensão total do 

traçado. 
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Quadro 6.8.4 - Extensão, em metros, de taludes em aterro e escavação, com altura superior a 10 m e a 15 m, por alternativa e impacte associado 

Taludes de altura 10 a 15 m Taludes de altura superior 15 m 
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Magnitude Significado 

LOA 0 0 0 0,00   0  0 0 0 0,00 Reduzida Pouco Sig Ligação ao 

Aeroporto da Ota 
LOB 340 500 840 8,20 0  150 150 1,46 9,66 Elevada Pouco Sig. 

1A 3795 4275 8070 14,36  1770  2025 3795 6,75 21,11 Elevada Significativo 

1B 3850 5650 9500 16,87  1540  1750 3290 5,84 22,71 Elevada Significativo 

1C 3325 2955 6280 11,23  1770  2175 3945 7,06 18,29 Elevada Pouco Sig. 

1D 3380 4330 7710 13,77  1540  1900 3440 6,14 19,91 Elevada Pouco Sig. 

1E 3935 2935 6870 12,72  1770  2595 4365 8,08 20,79 Elevada Significativo S
u

b
-T

ro
ço

 1
 

1F 3990 4310 8300 15,33  1540  2320 3860 7,13 22,46 Elevada Significativo 

LA 930 0 930 18,76  0  0 0 0,00 18,76 Média Pouco Sig. 

LB 790 190 980 11,33  300  460 760 8,79 20,12 Elevada Significativo 

LC 745 0 745 10,78  0  0 0 0,00 10,78 Média Pouco Sig. 

LD 195 0 195 3,95  0  0 0 0,00 3,95 Média Pouco Sig. 

LE 810 190 1000 14,61  600  460 1060 15,48 30,09 Elevada Significativo 
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T
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 2
 

LF 810 190 1000 14,71  700  460 1160 17,07 31,78 Elevada Significativo 
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Taludes de altura 10 a 15 m Taludes de altura superior 15 m 
Taludes de altura 

superior 10 m 
Impacte 
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Magnitude Significado 

2A 3880 3926 7806 18,17  800  4026 4826 11,23 29,40 Elevada Significativo 

2B 3970 3886 7856 17,73  1350  4856 6206 14,01 31,74 Elevada Significativo 

2C 3380 3446 6826 16,04  1100  3024 4424 10,40 26,44 Elevada Significativo 

2D 3470 3406 6876 15,67  1650  3854 5504 12,54 28,21 Elevada Significativo 

2E 1690 3390 5080 12,85  950  3180 4130 10,44 23,29 Elevada Significativo S
u

b
-T

ro
ço

 2
 

2F 1560 3440 5000 11,98  1150  2900 4050 9,70 21,68 Elevada Significativo 

3A 2523 1465 3988 22,92  2150  2170 4320 24,83 47,75 Elevada Muito Sig. 

3B 1140 2315 3455 19,64  1050  1880 2930 16,65 36,29 Elevada Muito Sig 

3C 1610 1495 3105 19,89  2300  2230 4530 29,01 48,90 Elevada Muito Sig 

3D 950 2980 3930 24,01  1250  2420 3670 22,42 46,42 Elevada Muito Sig 

3E 1753 1545 3298 19,07  2150  2530 4680 27,06 46,14 Elevada Muito Sig S
u

b
-T

ro
ço

 3
 

3F 1140 2315 3455 19,76  1050  1880 2930 16,76 36,52 Elevada Muito Sig . 
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6.8.2.3 Infra-estruturas de apoio à obra 

 

Nesta fase de projecto não existe informação suficientemente pormenorizada para uma 

avaliação detalhada do impacte decorrente da presença de infra-estruturas de apoio à 

construção da linha férrea de alta velocidade. É no entanto previsível que os principais 

impactes, nestes parâmetros sejam decorrentes das seguintes acções: 

 

- Implantação de estaleiros; 

- Acessos à obra e movimentação de maquinaria; 

- Depósito de terras. 

 

 

6.8.2.3.1 Implantação de estaleiros 

 

A implantação e presença dos estaleiros constituirá um impacte negativo que terá lugar 

apenas na fase de construção se forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas. 

Trata-se de um impacte indirecto, temporário, localizado, reversível, certo, minimizável, 

pouco significativo e de magnitude média a elevada. 

 

 

6.8.2.3.2 Acessos à obra e movimentação de maquinaria 

 

Os acessos à obra (que deverão aproveitar caminhos existentes) e a circulação de 

maquinaria irão, durante a fase de construção, originar impactes negativos, indirectos, 

temporários, localizados, reversíveis, certos, de magnitude média, e pouco significativos, se 

forem cumpridas as medidas de minimização preconizadas. 

 

 

6.8.2.3.3 Depósito de terras 

 

Os depósitos de terras sobrantes, que se prevê venham a atingir um volume de 2,7 a 9,5 

milhões de m3 conforme as alternativas consideradas, irão originar impactes que, embora 

ocorram na fase de construção, se prolongarão também pela fase de exploração, embora 
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com menor magnitude e significado se forem adoptadas as medidas de minimização 

previstas. 

 

Trata-se de impactes de sinal negativo, indirectos, permanentes, localizados, irreversíveis, 

certos, minimizáveis de magnitude média e significativos. 

 

 

6.8.2.4 Construção e presença de estações 

 

A implantação da estação de Leiria Poente e infra-estruturas associadas implicará 

movimentos de terra para a criação de uma plataforma, predominantemente em aterro, com 

uma área aproximadamente de 50000 m2. Para além dos impactes resultantes da alteração 

ao relevo natural e da desmatação necessária para a abertura de uma clareira numa zona 

de povoamento florestal, a plataforma, pela sua dimensão, originará uma forte intrusão 

visual na paisagem. 

 

A implantação da estação de Leiria Nascente e infra-estruturas associadas implicará 

movimentos de terra para a criação de uma plataforma, misto escavação e aterro, com uma 

área aproximadamente de 45000 m2. Para além dos impactes decorrentes da alteração ao 

relevo natural e da desmatação, a localização prevista para esta estação, na encosta sul do 

vale da ribeira de Frades – zona de grande abertura visual e elevada ocupação humana – 

concorrerá para a fácil visualização da futura estação. 

 

Considera-se que, em termos paisagísticos, o impacte associado a qualquer das 

localizações da Estação de Leiria é negativo, ocorre na fase de construção e mantêm-se na 

fase de exploração, é imediato, certo, directo, permanente, localizado, irreversível, 

minimizável e de magnitude elevada. 

 

No referente ao significado do impacte prevê-se que a Estação de Leiria Poente tenha 

impacte significativo e a Estação de Leiria Nascente, pela sua localização numa zona de 

grande visibilidade, venha a apresentar um impacte muito significativo. 
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6.8.2.5 Visualização 

 

A linha férrea de alta velocidade, infra-estrutura linear de grande extensão, atravessa áreas 

com diferentes tipologias e características diversas de uso do solo. Devido às 

especificidades do projecto, a pouca adaptabilidade do traçado ao terreno natural irá 

contribuir para que a plataforma da via e os taludes laterais constituam um elemento com 

forte intrusão visual na paisagem atravessada. 

 

O impacte decorrente da implantação do traçado classifica-se como negativo, ocorre quer 

na fase de construção quer na fase de exploração, é imediato, regional, irreversível, 

minimizável e a sua magnitude e significado tem relação directa com a maior ou menor 

intensidade de presença humana das áreas atravessadas. Da análise do projecto, 

considera-se como de maior magnitude e significado mais elevado o traçado dos seguintes 

eixos e sub-eixos: 

 

- Eixos 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8,2.8,2.10, 2.11; e 

- Sub-eixo 1.1.4. 

 

Importa contudo analisar o significado e magnitude do impacte por alternativa. Para tal 

relativizou-se o impacte no eixo ou sub-eixo em função da percentagem do traçado visível 

em relação à extensão total da alternativa. Considerou-se como de magnitude elevada e 

impacte muito significativo alternativas com percentagem de traçado visível superior a 50% 

da sua extensão total; de magnitude média e impacte significativo, alternativas com 

percentagem de traçado visível compreendido entre 20% e 50% da sua extensão total; e de 

magnitude reduzida e impacte pouco significativo alternativas com percentagem de traçado 

visível inferior a 20% da sua extensão total. 

 

No Quadro 6.8.5 apresenta-se a extensão, em metros, de troço de via visível, em relação à 

extensão total da alternativa e o impacte associado. 
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Quadro 6.8.5 - Extensão, em metros, de troço de via visível e impacte associado 

 Alternativa Visibilidades 
% afectada relativamente 

à extensão da solução 

Significado 

do Impacte 

Magnitude 

do impacte 

LOA 3920 43,04 Significativo Média 

L
ig

a
çã

o
 a

o
 

A
e
ro

p
o
rt

o
 

d
a
 O

ta
 

LOB 2930 28,59 Significativo Média 

1A 29340 52,20 Muito Sig. Elevada 

1B 30200 53,63 Muito Sig. Elevada 

1C 29320 52,45 Muito Sig. Elevada 

1D 32990 58,90 Muito Sig. Elevada 

1E 27220 50,38 Muito Sig. Elevada S
u
b
-T

ro
ço

 1
 

1F 30890 57,06 Muito Sig. Elevada 

LA 4957 100,00 Muito Sig. Elevada 

LB 8646 100,00 Muito Sig. Elevada 

LC 6220 89,96 Muito Sig. Elevada 

LD 2030 41,16 Significativo Média 

LE 6846 100,00 Muito Sig. Elevada 

L
ig

a
çã

o
 e

n
tr

e
 S

u
b
-

T
ro

ço
s 

1
 e

 2
 

LF 6796 100,00 Muito Sig. Elevada 

2A 18940 44,08 Significativo Média 

2B 18220 41,12 Significativo Média 

2C 17870 42,00 Significativo Média 

2D 17150 39,07 Significativo Média 

2E 29490 74,57 Muito Sig. Elevada S
u
b
-T

ro
ço

 2
 

2F 20100 48,14 Significativo Média 

3A 5990 34,43 Significativo Média 

3B 8760 49,79 Significativo Média 

3C 5440 34,84 Significativo Média 

3D 8070 49,29 Significativo Média 

3E 5790 33,48 Significativo Média S
u
b
-T

ro
ço

 3
 

3F 8920 51,02 Muito Sig. Elevada 

 

 

6.8.3 Síntese de impactes 

 

Apresenta-se, no Quadro 6.8.6 uma matriz síntese dos diversos tipos de impactes na 

paisagem associados às diferentes alternativas. 
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Quadro 6.8.6 - Síntese dos impactes na Paisagem 

Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo 

(km) 

Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 
Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Alteração ao uso do solo 

Atravessamento da várzea do rio da Ota em viaduto, 

afectando a galeria ripícola da linha de água principal e 

valas de drenagem. 

1.1.1 km 

0+800 a 

1+100 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Alteração ao uso do solo 

Atravessamento de uma mancha de montado relativamente 

estreita numa zona de tergo junto à Quinta da Torre. 

1.1.1 km 

1+200 a 

2+000 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 
LOA 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

A zona inicial do sub-eixo desenvolve-se em aterro e 

escavação de pequena altura numa área ocupada com 

sobro e pinheiro manso. Esta zona é visível da via que liga 

Ota a Aveiras de Cima. 

1.1.2 km 

2+500 a 

4+600 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Alteração ao uso do solo 

Atravessamento da várzea do rio da Ota em viaduto, 

afectando a galeria ripícola da linha de água principal e 

valas de drenagem. 

1.1.1 km 

0+800 a 

1+100 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Alteração ao uso do solo 

Atravessamento de uma mancha de montado relativamente 

estreita numa zona de tergo junto à Quinta da Torre. 

1.1.1 km 

1+200 a 

2+000 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

L
ig

a
çã

o
 a

o
 A

e
ro

p
o

rt
o

 d
a

 O
ta

 

LOB 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

A zona inicial do sub-eixo desenvolve-se em aterro e 

escavação de pequena altura numa área ocupada com 

sobro e pinheiro manso. Esta zona é visível da via que liga 

Ota a Aveiras de Cima. 

1.2.1 km 

0+000 a 

2+500 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha. 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN366 junto a uma área de cariz 

industrial CLC. 

1.1.3 km 

9+200 a 

10+400 

- ●● DIR PER C L IRREV - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1A 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN1 entre Alcoentre e Rio Maior. O 

desenvolvimento do viaduto da Amieira quase perpendicular 

à via, a sua altura superior a 20 metros e a ocupação 

agrícola do solo concorrem para a fácil visualização de parte 

da infraestutura e do seu encontro com o terreno natural a 

norte. 

1.1.3 km 

19+500 a 

21+000 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da A5 Viaduto V5. Apesar de se implantar 

numa zona florestal, a altura do viaduto, a sua inclinação 

longitudinal e a sua perpendicularidade à via tornam-no 

visualmente bastante exposto. 

1.1.3 km 

26+200 a 

27+100 

- Reduzida DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V7. A grande altura do 

viaduto cerca de 50m e o acentuado encaixe do Vale da 

ribeira da Galega imprimem a esta infra-estrutura um grande 

impacte visual. Situação semelhante ocorre já, cerca 600 

metros para nascente, na zona em que a variante a Rio 

Maior atravessa a EN114. 

1.1.3 km 

29+200 a 

29+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

1A 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona de povoamento 

disperso intercalado por manchas agrícolas de pequena 

dimensão. Apesar de nas zonas em que o povoamento 

apresenta maior densidade próximo da Benedita se prever a 

construção de túneis, o traçado terá um impacte 

paisagístico significativo. 

1.1.4 km 

33+300 a 

46+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha. 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

Nos primeiros km o sub-eixo desenvolve-se paralelamente à 

EN1 numa sucessão de escavações e de aterros que 

atingem muitas vezes alturas superiores a 15 metros. A 

proximidade à via 100/200m e a Alcoentre, o relevo 

relativamente suave e o uso predominantemente agrícola 

desta zona permitem uma grande acessibilidade visual ao 

sub-eixo. 

1.2.2 km 

8+600 a 

15+200 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1B 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

O sub-eixo intercepta a povoação de Bairradas com 

escavações e aterros entre os 15 e 20 metros constituindo 

uma barreira visual e funcional do espaço. 

1.2.2 km 

23+200 a 

24+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V6. Apesar do encaixe 

do Vale da ribeira da Galega ser aqui menos acentuado do 

que na zona em que o sub-eixo 1.1.3 o atravessa, a grande 

altura do viaduto cerca de 45m e a sua proximidade à 

povoação de Vales imprimem a esta infra-estrutura um 

grande impacte visual. 

1.2.2 km 

26+200 a 

26+900 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

1B 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona de povoamento 

disperso intercalado por manchas agrícolas de pequena 

dimensão. Apesar de nas zonas em que o povoamento 

apresenta maior densidade próximo da Benedita se prever a 

construção de túneis, o traçado terá um impacte 

paisagístico significativo. 

1.1.4 km 

33+300 a 

46+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN366 junto a uma área de cariz 

industrial CLC. 

1.1.3 km 

9+200 a 

10+400 

- ●● DIR PER C L IRREV - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN1 entre Alcoentre e Rio Maior. O 

desenvolvimento do viaduto da Amieira quase perpendicular 

à via, a sua altura superior a 20 metros e a ocupação 

agrícola do solo concorrem para a fácil visualização de parte 

da infraestutura e do seu encontro com o terreno natural a 

norte. 

1.1.3 km 

19+500 a 

21+000 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1C 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da A5 Viaduto V5. Apesar de se implantar 

numa zona florestal, a altura do viaduto, a sua inclinação 

longitudinal e a sua perpendicularidade à via tornam-no 

visualmente bastante exposto. 

1.1.3 km 

26+200 a 

27+100 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V7. A grande altura do 

viaduto cerca de 50m e o acentuado encaixe do Vale da 

ribeira da Galega imprimem a esta infra-estrutura um grande 

impacte visual. Situação semelhante ocorre já, cerca 600 

metros para nascente, na zona em que a variante a Rio 

Maior atravessa a EN114. 

1.1.3 km 

29+200 a 

29+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona em que o 

povoamento disperso coexiste com zonas agrícolas e 

florestais de produção. Verificam-se impactes mais 

significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas Moita do Gavião e Casal do Orvalho e na 

intercepção com a EN1.  

1.3.1 km 

0+500 a 

6+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
1C 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Tal como o anterior este sub-eixo desenvolve-se numa zona 

em que o povoamento disperso coexiste com zonas 

agrícolas e florestais de produção. Verificam-se impactes 

mais significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas, quer o atravessamento se processe de nível 

Lagoa de S. João e Carvalhal quer em viaduto Alto do 

Turquel e na intercepção com a EN1e EN8-6 

1.3.2 km 

6+700 a 

13+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - -. 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1D 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

Nos primeiros km o sub-eixo desenvolve-se paralelamente à 

EN1 numa sucessão de escavações e de aterros que 

atingem muitas vezes alturas superiores a 15 metros. A 

proximidade à via 100/200m e a Alcoentre, o relevo 

relativamente suave e o uso predominantemente agrícola 

desta zona permitem uma grande acessibilidade visual ao 

sub-eixo. 

1.2.2 km 

8+600 a 

15+200 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

O sub-eixo intercepta a povoação de Bairradas com 

escavações e aterros entre os 15 e 20 metros constituindo 

uma barreira visual e funcional do espaço. 

1.2.2 km 

23+200 a 

24+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V6. Apesar do encaixe 

do Vale da ribeira da Galega ser aqui menos acentuado do 

que na zona em que o sub-eixo 1.1.3 o atravessa, a grande 

altura do viaduto cerca de 45m e a sua proximidade à 

povoação de Vales imprimem a esta infra-estrutura um 

grande impacte visual. 

1.2.2 km 

26+200 a 

26+900 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona em que o 

povoamento disperso coexiste com zonas agrícolas e 

florestais de produção. Verificam-se impactes mais 

significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas Moita do Gavião e Casal do Orvalho e na 

intercepção com a EN1. 

1.3.1 km 

0+500 a 

6+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

1D 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Tal como o anterior, este sub-eixo desenvolve-se numa 

zona em que o povoamento disperso coexiste com zonas 

agrícolas e florestais de produção. Verificam-se impactes 

mais significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas, quer o atravessamento se processe de nível 

Lagoa de S. João e Carvalhal quer em viaduto Alto do 

Turquel e na intercepção com a EN1 e EN8-6. 

1.3.2 km 

6+700 a 

13+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1E 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN366 junto a uma área de cariz 

industrial CLC. 

1.1.3 km 

9+200 a 

10+400 

- ●● DIR PER C L IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.393 

 

Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN1 entre Alcoentre e Rio Maior. O 

desenvolvimento do viaduto da Amieira quase perpendicular 

à via, a sua altura superior a 20 metros e a ocupação 

agrícola do solo concorrem para a fácil visualização de parte 

da infra-estutura e do seu encontro com o terreno natural a 

norte. 

1.1.3 km 

19+500 a 

21+000 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da A5 Viaduto V5. Apesar de se implantar 

numa zona florestal, a altura do viaduto, a sua inclinação 

longitudinal e a sua perpendicularidade à via tornam-no 

visualmente bastante exposto. 

1.1.3 km 

26+200 a 

27+100 

- Reduzida DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V7. A grande altura do 

viaduto cerca de 50m e o acentuado encaixe do Vale da 

ribeira da Galega imprimem a esta infra-estrutura um grande 

impacte visual. Situação semelhante ocorre já, cerca 600 

metros para nascente, na zona em que a variante a Rio 

Maior atravessa a EN114. 

1.1.3 km 

29+200 a 

29+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 
 Alteração ao uso do solo 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona em que o 

povoamento disperso coexiste com zonas agrícolas e 

florestais de produção. Verificam-se impactes mais 

significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas Moita do Gavião e Casal do Orvalho e na 

intercepção com a EN1 e EN8-6 

1.3.1 km 

0+500 a 

6+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

1E 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O eixo desenvolve-se em escavação e aterro, no sopé da 

Serra dos Candeeiros, paralelamente à EN1, interferindo 

com a vivência dos pequenos aglomerados urbanos 

existentes. A grande proximidade à via referida cerca de 

200/300m torna este eixo bastante exposto visualmente. 

Para além de impactes a nível funcional, assume especial 

importância o corte do cabeço da Moita escavação que 

atinge 25m de altura. 

1.5 km 0+000 

a 2+500 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento em viaduto 20m de altura da Lezíria do 

Tejo, numa zona muito visível das vias existentes e 

previstas A10 e das zonas construídas das quais se destaca 

Vila Nova da Rainha. 

0.1.1 km 

1+900 a 

4+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1F 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Parte do sub-eixo desenvolve-se num corredor quase 

paralelo à A1, numa zona de relevo muito ondulado de que 

resultam aterros e escavações de grande dimensão, 

atingindo-se alturas de 25 metros. Parte da área encontra-

se revestida por sobreiros sendo grande parte das 

alterações à morfologia natural visíveis a partir da A1. 

0.1.1 km 

5+400 a 

12+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

Nos primeiros km o sub-eixo desenvolve-se paralelamente à 

EN1 numa sucessão de escavações e de aterros que 

atingem muitas vezes alturas superiores a 15 metros. A 

proximidade à via 100/200m e a Alcoentre, o relevo 

relativamente suave e o uso predominantemente agrícola 

desta zona permitem uma grande acessibilidade visual ao 

sub-eixo. 

1.2.2 km 

8+600 a 

15+200 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

O sub-eixo intercepta a povoação de Bairradas com 

escavações e aterros entre os 15 e 20 metros constituindo 

uma barreira visual e funcional do espaço. 

1.2.2 km 

23+200 a 

24+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da EN114 Viaduto V6. Apesar do encaixe 

do Vale da ribeira da Galega ser aqui menos acentuado do 

que na zona em que o sub-eixo 1.1.3 o atravessa, a grande 

altura do viaduto cerca de 45m e a sua proximidade à 

povoação de Vales imprimem a esta infra-estrutura um 

grande impacte visual. 

1.2.2 km 

26+200 a 

26+900 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se numa zona em que o 

povoamento disperso coexiste com zonas agrícolas e 

florestais de produção. Verificam-se impactes mais 

significativos nas zonas de atravessamento de áreas 

construídas Moita do Gavião e Casal do Orvalho e na 

intercepção com a EN1 e EN8-6 

1.3.1 km 

0+500 a 

6+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 1
 

1F 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O eixo desenvolve-se em escavação e aterro, no sopé da 

Serra dos Candeeiros, paralelamente à EN1, interferindo 

com a vivência dos pequenos aglomerados urbanos 

existentes. A grande proximidade à via referida cerca de 

200/300m torna este eixo bastante exposto visualmente. 

Para além de impactes a nível funcional, assume especial 

importância o corte do cabeço da Moita escavação que 

atinge 25m de altura. 

1.5 km 0+000 

a 2+500 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Sub-eixo implanta-se em aterro paralelamente à EN1, a 

menos de 400 metros, via a partir da qual é visível. 

Atravessamento da povoação de Casais da Charneca. 

2.1.1 km 

0+000 a 

2+250 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

LA 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O final do sub-eixo atravessa em aterro uma zona de 

povoamento disperso e coberto arbóreo constituído 

predominantemente por carvalhos. A presença da linha 

férrea alterará por completo as características paisagísticas 

do espaço. 

2.1.2 km 

3+200 a 

4+950 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros e escavações que atingem, respectivamente, 18 e 

30 metros em zonas de povoamento disperso e uso agrícola 

de grande visibilidade a partir da Estrada Nacional. 

2.8.1 km 

0+000 a 

2+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

LB 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de zona agrícola de pequena propriedade 

com povoamento disperso, coincidindo em parte com a 

depressão da Ataija. Apesar do sub-eixo se desenvolver em 

aterro de pequena altura, a sua proximidade à Estrada 

Nacional, torna-o bastante visível. O viaduto da Fonte Santa 

será, provavelmente o elemento com maior impacte visual. 

2.10 km 

0+000 a 

6+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

LC 
CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo implanta-se no sopé da Serra de Candeeiros, 

atravessando a depressão da Ataija, numa zona de 

povoamento disperso e ocupação agrícola assente em 

parcelas de pequena dimensão. As características 

topográficas da área, associadas ao tipo de ocupação 

humana e à presença da EN1 concorrem para que o sub-

eixo seja visualmente muito exposto. O seu 

desenvolvimento em aterro e o atravessamento de Ataija de 

Baixo são aspectos que aumentam o impacte visual da 

presença do sub-eixo. 

2.2.2 km 

2+800 a 

6+900 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

LD 
CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo implanta-se também no sopé da serra de 

Candeeiros numa paisagem de características semelhantes 

à que se observa na área atravessada pelo sub-eixo 2.2.2, 

sendo por conseguinte o seu traçado facilmente 

visualizável. O atravessamento de Ataija de Baixo será 

provavelmente a zona de maior impacte. 

2.3.1 km 

0+000 a 

3+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

L
ig

a
çã

o
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LE 
CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros e escavações que atingem, respectivamente, 18 e 

30 metros em zonas de povoamento disperso e uso agrícola 

de grande visibilidade a partir da Estrada Nacional. 

2.8.1 km 

0+000 a 

2+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

LE 
CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros que atingem altura superior a 15 metros e viaduto 

da Fonte Santa Altura máxima 36m em zonas de 

povoamento disperso e uso agrícola com grande visibilidade 

a partir da Estrada Nacional. 

2.8.2 km 

2+600 a 

6+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros e escavações que atingem, respectivamente, 18 e 

30 metros em zonas de povoamento disperso e uso agrícola 

de grande visibilidade a partir da Estrada Nacional. 

2.8.1 km 

0+000 a 

2+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

L
ig

a
çã

o
 e

n
tr

e
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u
b

-t
ro

ço
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LF 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de zonas de povoamento disperso e uso 

agrícola com grande visibilidade a partir da Estrada 

Nacional. Pontualmente os aterros atingem alturas 

superiores a 10 metros e o viaduto da Fonte Santa não 

ultrapassa os 20 metros.  

2.9 km 0+000 

a 4+100 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Cadoiço e Aljubarrota. O ondulado do 

relevo dará origem, na envolvente urbana, a taludes de 

escavação com altura superior a 15 m. Embora a área com 

maior densidade de construção seja atravessada em 

viaduto, os taludes anteriormente referidos serão muito 

visíveis e dificultarão as relações funcionais entre a zona 

urbana mais consistente e as áreas habitacionais mais 

dispersas. 

2.1.3 km 

7+500 a 

9+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Aterro com altura máxima de 26 metros sobre o vale do Rio 

Cós afectando a leitura longitudinal do vale e a sua 

interessante imagem agrícola. 

2.1.4 km 

13+200 a 

14+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

Escavação na zona próxima e visível de Andam, com altura 

média superior a 15 m atingindo em vários pontos os 25 m. 

Esta alteração morfológica afecta a zona de cabeceira de 

pequenas linhas de água afluentes à margem esquerda do 

rio de Alpedriz. 

2.1.4 km 

14+000 a 

15+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2A 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação e aterros de grande dimensão atingindo 30 m de 

altura afectando a área agrícola envolvente de Barbas, de 

onde é visível, e cortando algumas das relações funcionais 

existentes entre o espaço urbano e o rural. 

2.1.4 km 

19+600 a 

21+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros, escavações e viadutos na proximidade de 

Albergaria e sobre o traçado previsto da A17. Também a 

implantação da Estação de Leiria, numa zona de relevo 

ondulado, e a construção das vias de acesso concorrem 

para a alteração significativa da paisagem desta zona. A 

existência de uma grande mancha florestal é elemento 

essencial para atenuar o impacte destas ocorrências. 

2.1.5 km 

28+800 a 

33+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale do rio Lis. 

A proximidade a Barreiros e Regueira de Pontes povoação 

interceptada pelo traçado e a existência de uma via de 

circulação automóvel que atravessa o vale, são factores que 

concorrem para a fácil visualização desta infra-estrutura 

que, devido à sua extensão cerca de 2400 m alterará 

significativamente a leitura do vale do rio Lis. 

2.1.5 km 

34+800 a 

38+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

2A 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O atravessamento da Bidoeira em escavação, aterro e túnel 

Túnel T3 interfere de forma muito negativa na paisagem 

urbana desta povoação e na sua relação com a paisagem 

rural envolvente. 

2.1.6 km 

45+500 a 

46+400 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Cadoiço e Aljubarrota. O ondulado do 

relevo dará origem, na envolvente urbana, a taludes de 

escavação com altura superior a 15 m. Embora a área com 

maior densidade de construção seja atravessada em 

viaduto, os taludes anteriormente referidos serão muito 

visíveis e dificultarão as relações funcionais entre a zona 

urbana mais consistente e as áreas habitacionais mais 

dispersas. 

2.1.3 km 

7+500 a 

9+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Aterro com altura máxima de 26 metros sobre o vale do Rio 

Cós afectando a leitura longitudinal do vale e a sua 

interessante imagem agrícola. 

2.1.4 km 

13+200 a 

14+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço
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2B 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

Escavação na zona próxima e visível de Andam, com altura 

média superior a 15 m atingindo em vários pontos os 25 m. 

Esta alteração morfológica afecta a zona de cabeceira de 

pequenas linhas de água afluentes à margem esquerda do 

rio de Alpedriz. 

2.1.4 km 

14+000 a 

15+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação e aterros de grande dimensão atingindo 30 m de 

altura afectando a área agrícola envolvente de Barbas, de 

onde é visível, e cortando algumas das relações funcionais 

existentes entre o espaço urbano e o rural. 

2.1.4 km 

19+600 a 

21+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros, escavações e viadutos na proximidade de 

Albergaria e sobre o traçado previsto da A17. Também a 

implantação da Estação de Leiria, numa zona de relevo 

ondulado, e a construção das vias de acesso concorrem 

para a alteração significativa da paisagem desta zona. A 

existência de uma grande mancha florestal é elemento 

essencial para atenuar o impacte destas ocorrências. 

2.1.5 km 

28+800 a 

33+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale do rio Lis. 

A proximidade a Barreiros e Regueira de Pontes povoação 

interceptada pelo traçado e a existência de uma via de 

circulação automóvel que atravessa o vale, são factores que 

concorrem para a fácil visualização desta infra-estrutura 

que, devido à sua extensão cerca de 2400 m alterará 

significativamente a leitura do vale do rio Lis. 

2.1.5 km 

34+800 a 

38+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento a noroeste da Bidoeira. Embora o traçado 

não interfira significativamente na morfologia do terreno, a 

proximidade e exposição visual da encosta em que a via 

férrea se implanta contribuem para a ocorrência de impacte 

negativo com algum significado. Também o aterro altura 

máxima de 18 m sobre uma pequena linha de água a SO de 

Casais da Bidoeira e o atravessamento deste pequeno 

aglomerado em escavação, de altura média superior a 15 

metros, alteram significativamente as características 

funcionais e paisagísticas do local. 

2.5.1 km 

5+800 a 

6+700 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2B 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira de Carnide viaduto V3. A dimensão 

da infra-estrutura 53 m de altura e 1400 m de extensão 

contrasta forte e negativamente com a pequena escala do 

vale, alterando significativamente as suas características 

paisagísticas. 

2.5.1 km 

9+200 a 

10+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Cadoiço e Aljubarrota. O ondulado do 

relevo dará origem, na envolvente urbana, a taludes de 

escavação com altura superior a 15 m. Embora a área com 

maior densidade de construção seja atravessada em 

viaduto, os taludes anteriormente referidos serão muito 

visíveis e dificultarão as relações funcionais entre a zona 

urbana mais consistente e as áreas habitacionais mais 

dispersas. 

2.1.3 km 

7+500 a 

9+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Aterro com altura máxima de 26 metros sobre o vale do Rio 

Cós afectando a leitura longitudinal do vale e a sua 

interessante imagem agrícola. 

2.7 km 0+000 

a 0+800 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Escavações de grande dimensão altura superior a 15 m, 

atingindo pontualmente os 27m numa zona visível a partir 

de Andam. 

2.7 km 1+200 

a 2+200 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Troço visualmente muito exposto atravessando em aterro 

zonas agrícolas e em viaduto a povoação de Barbas. 

2.7 km 6+800 

a 9+400 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Troço muito visível desenvolvendo-se em escavações e 

aterros no atravessamento do Telheiro e em viaduto sobre a 

A8. 

2.7 km 9+700 

a 12+700 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros, escavações e viadutos na proximidade de 

Albergaria e sobre o traçado previsto da A17. Também a 

implantação da Estação de Leiria, numa zona de relevo 

ondulado, e a construção das vias de acesso concorrem 

para a alteração significativa da paisagem desta zona. A 

existência de uma grande mancha florestal é elemento 

essencial para atenuar o impacte destas ocorrências. 

2.1.5 km 

28+800 a 

33+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2C 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale do rio Lis. 

A proximidade a Barreiros e Regueira de Pontes povoação 

interceptada pelo traçado e a existência de uma via de 

circulação automóvel que atravessa o vale, são factores que 

concorrem para a fácil visualização desta infra-estrutura 

que, devido à sua extensão cerca de 2400 m alterará 

significativamente a leitura do vale do Lis. 

2.1.5 km 

34+800 a 

38+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

2C 
CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O atravessamento da Bidoeira em escavação, aterro e túnel 

Túnel T3 interfere de forma muito negativa na paisagem 

urbana desta povoação e na sua relação com a paisagem 

rural envolvente. 

2.1.6 km 

45+500 a 

46+400 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Cadoiço e Aljubarrota. O ondulado do 

relevo dará origem, na envolvente urbana, a taludes de 

escavação com altura superior a 15 m. Embora a área com 

maior densidade de construção seja atravessada em 

viaduto, os taludes anteriormente referidos serão muito 

visíveis e dificultarão as relações funcionais entre a zona 

urbana mais consistente e as áreas habitacionais mais 

dispersas. 

2.1.3 km 

7+500 a 

9+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Aterro com altura máxima de 26 metros sobre o vale do Rio 

Cós afectando a leitura longitudinal do vale e a sua 

interessante imagem agrícola. 

2.7 km 0+000 

a 0+800 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Escavações de grande dimensão altura superior a 15 m, 

atingindo pontualmente os 27m numa zona visível a partir 

de Andam. 

2.7 km 1+200 

a 2+200 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Troço visualmente muito exposto atravessando em aterro 

zonas agrícolas e em viaduto a povoação de Barbas. 

2.7 km 6+800 

a 9+400 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Troço muito visível desenvolvendo-se em escavações e 

aterros no atravessamento do Telheiro e em viaduto sobre a 

A8. 

2.7 km 9+700 

a 12+700 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterros, escavações e viadutos na proximidade de 

Albergaria e sobre o traçado previsto da A17. Também a 

implantação da Estação de Leiria, numa zona de relevo 

ondulado, e a construção das vias de acesso concorrem 

para a alteração significativa da paisagem desta zona. A 

existência de uma grande mancha florestal é elemento 

essencial para atenuar o impacte destas ocorrências. 

2.1.5 km 

28+800 a 

33+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2D 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale do rio Lis. 

A proximidade a Barreiros e Regueira de Pontes povoação 

interceptada pelo traçado e a existência de uma via de 

circulação automóvel que atravessa o vale, são factores que 

concorrem para a fácil visualização desta infra-estrutura 

que, devido à sua extensão cerca de 2400 m alterará 

significativamente a leitura do vale do Lis. 

2.1.5 km 

34+800 a 

38+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento a noroeste da Bidoeira. Embora o traçado 

não interfira significativamente na morfologia do terreno, a 

proximidade e exposição visual da encosta em que a via 

férrea se implanta contribuem para a ocorrência de impacte 

negativo com algum significado. Também o aterro altura 

máxima de 18 m sobre uma pequena linha de água a SO de 

Casais da Bidoeira e o atravessamento deste pequeno 

aglomerado em escavação, de altura média superior a 15 

metros, alteram significativamente as características 

funcionais e paisagísticas do local. 

2.5.1 km 

5+800 a 

6+700 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

2D 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira de Carnide viaduto V3. A dimensão 

da infra-estrutura  53 m de altura e 1400 m de extensão 

contrasta forte e negativamente com a pequena escala do 

vale, alterando significativamente as suas características 

paisagísticas. 

2.5.1 km 

9+200 a 

10+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Este sub-eixo implanta-se em zona de características 

semelhantes às referidas para a área atravessada pelo sub-

eixo 2.2.2. 

As alterações à morfologia do terreno serão neste sub-eixo 

mais acentuadas com aterros que atingem os 15 m de altura 

e escavações que rondam os 20 metros. Os impactes mais 

significativos verificam-se no atravessamento de zonas mais 

densamente construídas Ataija de Cima, Casal de Sta 

Teresa e Pedreiras. Também o viaduto do Mogo V2 devido 

à sua altura 20 a 30 m e proximidade à Estrada Nacional 

terá um impacte significativo. 

2.2.3 km 

6+800 a 

15+400 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2E 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto no Rio Lena V4. 

O viaduto, com cerca de 2100 m de extensão e altura 

superior a 40 m altura máxima 62m, atravessa o vale do 

Lena, a estrada que liga Porto de Mós à Batalha e 

intercepta a povoação de Fonte do Oleiro. A grande 

acessibilidade visual da zona e a dimensão do viaduto 

conjugam-se para a ocorrência de um impacte paisagístico 

significativo. 

2.2.4 km 

16+600 a 

19+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

A partir do viaduto V5 até próximo do IC6 o sub-eixo 

implanta-se em zonas de relevo muito acentuado. Devido a 

estas características orográficas, e apesar de em diversas 

situações o traçado se desenvolver em túnel, ocorrem, ao 

longo do sub-eixo, inúmeros taludes escavação e aterro 

com alturas da ordem dos 20 a 30 metros e viadutos com 

altura superior a 50 m. Os impactes destas ocorrências são 

ainda agravados nas situações de maior visibilidade, 

nomeadamente nas seguintes situações: 

Piedosa / Aregões aterro a jusante do túnel T1, escavação 

entre os túneis T1 e T2 – km 19+800 a 20+650 

Alcaidaria viaduto sobre a ribª da Várzea – km 23+000 a 

24+900 

Morões aterros e escavações a montante do viaduto V8 – 

km 28+200 a 30+000 

Touria / Ramalharia escavação no inicio e no fim do túnel T4 

– km 31+200 a 31+600 e 32+400 a 33+800 

2.2.4 km 

19+800 a 

33+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2E 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Estação de Leiria 

- Intrusão visual 

Atravessamento do vale da ribeira de Frades V10 numa 

zona bastante aberta e com elevada ocupação humana. 

A grande dimensão do viaduto e a implantação da estação 

de Leiria e dos seus acessos implicando movimentos de 

terra elevados de que resultam taludes de grande altura 

associados à fácil e intensa visualização desta área a partir 

das zonas construídas e das inúmeras vias de circulação 

existentes fazem aumentar o impacte visual da intervenção. 

2.2.4 km 

33+800 a 

36+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O vale da ribª dos Milagres, na zona atravessada por este 

sub-eixo, é constituído por solos de elevada fertilidade e 

ocupado por uso agrícola intenso. Apesar de atravessado 

em viaduto com impactes temporários a nível de uso do solo 

a sua localização próxima de aglomerados habitacionais e a 

presença de uma via de comunicação que será cruzada, 

tornam-no visualmente muito exposto. A sua grande altura e 

o atravessamento obliquo do vale na zona de confluência de 

um seu afluente da margem direita fazem aumentar o seu 

impacte visual. Também o aterro que se encontra a 

montante do viaduto, na zona da Ínsua, terá um impacte 

significativo. 

2.2.4 km 

39+800 a 

40+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

2E 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento da Bidoeira em escavação, túnel e aterro.  

O pequeno comprimento do túnel relativamente à extensão 

dos taludes não possibilita uma relação franca entre os dois 

lados da povoação atravessada, constituindo uma barreira 

visual e funcional. 

2.2.4 km 

43+600 a 

44+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo implanta-se também no sopé da serra de 

Candeeiros numa paisagem de características semelhantes 

à que se observa na área atravessada pelo sub-eixo 2.2.2, 

sendo por conseguinte o seu traçado facilmente 

visualizável. O atravessamento de Ataija de Baixo será 

provavelmente a zona de maior impacte. 

2.3.2 km 

2+300 a 

3+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Entre Ataija de Baixo e a estrada que liga o IC2 a Cumeira 

de Cima o sub-eixo implanta-se nas encostas da margem 

esquerda do rio Mogo, cortando um trecho de paisagem de 

elevado valor. A dimensão dos aterros e escavações 

previstos alturas próximas dos 20m e o corte do denso 

carvalhal existente são aspectos que concorrem para a 

significativa diminuição do valor paisagístico do vale do rio 

Mogo. 

2.3.2 km 

3+300 a 

9+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Atravessamento da povoação de Pedreiras e do IC2 em 

viaduto e aterro 

2.3.2 km 

10+500 a 

12+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto no Rio Lena V4. 

O viaduto, com cerca de 2100 m de extensão e altura 

superior a 40 m altura máxima 62m, atravessa o vale do 

Lena, a estrada que liga Porto de Mós à Batalha e intercepta 

a povoação de Fonte do Oleiro. A grande acessibilidade 

visual da zona e a dimensão do viaduto conjugam-se para a 

ocorrência de um impacte paisagístico significativo. 

2.2.4 km 

16+600 a 

19+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Intrusão visual 

A partir do viaduto V5 até próximo do IC6 o sub-eixo 

implanta-se em zonas de relevo muito acentuado. Devido a 

estas características orográficas, e apesar de em diversas 

situações o traçado se desenvolver em túnel, ocorrem, ao 

longo do sub-eixo, inúmeros taludes escavação e aterro com 

alturas da ordem dos 20 a 30 metros e viadutos com altura 

superior a 50 m. Os impactes destas ocorrências são ainda 

agravados nas situações de maior visibilidade, 

nomeadamente nas seguintes situações: 

Piedosa / Aregões aterro a jusante do túnel T1, escavação 

entre os túneis T1 e T2 – km 19+800 a 20+650 

Alcaidaria viaduto sobre a ribª da Várzea – km 23+000 a 

24+900 

Morões aterros e escavações a montante do viaduto V8 – km 

28+200 a 30+000 

Touria / Ramalharia escavação no inicio e no fim do túnel T4 

– km 31+200 a 31+600 e 32+400 a 33+800 

2.2.4 km 

19+800 a 

33+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Estação de Leiria 

- Intrusão visual 

Atravessamento do vale da ribeira de Frades V10 numa zona 

bastante aberta e com elevada ocupação humana. 

A grande dimensão do viaduto e a implantação da estação 

de Leiria e dos seus acessos implicando movimentos de 

terra elevados de que resultam taludes de grande altura 

associados à fácil e intensa visualização desta área a partir 

das zonas construídas e das inúmeras vias de circulação 

existentes fazem aumentar o impacte visual da intervenção. 

2.2.4 km 

33+800 a 

36+200 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O vale da ribª dos Milagres, na zona atravessada por este 

sub-eixo, é constituído por solos de elevada fertilidade e 

ocupado por uso agrícola intenso. Apesar de atravessado 

em viaduto com impactes temporários a nível de uso do 

solo a sua localização próxima de aglomerados 

habitacionais e a presença de uma via de comunicação que 

será cruzada, tornam-no visualmente muito exposto. A sua 

grande altura e o atravessamento obliquo do vale na zona 

de confluência de um seu afluente da margem direita fazem 

aumentar o seu impacte visual. Também o aterro que se 

encontra a montante do viaduto, na zona da Ínsua, terá um 

impacte significativo. 

2.2.4 km 

39+800 a 

40+500 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 2
 

2F 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento da Bidoeira em escavação, túnel e aterro.  

O pequeno comprimento do túnel relativamente à extensão 

dos taludes não possibilita uma relação franca entre os dois 

lados da povoação atravessada, constituindo uma barreira 

visual e funcional. 

2.2.4 km 

43+600 a 

44+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale Salgueiro Viaduto V3. 

A relação entre a dimensão do viaduto e a do estreito vale 

bem como a existência da povoação a curta distância cerca 

de 200 m fazem aumentar o impacte visual da infra-

estrutura. 

2.4.2 km 

2+200 a 

2+800 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Entre as povoações de Cavadinha e Barroso o sub-eixo 

desenvolve-se numa sucessão de aterros e escavações de 

grande dimensão altura superior a 20 m, atravessando os 

aglomerados urbano/rurais. 

2.5.3A km 

15+800 a 

18+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Assanha da Paz / Barros da Paz em 

aterro e escavação de grande dimensão superior a 20 m. 

Estas alterações morfológicas no espaço urbano/rural e nas 

encostas bastantes expostas da linha de alturas que faz a 

separação entre a bacia hidrográfica da ribeira de Carnide e 

a do rio Arunca terão, à escala local, grande impacte visual 

e paisagístico.  

2.5.3A km 

19+400 a 

22+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3A 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro de grande dimensão superior a 20 m de altura a 

poente de Almagreira afectando em alguns pontos o curso 

de linhas de água 

2.5.3A km 

22+900 a 

24+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterro do vale da ribeira da Roussa, com altura média 

superior a 20 metros e máxima de 30m. Para além do corte 

do vale, destruição do solo e galeria ripícola, o aterro é 

bastante visível da povoação de Roussa de Baixo que será 

fisicamente afectada e da EM 1043. 

2.2.6 km 

53+700 a 

55+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação com altura média de 18 metros na zona 

envolvente ao Parque Industrial Manuel da Mota em 

Pombal. 

A linha ferroviária prevista será mais um elemento a 

acrescer à subdivisão deste espaço onde as manchas 

construídas e as inúmeras vias de comunicação são já um 

factor de grande fragmentação da paisagem. 

2.2.7 km 

55+700 a 

59+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro com cerca de 20 m de altura no vale encaixado da 

ribeira de Redondos. 

2.2.7 km 

60+300 a 

60+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Escavação de grande altura cerca de 25 m afectando a 

povoação de Reis e destruindo parte da pequena área 

agrícola que ocupa os terrenos a nascente do aglomerado 

urbano. 

2.2.7 km 

60+900 a 

62+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

3B 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira da Almagreira V17 com uma 

localização muito próxima da povoação de onde é visível. 

2.2.7 km 

62+400 a 

63+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira de Carnide viaduto V3. A dimensão 

da infra-estrutura  53 m de altura e 1400 m de extensão 

contrasta forte e negativamente com a pequena escala do 

vale, alterando significativamente as suas características 

paisagísticas. 

2.5.2 km 

9+200 a 

10+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3C 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Entre as povoações de Cavadinha e Barroso o sub-eixo 

desenvolve-se numa sucessão de aterros e escavações de 

grande dimensão altura superior a 20 m, atravessando os 

aglomerados urbano/rurais. 

2.5.3A  km 

15+800 a 

18+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Assanha da Paz / Barros da Paz em 

aterro e escavação de grande dimensão superior a 20 m. 

Estas alterações morfológicas no espaço urbano/rural e nas 

encostas bastantes expostas da linha de alturas que faz a 

separação entre a bacia hidrográfica da ribeira de Carnide e 

a do rio Arunca terão, à escala local, grande impacte visual 

e paisagístico.  

2.5.3A km 

19+400 a 

22+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

3C 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro de grande dimensão superior a 20 m de altura a 

poente de Almagreira afectando em alguns pontos o curso 

de linhas de água 

2.5.3A km 

22+900 a 

24+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale Salgueiro Viaduto V2. 

A relação entre a dimensão do viaduto e a do estreito vale 

bem como a existência da povoação a curta distância cerca 

de 150 m fazem aumentar o impacte visual da infra-

estrutura. 

2.6 km 0+800 

a 1+350 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação com cerca de 20 metros de altura, visível de 

Alto dos Mendes, cortando a cumeada onde se implanta o 

caminho de acesso à povoação, caminho que será 

restabelecido.  

2.6 km 2+100 

a 3+400 
- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

O sub-eixo desenvolve-se em aterro de grande dimensão 

cerca de 20 m de altura muito próximo da pedreira da 

Roussa, acompanhando o vale da ribeira da Roussa que é 

aterrado numa extensão significativa. A proximidade de 

Cotrofe e o traçado da EM 1043 tornam este aterro, que 

trará impactes acrescidos aos actualmente decorrentes da 

actividade da  pedreira da Roussa, muito exposto 

visualmente. 

2.6 km 5+200 

a 6+800 
- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3D 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação com altura média de 18 metros na zona 

envolvente ao Parque Industrial Manuel da Mota em 

Pombal. 

A linha ferroviária prevista será mais um elemento a 

acrescer à subdivisão deste espaço onde as manchas 

construídas e as inúmeras vias de comunicação são já um 

factor de grande fragmentação da paisagem. 

2.2.7 km 

55+700 a 

59+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro com cerca de 20 m de altura no vale encaixado da 

ribeira de Redondos. 

2.2.7 km 

60+300 a 

60+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Escavação de grande altura cerca de 25 m afectando a 

povoação de Reis e destruindo parte da pequena área 

agrícola que se ocupa os terrenos a nascente do 

aglomerado urbano. 

2.2.7 km 

60+900 a 

62+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 3D 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira da Almagreira V17 com uma 

localização muito próxima da povoação de onde é visível. 

2.2.7 km 

62+400 a 

63+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Viaduto sobre o vale Salgueiro Viaduto V3. 

A relação entre a dimensão do viaduto e a do estreito vale 

bem como a existência da povoação a curta distância cerca 

de 200 m fazem aumentar o impacte visual da infra-

estrutura. 

2.4.2 km 

2+200 a 

2+800 

- ●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Entre as povoações de Cavadinha e Barroso o sub-eixo 

desenvolve-se numa sucessão de aterros e escavações de 

grande dimensão altura superior a 20 m, atravessando os 

aglomerados urbano/rurais. 

2.5.3A km 

15+800 a 

18+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Atravessamento de Assanha da Paz / Barros da Paz em 

aterro e escavação de grande dimensão superior a 20 m. 

Estas alterações morfológicas no espaço urbano/rural e nas 

encostas bastantes expostas da linha de alturas que faz a 

separação entre a bacia hidrográfica da ribeira de Carnide e 

a do rio Arunca terão, à escala local, grande impacte visual 

e paisagístico.  

2.5.3A km 

19+400 a 

22+700 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3E 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro de grande dimensão superior a 20 m de altura a 

poente de Almagreira afectando em alguns pontos o curso 

de linhas de água 

2.5.3A km 

22+900 a 

24+650 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - 
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Sub-

troço 
Alternativa Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Localização 

Sub/Eixo km 
Natureza Magnitude Incidência Duração Ocorrência 

Dimensão 

espacial 
Reversibilidade 

Signif. sem 

medidas 

mitigadoras 

Signif. com 

medidas 

mitigadoras 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Aterro do vale da ribeira da Roussa, com altura média 

superior a 20 metros e máxima de 30m. Para além do corte 

do vale, destruição do solo e galeria ripícola, o aterro é 

bastante visível da povoação de Roussa de Baixo que será 

fisicamente afectada e da EM 1043. 

2.2.6 km 

53+700 a 

55+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

- Intrusão visual 

Escavação com altura média de 18 metros na zona 

envolvente ao Parque Industrial Manuel da Mota em 

Pombal. 

A linha ferroviária prevista será mais um elemento a 

acrescer à subdivisão deste espaço onde as manchas 

construídas e as inúmeras vias de comunicação são já um 

factor de grande fragmentação da paisagem. 

2.2.7 km 

55+700 a 

59+600 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - 

CONST/ 

EXPL 
- Movimento de terras 

Aterro com cerca de 20 m de altura no vale encaixado da 

ribeira de Redondos. 

2.2.7 km 

60+300 a 

60+800 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

CONST/ 

EXPL 

- Movimento de terras 

- Alteração ao uso do solo 

Escavação de grande altura cerca de 25 m afectando a 

povoação de Reis e destruindo parte da pequena área 

agrícola que se ocupa os terrenos a nascente do 

aglomerado urbano. 

2.2.7 km 

60+900 a 

62+000 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - 

S
u

b
-t

ro
ço

 3
 

3F 

CONST/ 

EXPL 
- Intrusão visual 

Viaduto sobre a ribeira da Almagreira V17 com uma 

localização muito próxima da povoação de onde é visível. 

2.2.7 km 

62+400 a 

63+300 

- ●●● DIR PER C L IRREV - - - - - - 
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Da análise do Quadro 6.8.6 verifica-se que os impactes de maior magnitude e significativo 

ocorrem nas seguintes situações: 

 

- Em zonas com índice de humanização da paisagem mais elevado, nomeadamente 

nos atravessamentos de áreas mais povoadas e de zonas agrícolas. De entre estas, 

assumem maior relevância as que ocupam os vales mais largos e férteis; 

- Zonas em que a presença de vegetação natural matas de protecção e galerias 

ripícolas tem ainda alguma expressão; 

- Nas áreas em que o relevo natural é mais vigoroso; 

- No atravessamento dos vales de maior largura e fundo aluvionar, principalmente 

quando este se processa em aterro. 

- Nas zonas de maior acessibilidade visual. 

 

 

6.8.4 Impactes cumulativos 

 

A implantação da linha ferroviária em análise originará certamente impactes com efeitos 

cumulativos se forem considerados outros projectos existentes ou previstos, para a região 

atravessada pela futura linha, e se forem incluídos projectos complementares e subsidiários 

ao projecto em análise. 

 

De entre os projectos de maior relevância, passíveis de suscitar impactes cumulativos, 

consideram-se os seguintes: 

 

- Projectos rodoviários; 

- Projectos ferroviários complementares ao projecto em estudo; 

- Futuro Aeroporto da Ota. 

 

Os projectos rodoviários, poderão induzir impactes cumulativos, fundamentalmente no 

âmbito das alterações à morfologia natural do terreno e uso actual do solo, factores que 

terão influência directa nos aspectos estruturais e visuais da paisagem. 

 

De entre os projectos mais significativos assinalam-se os seguintes: 
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- A10 (Ligação Carregado/Benavente) e Nó entre a A10 e a A1; 

- IC9 (Ligação Nazaré/EN1), entre Aljubarrota e Ataíja de Cima; 

- A17 (Ligação Marinha Grande/Figueira da Foz) e Nó com a A8; 

- IC9 (Ligação Leiria/Tomar); 

- IC 8 (Ligação A1/A17). 

 

Para além das acções referidas como susceptíveis de gerar impactes cumulativos há ainda 

a considerar, numa paisagem de tão elevada ocupação humana como é o caso de grande 

parte das unidades de paisagem atravessadas pela linha de alta velocidade em análise, que 

a implantação de novas infra-estruturas lineares de circulação (viária ou ferroviária) constitui 

um factor acrescido de fragmentação da paisagem, numa zona já de si bastante “retalhada” 

pela rede existente. 

 

No que se refere a projectos complementares ao projecto em estudo, há a considerar os 

prolongamentos para norte e para sul da linha de alta velocidade (ligação Lisboa/Ota, a sul e 

Pombal/Porto), a norte. Estes projectos, de características semelhantes ao projecto em 

apreço, apresentam basicamente o mesmo tipo de impactes paisagísticos dos do projecto 

em análise. O efeito cumulativo destes dois projectos verifica-se apenas nas zonas de 

ligação ao corredor em estudo. 

 

Na zona inicial do corredor em estudo, na área da actual base aérea da Ota, há a considerar 

a intenção de construção do novo Aeroporto de Lisboa. 

 

Com a construção desta grande infra-estrutura aeroportuária é previsível a ocorrência de 

impactes cumulativos de elevada magnitude e significado, em toda a área afecta a esse 

empreendimento, com especial incidência na zona aluvionar do rio da Ota. Importa contudo 

referir que os impactes decorrentes da construção da linha de alta velocidade Ota/Pombal, 

nos sub-eixos que se localizam na mesma zona (sub-eixo 0.1.1 e sub-eixo 1.1.1) são 

diminutos face aos que se poderão associar à construção e exploração do novo aeroporto 

de Lisboa. 
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6.9 QUALIDADE DO AR 
 

6.9.1 Metodologia 
 

A avaliação de impactes neste descritor será desenvolvida segundo as seguintes linhas: 

 

- Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos decorrentes da implementação 

do projecto nas diferentes etapas de construção; 

- Avaliação dos impactes resultantes da actividade construtiva tendo em consideração 

os receptores sensíveis identificados; 

- Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos (óxidos de azoto, óxidos de 

enxofre, partículas e dióxido de carbono) decorrentes da entrada em funcionamento 

do projecto; 

- Avaliação, em termos quantitativos, dos impactes resultantes da emissão de 

poluentes atmosféricos; 

- Avaliação dos impactes resultantes do funcionamento deste novo modo de 

transporte ferroviário, tendo em conta o seu contributo para a concretização dos 

objectivos estratégicos definidos no Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas (PNAC), nomeadamente, nas metas de redução das emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE); 

- Avaliação dos impactes resultantes do funcionamento deste novo modo de 

transporte ferroviário, tendo em conta o seu contributo para a concretização dos 

objectivos estratégicos definidos no Programa para os Tectos de Emissão Nacional 

(PTEN), nomeadamente, nas metas de redução das emissões de gases acidificantes 

(GA). 

 

 

6.9.2 Impactes na fase de construção 
 

Os impactes negativos na qualidade do ar na fase de construção são decorrentes das 

próprias acções de construção, nomeadamente: 

 

- Instalação, manutenção e desactivação dos estaleiros; 

- Desmatação e decapagem para limpeza do terreno; 
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- Movimentações e condicionamentos de terras, onde se incluem as terraplenagens e 

a construção da plataforma; 

- Funcionamento e circulação de veículos e máquinas nas frentes de obra e vias de 

acesso, em particular, em vias não pavimentadas;  

- Actividade envolvidas na britagem de pedra, nomeadamente nas centrais de 

britagem; 

- Operação e funcionamento das centrais de betão; 

- Perfuração para colocação de explosivos e utilização de explosivos; 

- Movimentação e assentamento do balastro; 

- Emissões de gases poluentes provenientes das viaturas e máquinas nas frentes de 

obra, vias de acesso e estaleiros. 

 

A reemissão e emissão de partículas e as emissões dos veículos afectos à construção são 

os principais causadores de impactes nesta fase. 

 

 

6.9.2.1 Partículas em suspensão 
 

6.9.2.1.1 Reemissão eólica de partículas 
 

As áreas envolventes à construção do Troço Alenquer (Ota) - Pombal poderão ser afectadas 

pelo aumento de partículas totais em suspensão (PTS) provocado pela erosão eólica 

derivada da remoção da cobertura vegetal, da baixa humidade e fraca coesão entre 

partículas e da exposição prolongada de grandes superfícies de solo, resultantes das 

acções de desmatação, decapagem do terreno e movimentações de terras. 

 

A reemisão eólica de partículas depende essencialmente da característica dos solos sujeitos 

à acção erosiva do vento, nomeadamente a sua granulometria, teor de humidade no solo e 

à exposição deste relativamente ao vento, das características do vento, sua velocidade e 

predominância, e da temperatura do ar, quanto mais elevada for maior é o efeito de 

reemissão. 

 

Assim, a reemisão de partículas provocadas pela acção do vento verifica-se principalmente 

em períodos em que não ocorre precipitação, a temperatura do ar é elevada e não se 

observam situações de calmas, vento inferior a 1km/h. Estas condições podem ser 
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observadas durante todo o ano mas são mais frequentes durante o semestre seco, de Abril 

a Setembro. 

 

 

6.9.2.1.2 Emissão de partículas pela movimentação de máquinas e veículos 
 

A emissão de PTS é igualmente provocada pela operação e circulação de veículos e 

máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, principalmente as vias não 

pavimentadas. 

 

O movimento dos rodados das máquinas e veículos nas vias não pavimentadas é o grande 

responsável pela emissão de partículas para a atmosfera na fase de construção. Quando o 

veículo se desloca em vias não pavimentadas a força que os rodados exercem sobre o 

pavimento causa o pulverização do material à superfície. As partículas reemitidas são as 

componentes mais finas do solo, sobretudo as partículas com diâmetro inferior a 75 µm, 

fracção silto-argilosa. 

 

As quantidades de PTS estão positivamente correlacionadas com a área mobilizada, fracção 

de partículas no solo com diâmetro inferior a 75 µm, valores de tráfego, velocidade de 

deslocação, peso e número de eixos. Estão negativamente correlacionadas com a 

temperatura e humidade no solo. 

 

Para se estimar o factor de emissão específico para cada fracção de partículas recorreu-se 

a uma expressão empírica desenvolvida pela United States Environmental Protection 

Agency (USEPA). 

 

O factor de emissão (g/km/veículo) é dado pela expressão: 

 

( ) ( ) ( )[ ] 9,281
312 365

365
)30;10;5,2( ×= −

−−
p

ba

PMPMPM
PskFE  

 

Onde: 

 

s = fracção siltosa do material superficial da via (%); 

P= peso médio do veículo (ton); 

p = número de dias com precipitação superior a 0,1mm. 
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k, a, e b são constantes empíricas com os seguintes valores: 

 

 PM-2,5 PM-10 PM-30 

k 0,23 1,50 4,90 

a 0,90 0,90 0,70 

b 0,45 0,45 0,45 

Fonte: USEPA, 2001 

No cálculo efectuado admitiu-se uma fracção siltosa do material superficial da via de 8,5%, 

(USEPA, 2001), um teor de humidade em condições naturais de 15%, um peso médio dos 

veículos de 20 toneladas e um número de 116 dias com precipitação superior a 0,1 mm (IM, 

1991). 

 

No Quadro 6.9.1 apresenta-se os valores dos factores de emissão por veículo para as PM-

2,5, PM-10 e PM-30 na fase de construção. 

 

Quadro 6.9.1 - Factores de emissão por veículo para as PM-2,5, PM-10 e PM-30 

 Factor de Emissão (g/km/veículo) 

 PM-2,5 PM-10 PM-30 

Vias não pavimentadas 76,2 496,7 1738,3 

 

Uma vez que nesta fase não se dispõe dos valores de tráfego originados pela construção do 

Troço Alenquer (Ota) - Pombal, não foi possível estimar as reemissões diárias ou mensais 

de partículas paras as diferentes fases de construção. 

 

Os valores apresentados, embora não se traduzam no tempo de construção, permitem 

informar da ordem de grandeza das emissões de partículas nessa fase. Segundo estudos 

realizados sobre fontes de emissões, as emissões de PTS de zonas em construção, são 

proporcionais à área mobilizada e podem atingir 2,69 ton/ha/mês, valor meramente 

indicativo, mas que permite aferir a ordem de grandeza das emissões de PTS envolvidas 

(USEPA, 1995). 

 

As partículas em suspensão no ar podem ser transportadas por dois tipo de fenómenos, os 

advectivos e os dispersivos. A distância e o local de deposição das PTS dependem do seu 

tamanho, densidade, velocidade de sedimentação, topografia e regime dos ventos. 
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As partículas com diâmetro superior a 100 µm, com velocidades médias de vento de 

16 km/h, depositam-se a distâncias compreendidas entre os 6 a 9 m. As partículas com um 

diâmetro entre 30 e 100 µm depositam-se a umas dezenas de metros, dependendo das 

condições atmosféricas. As partículas inferiores a 10 µm podem permanecer suspensas por 

fenómenos turbulentos da atmosfera e alcançar distâncias muito superiores. 

 

 

6.9.2.1.3 Emissões de partículas a partir de centrais de betão 
 

As emissões atmosféricas geradas pelas centrais de betão são compostas, na sua grande 

maioria, por partículas de inertes e cimento. 

 

As emissões provenientes das centrais de betão são de difícil quantificação, dependendo 

das características do local, do tipo de inertes utilizados e das medidas ambientais 

adoptadas. 

 

 

6.9.2.1.4 Síntese conclusiva 
 

As consequências ambientais das partículas em suspensão variam com a sua dimensão. 

Partículas com maior diâmetro causam inconvenientes, principalmente pela sua deposição 

na vegetação, culturas agrícolas, construções e bens. Partículas com menor diâmetro 

permanecem nas vias respiratórias de pessoas e animais, podendo penetrar e ficar retidas 

nos alvéolos pulmonares. 

 

A granulometria da matéria particulada produzida pela reemissão eólica, deslocação de 

veículos e máquinas, movimentação de terras e centrais de betão é maioritariamente 

superior à fracção considerada como eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 µm) 

pelo que não se considera necessária a adopção de eventuais cuidados em termos de 

saúde pública. Os maiores impactes traduzem-se sobre as áreas de maior sensibilidade 

ecológica e em zonas agrícolas, através da deposição sobre as plantas com a consequente 

redução de produtividade. 
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As áreas de maior sensibilidade encontram-se identificadas no Quadro 4.9.1 do Capítulo 

4.9, de onde se destacam: 

 

- O Paul da Ota (a 600 m do km 5+000 ao km 9+000 do sub-eixo 0.1.1); 

- O Sistema da Ribeira do Mogo (atravessado ao km 6+420 pelo sub-eixo 2.1.3). 

 

Dos receptores sensíveis identificados no capítulo 4.10 (Ruído e Vibrações) realce-se as 

habitações ou aglomerados localizados a menos de 100 metros dos corredores analisados. 

No Quadro 6.9.2 apresenta-se em síntese os receptores sensíveis afectados pelo aumento 

de partículas durante a construção do Troço Alenquer (Ota) - Pombal. 

 

Quadro 6.9.2 - Receptores sensíveis afectados pela construção do Troço Alenquer (Ota) - Pombal 

Localização Distância face aos eixos 

Eixo 1.1 

Sub-eixo 1.1.4 

Ninho de Águia 20 metros a oeste do km 35+600 

Moita do Gavião 50 metros a este do km 36+900 

Taveiro 20 metros a oeste do km 37+500 

Benedita e Candeeiros 20 metros a este e oeste do km 38+700  

Charneca do Rio Seco 50 metros a oeste do km 41+600 

Carvalhal 50 metros a oeste do km 43+500 

Redondas 20 metros a este e oeste do km 45+300 

Eixo 1.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Vale Grande 20 metros a oeste do km 14+500 

Bairradas 50 metros a este do km 24+000 

Eixo 1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Ninho de Águia 20 metros a este e oeste do km 2+300 

Candeeiros 20 metros a oeste do km 5+600 

Casal do Carvalho 20 metros a oeste do km 6+300 

Sub-eixo 1.3.2 

Moita do Poço 20 metros a este e oeste do km 7+500 

Alto de Turquel 50 metros a oeste do km 8+800 

Carvalhal 20 metros a oeste do km 10+000 

Redondas 20 metros a oeste do km 12+000 

Eixo 1.5 

Moita do Poço 20 metros a este e oeste do km 0+700 

Cabeço da Pia Furada 50 metros a este e oeste do km 2+900 
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Localização Distância face aos eixos 

Eixo 2.1 

Sub-eixo 2.1.3 

Cadoiço 40 metros a este e oeste do km 7+700 

Aljubarrota 20 metros a este e oeste do km 8+600 

Sub-eixo 2.1.4 

Alto do Barbas 50 metros a este do km 20+400 

Cerca 20 metros a este do km 22+300 

Sub-eixo 2.1.5 

Albergaria 20 metros a oeste do km 29+300 

Barreiros 30 metros a oeste do km 35+000 

Sub-eixo 2.1.6 

Texugueira 50 metros a este do km 43+800 

Bidoeira de Cima 30 metros a este e oeste do km 46+000 

Eixo 2.2 

Sub-eixo 2.2.2 

Habitações ao longo da estrada 20 metros a este e oeste do km 4+100 

Habitações ao longo da estrada 20 metros a este e oeste do km 4+700 

Sub-eixo 2.2.3 

Ataíja de Cima 50 metros a este e oeste do km 7+400 

Casais de Santa Teresa 
20 metros a este e oeste entre o km 8+700 e o km 

10+900 

Tremoceira 50 metros a este e oeste do km 13+500 

Sub-eixo 2.2.4 

Lameiros 30 metros a este e oeste do km 18+300 

Arergões 50 metros a este do km 20+200 

Pelhural 50 metros a este e oeste do km 22+000 

Garruchas 50 metros a este e oeste do km 22+600 

Rio Seco 60 metros a este e oeste do km 23+600 

Touria 30 metros a este e oeste do km 31+700 

Azambucho 30 metros a oeste do km 33+850 

Santa Eufémia 50 metros a este e oeste do km 35+100 

Boavista 20 metros a este e oeste do km 36+700 

Ínsua 60 metros a este do km 40+400 

Bidoeira de Baixo 50 metros a este do km 42+600 

Bidoeira de Cima 20 metros a este e oeste do km 44+350 

Cova da Videira 50 metros a este do km 46+100 

Eixo 2.3 

Sub-eixo 2.3.1 

Lagoa do Cão 20 metros a este e oeste do km 1+000 

Habitações ao longo da estrada 20 metros a este e oeste do km 2+600 
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Localização Distância face aos eixos 

Sub-eixo 2.3.2 

Casal do Rei 20 metros a este e oeste do km 1+000 

Ataíja de Baixo 30 metros a este e oeste do km 3+400 

Azoio 20 metros a este e oeste do km 9+400 

Tremoceira 50 metros a este e oeste do km 11+000 

Eixo 2.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Bidoeira e Vale da Cruz 50 metros a este e oeste do km 8+500 

Carnide de Cima 50 metros a este do km 9+500 

Sub-eixo 2.5.2 

Outeirada 50 metros a este do km 10+300 

Sub-eixo 2.5.3A/B/C 

Barroco 80 metros a oeste do km 18+400 

Ladeira 50 metros a este e oeste do km 20+100 

Barros da Paz 30 metros a este o oeste do km 20+900 

Eixo 2.7 

Campos 50 metros a este e oeste do km 8+100 

Telheiro 20 metros a este e oeste do km 12+000 

Eixo 2.9 

Lagoa do Cão 50 metros a este do km 2+900 

Eixo 2.10 

Moleanos 50 metros a este e oeste do km 1+500 

Nota – Os eixos 0.1, 0.1FO, 0.2, 2.4, 2.6, 2.8 apenas afectam receptores sensíveis isolados. 

Em resumo, os impactes provocados pelo aumento das partículas em suspensão na 

qualidade do ar junto dos receptores sensíveis identificados durante a construção do Troço 

Alenquer (Ota) - Pombal serão negativos, imediatos, directos e muito prováveis, mas com 

carácter temporário, localizados e passíveis de minimização. Deste modo, são considerados 

como impactes pouco significativos. 

 

 

6.9.2.2 Outros poluentes 
 

6.9.2.2.1 Emissões provenientes da detonação de explosivos 
 

As emissões atmosféricas resultantes do uso de explosivos variam consoante o tipo de 

explosivos utilizado. Na sua composição entram sobretudo as seguintes matérias: 
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- Sais oxidantes como os nitratos de sódio, amónio ou cálcio; 

- Combustível, fuel ou gasóleo; 

- Sensibilizadores, nitratos de aminas orgânicas, percloratos ou alumínio; 

- Gelificadores. 

 

O monóxido de carbono é o poluente produzido em maior quantidade. Como em qualquer 

reacção de combustão, a insuficiência de oxigénio favorece a formação de monóxido de 

carbono. As misturas mais comuns de nitrato de amónio e gasóleo (ANFO), com teores de 

mais de 5,5% de gasóleo, provocam uma insuficiência de oxigénio e, deste modo, uma 

grande produção de monóxido de carbono. 

 

A variação de gasóleo tem um efeito sobre a qualidade dos gases produzidos na explosão, 

havendo excesso de produção de dióxido de azoto, quando se reduz a quantidade de 

gasóleo, e um excesso de monóxido de carbono, quando se excede a percentagem 

indicada, 5,5%. Ambos os gases são tóxicos devendo, por isso, procurar-se um equilíbrio 

com a utilização de uma percentagem de gasóleo entre os 5,5 e os 6,5%, percentagem 

teórica de 5,7% (Daniel 2000). 

 

No Quadro 6.9.3 apresenta-se uma estimativa das emissões de gases resultantes da 

detonação de explosivos segundo os factores de emissão utilizados pela USEPA 

classificados, quanto à sua precisão, com o índice D, numa escala de A a E. Foi 

considerada a utilização de ANFO, com uma percentagem de gasóleo entre 5,8 e 8% 

(USEPA, 2001). 

 

Quadro 6.9.3 - Emissões de poluentes provenientes da detonação de explosivos 

 Emissões (kg/ton de explosivo) 

Explosivo CO NO2 SO2 

ANFO 34 8 1 

 

Nesta fase do estudo ainda não existem dados sobre a quantidade de explosivos a utilizar e 

o número de detonações diárias durante a fase de construção, não sendo, assim, possível 

calcular os valores de emissões diárias. Recorrendo a projectos com utilização semelhante 

de explosivos, não são de esperar concentrações de monóxido de carbono, óxidos de azoto 

ou óxidos de enxofre susceptíveis de alterar a qualidade do ar na área de influência do 

projecto. 
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Os impactes provocados pela detonação de explosivos, embora não seja possível a sua 

quantificação, serão negativos, prováveis, imediatos, directos, localizados e de carácter 

temporário. Esses impactes serão muito pouco significativos. 

 

 

6.9.2.2.2 Emissões provenientes das máquinas e veículos 
 

As emissões das máquinas e veículos envolvidos nas frentes de obra, acessos e estaleiros 

são semelhantes às do tráfego rodoviário pesado. O monóxido de carbono, os óxidos de 

azoto, os hidrocarbonetos e os fumos negros são os poluentes produzidos em maior 

quantidade. 

 

A caracterização das emissões resultantes dos veículos e máquinas equipados com 

motores de combustão interna depende de diversos factores, nomeadamente o estado, 

características técnicas e rendimento das máquinas, para além da quantidade e 

regularidade do equipamento utilizado. É, por isso, muito difícil a quantificação das emissões 

totais destes poluentes. 

 

Como referência, e partindo do princípio que todos os veículos e máquinas se encontram de 

acordo com os valores apresentados, apresentam-se os valores-limite de emissão de 

veículos equipados com motor diesel e os valores-limite de emissão de poluentes 

atmosféricos para máquinas móveis não rodoviárias. 

 

No Quadro 6.9.4 constam os valores-limite das emissões de monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos não queimados e óxidos de azoto dos motores diesel utilizados nos 

veículos a motor estabelecidos no Decreto-Lei n.º 13/2002, 26 de Janeiro, o qual efectua a 

transposição da Directiva n.º 1999/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro. 
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Quadro 6.9.4 - Valores-limite de emissão para veículos pesados equipados com motor diesel 

  Valores-limite de emissão (g/kWh) 

Valores 

padrão 

Data de 

implementação 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Hidrocarbonetos 

(HC) 

Óxidos de 

azoto (NOx) 

Partículas em 

suspensão (PS) 

1996 4,0 1,1 7,0 0,25 
Euro II 

1998 4,0 1,1 7,0 0,15 

Euro III 2000 2,1 0,66 5,0 0,10(+) e 0,15 

Euro IV 2005 1,5 0,46 3,5 0,02 

Euro V 2008 1,5 0,46 2,0 0,02 

VEA* 1999 1,5 0,25 2,0 0,02 

* - Valores-limite de emissão facultativos aplicáveis aos veículos definidos como “veículos ecológicos avançados” 
(VEA). + - Para motores diesel pequenos de cilindrada unitária inferior a 0,75 dm3 e velocidade à potência 
nominal superior a 3000 rpm/min. 
 

No Quadro 6.9.5 são apresentados os valores-limite de emissão de poluentes atmosféricos 

para máquinas não rodoviárias estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 423/99, de 25 de Outubro, 

o qual transpõe a Directiva 97/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

Dezembro. 

 

Quadro 6.9.5 - Valores-limite de emissão de poluentes atmosféricos para máquinas móveis não 

rodoviárias 

Potência útil (P) 

(kW) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Hidrocarbonetos 

(HC) 

Óxidos de azoto 

(NOx) 

Partículas em 

suspensão (PS) 

18≤P≤37 5,5 1,5 8,0 0,8 

37≤P≤75 5,0 1,3 7,0 0,4 

75≤P≤130 5,0 1,0 6,0 0,3 

130≤P≤560 3,5 1,0 6,0 0,2 

 

As máquinas móveis não rodoviárias abrangem, entre outros, aparelhos de perfuração 

industriais, compressores, equipamentos de construção incluindo carregadores de rodas, 

bulldozers, tractores de lagartas, carregadoras de lagartas, carregadores do tipo camião, 

escavadoras hidráulicas, equipamentos de manutenção de estradas como motoniveladoras, 

cilindros e pavimentadoras para betuminosos. 

 

Nesta fase do estudo ainda não existem valores do tráfego de veículos e máquinas durante 

a fase de construção. Recorrendo a projectos com valores de tráfego muito semelhantes 

não são de esperar concentrações de monóxido de carbono, hidrocarbonetos ou óxidos de 
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azoto susceptíveis de alterar a qualidade do ar na área de influência do projecto, ainda que, 

pontualmente, possam ocorrer ligeiras alterações localmente. 

 

Os impactes provocados pela circulação de máquinas e veículos, embora não seja possível 

a sua quantificação, serão negativos, prováveis, imediatos, directos, localizados e de 

carácter temporário. Esses impactes serão pouco significativos, sendo parcialmente 

minimizáveis. 

 

 

6.9.3 Impactes na fase de exploração 
 

As actividades resultantes do funcionamento da Linha Ferroviária de Alta Velocidade não 

induzirão impactes directos na qualidade do ar. Os efeitos da exploração deste projecto 

serão sentidos, indirectamente, pela produção de energia eléctrica, necessária ao seu 

funcionamento, e pela alteração do modo de transporte no eixo Lisboa - Porto. 

 

Os impactes na fase de exploração terão, assim, de ser avaliados a uma escala nacional, 

uma vez que o empreendimento contribui, de forma indirecta e por duas vias distintas, para 

o balanço nacional final de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), nomeadamente 

o dióxido de carbono, e de gases acidificantes (GA), nomeadamente o dióxido de enxofre e 

os óxidos de azoto. 

 

As duas vias de contribuição do projecto são: 

 

- O aumento da necessidade de produção de energia eléctrica, consumida na 

propulsão do comboio de alta velocidade; e 

- A redução da utilização de modos de transporte mais poluentes, designadamente, os 

modos de transporte rodoviários e aéreos com propulsão de combustão interna. 

 

Na primeira situação, o empreendimento contribui para o aumento das emissões de GEE e 

de GA para a atmosfera, na segunda, o empreendimento contribui para a sua diminuição.  

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos teve por base os resultados das 

Transferências Modais e Avaliação de Impactes – para o Cenário I1A apresentados no 

Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 
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Porto, elaborado pela VTM Consultores, para a Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. 

(RAVE). 

 

 

6.9.3.1 Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos 
 

6.9.3.1.1 Metodologia do Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta 
Velocidade entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes 
Para o Cenário I1A 

 

Um dos objectivos deste estudo foi apresentar a avaliação dos impactes originados pela 

entrada em funcionamento do futuro sistema AVF em todos modos de transporte possíveis 

entre Lisboa e o Porto. Para que fosse possível essa avaliação foram considerados dois 

cenários de evolução para os vários modos de transporte: 

 

- O cenário de referência, ou Cenário Base, considera que, até 2030, ano horizonte 

de análise, não se irão verificar alterações nas características do mercado actual e 

as características de oferta dos vários modos de transporte disponíveis se irão 

manter idênticas às actuais. 

 

- O cenário de funcionamento do sistema AVF, ou Cenário I1A, considera um 

crescimento macro-económico que terá como consequência o aumento da 

percepção do Valor do Tempo (VOT) pelo mercado, e a consequente maior 

apetência pela utilização de modos de transporte mais rápidos. Considera, 

igualmente, a introdução de um pacote de políticas de transporte que favorecerá a 

utilização do modo ferroviário em detrimento do modo rodoviário, nomeadamente: 

■ O aumento do valor das portagens; 

■ O aumento dos preços dos combustíveis; 

■ O aumento do custo de estacionamento nas cidades; 

■ A degradação do tempo de acesso por modo rodoviário aos centros urbanos; 

■ O aumento do custo do transporte rodoviário colectivo. 

 

A estimativa das emissões avaliadas no Estudo de Mercado baseou-se no balanço entre: 

 

- As emissões, em termos quantitativos, decorrentes da utilização dos vários modos 

de transporte com propulsão de combustão interna (transporte rodoviário e aéreo) 
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entre Lisboa e Porto, considerando a redução potenciada pela nova opção de 

transporte; e 

- As emissões, em termos quantitativos, associadas à produção de energia eléctrica, 

onde está contabilizado o aumento das necessidades energéticas decorrentes do 

novo modo ferroviário (AVF). 

 

A diferença dos resultados obtidos entre a estimativa de emissões associadas aos 

diferentes serviços de transporte disponíveis no Cenário Base [transporte ferroviário 

convencional, transporte rodoviário (individual e colectivo) e transporte aéreo] e no 

Cenário I1A [transporte ferroviário de alta velocidade, transporte ferroviário convencional, 

transporte rodoviário (individual e colectivo) e transporte aéreo], será a base para a 

avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes do projecto. 

 

O Estudo de Mercado utilizou diferentes metodologias para o cálculo das emissões 

atmosféricas com origem nos diferentes modos de transporte, para período 2010-2030. Os 

poluentes considerados neste estudo foram os óxidos de azoto (NOx), o dióxido de enxofre 

(SO2), as partículas (PM) e o dióxido de carbono (CO2). 

 

No caso dos poluentes emitidos pelos diversos modos com propulsão de combustão interna 

[transporte rodoviário (individual e colectivo) e transporte aéreo] foram utilizados factores de 

emissão diferentes para cada modo de transporte.  

 

No Quadro 6.9.6 apresentam-se os factores de emissão calculados. 

 

Quadro 6.9.6 – Factores de emissão para os modos de transporte com propulsão de combustão 

interna 

Transporte rodoviário individual 
Transporte aéreo 

Transporte 

rodoviário colectivo Gasolina (39%) Gasóleo (61%) Poluente 

g/pkm* g/vkm** 

NOx 1,055 1,460 0,393 1,014 

SOx 0,210 0,029 0,083 0,067 

PM 0,008 0,163 0,008 0,090 

CO2 230 62 141 199 

* – gramas por passageiro por km 
** – gramas por veículo por km 
Fonte: Estudo de Mercado da VTM, 2005 
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O cálculo das emissões associadas à produção de energia eléctrica, o Estudo de Mercado 

teve por base os pressupostos assumidos para a evolução do Mercado Electroprodutor, 

nomeadamente, a evolução das contribuições das fontes primárias para a produção 

eléctrica. 

 

Na evolução das fontes primárias foram considerados os investimentos em curso e previstos 

para o médio prazo, os condicionalismos nacionais, as actuais tendências do mercado de 

produção de energia, assim como as principais medidas previstas para fazer face ao 

aumento do consumo e a esses condicionalismos, nomeadamente: 

 

- A desactivação progressiva das actuais centrais a fuelóleo do Carregado e de 

Setúbal; 

- A entrada em funcionamento do 3º grupo gerador da Central do Ribatejo, em ciclo 

combinado; 

- A entrada em funcionamento das novas centrais a gás natural, em ciclo combinado, 

de Sines e do Pego; 

- A instalação de novos parque eólicos em diversas zonas do país. 

 

No Quadro 6.9.7 apresentam-se as contribuições das diferentes fontes primárias de 

produção de energia, no período 2010-2030. 

 

Quadro 6.9.7 – Evolução da contribuição das fontes primárias de produção de energia 

Fontes primárias de produção de energia 2010 2020 2030 

Carvão e hulha 28% 33% 32% 

Fuelóleo 11% 0% 0% Não renováveis 

Gás natural 39% 43% 43% 

Biomassa 0% 1% 1% 

Hídrica 19% 17% 15% Renováveis 

Eólica 3% 6% 9% 

Fonte: Estudo de Mercado da VTM, 2005 

A contribuição percentual das várias fontes primárias foi denominada de mix de produção de 

electricidade, calculado para os anos de 2010, 2020 e 2030 de acordo com as contribuições 

apresentadas no Quadro 6.9.7. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.427 

A determinação dos factores de emissão associados ao consumo de electricidade em 

Portugal (g/kWh), para o período de 2010-2030, foi feita através da projecção dos factores 

de emissão da produção de electricidade, para o ano de 2004, com recurso às emissões 

das centrais existentes, pertencentes à EDP – Energias de Portugal, nomeadamente: 

 

- Central a carvão de Sines; 

- Central a fuelóleo de Setúbal; 

- Central a gás natural do Ribatejo; 

- Central a biomassa de Mortágua. 

 

Considerou-se que as centrais mencionadas são representativas de cada tipo de energia 

primária utilizada (carvão, fuelóleo, gás natural e biomassa). Para as restantes fontes de 

energia (hídrica e eólica) considerou-se que as emissões são negligenciáveis ou mesmo 

nulas. 

 

Resumindo, os parâmetros que serviram de base para a projecção dos factores de emissão 

foram: 

 

- Cálculo dos factores de emissão, relativos a 2004, com base na produção das 

actuais centrais da EDP – Energias de Portugal e nas perdas na rede de distribuição; 

- Cálculo do mix de produção de electricidade com base na evolução da contribuição 

das fontes primárias de produção de energia; 

- A redução dos factores de emissão nas centrais de carvão, decorrentes da entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Directiva n.º 2001/80/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de Outubro. 

 

No Quadro 6.9.8 apresentam-se os factores de emissão dos poluentes considerados para o 

mix de produção de electricidade, no período de 2010-2030. 
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Quadro 6.9.8 – Factores de emissão (g/kWh) dos poluentes atmosféricos 

Poluente 2010 2020 2030 

NOx 1,02 0,39 0,38 

SO2 1,00 0,54 0,52 

PM 0,05 0,04 0,04 

CO2 526 497 487 

Fonte: Estudo de Mercado da VTM, 2005 

Para determinar a quantidade de poluentes gerada no consumo de electricidade para a 

propulsão do modo ferroviário foi necessário converter os factores de emissão apresentados 

no Quadro 6.9.8 em factores de emissão por passageiro, por quilómetro (g/pkm). Para tal 

recorreu-se ao factores de consumo do transporte ferroviário convencional e do transporte 

ferroviário de alta velocidade, apresentados no Quadro 6.9.9. 

 

Quadro 6.9.9 – Factores de consumo de energia nos serviços ferroviários 

Consumo de energia 
Transporte ferroviário convencional 

(TFC) 

Transporte ferroviário de alta velocidade 

(TFAV) 

kWh/pkm 0,048 0,079 

Fonte: Estudo de Mercado da VTM, 2005 

No Quadro 6.9.10 apresentam-se os factores de emissão (g/pkm) para os dois modos de 

transporte ferroviário. 

 

Quadro 6.9.10 – Factores de emissão (g/pkm) no consumo de energia no TFC e no TFAV 

2010 2020 2030 
Poluente 

TFC TFAV TFC TFAV TFC TFAV 

NOx 0,049 0,081 0,019 0,031 0,019 0,030 

SO2 0,048 0,079 0,026 0,042 0,025 0,041 

PM 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002 0,003 

CO2 25,4 41,6 24,0 39,3 23,6 38,5 

Fonte: Estudo de Mercado da VTM, 2005 

A quantificação final das emissões por poluente foi feita através dos factores de emissão 

calculados, e apresentados no Quadro 6.9.10, e das estimativas de fluxos de tráfego. A 

expressão utilizada foi: 
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Factor de emissão x Nível de mobilidade

Taxa de ocupação x Lotação
x  Nível de mobilidade x 106 (ton)Poluente (SO2, NOx, PM ou CO2)  =  

Factor de emissão x Nível de mobilidade

Taxa de ocupação x Lotação
x  Nível de mobilidade x 106 (ton)Poluente (SO2, NOx, PM ou CO2)  =  

 

 

 

6.9.3.1.2 Resultados do Estudo de Mercado 
 

O estudo apresenta dados para a ligação Lisboa - Porto e ainda para os quatro troços 

parciais entre estações previstas na LAV que compõe essa ligação, nomeadamente, o troço 

Lisboa - Leiria, o troço Leiria - Coimbra, o troço Coimbra - Aveiro e o troço Aveiro - Porto.  

 

Os troços apresentados no estudo da VTM reflectem a mudança de passageiros nas 

estações previstas: Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.  

 

Como nenhum dos troços apresentados coincide com o troço em estudo, Alenquer (Ota) – 

Pombal, optou-se por considerar como válidos os resultados referentes ao troço Leiria-

Coimbra, uma vez que é neste troço que está reflectida a mudança de passageiros na 

estação de Leiria que, por sua vez, é parte integrante do estudo em avaliação. 

 

No sentido de explicitar o real impacte global do projecto da LAV na configuração total do 

eixo Lisboa-Porto, no que se refere à emissão de poluentes para a atmosfera, apresentam-

se os resultados do estudo Transferências Modais e Avaliação de Impactes, incluindo-se a 

ligação Lisboa-Porto, para além do troço entre estações Leiria-Coimbra. 

 

No Anexo 6.9.1, apresentam-se em maior detalhe as estimativas, em termos quantitativos, 

das emissões dos diferentes tipos de transporte, para os dois cenários apresentados, em 

2010, 2020 e 2030, para a ligação entre Lisboa e o Porto e para o troço entre estações 

Coimbra-Leiria (correspondente ao troço Alenquer (Ota)-Pombal). 

 

Nos Quadros 6.9.11 e 6.9.12 apresentam-se os balanços finais e as diferenças quantitativas 

das emissões de poluentes (NOx, SOx, PM e CO2) entre o Cenário Base e o Cenário I1A, 

para os anos 2010, 2020 e 2030, na ligação Lisboa - Porto e no troço Coimbra-Leiria. 
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Quadro 6.9.11 – Ligação Lisboa - Porto. Balanço de emissões (em toneladas) 

 NOx SOx PM CO2 

 2010 

Cenário Base 5.1634 468 395 1.042.523 

Cenário I1A 4.690 509 353 998.210 

Cenário Base – Cenário I1A -474 41 -41 -44.313 

 2020 

Cenário Base 7.039 620 539 1.425.696 

Cenário I1A 6.323 624 482 1.362.494 

Cenário Base – Cenário I1A -716 4 -57 -63.203 

 2030 

Cenário Base 9.434 831 723 1.910.825 

Cenário I1A 8.478 834 646 1.825.558 

Cenário Base – Cenário I1A -955 3 -77 -85.267 

 

Quadro 6.9.12 – Ligação Coimbra-Leiria. Balanço de emissões (em toneladas) 

 NOx SOx PM CO2 

 2010 

Cenário Base 1.114 101 84 228.374 

Cenário I1A 1.017 112 76 221.070 

Cenário Base – Cenário I1A -97 11 -9 -7.303 

 2020 

Cenário Base 1522 135 116 312.765 

Cenário I1A 1374 138 103 302.533 

Cenário Base – Cenário I1A -148 3 -12 -10.232 

 2030 

Cenário Base 2.039 181 155 419.102 

Cenário I1A 1.845 185 139 405.909 

Cenário Base – Cenário I1A -194 4 -16 -13.193 

 

 

6.9.3.2 Avaliação dos resultados da estimativa das emissões de poluentes 
atmosféricos 

 

Numa primeira abordagem aos resultados apresentados no estudo da VTM, avaliou-se o 

impacte que o projecto proporcionará na concentração dos poluentes analisados. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.431 

No Quadro 6.9.13 apresenta-se, em termos quantitativos e absolutos, um resumo do 

balanço das emissões de óxidos de azoto, óxidos de enxofre, partículas em suspensão e 

dióxido de carbono, decorrentes do funcionamento da ligação Lisboa - Porto e do troço 

Coimbra-Leiria. 

 

Analisando os valores apresentados, tanto a ligação, como o troço em estudo apresentam 

reduções nas emissões de óxidos de azoto, partículas e dióxido de carbono, sendo mais 

significativas no caso do dióxido de carbono.  

 

Em termos quantitativos, a redução de emissões sofrerá um aumento progressivo até 

atingir, para o ano de 2030 relativamente a 2010, a ordem dos 80 a 100%. 

 

Quadro 6.9.13 – Balanço de emissões (em toneladas) resultantes da entrada em funcionamento da 

AVF 

 NOx SOx PM CO2 

 2010 

Ligação Lisboa-Porto -474 41 -41 -44.313 

Troço Coimbra-Leiria -97 11 -9 -7.303 

 2020 

Ligação Lisboa-Porto -716 4 -57 -63.203 

Troço Coimbra-Leiria -148 3 -12 -10.232 

 2030 

Ligação Lisboa-Porto -955 3 -77 -85.267 

Troço Coimbra-Leiria -194 4 -16 -13.193 

 

Relativamente ao eixo Lisboa – Porto, em termos percentuais, a contribuição parcial do 

troço Coimbra-Leiria para a redução de óxidos de azoto, partículas e dióxido de carbono é, 

respectivamente, de cerca de 20,5%, 21% e 16%, mantendo-se esta percentagem constante 

ao longo do período considerado. 

 

As emissões de óxidos de enxofre sofrem um acréscimo, resultante do aumento da 

necessidade de produção de energia eléctrica. Este acréscimo ir-se-á reduzindo, sendo 

mesmo muito pouco significativo para 2030, fruto das melhorias e investimentos a 

implementar nas centrais de produção de electricidade.  
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Os impactes provocados pela redução da emissão de poluentes para a atmosfera, 

nomeadamente os óxidos de azoto, as partículas e o dióxido de carbono, serão positivos e, 

relativamente ao seu elevado volume, significativos. 

 

Seguidamente será avaliada a relevância dessa redução na concretização dos objectivos 

estratégicos nacionais estabelecidos para estes poluentes. 

 

 

6.9.3.3 Avaliação dos resultados tendo em conta os objectivos e metas do PNAC 
 

Dos gases analisados no ponto anterior importa realçar a diminuição de emissões, e os 

benefícios dessa diminuição nos GEE, designadamente do dióxido de carbono.  

 

Embora os óxidos de azoto e os óxidos de enxofre não sejam GEE, a sua concentração 

influencia os ciclos químicos na atmosfera com consequências no efeito de estufa, pelo que, 

a sua alteração terá um impacte na concentração de GEE. 

 

No Quadro 6.9.14 são apresentados, em Mt de CO2eq, os valores de redução de emissões 

de GEE potenciados pelo projecto. 

 

Quadro 6.9.14 – Valores de redução de GEE 

 2010 2020 2030 

Lisboa-Porto 0,044 Mt CO2eq 0,063 Mt CO2eq 0,085 Mt CO2eq 

Alenquer (Ota)-Pombal 1 0,007 Mt CO2eq 0,010 Mt CO2eq 0,013 Mt CO2eq 

Mt - Megatoneladas 

No contexto da avaliação da redução das emissões de GEE, proporcionada pela entrada em 

funcionamento deste novo meio de transporte, importa fazer o enquadramento da política 

nacional para a limitação ou redução das emissões de GEE. 

 

Embora Portugal tenha ratificado o Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas (aprovado pelo Decreto n.º 7/2002, de 25 de Março) 

como um país do Anexo I, com uma meta, para o período 2008-2012, de 92% das emissões 

de GEE inventariadas em 1990, enquanto membro da União Europeia (parte signatária do 

                                                                  

1 Correspondente ao troço Coimbra-Leiria do estudo da VTM, “Transferência Modais e Avaliação de Impactes – Para o 

Cenário I1A”. 
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Protocolo, Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril, do Conselho), comprometeu-se a limitar 

o aumento das suas emissões de GEE, relativamente a 1990, em 27%. 

 

Num cenário que não considera a adopção de medidas para a redução das emissões de 

GEE, a evolução das emissões nacionais, até 2010, resulta num aumento de 54 a 63%, face 

ao ano de referência de 1990. Este acréscimo implica, assim, uma necessidade de redução 

de 16 a 21 Mt de CO2eq, por forma a cumprir os compromissos assumidos. 

 

O PNAC, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 119/2004, de 15 de 

Maio, é o primeiro programa nacional desenvolvido com o objectivo específico de controlar e 

reduzir as emissões de GEE de modo a respeitar os compromissos de Portugal no âmbito 

do Protocolo de Quioto e da partilha de responsabilidades no seio da UE, bem como 

antecipar os impactes das alterações climáticas e propor as medidas de adaptação que 

visem reduzir os aspectos negativos desses impactes.  

 

A primeira versão do PNAC, apresentada em 2002, incluiu um conjunto de medidas 

incluídas no denominado cenário de referência. Em Dezembro de 2003, a Comissão das 

Alterações Climáticas (CAC) propôs um conjunto de medidas adicionais. Todas estas 

medidas foram aprovadas pela RCM n.º  119/2004. 

 

Mesmo cumprindo totalmente as medidas aprovadas, a redução das emissões situar-se-á, 

em 2010, entre 14,3 a 15,8 Mt CO2eq, não se atingindo os objectivos de emissão de GEE. 

Torna-se, assim, necessária uma redução suplementar de 1,7 a 5,2 Mt CO2eq. 

 

A construção da rede ferroviária de alta velocidade não consta nas políticas e medidas 

(PeM) definidas para o sector dos transportes, tanto no cenário de referência 1990-2020, 

como nas medidas adicionais propostas. A concretização do comboio de alta velocidade 

deverá ser, no entanto, encarada como uma contribuição válida para a redução suplementar 

das emissões de GEE para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 

âmbito do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas.  

 

A análise centrou-se, assim, na contribuição, percentual, que o projecto pode significar para 

a redução da emissão de GEE suplementar ao PNAC.  
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Uma vez que o limite temporal definido para a redução dos GEE é o ano 2012, a avaliação 

da contribuição do comboio de alta velocidade teve como referência os valores do Estudo de 

Mercado elaborado pela VTM Consultores, para o ano 2010. 

 

No Quadro 6.9.15 apresenta-se a contribuição, em percentagem, do troço Alenquer (Ota) – 

Pombal e da ligação Lisboa - Porto, para a redução suplementar às PeM do PNAC. 

 

Quadro 6.9.15 – Contribuição do comboio de alta velocidade para as metas de redução suplementar 

Contribuição para a redução 
Valor suplementar a reduzir 

Lisboa-Porto Alenquer (Ota)-Pombal2 

1,7 a 5,2 Mt CO2eq 0,85 a 2,61% 0,14 a 0,43% 

 

De acordo com os valores apresentados no Quadro 6.9.15, a contribuição para a redução da 

emissão de GEE, embora nunca atingindo valores muito significativos, tem alguma 

expressão e deve ser considerada como uma medida suplementar válida para a limitação da 

emissão de GEE. 

 

A exploração do comboio de alta velocidade conduzirá a uma melhoria da qualidade do ar 

nacional, com redução da concentração de GEE. Essa contribuição não é, no entanto, muito 

significativa, não se prevendo uma alteração significativa das concentrações de GEE na 

atmosfera. Neste contexto, o projecto terá impactes positivos, mas pouco significativos, 

quando enquadrados no esforço nacional de redução da emissão de GEE. 

 

 

6.9.3.4 Avaliação dos resultados tendo em conta os objectivos e metas do PTEN 
 

Pelo que foi anteriormente dito, a entrada em funcionamento do comboio de alta velocidade 

(Cenário I1A) conduzirá a uma diminuição da emissão, para a atmosfera, dos óxidos de 

azoto e um aumento, muito pouco significativo, dos óxidos de enxofre. Esse aumento tem 

origem nas centrais de produção de energia eléctrica para a propulsão do comboio de alta 

velocidade e tende a diminuir, até 2030, derivado da política energética portuguesa que 

fomenta o desenvolvimento sustentável, com a redução da emissão de gases poluentes nas 

centrais. 

                                                                  

2 Correspondente ao troço Coimbra-Leiria do estudo da VTM, “Transferência Modais e Avaliação de Impactes – Para o 
Cenário I1A”. 
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Estes dois gases (e considerando que o dióxido de enxofre é o principal constituinte dos 

óxidos de enxofre e o mais importante para esta análise), classificados como Gases 

Acidificantes, são responsáveis por efeitos nefastos na saúde humana, nomeadamente pela 

obstrução e inflamação das vias respiratórias, nos ecossistemas, devido à sua contribuição 

para a acidificação da água e dos solos e para a eutrofização (no caso dos óxidos de azoto), 

e nos materiais de construção, pelos efeitos das chuvas ácidas nos edifícios e monumentos. 

 

Para avaliar o significado das alterações nas emissões de GA, proporcionadas pela entrada 

em funcionamento deste novo meio de transporte, importa fazer o enquadramento da 

política nacional para a limitação ou redução das emissões de GA. 

 

De acordo com a Directiva 2001/81/CE, do Parlamento e do Conselho Europeus, de 23 de 

Outubro, Portugal terá de apresentar um programa nacional para a redução das emissões 

de dióxido de enxofre e óxidos de azoto com o objectivo de atingir, em 2010, os tectos de 

emissões que lhe foram atribuídos, 160 kt (quilotoneladas) de dióxido de enxofre e 250 kt de 

óxidos de azoto. 

 

O Programa para os Tectos de Emissão Nacional (PTEN), da responsabilidade do Governo 

Português, teve como objectivo a definição da estratégia nacional para o cumprimento dos 

tectos de emissões estabelecidos pela Directiva 2001/81/CE. 

 

Tal como o PNAC, o PTEN realizou, numa primeira fase, a cenarização da evolução de 

emissões de GA tendo em conta a implementação dos instrumentos de política nacional em 

vigor. Sobre esse cenário estimou-se o esforço de redução de emissões de GA, por forma a 

que sejam cumpridos os limites de emissão estabelecidos. 

 

De acordo com o PTEN, e ao contrário do cenário apresentado no PNAC, a aplicação dos 

instrumentos em vigor é suficiente para que se cumpram os tectos de emissão relativos ao 

dióxido de enxofre e aos óxidos de azoto. 

 

No Quadro 6.9.16 apresentam-se as emissões de dióxido de enxofre e óxidos de azoto 

previstas, para 2010, no PTEN e os respectivos tectos nacionais de emissões. 
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Quadro  6.9.16 – Emissões de dióxido de enxofre e óxidos de azoto e tectos nacionais 

 Tectos nacionais Emissões em 2010 segundo o PTEN 

SO2 160 kt 139-145 kt 

NOx 250 kt 220-232 kt 

 

Tal como sucede no PNAC, também nas medidas propostas pelos instrumentos em vigor, 

para o sector dos transportes, não consta a construção da rede ferroviária de alta 

velocidade. Do mesmo modo que na redução/limitação de GEE, considera-se que a 

construção deste projecto terá uma contribuição válida para o cumprimento dos tectos de 

emissão. 

 

No Quadro 6.9.17 apresenta-se a contribuição, em percentagem, tanto do Troço Alenquer 

(Ota)–Pombal, como da ligação Lisboa - Porto, para as metas de redução de GA. 

 

Quadro 6.9.17 - Contribuição do comboio de alta velocidade para as metas de redução de GA 

Ligação Lisboa-Porto Troço Alenquer (Ota)-Pombal3  Emissões em 2010 

segundo o PTEN Valor de emissão Contribuição Valor de emissão Contribuição 

SO2 139 a 145 kt 0,04 kt 0,03 % 0,01 kt 0,01 % 

NOx 220 a 232 kt -0,47 kt -0,21 a -0,20% -0,10 kt -0,05 a -0,04% 

 

Como se pode verificar pelos valores apresentados no Quadro 6.9.17, o aumento de 

emissões do dióxido de enxofre é muito reduzido não alterando as conclusões finais do 

PTEN. Para os óxidos de azoto, a redução de emissões é muito pouco significativa, embora 

superior ao aumento da emissão de dióxido de enxofre. 

 

A exploração do comboio de alta velocidade conduzirá a uma melhoria da qualidade do ar 

nacional, com redução muito pouco significativa da concentração total de GA. Neste 

contexto, o projecto terá impactes positivos, mas muito pouco significativos, quando 

enquadrados no esforço nacional de redução da emissão de GA. 

 

                                                                  

3 Correspondente ao troço Coimbra-Leiria do estudo da VTM, “Transferência Modais e Avaliação de Impactes – Para o 

Cenário I1A”. 
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6.9.4 Síntese de impactes 
 

Na fase de construção os principais impactes negativos resultam das emissões e 

reemissões de partículas em suspensão que, pelas suas características (granulometria com 

diâmetro maioritariamente superior a 10 µm), incidem sobre as habitações, as áreas de 

maior sensibilidade ecológica e zonas agrícolas localizadas a menos de 100 metros dos 

estaleiros e frentes de obra. 

 

Estes impactes serão imediatos, directos e prováveis sendo, no entanto, de carácter 

temporário, localizados e passíveis de minimização. 

 

Uma vez que o projecto contribui para o aumento da necessidade de produção de energia 

eléctrica e para a redução da utilização de modos de transporte mais poluentes, 

nomeadamente, o transporte rodoviário e o transporte aéreo, na fase de exploração os 

impactes foram avaliados a uma escala nacional. 

 

Visto que as duas situações referidas são antagónicas, a avaliação dos impactes na 

qualidade do ar foi baseada no balanço final das emissões de GEE e de GA e o seu 

contributo para a concretização dos objectivos estratégicos definidos no PNAC, no caso das 

metas de redução de GEE, e no PTEN, no caso, das metas de redução das emissões de 

GA. 

 

Em termos quantitativos, o funcionamento, tanto da ligação Lisboa-Porto, como do troço 

Alenquer (Ota)-Pombal4, irá contribuir para a redução nas emissões de óxidos de azoto, 

partículas e dióxido de carbono, sendo mais significativa a redução no caso do dióxido de 

carbono. Essa redução em 2030 relativamente a 2010, sofrerá um aumento progressivo até 

80 a 100%. 

 

As emissões de óxidos de enxofre irão sofrer um acréscimo que se irá reduzindo, sendo 

mesmo muito pouco significativo em 2030. 

 

                                                                  

4 Correspondente ao troço Coimbra-Leiria do estudo da VTM, “Transferência Modais e Avaliação de Impactes – Para o 

Cenário I1A”. 
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Relativamente aos objectivos estratégicos definidos no PNAC, a contribuição para a redução 

da emissão de GEE, embora nunca atingindo valores muito significativos, tem alguma 

expressão, devendo a construção da LAV ser considerada como uma medida suplementar 

válida do PNAC. 

 

No caso dos objectivos estratégicos do PTEN, o aumento das emissões de dióxido de 

enxofre não irá alterar os seus objectivos finais, assim como não é muito significativa a 

redução das emissões dos óxidos de azoto, 

 

A exploração do comboio de alta velocidade conduzirá a uma melhoria, embora pouco 

significativa, da qualidade do ar nacional, com a redução da concentração de GEE e de GA. 

Os impactes na qualidade do ar, a nível nacional, serão, assim, positivos mas pouco 

significativos. 

 

Tanto na fase de construção, como na fase de exploração, não se consideraram os 

impactes como diferenciadores das várias alternativas de traçado. 

 

No Quadro 6.9.18 sintetiza-se a avaliação de impactes do projecto. 

 

 

6.9.5 Impactes cumulativos 
 

Na fase de construção não se identificam impactes cumulativos dignos de nota.  

 

A metodologia de avaliação dos impactes da fase de exploração incorpora a avaliação dos 

impactes cumulativos, contribuindo o projecto de forma positiva, ainda que pouco 

significativa, na redução/limitação das emissões de GEE para a atmosfera. No caso das 

emissões de GA, o contributo do projecto para a sua redução/limitação é ainda menos 

significativo. 
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Quadro 6.9.18 - Matriz síntese da avaliação de impactes na qualidade do ar 
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LOA e LOB 

1A/B/C/D/E/F 

LA/B/C/D/E/F 

2A/B/C/D/E/F 

3A/B/C/D/E/F 

Afectação da qualidade do 

ar nas proximidades do 

traçado 

Emissão e reemissão 

de partículas 

Todos os eixos/sub-

eixos 
CONSTL - ● DIR TEMP P L REV - - 

LOA e LOB 

1A/B/C/D/E/F 

LA/B/C/D/E/F 

2A/B/C/D/E/F 

3A/B/C/D/E/F 

Melhoria da qualidade do ar 

e contribuição para os 

objectivos estratégicos 

definidos no PNAC e no 

PTEN 

Redução das emissões 

de óxidos de azoto, 

partículas e dióxido de 

carbono e aumento das 

emissões de óxidos de 

enxofre 

Todos os eixos/sub-

eixos 
EXPL + ●● IND PERM C N REV + + 
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6.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

6.10.1 Impactes na fase de construção 

 

As múltiplas operações e diferenciadas actividades que integram as obras da fase de 

construção, dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros resultantes, 

daí que se torne pertinente um processo de monitorização nesta fase. De referir, ainda, que 

o carácter transitório destas actividades induz nas populações uma maior tolerância, 

relativamente a outras de carácter permanente. 

 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído, na fase de construção, requer conhecimento 

preciso do planeamento da obra, máquinas envolvidas e suas características em termos de 

potência sonora. De referir porém que, dependendo do número de equipamentos a utilizar – 

no total e de cada tipo –, e dos obstáculos à propagação sonora, entre a zona de obra e os 

receptores críticos, os valores apresentados no Quadro 6.10.1 podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma, é expectável que a menos de 10 metros da obra o 

nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, seja superior a 65 dB(A).  

 

Na ausência de outros dados, apresentam-se, no Quadro 6.10.1 as distâncias 

correspondentes aos níveis sonoros de 65 dB(A) e 55 dB(A), considerando fontes pontuais e 

um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite do nível de 

potência sonora, indicados no Anexo V, do Regulamento das Emissões Sonoras para o 

Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior e a partir dos níveis de potência 

sonora indicados pelo fabricante. 
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Quadro 6.10.1 - Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A) e 55 dB(A) (fase de construção) 

Distâncias (m) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efectiva (kW)

m: massa do aparelho (kg) 

Pel: potência eléctrica (1) (kW) 

LAeq = 65 

dB(A) 

LAeq = 55 

dB(A) 

P ≤ 8 40 126 

8 < P ≤ 70 45 141 Compactadores 

P > 70 56 178 

P ≤ 55 32 100 Dozers, carregadoras e escavadoras-

carregadoras, com rasto contínuo P > 55 45 141 

P ≤ 50 25 79 

Dozers, carregadoras e escavadoras-

carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo carregadora, 

empilhadores em consola c/motor de 

combustão, compactadores (cilindros não 

vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes 

de pressão hidráulica 

P > 100 35 112 

P ≤ 15 10 32 
Escavadoras, guinchos de construção 

P > 15 11 35 

P ≤ 15 14 45 
Compressores 

P > 15 16 50 

m ≤ 15 28 89 

15 < m < 30 40 126 Martelos manuais, demolidores e perfuradores

m ≤ 30 50 159 

Pel ≤ 2 9 28 

2 < Pel ≤ 10 10 32 Grupos electrogéneos de soldadura e potência

10  >Pel 11 36 

Guilhotina LwA(2) = 90 5 16 

Esmeriladora LwA(2) = 101 18 56 

Máquina de cortar carril LwA(2) = 118 126 398 

Máquina de furar carril LwA(2) = 92 6 20 

Tirefonadora 103 ≤ LwA(2) ≤ 112 63 200 

Tirefonadora hidráulica LwA(2) = 100 16 50 

Rail Route 104 ≤ LwA(2) ≤ 108 40 126 

Furacão de estacas 3 < P < 4 40 126 

Geradores móveis 3 < P < 4 25 96 

Atacadeiras 3 < P < 4 32 100 

Notas: 
(1) - Pel para grupos electrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela tensão 
convencional de carga para o valor mais baixo da taxa de laboração do fabricante. 
(2) - Fornecido pelo fabricante 
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Relativamente a potenciais situações na fase de construção que incluam desmontes a fogo, 

haverá que considerar a localização dos edifícios no sentido da sua protecção e, também, o 

impacte nas populações devido ao ruído produzido. 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. 

 

Relativamente aos veículos pesados, o ruído global de funcionamento não deve exceder os 

valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do Artigo 16º do Regime Legal sobre a 

Poluição Sonora. 

 

 

6.10.2 Impactes na fase de exploração 

 

6.10.2.1 Ruído 

 

6.10.2.1.1 Técnica de modelação 

 

As previsões de ruído são efectuadas com base em software denominado por SoundPLAN, 

desenvolvido pela Braunstein+Berndt GmbH, que permite determinar os níveis sonoros 

resultantes de vias de tráfego ferroviário tendo em conta o tipo e número de comboios, a 

velocidade e o comprimento. Os resultados obtidos por este software foram validados para 

as composições do comboio de alta velocidade alemão, denominado ICE, cujo valor de 

Lmáx a 25 m da via, para uma composição de 200 m de comprimento, a 350 km/h, é de 93 

dB(A). 

 

O processo de cálculo inerente a este modelo, baseado na Norma Alemã SCHALL03, 

determina o nível de emissão sonora da fonte a partir das seguintes características do 

tráfego: i) número de composições; ii) velocidade das composições; iii) comprimento das 

composições. 
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Apresentam-se, no Quadro 6.10.2, o número total de circulações previstas, a velocidade de 

circulação e o comprimento dos comboios, para o troço Alenquer (Ota) / Pombal, do Lote 

C1. 

 

Quadro 6.10.2  - Condições de tráfego previstas (Lote C1) 

Características das composições N.º total de circulações 

Lote C1 
Velocidade 

(km/h) 
Comprimento 

(m) 

Tipo de 

composições 

P. Diurno (7h às 

22h) 

P. Nocturno 

(22h às 7h) 

Alenquer (Ota) – 

Pombal 
350 200 Passageiros 100 12 

 

Constam, do Quadro 6.10.3, as faixas correspondentes às isofónicas de 65 dB(A) e 55 

dB(A) para as zonas mistas e 55 dB(A) e 45 dB(A) para as zonas sensíveis, 

respectivamente para o período diurno e para o período nocturno, determinadas a partir das 

características do tráfego mencionadas. 

 

Quadro 6.10.3 - Isofónicas para os períodos diurno e nocturno 

Zona mista Zona sensível 

Lote C1 
Velocidade 

(km/h) 

Comprimento 

(m) 
P. Diurno 65 

dB(A) 

P. Nocturno 

55 dB(A) 

P. Diurno 55 

dB(A) 

P. Nocturno 45 

dB(A) 

Alenquer 

(Ota) – 

Pombal 

350 200 50 m 130 m 290 m 600 m 

 

Verifica-se, da análise do Quadro 6.10.3, que é durante o período nocturno que a faixa 

exposta é maior, constatando-se que até uma distância de 600 m da via os valores do nível 

sonoro contínuo equivalente, LAeq, situam-se acima dos 45 dB(A) e até uma distância de   

130 m, os valores situam-se acima de 55 dB(A). 
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6.10.2.1.2 Valores obtidos 

 

Para as condições mais desfavoráveis, em termos de período de referência (período 

nocturno), dado que a faixa exposta é de 130 m, procedeu-se à elaboração dos mapas de 

ruído, constantes do Anexo 6.10.1. 

 

No que diz respeito ao período de referência, é durante a noite que a situação traduz 

impacte numa maior extensão, conforme Quadro 6.10.3. 

 

Durante o período diurno, os níveis sonoros resultantes do empreendimento, são em 5 

dB(A) superiores aos ocorridos durante o período nocturno. 

 

De referir que todos os locais protegidos durante o período nocturno também o estarão 

durante o período diurno. 

 

Tendo em conta as definições a seguir expostas, apresentam-se, nos Quadros 6.10.4 a 

6.10.23, os valores de LAeq(E) obtidos, os característicos da Situação de Referência, LAeq(R), 

e os valores prospectivados, LAeq(P), para cada uma das situações em análise. O valor de 

LAeq(P) refere-se ao edifício mais exposto. 

 

- Situação de Referência [LAeq(R)] - Níveis sonoros do ruído ambiente à data da 

construção ou exploração do empreendimento caso este não seja implementado. 

- Situação Estimada [LAeq(E)] - Níveis sonoros devidos, apenas, ao ruído do empreen-

dimento. 

- Situação Prospectivada [LAeq(P)] - Níveis sonoros do ruído ambiente que integram o 

ruído particular do empreendimento e que corresponde à soma energética de LAeq(R) 

com LAeq(Ef). 
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Quadro 6.10.4 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 0.1)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

0.1.1 0+000 
Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos e indústrias 

no Carregado. 
47 66 66 

0.1.1-a 

(D) 
1+100 Edifício não habitacional abandonado.    

0.1.1-b 

(E/D) 
2+000 Armazém de alfaias agrícolas.    

0.1.1-c 

(E/D) 

3+500 a 

3+800 

Dois edifícios de habitação de 2 pisos e edifício 

de 4 pisos não implantado em Estrada da 

Várzea, Vila Nova da Rainha. 

43 60 60 

0.1.2-d 

(E/D) 

15+300 

a 

16+200 

Três edifícios de habitação de 1 piso, em Casal 

do Carvoeiro. 
35 56 56 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.5 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 0.1F0)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

0.1F01 

(D) 
0+000 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos e indústrias 

no Carregado. 
47 64 64 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.6 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 0.2)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

0.2-a 

(E/D) 

1+250 

a 

2+350 

Três edifícios de habitação de 1 piso e armazéns 

de alfaias agrícolas em Casal do Carvoeiro. 
35 66 66 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.7 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 1.1)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

1.1.1-a 

(E) 
1+600 

Edifício de habitação de 2 pisos e indústria agro-

pecuária, na Quinta da Torre, Casais do Buteco. 
35 56 56 

1.1.2-b 

(D) 

2+600 a 

3+000 

Duas habitações de 1 piso e Centro Hípico na 

Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.2.1-a 

35 56 56 

1.1.2-c 

(D) 
5+800 Habitação de 1 piso em casal do Salgueiral. 35 60 60 

1.1.2-d 

(D) 

6+250 a 

6+500 

Edifício de 1 piso e armazéns de alfaias 

agrícolas. 
35 56 56 

1.1.3-e 

(D) 
9+750 Habitação de 1 piso não habitado. 58 60 62 

1.1.3-f (E) 

12+100 

a 

12+500 

Edifícios de agro-pecuária e arrumos.    

36 61 61 
1.1.3-g 

(E/D) 

13+500 

a 

14+300 

Quatro edifícios de habitação de 1 piso, edifício 

de agro-pecuária e cavalariça. 45 56 56 

40 56 56 
1.1.3-h 

(E/D) 

23+300 

a 

25+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos em casais 

dos Silvas e indústria agro-pecuária em Quinta 

do Pisão. 
43 56 56 

1.1.3-i (E) 29+000 Edifício industrial PORTANG.    

1.1.3-j (E) 32+100 
Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.2.2-g  
35 56 56 

40 60 60 1.1.4-k 

(E/D) 

33+250 

a 

34+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, incluindo 

Escola Primária em Mata de Baixo, agro-pecuária 

em Casalinho e edifício industrial em Pinheiro.  38 57 57 

40 63 63 

53 65 65 

40 63 63 

52 63 63 

48 63 63 

1.1.4-l 

(E/D) 

35+400 

a 

43+700 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos e indústria 

em Frei Domingos, Moita do Gavião, Taveiro, 

Benedita, Candeeiros, Pedra Redonda. 

40 63 65 

45 66 66 
1.1.4-m 

(E/D) 

45+100 

a 

46+600 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos e indústria 

em Redondos e Casal da Charneca. 40 65 65 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.8 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 1.2)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

1.2.1-a 

(D) 

0+250 a 

0+500 

Duas habitações de 1 piso e Centro Hípico na 

Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.1.2-b 

35 56 56 

47 66 66 1.2.2-b 

(E/D) 

8+300 a 

9+500 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, armazéns e 

antigo edifício da Cerâmica de Alcoentre. 47 66 66 

1.2.2-c 

(E) 

9+750 a 

11+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos e edifícios 

de alfaias agrícola em Azenha. 

Habitação de 1 a 2 pisos e cemitério em 

Alcoentre. 

54 59 60 

1.2.2-d 

(E/D) 

13+000 

a 

13+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos em Vale da 

Camarinha. 
57 57 60 

1.2.2-e 

(E/D) 

14+100 

a 

14+750 

Edifícios de habitação e comércio de 1 e 2 pisos 

em Quebradas. 
53 65 65 

45 66 66 
1.2.2-f 

(E/D) 

22+600 

a 

24+300 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, comércio e 

indústria, em Bairradas. 43 60 60 

1.2.2-g 

(E) 
29+500 

Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.1.3-j 
35 56 56 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.9 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 1.3)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

40 60 60 

1.3.1-0 a 

(E/D) 

0+000 a 

4+000 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, incluindo 

Escola Primária em Mata de Baixo, agro-pecuária 

em Casalinho e edifício industrial em Pinheiro. 

Edifícios de habitação, indústria e serviços de 1 e 

2 pisos em Ninho d’Água e Moita do Gavião. 

58 61 63 

44 65 65 

1.3.2-b 

(E/D) 

5+300 a 

10+250 

Edifícios de habitação de 1 a 3 pisos, serviços, 

indústria e agro-pecuária em Quinta da Serra, 

Cabecinha, Casal do Carvalho, Lagoa de Frei 

João. 

Ao km 7+200 (D) encontra-se uma Escola 

Primária e ao km, 7+400 (D) uma igreja. 

55 60 61 

55 66 66 
1.3.2-c 

(E/D) 

10+800 

a 

13+057 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, indústria e 

agro-pecuária, em Moinho do Neco, Redondas e 

Casal da Charneca. 
40 66 66 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.10 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 1.5)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

44 66 66 
1.5-a 

(E/D) 

0+000 a 

1+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, indústria e 

agro-pecuária, em Moita do Poço, incluindo Igreja 

e Escola Primária. 
55 66 66 

1.5-b 

(E/D) 
1+800 Edifício industrial.    

1.5-c 

(E/D) 

2+700 a 

3+500 

Edifício de habitação, de 1 a 2 pisos, serviços, 

indústria e agro-pecuária em  
55 58 60 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.11 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.1)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.1.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos e uma agro-pecuária, 

em Casais da Charneca. 

Coincidente com 2.2.1.-1. 

42 65 65 

40 61 61 2.1.2-2 

(E/D) 

3+350 a 

5+600 

Edifícios de habitação e comércio, de 1 a 2 

pisos, em Lagoa do Cão e Casal do Rei. 45 64 64 

2.1.3-3 

(E/D) 

7+500 a 

8+430 

Edifícios de habitação, serviços e indústria, de 

1 a 2 pisos, em Cadoiço. 
45 62 62 

2.1.3-4 

(D) 

8+970 a 

9+350 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 

pisos, em Olheiros. 
40 59 59 

2.1.3-5 

(E/D) 

9+700 a 

9+900 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 

pisos, em Chãos. 
40 65 65 

2.1.3-6 

(D) 

13+200 a 

13+450 

Dois edifícios de habitação de 1 piso e uma 

casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.7-1. 

33 59 59 

2.1.4-7 

(E/D) 

15+700 a 

16+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, e um 

armazém, em Boiça e Casal dos Brejos. 
30 56 56 

2.1.4-8 

(E/D) 

19+250 a 

20+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 

pisos, em Mélvoa e A-do-Barbas e Igreja em 

Mélvoa. 

42 65 65 

2.1.4-9 

(E/D) 

22+100 a 

22+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Cerca. 
52 68 68 

2.1.4-10 

(E/D) 

24+100 a 

26+100 

Edifícios de habitação e indústria, de 2 pisos, 

em Picassinos. 
50 65 65 

41 57 57 2.1.5-11 

(E/D) 

28+900 a 

31+100 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 3 pisos, em Albergaria. 56 57 60 

2.1.5-12 

(E/D) 

33+900 a 

35+400 

Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 

1 a 2 pisos, em Barreiros. 
43 56 56 

2.1.5-13 

(E/D) 

36+000 a 

37+600 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 3 pisos, em Ponte da Pedra. 

Ao km 37+290, a 10 m do lado esquerdo da 

via, encontra-se uma Escola. 

45 57 57 

2.1.5-14 

(E/D) 

38+200 a 

40+500 
Agro-pecuárias.    

2.1.6-15 

(E/D) 

41+500 a 

42+900 

Edifícios de habitação e serviços, de 1 a 2 

pisos, em Outeiro da Pastora. 
45 61 61 
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LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.1.6-16 

(E/D) 

43+500 a 

45+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 

pisos, e uma agro-pecuária, em Outeiro da 

Pastora, Outeiro da Preguiça, Chão Velho, 

Caril e Bidoeira de Cima. 

40 61 61 

2.1.6-17 

(E/D) 

46+000 a 

47+000 

Edifícios de habitação de 2 pisos, uma casa 

agrícola e agro-pecuárias, em Bidoeira de 

Cima. 

43 63 63 

2.1.7-18 

(E/D) 

48+100 a 

49+366.84 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, e um 

armazém, em Vale da Cruz. Ao km 48+240, a 

10 m do lado esquerdo da via, encontra-se 

uma pequena capela. 

36 60 60 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.12 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.2)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.2.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, e uma agro-pecuária, 

em Casais da Charneca. 

Coincidente com 2.1.1-1. 

42 65 65 

2.2.2-2 

(E/D) 

3+250 a 

6+000 

Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 

a 2 pisos, em Lagoa do Cão, Covões e Ataíja de 

Baixo. 

40 65 65 

2.2.3-3 

(E/D) 

6+900 a 

7+900 

Edifícios de habitação e indústrias, de 1 a 2 

pisos, em Ataíja de Cima. 
44 62 62 

2.2.3-4 

(E/D) 

8+500 a 

10+400 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Casais de Santa 

Teresa e Casais de Cima. 

48 61 61 

43 62 62 

2.2.3-5 

(E/D) 

11+600 

a 

15+479 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 3 pisos, em Outeiro, Martinho, 

Casal de El-Rei e Casais de Baixo. Do lado 

esquerdo da via, ao km 13+650 encontra-se um 

Jardim Escola. 

62 62 65 

49 62 62 
2.2.4.-6 

(E/D) 

15+479 

a 

16+300 

Edifícios de habitação e indústria, de 2 a 3 pisos, 

em Quinta da Vala. 40 62 62 
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LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.2.4-7 

(E/D) 

18+350 

a 

18+650 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em Fonte 

do Oleiro. 
42 57 57 

2.2.4-8 

(D) 

19+700 

a 

20+600 

Edifícios de habitação e comércio, de 1 a 2 pisos, 

em Fornarda. 
39 64 64 

2.2.4-8a 

(E/D) 

21+725 

a 

21+980 

Edifícios de utilização diversa. 37 60 60 

2.2.4-9 

(D) 

22+800 

a 

23+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em Casal 

da Portela. 
39 60 60 

2.2.4-10 

(D) 

26+000 

a 

26+200 

Dois edifícios de habitação de 1 piso, em Vale da 

Marta. 
28 56 56 

2.2.4-11 

(E/D) 

28+200 

a 

29+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Mourões. 
34 62 62 

2.2.4-12 

(E/D) 

31+000 

a 

31+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em 

Ramalharia. 
39 63 63 

2.2.4-13 

(E/D) 

33+600 

a 

34+500 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 3 pisos, 

em Campo Amarelo. Ao km 33+980, a 120 m, do 

lado esquerdo da via encontra-se uma Escola 

Primária. 

44 67 67 

2.2.4-14 

(E) 
36+000 Casa agrícola.    

2.2.4-15 

(E/D) 

37+250 

a 

38+600 

Agro-pecuárias.    

2.2.4-16 

(E/D) 

39+000 

a 

39+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuárias, em Amieira e Pinhal do 

Outeiro. 

40 64 64 

2.2.4-17 

(E/D) 

40+300 

a 

40+900 

Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 

a 3 pisos, e agro-pecuárias, em Pingarelho. 
40 62 62 
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LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

38 64 64 
2.2.4-18 

(E/D) 

41+600 

a 

45+300 

Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 

a 3 pisos, e uma agro-pecuária em Bidoeira de 

Baixo e Bidoeira de Cima. 
43 61 61 

2.2.5-19 

(E/D) 

46+600 

a 

46+800 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, e um 

armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.4.1-1 e 2.11-1. 

36 56 56 

2.2.6-20 

(E/D) 

47+700 

a 

48+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, e uma 

agro-pecuária, em Vale dos Fetos. 
36 62 62 

2.2.6-21 

(E/D) 

49+500 

a 

51+400 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em Matos 

da Ranha e Velho Maranho. 
50 60 60 

2.2.6-22 

(E/D) 

52+500 

a 

53+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em 

Roussa de Cima. 
46 61 61 

2.2.6-23 

(E/D) 

53+800 

a 

55+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em 

Roussa de Baixo. 
42 65 65 

2.2.7-24 

(D) 

57+450 

a 

57+750 

Edifícios de restauração e indústria.    

2.2.7-25 

(E) 
59+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em Chã do 

Carregueiro. 
51 56 57 

2.2.7-26 

(E/D) 

61+050 

a 

61+800 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em 

Charneca dos Reis. 
39 59 59 

40 57 57 
2.2.7-27 

(E/D) 

62+400 

a 

63+945 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 3 pisos, em Almagreiras. 37 57 57 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.13 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.3)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.3.1-1 

(E/D) 

0+600 a 

2+320 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Lagoa do Cão e 

Casal do Rei. 

40 65 65 

2.3.2-2 

(E/D) 

2+320 a 

3+800 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Casal do Rei e 

Ataíja de Baixo. 

41 66 66 

2.3.2-3 

(D) 

3+900 a 

5+150 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Ataíja de Cima. 
45 61 61 

2.3.2-4 

(E/D) 

6+100 a 

8+200 
Agro-pecuárias em Casais de Baixo.    

43 66 66 
2.3.2-5 

(E/D) 

9+350 a 

13+093 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Outeiro, Martinho e 

Casal de El-Rei. Ao km 11+230, sob viaduto, 

encontra-se um Jardim Escola. 
61 60 64 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.14 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.4)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.4.1-1 

(E/D) 

0+150 a 

0+400 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, e um 

armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com  2.2.5-19 e 2.11-1. 

36 57 57 

2.4.2-2 

(D) 

5+100 a 

5+205 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em Regato 

dos Mendes. 

Coincidente com 2.5.2-3 

34 56 56 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.15 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Sub-eixo 2.5.1)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.5.1-1 

(E/D) 

0+000 a 

1+300 
Agro-pecuárias em Charneca do Souto.    

2.5.1-2 

(D) 

4+500 a 

4+600 
Agro-pecuária em Outeiro da Pastora.    

2.5.1-3 

(E/D) 

5+900 a 

6+700 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, incluindo 

Grupo Desportivo, em Bidoeira de Cima. 
38 66 66 

48 65 65 

2.5.1-4 

(E/D) 

7+400 a 

9+750 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, e agro-

pecuárias em Casais da Bidoeira. Ao km 9+250 e 

9+300, encontram-se respectivamente, do lado 

direito da via, uma Igreja e uma Escola. 

37 60 60 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.16 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Sub-eixo 2.5.2)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.5.2-1 

(E/D) 

10+000 

a 

10+500 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em 

Outeirada. 
38 55 55 

2.5.2-2 

(E) 

11+900 

a 

12+300 

Edifício de habitação de 2 pisos, em Carnide do 

Meio. 
45 56 56 

2.5.2-3 

(E/D) 

13+800 

a 

14+150 

Edifícios de habitação de 1 piso, em Regato dos 

Mendes. 

Coincidente com 2.4.2-2 

34 66 66 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.17 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Sub-eixo 2.5.3A)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.5.3A-1 

14+900 

a 

17+000 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, e agro-

pecuária, em Crespos e Cavadinha. 

Coincidente com 2.5.3B-1 e 2.5.3C-1. 

34 57 57 

40 62 62 
2.5.3A-2 

(E/D) 

17+000 

a 

18+600 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, em 

Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3B-2 e 2.5.3C-2. 
48 62 62 

50 60 60 

2.5.3A-3 

(E/D) 

19+500 

a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Assanha da Paz e 

Barros da Paz. Ao km 20+350 e 20+500, 

encontra-se, do lado esquerdo da via, 

respectivamente, uma Igreja e uma Escola.  

Coincidente com 2.5.3B-3 e 2.5.3C-3. 

41 60 60 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.18 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.6)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.6-1 (D) 0+000 
Edifícios de habitação, de 1 a 2  pisos, em 

Outeirada. 
38 55 55 

2.6-2 (E) 
4+400 a 

4+750 

Dois edifícios de habitação de 1 piso, em Alto 

dos Crespos. 
45 60 60 

2.6-3 

(E/D) 

5+650 a 

6+200 

Edifícios de habitação de 1 piso e indústria, em 

Roussa. 
50 60 60 

2.6-4 

(E/D) 

6+400 a 

7+300 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em 

Roussa. 
42 62 62 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.456 

 

Quadro 6.10.19 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.7)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.7-1 (D) 0+000 

Edifícios de habitação de 1 piso e uma casa 

agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.1.3-6. 

33 60 60 

2.7-2 (D) 
1+400 a 

1+750 
Edifício de alfaias agrícolas, em Charneca.    

46 60 60 
2.7-3 

(E/D) 

7+000 a 

8+400 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Casal da Maseirinha 

e A-dos-Barros. A situação integra ainda, ao km 

7+500, do lado direito da via, um cemitério. 
52 60 61 

52 66 66 2.7-4 

(E/D) 

8+900 a 

12+400 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e 

indústria, de 1 a 2 pisos, em Telheiro. 52 66 66 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.20 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.8)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.8.1-1 

(E/D) 

0+250 a 

1+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

e viveiros, em Redondas e Covão do Milho. 
48 61 61 

2.8.1-2 

(E/D) 
1+700 Habitação de 2 pisos e agro-pecuária. 47 48 51 

43 58 58 2.8.2-3 

(E/D) 

3+400 a 

4+600 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.9-1 e 2.10-1. 55 58 60 

2.8.2-4 

(E/D) 

5+400 a 

6+846 

Edifício de habitação, comércio e serviços, de 1 a 

2 pisos, em Covões e Casal do Rei. 
45 64 64 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Quadro 6.10.21 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.9)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

43 57 57 
2.9-1 

(E/D) 

0+700 a 

2+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuária em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.10-1. 
55 57 59 

2.9-2 

(E/D) 

2+800 a 

4+184 

Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 

a 2 pisos, em Covões e Casal do Rei. 
45 65 65 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.22 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.10)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

43 60 60 
2.10-1 

(E/D) 

0+700 a 

1+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 2 pisos, 

e agro-pecuária, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.9-1. 
55 61 61 

2.10-2 

(E/D) 

2+600 a 

3+900 

Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 

a 2 pisos, em Covões. A situação integra ainda 

uma Escola Primária e um ATL, ao km 3+700, a 

10 m, do lado esquerdo da via. 

45 63 63 

2.10-3 

(E/D) 

4+250 a 

5+200 

Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, e edifício 

industrial (pedreira), em Ataíja de Baixo. 
43 57 57 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 

 

Quadro 6.10.23 - Níveis sonoros característicos da situação prospectivada – (Eixo 2.11)  

LAeq [dB(A)] 
Situação km Descrição 

LAeq(R) LAeq(E) LAeq(P)(1) 

2.11-1 

(E/D) 

0+250 a 

0+450 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, e um 

armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com  2.2.5-19 e 2.4.1-1. 

36 63 63 

2.11-2 

(E/D) 

1+200 a 

1+300 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, em Vale 

dos Fetos. 
36 56 56 

2.11-3 

(D) 

2+300 a 

2+400 
Edifícios de utilização diversa. 36 56 56 

D – Direita da via 
E – Esquerda da via 
(1) Valor correspondente à situação mais exposta 
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Da análise dos mapas de ruído indicam-se no Quadro 6.10.24, para cada um dos subeixos, 

os edifícios expostos a níveis sonoros entre 55 dB(A) e 60 dB(A), entre 60 dB(A) e 65 dB(A) 

e a níveis superiores a 65 dB(A). Os intervalos considerados tiveram a consideração das 

zonas como mistas. 

 

Quadro 6.10.24 - Número de edifícios expostos ao ruído nos diferentes sub-eixos 

N.º de edifícios expostos 

Eixo / Sub-eixo N.º de situação 55 dB(A) ≤ LAeq < 60 

dB(A) 

60 dB(A) ≤ LAeq  ≤65 

dB(A) 
> 65 dB(A) 

0.1.1 2 2 1 

0.1.1-a    

0.1.1-b    
0.1.1 

0.1.1-c 1 2  

Total 3 4 1 

0.1.2 0.1.2-d 3   

Total 3 0 0 

0.1F0 0.1F0 1 2  

Total 1 2 0 

0.2 0.2-1  2 1 

Total 0 2 1 

1.1.1 1.1.1-a 1   

Total 1 0 0 

1.1.2-b 2   

1.1.2-c  1  1.1.2 

1.1.2-d 1   

Total 3 1 0 

1.1.3-e  1  

1.1.3-f Edifícios de agro-pecuária e arrumos 

1.1.3-g 3 1  

1.1.3-h 1   

1.1.3-i Edifício industrial 

1.1.3 

1.1.3-j 1   

Total 5 2 0 

1.1.4-k 13   

1.1.4-l 50 40  1.1.4 

1.1.4-m 11 10 2 

Total 74 50 2 
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N.º de edifícios expostos 

Eixo / Sub-eixo N.º de situação 55 dB(A) ≤ LAeq < 60 

dB(A) 

60 dB(A) ≤ LAeq  ≤65 

dB(A) 
> 65 dB(A) 

1.2.1 1.2.1-a 2   

Total 2 0 0 

1.2.2-b 4 4 1 

1.2.2-c 13   

1.2.2-d 5   

1.2.2-e 8 4  

1.2.2-f 10 5 1 

1.2.2 

1.2.2-g 1   

Total 41 13 2 

1.3.1 1.3.1-a 20 5  

Total 20 5 0 

1.3.2-b 31 16  
1.3.2 

1.3.2-c 12 8 3 

Total 43 24 3 

1.5-a 9 6 3 

1.5-b    1.5 

1.5-c 3   

Total 12 6 3 

2.1.1 2.1.1-1 8 5  

Total 8 5 0 

2.1.2 2.1.2-2 30 23  

Total 30 23 0 

2.1.3-3 8 9  

2.1.3-4 1   

2.1.3-5 1 1  
2.1.3 

2.1.3-6   2 

Total 10 10 2 

2.1.4-7 5   

2.1.4-8 4 3  

2.1.4-9 4 3 2 
2.1.4 

2.1.4-10 2 1  

Total 15 7 2 
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N.º de edifícios expostos 

Eixo / Sub-eixo N.º de situação 55 dB(A) ≤ LAeq < 60 

dB(A) 

60 dB(A) ≤ LAeq  ≤65 

dB(A) 
> 65 dB(A) 

2.1.5-11 40   

2.1.5-12 19   

2.1.5-13 23   
2.1.5 

2.1.5-14 Agro-pecuárias 

Total 82 0 0 

2.1.6-15 14 6  

2.1.6-16 5 4  2.1.6 

2.1.6-17 3 1  

Total 22 11 0 

2.1.7 2.1.7-18 7 2  

Total 7 2 0 

2.2.1 2.2.1-1 8 5  

Total 8 5 0 

2.2.2 2.2.2.-2 40 5  

Total 40 5 0 

2.2.3-3 15 2  

2.2.3-4 19 7  2.2.3 

2.2.3-5 71 21  

Total 105 30 0 

2.2.4-6 1 3  

2.2.4-7 4   

2.2.4-8 26 1  

2.2.4-8a 4 1  

2.2.4-9 2 2  

2.2.4-10 2   

2.2.4-11 5 2  

2.2.4-12 7 1  

2.2.4-13 18 12  

2.2.4-14 Casa agrícola   

2.2.4-15 Agro-pecuárias   

2.2.4-16 3 3  

2.2.4-17 8 3  

2.2.4 

2.2.4-18 13 11  

Total 93 39 0 
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N.º de edifícios expostos 

Eixo / Sub-eixo N.º de situação 55 dB(A) ≤ LAeq < 60 

dB(A) 

60 dB(A) ≤ LAeq  ≤65 

dB(A) 
> 65 dB(A) 

2.2.5 2.2.5-19 5   

Total 5 0 0 

2.2.6-20 3 2  

2.2.6-21 7 1  

2.2.6-22 5 3  
2.2.6 

2.2.6-23 10 7  

Total 25 13 0 

2.2.7-24 Edifícios de restauração e indústria 

2.2.7-25 4   

2.2.7-26 4   
2.2.7 

2.2.7-27 14   

Total 22 0 0 

2.3.1 2.3.1-1 13 14  

Total 13 14 0 

2.3.2-2 22 8 3 

2.3.2-3 2 1  

2.3.2-4 Agro-pecuárias em Casais de Baixo 
2.3.2 

2.3.2-5 38 10 5 

Total 62 19 8 

2.4.1 2.4.1-1 7   

Total 7 0 0 

2.4.2 2.4.2-2 1   

Total 1 0 0 

2.5.1-1 Agro-pecuárias em Charneca do Souto 

2.5.1-2 Agro-pecuárias em Outeiro da Pastora 

2.5.1-3 10 1 2 
2.5.1 

2.5.1-4 12 9  

Total 22 10 2 

2.5.2-1 6   

2.5.2-2 3   2.5.2 

2.5.2-3 1 2 1 

Total 10 2 1 
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N.º de edifícios expostos 

Eixo / Sub-eixo N.º de situação 55 dB(A) ≤ LAeq < 60 

dB(A) 

60 dB(A) ≤ LAeq  ≤65 

dB(A) 
> 65 dB(A) 

2.5.3A 10   

2.5.3A-1 5 3  2.5.3A 

2.5.3A-2 25 6  

Total 40 9 0 

2.6-1 2   

2.6-2 1 1  

2.6-3 4 4  
2.6 

2.6-4 7 4  

Total 14 9 0 

2.7-1  2  

2.7-2 Edifícios de alfaias agrícolas, em Charneca 

2.7-3 30 8  
2.7 

2.7-4 43 6 2 

Total 73 16 2 

2.8.1-1 2 2  
2.8.1 

2.8.1-2    

Total 2 2 0 

2.8.2-3 5   
2.8.2 

2.8.2-4 23 16  

Total 28 16 0 

2.9-1 6   
2.9 

2.9-2 36 14  

Total 42 14 0 

2.10-1 9 4  

2.10-2 14 5  2.10 

2.10-3 4   

Total 27 9 0 

2.11-1 3 2  

2.11-2 3   2.11 

2.11-3 2   

Total 8 2 0 
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O número total de edifícios expostos anteriormente apresentados por sub-eixo serviu de 

base à determinação do “índice de exposição acústica”, I, para as diferentes alternativas 

tendo em conta os sub-troços em que se divide o Lote C1. 

 

Quadro 6.10.25 - Índice de exposição acústica e classificação – Ligação ao Aeroporto da Ota 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 

55 dB(A) ≤ LAeq < 

60 dB(A)(1) 

60 dB(A) ≤ LAeq ≤ 

65 dB(A)(1) 
LAeq > 65 dB(A)(1) I= 

P(2) 

E 

L0A 9,1 4 1 0 0,66 

L0B 10,3 3 0 0 0,29 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Quadro 6.10.26 - Índice de exposição acústica e classificação – Sub-troço 1 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 

55 dB(A) ≤ LAeq < 

60 dB(A)(1) 

60 dB(A) ≤ LAeq ≤ 

65 dB(A)(1) 
LAeq > 65 dB(A)(1) I= 

P(2) 

E 

1A 56,2 85 56 3 3,67 

1B 56,3 118 69 6 4,87 

1C 55,9 74 35 4 2,79 

1D 56,0 107 48 7 4,00 

1E 54,0 43 17 4 1,65 

1F 54,1 76 30 7 2,90 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 
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Quadro 6.10.27 - Índice de exposição acústica e classificação de alternativas – Ligação entre os sub-

troços 1 e 2 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 

55 dB(A) ≤ LAeq < 

60 dB(A)(1) 

60 dB(A) ≤ LAeq ≤ 

65 dB(A)(1) 
LAeq > 65 dB(A)(1) I= 

P(2) 

E 

LA 5,0 38 28 0 18,80 

LB 8,6 29 11 0 5,93 

LC 6,9 48 10 0 9,86 

LD 4,9 21 19 0 12,04 

LE 6,8 30 18 0 9,71 

LF 6,8 44 16 0 11,18 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Quadro 6.10.28 - Índice de exposição acústica e classificação de alternativas – Sub-troço 2 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 

55 dB(A) ≤ LAeq < 

60 dB(A)(1) 

60 dB(A) ≤ LAeq ≤ 

65 dB(A)(1) 
LAeq > 65 dB(A)(1) I= 

P(2) 

E 

2A 43,0 129 28 4 4,58 

2B 44,3 129 27 6 4,54 

2C 42,5 187 37 4 6,42 

2D 43,9 187 36 6 6,31 

2E 39,5 198 69 0 8,51 

2F 41,8 155 58 8 7,06 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 3/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTC001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.465 

 

Quadro 6.10.29 - Índice de exposição acústica e classificação de alternativas - Sub-troço 3 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 

55 dB(A) ≤ LAeq < 

60 dB(A)(1) 

60 dB(A) ≤ LAeq ≤ 

65 dB(A)(1) 
LAeq > 65 dB(A)(1) I= 

P(2) 

E 

3A 17,4 49 11 0 4,08 

3B 17,6 54 15 0 4,77 

3C 15,6 50 11 1 4,81 

3D 16,4 36 9 0 3,29 

3E 17,3 48 9 0 3,82 

3F 17,5 52 13 0 4,46 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Desta individualização é possível seguidamente proceder à classificação das alternativas 

em termos da sua magnitude e significado. Em todas elas, o impacte é negativo, certo, 

directo e permanente, sendo reversível com a aplicação de medidas de minimização. 

 

Relativamente ao ruído, no que diz respeito à significância e considerados os critérios 

constantes no documento do Instituto do Ambiente, para definição da significância, 

adoptou-se adoptar a seguinte classificação para o período nocturno: 

 

- Muito significativo - LAeq(P) > 65 dB(A) 

- Significativo - 60 dB(A) ≤ LAeq(P) ≤ 65 dB(A) 

- Pouco significativo - LAeq(P) < 60 dB(A) 
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Quadro 6.10.30 - Magnitude e significado dos impactes 

Ruído 
Alternativa 

Magnitude Significado 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

L0A Reduzida Pouco significativo 

L0B Reduzida Pouco significativo 

Sub-Troço 1 

1A Reduzida Pouco significativo 

1B Reduzida Pouco significativo 

1C Reduzida Pouco significativo 

1D Reduzida Pouco significativo 

1E Reduzida Pouco significativo 

1F Reduzida Pouco significativo 

Ligação entre os sub-troços 1 e 2 

LA Elevada Muito significativo 

LB Reduzida Pouco significativo 

LC Moderada Significativo 

LD Moderada Significativo 

LE Moderada Significativo 

LF Moderada Significativo 

Sub-Troço 2 

2A Reduzida Pouco significativo 

2B Reduzida Pouco significativo 

2C Reduzida Pouco significativo 

2D Reduzida Pouco significativo 

2E Moderada Significativo 

2F Moderada Significativo 

Sub-Troço 3 

3A Reduzida Pouco significativo 

3B Reduzida Pouco significativo 

3C Reduzida Pouco significativo 

3D Reduzida Pouco significativo 

3E Reduzida Pouco significativo 

3F Reduzida Pouco significativo 
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6.10.2.2 Vibrações 

 

Apresentam-se, na Figura 6.9.1, os níveis de vibração, para as velocidades de 240, 300 e 

350 km/h estimados a partir dos níveis resultantes da passagem de um comboio de alta 

velocidade (TGV) à velocidade de 240 km/h, conforme bibliografia 1. 
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Figura 6.10.1 - Níveis de vibração para velocidades de 240 km/h, 300 km/h e 350 km/h 

 

Apresenta-se, nos Quadros 6.10.31 e 6.10.32, respectivamente, a relação sensibilidade 

humana/nível de velocidade de vibração e grau de sensibilidade humana/distância, em 

função das estimativas dos níveis da velocidade de vibração (RMS5 em dBV) efectuadas 

com base nos valores da Figura 6.10.1, para a passagem de um comboio, e tendo em conta 

a sensibilidade humana conforme o Quadro 6.10.32. 

 

Da análise efectuada verifica-se que, para velocidades na ordem dos 350 km/h, podem 

ocorrer situações de incomodidade até uma distância de cerca de 80 m, não se prevendo 

situações de incomodidade em receptores a mais de 100 m da via. Apresenta-se, ainda, no 

                                                                  

5 RMS (Root Mean Square) – valor médio quadrático da amplitude do sinal. 
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Quadro 6.10.33, para cada um dos sub-eixos, uma estimativa dos edifícios expostos a níveis 

de vibração inferiores a 75 dBV, entre 75 dBV e 85 dBV e a níveis superiores a 85 dBV.  

 

Quadro 6.10.31 - Relação sensibilidade humana/nível de velocidade de vibração  

RMS – Nível de 

Velocidade de 

Vibração 

Sensibilidade humana 
Grau de sensibilidade 

humana 

< 65 dBV Inaudível 0 

65 dBV 

Limiar de percepção para a maior parte dos humanos. Som de 

baixas frequências geralmente inaudível e de médias 

frequências excessivo para áreas sossegadas como espaços 

de dormir. 

1 

75 dBV 

Fronteira entre quase imperceptível e distintamente perceptível. 

Vibrações resultantes de comboios podem considerar-se 

incomodativas. 

Ruído de baixas frequências→aceitável para espaços de 

dormir; 

Ruído de médias frequências→incomodativo. 

2 

85 dBV 

Vibração aceitável apenas em casos de ocorrências pouco 

frequentes por dia. 

Ruído de baixas frequências→incomodativo para espaços de 

dormir; 

Ruído de médias frequências→incomodativo até para 

ocorrências pouco frequentes em áreas com usos sensíveis 

(Escolas e Igrejas). 

3 

 

Quadro 6.10.32 - Relação grau de sensibilidade humana/distância 
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Quadro 6.10.33 - Número de edifícios expostos nos diferentes sub-eixos a vibrações 

N.º de edifícios expostos 
Eixo / Sub-eixo N.º de situação 

Lv < 75 dBV 75 dBV ≤ Lv  ≤85 dBV > 85 dBV 

0.1.1 2 2 1 

0.1.1-a    

0.1.1-b    
0.1.1 

0.1.1-c 1 2  

Total 3 4 1 

0.1.2 0.1.2-d 3   

Total 3 0 0 

0.1F0 0.1F0 1 2  

Total 1 2 0 

0.2 0.2-1   3 

Total 0 0 3 

1.1.1 1.1.1-a 1   

Total 1 0 0 

1.1.2-b 2   

1.1.2-c  1  1.1.2 

1.1.2-d 1   

Total 3 1 0 

1.1.3-e  1  

1.1.3-f Edifícios de agro-pecuária e arrumos 

1.1.3-g 3  1 

1.1.3-h 1   

1.1.3-i Edifício industrial 

1.1.3 

1.1.3-j 1   

Total 5 1 1 

1.1.4-k 10 1 2 

1.1.4-l 35 25 30 1.1.4 

1.1.4-m 7 5 11 

Total 52 31 43 

1.2.1 1.2.1-a 2   

Total 2 0 0 
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N.º de edifícios expostos 
Eixo / Sub-eixo N.º de situação 

Lv < 75 dBV 75 dBV ≤ Lv  ≤85 dBV > 85 dBV 

1.2.2-b 2 4 3 

1.2.2-c 10 1 2 

1.2.2-d 5   

1.2.2-e 6 4 2 

1.2.2-f 9 2 5 

1.2.2 

1.2.2-g 1   

Total 33 11 12 

1.3.1 1.3.1-a 19 3 3 

Total 19 3 3 

1.3.2-b 20 13 14 
1.3.2 

1.3.2-c 10 4 9 

Total 30 17 23 

1.5-a 4 6 8 

1.5-b    1.5 

1.5-c 1 1 1 

Total 5 7 9 

2.1.1 2.1.1-1 8 2 3 

Total 8 2 3 

2.1.2 2.1.2-2 17 13 23 

Total 17 13 23 

2.1.3-3 10 2 5 

2.1.3-4 1   

2.1.3-5 1  1 
2.1.3 

2.1.3-6  2  

Total 12 4 6 

2.1.4-7 2 2 1 

2.1.4-8 3 1 3 

2.1.4-9 3 1 5 
2.1.4 

2.1.4-10 2  1 

Total 10 4 10 

2.1.5-11 29 9 2 

2.1.5-12 11 4 4 

2.1.5-13 19  4 
2.1.5 

2.1.5-14 Agro-pecuárias 

Total 59 13 10 
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N.º de edifícios expostos 
Eixo / Sub-eixo N.º de situação 

Lv < 75 dBV 75 dBV ≤ Lv  ≤85 dBV > 85 dBV 

2.1.6-15 14 2 4 

2.1.6-16 5 2 2 2.1.6 

2.1.6-17 1 2 1 

Total 20 6 7 

2.1.7 2.1.7-18 5  4 

Total 5 0 4 

2.2.1 2.2.1-1 8 2 3 

Total 8 2 3 

2.2.2 2.2.2.-2 22 8 15 

Total 22 8 15 

2.2.3-3 11 2 4 

2.2.3-4 15 8 3 2.2.3 

2.2.3-5 59 11 22 

Total 85 21 29 

2.2.4-6 2 1 1 

2.2.4-7 1 1 2 

2.2.4-8 16 6 5 

2.2.4-8a 3  2 

2.2.4-9 2 1 1 

2.2.4-10 2   

2.2.4-11 2 1 4 

2.2.4-12 4 2 2 

2.2.4-13 14 5 11 

2.2.4-14 Casa agrícola 

2.2.4-15 Agro-pecuárias 

2.2.4-16 4  2 

2.2.4-17 5 1 5 

2.2.4 

2.2.4-18 10 4 10 

Total 65 22 45 

2.2.5 2.2.5-19 2 2 1 

Total 2 2 1 

2.2.6-20 2 1 2 

2.2.6-21 4 1 3 

2.2.6-22 7 1  
2.2.6 

2.2.6-23 9 3 5 

Total 22 6 10 
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N.º de edifícios expostos 
Eixo / Sub-eixo N.º de situação 

Lv < 75 dBV 75 dBV ≤ Lv  ≤85 dBV > 85 dBV 

2.2.7-24 Edifícios de restauração e indústria 

2.2.7-25 4   

2.2.7-26 4   
2.2.7 

2.2.7-27 9 3 2 

Total 17 3 2 

2.3.1 2.3.1-1 14 7 6 

Total 14 7 6 

2.3.2-2 10 7 16 

2.3.2-3 1 1 1 

2.3.2-4 Agro-pecuárias em Casais de Baixo 
2.3.2 

2.3.2-5 27 8 18 

Total 38 16 35 

2.4.1 2.4.1-1 4 2 1 

Total 4 2 1 

2.4.2 2.4.2-2   1 

Total 0 0 1 

2.5.1-1 Agro-pecuárias em Charneca do Souto 

2.5.1-2 Agro-pecuárias em Outeiro da Pastora 

2.5.1-3 10  3 
2.5.1 

2.5.1-4 9 5 7 

Total 19 5 10 

2.5.2-1 4 1 1 

2.5.2-2 3   2.5.2 

2.5.2-3 3  1 

Total 10 1 2 

2.5.3A 6 3 1 

2.5.3A-1 3 1 4 2.5.3A 

2.5.3A-2 22 6 3 

Total 31 10 8 

2.6-1 1 1  

2.6-2 2   

2.6-3 2 2 4 
2.6 

2.6-4 6 1 4 

Total 11 4 8 
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N.º de edifícios expostos 
Eixo / Sub-eixo N.º de situação 

Lv < 75 dBV 75 dBV ≤ Lv  ≤85 dBV > 85 dBV 

2.7-1  2  

2.7-2 Edifícios de alfaias agrícolas, em Charneca 

2.7-3 19 5 14 
2.7 

2.7-4 33 7 11 

Total 52 14 25 

2.8.1-1 2  2 
2.8.1 

2.8.1-2    

Total 2 0 2 

2.8.2-3 3  2 
2.8.2 

2.8.2-4 18 10 11 

Total 21 10 13 

2.9-1 4  2 
2.9 

2.9-2 37 6 7 

Total 41 6 9 

2.10-1 8 2 3 

2.10-2 14 1 4 2.10 

2.10-3 4   

Total 26 3 7 

2.11-1 2 2 1 

2.11-2 3   2.11 

2.11-3 2   

Total 7 2 1 

 

O número total de edifícios expostos, anteriormente apresentado por sub-eixo, serviu de 

base à determinação do “índice de exposição a vibrações”, I, que servirá de base à 

classificação das alternativas em cada um dos sub-troços em que se divide o Lote C1. 
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Quadro 6.10.34 - Índice de exposição a vibrações e classificação das alternativas – Ligação ao 

Aeroporto da Ota 

Alternativa 
Extensão 

km (≈) 
Lv < 75 dBV(1) 75 ≤ Lv  ≤  85 dBV(1) LV  > 85 dBV(1) I= 

P(2) 

E 

L0A 9,1 4 1 0 0,66 

L0B 10,3 3 0 0 0,29 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Quadro 6.10.35 - Índice de exposição a vibrações e classificação das alternativas – Sub-troço 1 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 
Lv < 75 dBV(1) 75 ≤ Lv  ≤  85 dBV(1) LV  > 85 dBV(1) I= 

P(2) 

E 

1A 56,2 63 36 45 4,80 

1B 56,3 88 46 59 6,34 

1C 55,9 60 25 28 3,47 

1D 56,0 85 35 42 5,02 

1E 54,0 35 15 14 1,98 

1F 54,1 60 25 28 3,59 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 
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Quadro 6.10.36 - Índice de exposição a vibrações e classificação das alternativas – Ligação entre os 

sub-troços 1 e 2 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 
Lv < 75 dBV(1) 75 ≤ Lv  ≤ 85 dBV(1) LV  > 85 dBV(1) I= 

P(2) 

E 

LA 5,0 25 15 26 26,60 

LB 8,6 28 3 9 7,09 

LC 6,9 30 10 18 15,07 

LD 4,9 22 9 9 13,67 

LE 6,8 23 10 15 12,94 

LF 6,8 43 6 11 12,94 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Quadro 6.10.37 - Índice de exposição a vibrações e classificação das alternativas – Sub-troço 2 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 
Lv < 75 dBV(1) 75 ≤ Lv  ≤ 85 dBV(1) LV  > 85 dBV(1) I= 

P(2) 

E 

2A 43,0 101 27 33 5,91 

2B 44,3 100 26 36 5,87 

2C 42,5 143 37 48 8,49 

2D 43,9 142 36 51 8,36 

2E 39,5 150 43 74 11,59 

2F 41,8 103 38 80 10,02 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 
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Quadro  6.10.38 - Índice de exposição a vibrações e classificação das alternativas – Sub-troço 3 

Alternativa 
Extensão 

Km (≈) 
Lv < 75 dBV(1) 75 ≤ Lv  ≤ 85 dBV(1) LV  > 85 dBV(1) I= 

P(2) 

E 

3A 17,4 38 12 10 5,29 

3B 17,6 44 9 16 6,25 

3C 15,6 41 11 10 5,96 

3D 16,4 28 7 10 4,39 

3E 17,3 35 12 10 5,14 

3F 17,5 41 11 13 5,83 

(1) - Inferior a 60 dB(A) vale 1 ponto, entre 60 dB(A) e 65 dB(A) vale 2 pontos e superior a 65 
dB(A) vale 3 pontos 
(2) - P - Pontuação 
E - Extensão 

 

Desta individualização é possível, seguidamente, proceder à classificação das alternativas 

em termos da sua magnitude e significado. Em todas elas o impacte é negativo, certo, 

directo, permanente e reversível com a aplicação de medidas de minimização. 

 

Os critérios utilizados para a significância do impacte basearam-se na seguinte 

classificação: 

 

- Muito significativo - Lv > 85 dBV 

- Significativo - 75 dBV ≤ Lv ≤85 dBV 

- Pouco significativo - Lv < 75 dBV 
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Quadro 6.10.39 - Magnitude e significado dos impactes 

Vibrações 
Alternativa 

Magnitude Significado 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

L0A Reduzida Pouco significativo 

L0B Reduzida Pouco significativo 

Sub-troço 1 

1A Reduzida Pouco significativo 

1B Reduzida Pouco significativo 

1C Reduzida Pouco significativo 

1D Reduzida Pouco significativo 

1E Reduzida Pouco significativo 

1F Reduzida Pouco significativo 

Ligação entre os sub-troços 1 e 2  

LA Elevada Muito significativo 

LB Reduzida Pouco significativo 

LC Moderada Significativo 

LD Moderada Significativo 

LE Moderada Significativo 

LF Moderada Significativo 

Sub-troço 2 

2A Reduzida Pouco significativo 

2B Reduzida Pouco significativo 

2C Reduzida Pouco significativo 

2D Reduzida Pouco significativo 

2E Moderada Significativo 

2F Moderada Significativo 

Sub-troço 3 

3A Reduzida Pouco significativo 

3B Reduzida Pouco significativo 

3C Reduzida Pouco significativo 

3D Reduzida Pouco significativo 

3E Reduzida Pouco significativo 

3F Reduzida Pouco significativo 
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6.10.3 Síntese de impactes 

 

As áreas atravessadas pelos diferentes corredores caracterizam-se por ocupação urbana 

constituída por pequenos núcleos dispersos. 

 

Os edifícios com ocupação sensível implantados nas áreas envolventes (vivendas na sua 

maioria), são de 1 e 2 pisos, em aproximadamente 80% dos casos, verificando-se para as 

restantes situações edifícios com 3 pisos. 

 

À excepção de um pequeno número de habitações isoladas, todos os núcleos habitacionais 

incluem edifícios de uso comercial, industrial ou de serviços, justificando a consideração das 

zonas como mistas. 

 

Foram identificadas 96 situações potencialmente expostas a impacte e caracterizado o nível 

sonoro do ruído ambiente, durante os dois períodos de referência. Relativamente aos 

valores obtidos concluiu-se que 68% dos locais (65 locais) correspondem à classificação de 

zona “sensível”, 25% (24 locais) à classificação de zona “mista” e as situações, 1.1.3-e, 

1.1.4-l, 1.2.2-d, 1.3.2-c, 2.1.5-11, 2.2.3-5 e 2.3.2-5 excedem o valor máximo para zonas 

mistas. 

 

A análise dos impactes incidiu sobre o período nocturno e para as características de tráfego 

mais desfavoráveis, situação de segurança no sentido da protecção das populações 

potencialmente expostas. 

 

Relativamente à comparação das diferentes alternativas foram definidos dois indicadores 

para as componentes ruído e vibrações, em função do número de edifícios expostos e da 

significância dos impactes. 

 

Relativamente ao ruído, os valores prospectivados para a maioria dos receptores são 

menores ou iguais a 65 dB(A) (cerca de 1.505 edifícios), sendo superior a esse valor num 

pequeno número de edifícios expostos (cerca de 30). Relativamente às vibrações, cerca de 

410 edifícios encontram-se expostos a níveis de velocidade de vibração (Lv), superiores a 
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85 dBV e os restantes (cerca de 1.125 edifícios) a níveis de velocidade de vibração 

inferiores. 

 

Com base nas análises anteriores, sintetiza-se assim no Quadro 6.10.40 a avaliação de 

impactes das alternativas, tendo em conta os parâmetros gerais de classificação adoptados 

na metodologia geral de avaliação de impactes. 

 

Na fase de exploração considerar-se-ão impactes com duração permanente e, na fase de 

construção, com duração temporária. 

 

Relativamente à reversibilidade, o impacte devido ao ruído e vibrações será reversível. 

 

A análise efectuada incidiu sobre os locais directamente expostos ao ruído e vibrações do 

tráfego ferroviário pelo que, nesses locais, o impacte será sempre de natureza negativa. 

 

Consideram-se ainda os impactes de carácter directo. Com a aplicação de medidas os 

impactes negativos são considerados pouco significativos em qualquer uma das 

alternativas. 

 

No Quadro 6.10.40 apresenta-se a classificação final das alternativas para as componentes 

ruído e vibrações. 
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Quadro 6.10.40 - Síntese dos impactes por alternativa - Ruído e Vibrações 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

1.1.1 e 1.1.2 
CONST/EXPL - ● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

LOB 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

1.1.1 e 1.2.1 
CONST/EXPL - ● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

Sub-troço 1 

1A 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.1.2; 

1.1.3 e 1.1.4 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

1B 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.2; 

1.2.2 e 1.1.4 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

1C 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.1.2; 

1.1.3; 1.3.1 e 

1.3.2 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 
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1D 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.2; 

1.2.2; 1.3.1 e 

1.3.2 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

1E 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.1.2; 

1.1.3; 1.3.1 e 

1.5 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

1F 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

0.1.1; 0.2; 

1.2.2; 1.3.1 e 

1.5 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.1 e 2.1.2 
CONST/EXPL - ●●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV --- - 

LB 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.8.1 e 2.10 
CONST/EXPL - ● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV - - 
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LC 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.2.1 e 2.2.2 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

LD 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.2.1 e 2.3.1 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

LE 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.8.1 e 2.8.2 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

LF 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.8.1 e 2.9 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

Sub-troço 2 

2A 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5 e 2.1.6 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

2B 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5 e 2.5.1 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 
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2C 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.3; 2.7; 

2.1.5 e 2.1.6 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

2D 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.3; 2.7; 

2.1.5 e 2.5.1 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

2E 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.2.3 e 2.2.4 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

2F 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.3.2 e 2.2.4 
CONST/EXPL - ●● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV -- - 

Sub-troço 3 

3A 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.11; 2.4.2 e 

2.5.3A 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

3B 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.1.7; 2.2.6 e 

2.2.7 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 
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3C 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.5.2 e 

2.5.3A 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

3D 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.6 e 2.2.7 
CONST/EXPL - ● DIR 

TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

3E 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.4.1; 2.4.2 e 

2.5.3A 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 

3F 
Alterações no ambiente sonoro e de 

vibrações 

Aumento temporário do ruído residual e 

de vibrações na fase de construção e 

permanente na fase de exploração 

Sub-eixos 

2.2.5; 2.2.6 e 

2.2.7 

CONST/EXPL - ● DIR 
TEMP/ 

PER 
C L REV - - 
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Da análise do quadro verifica-se assim que para todas as alternativas analisadas, os 

impactes esperados são classificados de negativos, certos, directos, reversíveis e 

permanentes durante a fase de exploração e negativos, certos, directos, reversíveis e 

temporários em fase de construção. 

 

Na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota, as alternativas LOA e LOB, apresentam 

impactes negativos pouco significativos, de magnitude reduzida. A ligação LOB afigura-se 

ser a mais favorável, dado que o número de receptores sensíveis expostos é inferior e, 

consequentemente, os respectivos índices de exposição a ruído e vibrações. 

 

No Sub-troço 1, também todas as alternativas apresentam impactes negativos pouco 

significativos, de magnitude reduzida. A ligação mais favorável corresponde à 1E, dado que 

o número de receptores expostos a ruído e vibrações é inferior. 

 

Na Ligação entre os Sub-troços 1 e 2, a alternativa LB apresenta-se como a mais 

favorável, com impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida. A alternativa LA 

apresenta-se como a alternativa mais desfavorável, com impacte negativo muito significativo 

de magnitude elevada. As restantes alternativas apresentam impactes de natureza negativa 

significativa, de magnitude moderada. 

 

No Sub-troço 2, as alternativas 2E e 2F apresentam impactes negativos significativos, de 

natureza moderada; as alternativas 2A, 2B, 2C e 2D apresentam impactes negativos pouco 

significativos, de magnitude reduzida, sendo a ligação 2B a mais favorável, dado que o 

número de receptores sensíveis expostos é inferior.  

 

No Sub-troço 3, todas as alternativas apresentam impactes negativos pouco significativos, 

de natureza reduzida. A ligação que apresenta menor número de receptores sensíveis 

expostos é a 3D, constituindo a solução mais favorável. 
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LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE  

ENTRE LISBOA E PORTO  

 

LOTE C1: TROÇO ALENQUER (OTA) – POMBAL 

 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME 17 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

DE VALORIZAÇÃO DE IMPACTES E COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 

 

 

6 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

6.11 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

6.11.1 Metodologia 

 

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

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

Velocidade em estudo.  

 

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

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

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

Prévio.  

 

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

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

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

impactes na sua perspectiva social e económica, recorrendo-se em alguns casos a 
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indicadores utilizados por estes descritores para avaliar de forma quantitativa a magnitude 

de determinados impactes sócio-económicos. 

 

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

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

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

ferroviárias de alta velocidade. Foram também analisados diversos estudos publicados 

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

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

 

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

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

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

de exploração.  

 

Os impactes identificados foram agrupados pelos seguintes domínios: 

 

 

Impactes na fase de construção 

 

- Impactes decorrentes das alterações na estrutura da população residente; 

- Consequências sociais da expropriação dos terrenos necessários para a construção 

da linha; 

- Impactes urbanísticos; 

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

emprego; 

- Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de actividades 

económicas; 

- Impactes decorrentes da afectação de equipamentos públicos; 

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

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

 

- Impactes no desenvolvimento económico regional: 

- Impactes decorrentes das transferências modais e indução de passageiros; 

- Impactes decorrentes da potenciação da mobilidade nacional e europeia; 

- Impactes urbanísticos. 

 

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

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

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

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

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

impactes. 

 

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

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

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

potenciadoras, do impacte. 

 

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

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

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

preliminar de hierarquização, partindo dos impactes considerados positivos mais 

significativos até aos impactes considerados negativos mais significativos. 

 

Quadro 6.11.1 – Critérios de classificação do significado dos impactes 

Impactes 
Critérios de classificação do significado sem 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Crescimento do PIB e 

do Emprego 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Robustecimento e 

diversificação da base 

económica regional 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Reforço da 

competitividade regional 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 
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Impactes 
Critérios de classificação do significado sem 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Afirmação do eixo-

urbano Leiria-Marinha 

Grande no sistema 

urbano nacional e 

europeu 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Atracção de 

investimentos, privados 

e públicos, para a 

proximidade da estação 

de AV 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Redução da 

sinistralidade rodoviária 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Diminuição dos tempos 

de ligação entre as 

cidades servidas por 

estações 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Benefícios em tempo 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Potenciação do 

crescimento urbano na 

proximidade da estação 

de AV 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos significativos (++). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos muito significativos 

(+++). 

Oportunidades de 

negócio para o pequeno 

comércio e serviços 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas potenciadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados positivos pouco significativos (+). 

Conflitos sociais entre 

os trabalhadores e as 

comunidades locais 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Sobrecarga de serviços 

públicos ou de 

equipamentos sociais 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Consequências sociais 

das expropriações de 

terrenos 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos significativos (--). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação de 

equipamentos 

desportivos 

Considera-se que o significado do impacte é 

idêntico, com ou sem a implementação de 

medidas minimizadoras. 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação de 

equipamentos de ensino 

e outros equipamentos 

para a infância e 

juventude 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada ou média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Os impactes de magnitude elevada ou média e 

de ocorrência certa ou provável, são 

classificados de negativos significativos (--). 

Os restantes impactes previstos são 

globalmente considerados negativos pouco 

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

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Afectação de 

equipamentos para a 

terceira idade 

Os impactes de magnitude elevada são 

classificados de negativos significativos (--). Os 

restantes impactes são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação directa das 

redes de acessibilidades 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-) 

Os impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

Afectação das redes de 

infra-estruturas 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Os impactes de magnitude elevada ou média e 

de ocorrência certa ou provável, são 

classificados de negativos significativos (--). 

Os restantes impactes previstos são 

globalmente considerados negativos pouco 

significativos (-). 

Efeito de barreira 

Atendendo à previsibilidade de ocorrência de 

impactes residuais, considera-se que o 

significado do impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-). 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Atendendo a que estes impactes não são 

minimizáveis, considera-se que o significado do 

impacte é idêntico. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média ou reduzida = negativo 

significativo (--). 

Demolição de 

habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Atendendo à previsibilidade de ocorrência de 

impactes residuais, considera-se que o 

significado do impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

O significado do impacte é negativo e 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

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

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Critérios de classificação do significado com 

medidas minimizadoras / potenciadoras 

Afectação de espaços 

de desenvolvimento de 

actividades económicas 

Atendendo à previsível ocorrência de impactes 

residuais, considera-se que o significado do 

impacte é idêntico, com ou sem a 

implementação de medidas minimizadoras. 

Áreas com uso agrícola e agro-florestal: os 

impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-); 

Afectação de agro-pecuárias e floriculturas: os 

impactes previstos são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-); 

Afectação de unidades industriais e áreas de 

desenvolvimento de actividades económicas: os 

impactes de ocorrência certa ou provável são 

considerados negativos e de significado 

proporcional à sua magnitude: magnitude 

elevada = negativo muito significativo (---); 

magnitude média = negativo significativo (--); 

magnitude reduzida = negativo pouco 

significativo (-); nas restantes situações, os 

impactes são considerados negativos pouco 

significativos (-); 

Afectação de armazéns: os impactes previstos 

são globalmente considerados negativos pouco 

significativos (-); 

Afectação de espaços projectados para a 

instalação de áreas de desenvolvimento de 

actividades económicas: os impactes de 

magnitude elevada e ocorrência certa são 

considerados negativos significativos (--); os 

restantes impactes são globalmente 

considerados negativos pouco significativos (-). 

 

 

6.11.2 Impactes na fase de construção 

 

6.11.2.1 Impactes decorrentes das alterações na estrutura da população residente  

 

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

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

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

género masculino e em idade activa.  

 

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

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

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

pequeno comércio e serviços nos aglomerados urbanos localizados na proximidade dos 

estaleiros. Este impacte é considerado positivo, indirecto, de magnitude reduzida, 

temporário, provável, de dimensão local e reversível. 

 

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

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

eventuais conflitos resultantes da convivência entre os trabalhadores e as comunidades 

locais. Estes impactes são classificados como de natureza negativa, de incidência 

indirecta, de magnitude reduzida, de duração temporária, a sua ocorrência é incerta, 

têm uma dimensão espacial local e são reversíveis. 

 

 

6.11.2.2 Impactes urbanísticos 

 

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

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

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

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

qualidade de vida nas habitações localizadas sob viadutos. Nas situações em que o 

atravessamento se faz em túnel, não são previstos impactes significativos. 

 

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

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

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

compensações pecuniárias derivadas do processo de expropriação. 

 

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

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

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

constituindo porventura os mais significativos para as populações afectadas. 

 

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

pode ocorrer nas interferências em viaduto (dependendo da localização dos pilares), a 
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qualidade de vida dos residentes será colocada em causa pelo aumento dos níveis de ruído, 

vibrações e risco, e ainda pela degradação paisagística. 

 

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

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

Efectivamente, embora não tenha sido possível realizar um levantamento funcional 

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

residencial potencialmente afectados pela LAV acumula outras funções, nomeadamente de 

comércio ou serviços. 

 

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

tratam de impactes de natureza negativa, de incidência directa e indirecta, de duração 

permanente, de ocorrência certa, com dimensão espacial local e irreversíveis. A 

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

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

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

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

de magnitude elevada. 

 

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

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

de 40 metros da linha-férrea. Estes valores foram obtidos a partir da contagem dos edifícios 

em fotografia aérea, pelo que deve ser admitida uma margem de erro resultante do exercício 

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

efectivamente representativos da realidade observada. Nas situações em que surgiram 

dúvidas maiores quanto à função residencial dos edifícios afectados, estes foram apenas 

designados como “edifícios”. 

 

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

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

metros da LAV) e a avaliação da magnitude dos impactes esperados. 
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Quadro 6.11.2 –  Número de edifícios afectados por alternativa e magnitude dos impactes 

Alternativa Número de edifícios afectados Magnitude do impacte 

LOA 0 Nulo 

LOB 0 Nulo 

1A 87 Elevado 

1B 109 Elevado 

1C 54 Médio 

1D 76 Elevado 

1E 36 Médio 

1F 58 Médio 

LA 14 Reduzido 

LB 5 Reduzido 

LC 27 Médio 

LD 12 Reduzido 

LE 13 Reduzido 

LF 6 Reduzido 

2A 47 Médio 

2B 51 Médio 

2C 62 Elevado 

2D 66 Elevado 

2E 159 Elevado 

2F 133 Elevado 

3A 30 Médio 

3B 24 Médio 

3C 30 Médio 

3D 17 Reduzido 

3E 28 Médio 

3F 21 Médio 

 

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

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

introdução de uma barreira física.  

 

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

recordar os elementos apresentados no Estudo Prévio sobre o restabelecimento de 

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

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

Restabelecimentos, Interfaces e Caminhos Paralelos, é explicitado o seguinte: 
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“As Estradas e Caminhos Municipais e outras vias locais/urbanas, de uma forma geral, também serão 

restabelecidas. No entanto em zonas urbanas ou com edificações dispersas onde se verifica um 

número considerável de intersecções, apenas algumas vias serão restabelecidas, mantendo-se 

funcional a rede viária existente, à custa, sempre que possível, da redefinição das circulações nas 

vias transversais existentes, bem como a Caminhos Paralelos que permitirão a ligação entre as vias 

restabelecidas e as não restabelecidas. 

 

No que diz respeito à rede de Caminhos Rurais apenas alguns serão restabelecidos, prevendo-se a 

localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de desenvolvimento da LAV. Este tipo 

de restabelecimentos interligará também com a rede de Caminhos Paralelos que assegurará as 

ligações com vias não restabelecidas e permitirá a acessibilidade a parcelas adjacentes à LAV que 

possam ficar sem acessos directos em resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária. 

 

Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas 

marginais ou de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à LAV, existirá sempre ao 

longo de todo o traçado um Caminho Paralelo de um dos lados da linha destinado a assegurar as 

acessibilidades à via-férrea em caso de emergência ou para trabalhos de manutenção”. 

 

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

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

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

antes da construção da LAV.  

 

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

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

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

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

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

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

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

“fronteira” – que também não deve ser descurada. 

 

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

construção da LAV como negativos, directos, permanentes, certos, de dimensão 

espacial local e irreversíveis. 
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Para determinar a sua magnitude com maior rigor, optou-se pela utilização de um indicador 

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

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

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

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

acordo com a metodologia adoptada no âmbito do descritor Ordenamento do Território. 

 

Quadro 6.11.3 –  Extensão de Espaço Urbano atravessado por sub-eixo 

Eixo / Sub-eixo 
Extensão de Espaço 

Urbano atravessado (m) 

 
Eixo / Sub-eixo 

Extensão de Espaço Urbano 

atravessado (m) 

0.1.1/0.1FO -  2.2.3 1.141 

0.1.2 -  2.2.4 3.774 

0.2 -  2.2.5 90 

1.1.1 -  2.2.6 343 

1.1.2 -  2.2.7 180 

1.1.3 -  2.3.1 113 

1.1.4 1.389  2.3.2 1.129 

1.2.1 -  2.4.1 90 

1.2.2 121  2.4.2 - 

1.3.1 642  2.5.1 831 

1.3.2 463  2.5.2 96 

1.5 305  2.5.3A 937 

2.1.1 171  2.5.3B 1.193 

2.1.2 -  2.5.3C 1.092 

2.1.3 138  2.6 231 

2.1.4 707  2.7 1.525 

2.1.5 282  2.8.1 - 

2.1.6 671  2.8.2 - 

2.1.7 120  2.9 174 

2.2.1 171  2.10 29 

2.2.2 539  2.11 121 

 

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

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

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

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

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

Quando a extensão de Espaço Urbano atravessado é superior a 2.000 m, o impacte foi 
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classificado como de magnitude elevada. O quadro seguinte apresenta o resultado desta 

avaliação: 

 

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

Alternativa 
Extensão de Espaço Urbano 

atravessado (m) 

Magnitude do 

impacte 

LOA - Nulo 

LOB - Nulo 

1A 1.389 Média 

1B 1.510 Média 

1C 1.105 Média 

1D 1.226 Média 

1E 947 Média 

1F 1.068 Média 

LA 171 Reduzida 

LB 29 Reduzida 

LC 710 Reduzida 

LD 284 Reduzida 

LE 0 Nulo 

LF 174 Reduzida 

2A 1.728 Média 

2B 1.888 Média 

2C  2.546 Elevada 

2D 2.706 Elevada 

2E 4.915 Elevada 

2F  4.903 Elevada 

3A 1.058 Média 

3B 643 Reduzida 

3C  1.033 Média 

3D 411 Reduzida 

3E 1.027 Média 

3F  613 Reduzida 

 

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

barreira, destaca-se o seguinte conjunto de situações: 

 

- As alternativas 2E e 2F apresentam claramente a maior extensão de Espaço Urbano 

atravessado e o maior número de edifícios afectados. Estas alternativas são as que 
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mais se aproximam dos arredores de Leiria, sendo de realçar o impacte muito 

negativo que produzirão no lugar de Bidoeira de Cima (Leiria); 

- Os sub-eixos 1.1.4 (alternativas 1A e 1B), 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F) e 1.3.2 

(alternativas 1C e 1D) afectam extensões significativas de Espaço Urbano nas 

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

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

EN1. Acresce que o sub-eixo 1.1.4 irá ainda afectar indirectamente o condomínio 

Vilas das Roseiras; 

- O sub-eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) afecta uma extensão de 1.525m de Espaço 

Urbano, grande parte dos quais nos arredores de Maceira (Leiria). Entre Telheiro 

(Maceira) e a Marinha Grande, o efeito de barreira é cumulativo com o que já foi 

gerado pela A8; 

- Os sub-eixos 2.2.2 (alternativa LC), 2.2.3 (alternativa 2E) e 2.3.2 (alternativa 2F) têm 

afectações significativas de habitações e espaço urbano nas freguesias de Pedreiras 

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

- Os sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C (alternativas 3A, 3B e 3C) têm impactes 

substanciais ao nível do efeito de barreira nas freguesias de Pombal e Almagreira, 

no concelho de Pombal. Contudo, o sub-eixo 2.5.3A afigura-se mais favorável, dada 

a menor extensão de Espaço Urbano atravessado. 

 

 

6.11.2.3 Consequências sociais da expropriação dos terrenos necessários para a 

construção da linha 

 

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

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

estrutura ferroviária e respectiva zona de defesa.  

 

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

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

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

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

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

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

indemnização, devido às relações de usufruto / propriedade existentes. 
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Não é possível fazer nesta fase qualquer identificação de locais onde estes efeitos se 

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

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

 

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

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

implementadas medidas de minimização apropriadas, designadamente o pagamento de 

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

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

condições para limitar substancialmente o número de pessoas que se sentirão lesadas. 

 

Tendo isto em consideração, classifica-se este impacte como de natureza negativa, de 

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

dimensão espacial local e irreversível. 

 

 

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

e no Emprego 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

relativamente à situação económica portuguesa de 2000, independentemente de outros projectos, 

alternativos ou não. As estimativas obtidas são sensíveis à estrutura da actividade económica dos 

anos recentes, no que diz respeito à estrutura de custos, à formação e utilização do rendimento 

nacional e, finalmente, à composição da oferta interna”.  

 

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

se sentir sobretudo entre o 5º e o 8º ano do projecto. No seu pico, que ocorrerá no 7º ano, implicará 

um aumento do PIB de 1,6% e de 2,0% no emprego, relativamente aos níveis de 2005”. 
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São ainda previstos efeitos do investimento na RAV na tributação de impostos directos (IRS, 

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

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

 

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

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

financeiros e prestados às empresas. Globalmente o projecto tem interesse para um conjunto mais 

amplo de actividades”. Acresce que “evidenciam-se as consequências do projecto em mercados, 

como a construção, onde existe, actualmente, excesso de capacidade instalada e algum 

desemprego. A construção da RAV pode contribuir para aumentar a utilização da capacidade 

existente em mercados como este”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

sinalização. 

 

A participação nacional trará vantagens acrescidas para estes sectores, designadamente 

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

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

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

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

empreiteiros ferroviários e das indústrias ligadas aos sistemas de comunicação e 

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

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

 

                                                                  

1 Os valores apresentados são estimativas provisórias, baseadas nas taxas médias de tributação directa e indirecta em 2000., 

com uma taxa de actualização anual igual a 5% e a preços de 2005. Fonte: Centro de Estudos Aplicados da Universidade 

Católica Portuguesa – “Consequências económicas do investimento na construção da Rede de Alta Velocidade” 
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Para além de um aumento do emprego, é também esperado um aumento significativo do 

VAB em vários ramos de actividade, como é demonstrado no quadro seguinte: 

 

Quadro 6.11.5 –  Efeitos do investimento na RAV no VAB e emprego total e dos principais ramos de 

actividade, em termos acumulados 

VAB Emprego 

Ramos de actividade Milhões de Euros, preços 

de 2005 

Milhares de trabalhadores 

em TETC 

Construção 1.881 179 

Serviços às empresas 516 26 

Minerais não metálicos 383 21 

Serviços de intermediação financeira 269 4 

Outros serviços 231 14 

Serviços imobiliários 210 1 

Efeito total considerando os restantes sectores 5.004 357 

Nota: Taxa de actualização anual igual a 5%; Emprego medido em “Trabalho Equivalente a Tempo Completo”  
Fonte: Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa – “Consequências económicas do 
investimento na construção da Rede de Alta Velocidade”  

 

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

construção da Rede de Alta Velocidade no PIB e no emprego como positivos, directos e 

indirectos, de magnitude elevada, temporários, certos, de dimensão nacional e 

reversíveis. 

 

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

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

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

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

ter também impactes económicos positivos, directos e indirectos, à escala regional, 

considerados de magnitude elevada. Estes impactes são previstos sobretudo no sector da 

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

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

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

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

 

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

região e de mão-de-obra local na construção da linha-férrea e em obras complementares, 
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são classificados quanto à sua ocorrência como prováveis, dependendo em grande medida 

dio investimento e da capacidade de participação destas empresas nos concursos públicos 

relativos a estas empreitadas, assim como das opções de subcontratação e selecção de 

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

considerando a necessidade de construção de novas habitações para as populações 

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

construção à escala regional, de ocorrência certa. 

 

 

6.11.2.5 Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de 

actividades económicas 

 

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

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

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

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

dos serviços.  

 

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

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

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

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

de postos de trabalho.  

 

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

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

designadamente dos recursos pedológicos e geológicos. 

 

 

6.11.2.5.1 Impactes decorrentes da afectação de espaços de desenvolvimento de 

actividades do sector primário 

 

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

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

inutilização das áreas produtivas suscitará impactes sociais e económicos permanentes e 
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significativos, decorrentes sobretudo da perda de rendimentos, do fraccionamento das 

explorações ou mesmo da inviabilização da exploração em parcelas de menor dimensão 

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

 

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

dimensão espacial local.  

 

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

modo como a linha-férrea interfere com estes espaços. Quando as interferências ocorrem 

em forma de viaduto, a área afectada deverá limitar-se ao espaço necessário para a 

construção e implantação dos pilares, não inviabilizando, em princípio, a continuação da 

generalidade das actividades agrícolas nos vãos, pelo que não são esperados impactes 

significativos nestas situações. Quando as interferências ocorrem em forma de túnel, não se 

prevê a ocorrência de impactes. Por sua vez, quando a interferência ocorre em forma de 

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

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

 

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

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

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

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

concelhos atravessados e em levantamentos de campo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

No sub-troço 2, no sub-troço 3 e na ligação entre os sub-troços 1 e 2, a diferenciação entre 

a magnitude dos impactes esperados em cada alternativa é evidente, destacando-se as 

alternativas LB, LC, 2E, 2F e 3F como as menos favoráveis. 
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Relativamente à magnitude dos impactes esperados nas alternativas do sub-troço 1, em que 

todas as alternativas são avaliadas como susceptíveis de provocar impactes de magnitude 

elevada, devem ser consideradas, como factores adicionais de diferenciação, a maior 

extensão total de solo agrícola e agro-florestal afectado e as maiores extensões de regadio, 

de culturas permanentes e de montado afectadas nas alternativas 1B, 1D e 1F, que as 

tornam menos favoráveis que as restantes alternativas deste sub-troço. 

 

Da mesma forma, ambas as alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota são avaliadas 

como susceptíveis de provocar impactes de magnitude média, sem diferenças muito 

significativas ao nível das diversas tipologias de uso do solo, mas, globalmente, a alternativa 

LOB afigura-se menos favorável, por afectar uma extensão total de solo agrícola e agro-

florestal maior. 
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Quadro 6.11.6 – Áreas com uso agrícola e agro-florestal afectadas pela LAV, atravessadas em aterro / escavação, e magnitude dos impactes 

Agrícola Agro-florestal 

Alternativas 
Regadio (ha) Sequeiro (ha) 

Culturas 

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

Total (ha) 
Magnitude do 

impacte 

LOA 10,9 0,6 0,9 18,9 - 31,2 Média 

LOB 9,1 1,0 1,6 21,4 - 33,2 Média 

1A 24,3 35,0 18,1 20,5 - 97,9 Elevada 

1B 28,4 48,2 25,6 35,7 2,3 140,3 Elevada 

1C 25,5 28,5 18,2 20,5 - 92,7 Elevada 

1D 29,6 41,7 25,7 35,7 2,3 135,1 Elevada 

1E 25,5 24,1 19,3 20,5 - 89,4 Elevada 

1F 29,6 37,3 26,8 35,7 2,3 131,8 Elevada 

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

LB - 17,2 12,3 - - 29,5 Média 

LC - 13,8 9,5 - - 23,2 Média 

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

lE - 8,3 3,8 - - 12,1 Reduzida 

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

2A 3,8 24,4 18,1 - - 46,4 Média 

2B 3,4 22,7 16,7 - - 42,9 Média 

2C 1,8 28,4 21,3 - - 51,5 Média 

2D 1,4 26,7 19,9 - - 48,0 Média 

2E 0,3 41,0 37,7 - - 79,1 Elevada 

2F 0,3 36,0 34,9 - - 71,3 Elevada 

3A 2,3 13,6 7,4 - - 23,3 Média 
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Agrícola Agro-florestal 

Alternativas 
Regadio (ha) Sequeiro (ha) 

Culturas 

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

Total (ha) 
Magnitude do 

impacte 

3B 4,1 5,7 2,9 - - 12,7 Reduzida 

3C 2,3 14,1 7,4 - - 23,7 Média 

3D 1,9 5,8 3,3 - - 11,0 Reduzida 

3E 2,3 13,6 7,4 - - 23,2 Média 

3F 10,6 39,1 21,0 - - 70,7 Elevada 
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Outros impactes que importa analisar são os decorrentes da afectação de terrenos e infra-

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

pelo corredor do sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 53+200 a 

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

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

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

estruturas de rega e drenagem de solos agrícolas.  

 

Segundo o parecer supra-referido, poderão ser afectados: os canais primários de rega dos 

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

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

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

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

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

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

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

Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis. 

 

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

classificado como negativo, directo, de magnitude reduzida, temporário, de ocorrência 

certa, de dimensão espacial local e reversível. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

reduzida. 
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Quadro 6.11.7 – Explorações agro-pecuárias e estufas afectadas pela LAV 

Eixo / Sub-

Eixo 
Alternativa km 

Distância ao 

eixo (m) 
Freguesia Concelho Descrição 

1.1.4 1A, 1B 37+300 0 Benedita Alcobaça Exploração agro-pecuária 

1.1.4 1A, 1B 37+500 0 Benedita Alcobaça Explorações agro-pecuárias 

1.2.2 1B, 1D, 1F 22+800 10 Landal Caldas da Rainha Exploração agro-pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 1B, 1D, 1F 26+100 10 Rio Maior Rio Maior Exploração agro-pecuária (ou floricultura) 

2.1.5 2A, 2B, 2C, 2D 31+100 0 Barosa Leiria Exploração agro-pecuária 

2.1.5 2A, 2B, 2C, 2D 38+000 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.1.6 2A, 2C 39+500 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.1.6 2A, 2C 45+700 0 Bidoeira de Cima Leiria Floriculturas - Bidoeira de Cima 

2.1.6 2A, 2C 46+900 20 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 2E, 2F 38+500 0 Marrazes Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 2E, 2F 40+800 20 Milagres Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 2E, 2F 42+000 0 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 

2.2.4 2E, 2F 42+100 0 Bidoeira de Cima Leiria 
Floriculturas – Bidoeira de Baixo, Vale da Vinha, Outeiro 

do Alto 

2.2.6 3B, 3F 48+300 20 Carnide Pombal Exploração agro-pecuária 

2.5.1 2B, 2D 0+500 0 Regueira de Pontes Leiria Diversas explorações agro-pecuárias 

2.5.1 2B, 2D 4+600 0 Bidoeira de Cima Leiria Exploração agro-pecuária 
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6.11.2.5.2 Impactes decorrentes da afectação de espaços da indústria extractiva e recursos 

geológicos de interesse económico 

 

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

recursos geológicos, designadamente pedreiras (licenciadas e em processo de 

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

reconhecida presença de recursos geológicos exploráveis. 

 

A interferência directa de pedreiras licenciadas origina impactes negativos decorrentes da 

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

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

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

infra-estrutura ferroviária.  

 

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

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

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

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

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

nestas zonas, a exploração de pedreiras”. O nº 4 do mesmo artigo refere que ”As zonas 

especiais de defesa terão em conta as distâncias constantes do Anexo II deste decreto-lei, 

salvo casos excepcionais (...)”. De acordo com o Anexo II, no caso de uma linha-férrea, 

como é o caso do projecto em estudo, essa distância é de 50 m. 

 

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

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

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

perda de postos de trabalho. 

 

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

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

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

Globalmente, estes impactes são classificados como negativos, directos e/ou indirectos, 

permanentes, certos, de dimensão local e irreversíveis. A sua magnitude varia 
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consoante a extensão dos atravessamentos, a viabilidade da continuação da actividade de 

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

 

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

previstos (estas pedreiras estão representadas nos Desenhos LC1_EP_170_021_B a 

029_B): 

 

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

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

pertencente ao Grupo SECIL. É intersectada pelo sub-eixo 2.7 (Alternativas 2C e 2D) 

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

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

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

de Maceira. 

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

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

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

empresa CMP tinha um efectivo de 347 trabalhadores e gerou vendas de cimentos 

na ordem dos 101,2 Milhões de Euros2. Este impacte é por isso classificado de 

magnitude elevada. 

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

oeste do km 8+500 do sub-eixo 2.7 (Alternativas 2C e 2D). Está também 

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

parcialmente à área de concessão correspondente à Pedreira nº9 (Martingança-

Maceira). É uma área de pequena dimensão que nunca foi explorada, constituindo 

na prática uma área de reserva de exploração de calcários para o fornecimento da 

fábrica de cimentos Maceira-Liz.  

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

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

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

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

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

dimensão, a Pedreira nº 4199 acresce uma área pouco significativa a toda a área 

                                                                  

2 Fonte: SECIL, Relatório Ambiental e Social 2004 
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concessionada à CMP, considerando-se por isso que a afectação desta área, por si 

só, não inviabilizaria a médio-longo prazo a actividade da fábrica de cimentos. 

- Atendendo à menor dimensão da área afectada, mas considerando ainda assim a 

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

este impacte como de magnitude média. 

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

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

intersectada pelo sub-eixo 1.1.3 (Alternativas 1A, 1C e 1E) entre o km 29+450 a 

30+200 (750 m) e pontualmente pelo sub-eixo 1.2.2 (Alternativas 1B, 1D e 1F), ao 

km 27+150. 

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

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

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

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

exploração, atendendo a dois factores: por um lado, a parte situada a poente, apesar 

de ainda não explorada, apresenta rocha de pior qualidade e a sua exploração 

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

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

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

esgotamento mais rápido do recurso disponível e, consequentemente, o 

encerramento antecipado da exploração. Considera-se assim este impacte como de 

magnitude elevada. 

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

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

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

implicará provavelmente restrições à extracção numa área superior à área de defesa 

da linha-férrea. Ainda assim, não se prevê que esta afectação tenha impactes 

significativos na viabilidade económica da exploração, classificando-se assim como 

um impacte de magnitude reduzida. 

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

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

pelo sub-eixo 2.3.2 (Alternativa 2F) entre os km 5+300 e 5+400. A concessão é 

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

linha-férrea. Considerando contudo que se trata de um aterro, com pouca ou 
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nenhuma rendibilidade ou emprego associado, considera-se este impacte de 

magnitude reduzida. 

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

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

exploração é intersectada no seu limite nascente pelo sub-eixo 2.1.3 (Alternativas 

2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 11+000 e 11+400, ficando uma parte significativa 

(aproximadamente 50%) abrangida pela zona de reserva da linha-férrea, o que 

poderá colocar fortes condicionamentos à viabilidade económica da sua exploração. 

Acresce que a empresa concessionária, a Cerâmica F. Santiago & Filhos é uma 

empresa local, sediada em Cumeira de Cima – Porto de Mós, que utiliza estas 

matérias-primas para a produção de tijolo na unidade fabril que aí possui. Considera-

se por isso que constitui um impacte negativo de magnitude elevada. 

- Pedreira nº 5380 (Vale de Coimbra Nº 3) – Trata-se de uma área de extracção de 

argila comum, explorada por Adelino Duarte da Mota, S.A. É intersectada no seu 

limite poente pelo sub-eixo 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 4+620 e 4+750, ficando o 

seu limite nascente contíguo ao km 52+800 do sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F), 

sendo abrangida pela sua zona de reserva. Os materiais provenientes desta pedreira 

são processados e armazenados na unidade industrial da empresa Adelino Duarte 

da Mota S.A., em Meirinhas, igualmente no concelho de Pombal, sendo 

posteriormente vendidos à indústria cerâmica. 

- A intersecção do sub-eixo 2.6 implica a redução da área da exploração em cerca de 

50%, o que poderá condicionar a sua viabilidade, classificando-se assim este 

impacte de magnitude elevada.  

- Por sua vez, a afectação da área concessionada pela zona de defesa do sub-eixo 

2.2.6 tem pouco significado considerando a sua dimensão total, pelo que se 

considera o impacte daí decorrente como de magnitude reduzida. 

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

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

directamente atravessada por qualquer eixo mas uma pequena parte ficará 

abrangida pela zona de defesa do sub-eixo 2.9 (Alternativa LF) junto ao km 2+300. 

Entende-se que a área afectada não inviabiliza a continuação da actividade 

extractiva nem reduz significativamente a sua capacidade produtiva, pelo que o 

impacte é classificado como de magnitude reduzida. 
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Outros impactes identificados estão relacionados com o atravessamento de áreas cativas e 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuja magnitude varia consoante a extensão atravessada pelos traçados e a área afectada 

pela zona de defesa da linha-férrea. 

 

Foram identificadas duas situações de impacte deste tipo: a afectação da área de reserva 

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

especiais de Barracão-Pombal, cuja localização está representada nos Desenhos 

LC1_EP_170_021_B a 029_B. 

 

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

2.7 (Alternativas 2C e 2D) entre os km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250, o que 

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

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

ficará comprometida.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

pesquisa, prospecção e/ou concessão de caulinos nesta área (como se detalha mais 
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adiante), um recurso ao qual, pelas suas características cromáticas e plásticas, é conferido 

grande valor pela indústria da cerâmica. 

 

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

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

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

metálicos. 

 

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

integram, designadamente: 

 

- Bloco A – Atravessado pelos seguintes sub-eixos: 

■ 2.4.2 (Alternativas 2E e 2F) desde o km 3+700 até ao final (1.504 m) – impacte 

de magnitude média; 

■ 2.5.2 (Alternativa 3C) desde o km 12+500 ao final (1.300 m) – impacte de 

magnitude média; 

■ 2.5.3 (Alternativas 3A, 3C e 3E) desde o seu início até ao km 14+300 (500 m) – 

impacte de magnitude reduzida;  

■ 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 2+200 e 5+550 (3.350 m) – impacte de 

magnitude elevada;  

■ 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 51+200 e 53+450 (2.250 m) – impacte 

de magnitude elevada; 

- Bloco B – Atravessado pelos seguintes sub-eixos: 

■ Sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 48+100 e 49+200 (1.100 m) – 

impacte de magnitude média; 

- Bloco C – Atravessado pelos seguintes sub-eixos: 

■ Sub-eixo 2.5.1 (Alternativas 2B e 2D) entre os km 7+400 e 7+600 (200 m) e entre 

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

■ Sub-eixo 2.1.6 (Alternativas 2A e 2C) entre os km 46+600 e 46+900 (300 m) – 

impacte de magnitude reduzida. 

 

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

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

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

a exploração de qualquer das áreas restantes. Contudo, a extensão afectada pelo 
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atravessamento de alguns sub-eixos, sobretudo pelos sub-eixos 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) 

e 2.6 (Alternativa 3D) impossibilita a actividade extractiva em áreas de dimensão 

significativa, pelo que os impactes daí decorrentes são classificados de magnitude elevada. 

 

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

reconhecida presença de recursos exploráveis com interesse económico (áreas de 

exploração consolidada, áreas de exploração complementar e áreas potenciais de 

exploração) que estão representadas nos Desenhos LC1_EP_170_021_B a 029_B.  

 

A afectação destas áreas implica limitações ao aproveitamento económico dos recursos 

geológicos e é por isso considerada um impacte negativo, directo, permanente, certo, 

regional e irreversível. A sua magnitude varia em função da extensão dos atravessamentos 

e do valor dos recursos geológicos em questão. 

 

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

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

designadamente: 

 

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

(Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 10+440 e 12+340 numa extensão de 

1.900 m; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, atravessada pelo 

sub-eixo 2.1.5 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 31+800 e 35+100 numa 

extensão de 4.300 m; 

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

sub-eixo 2.1.5 (Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) entre os km 37+100 e 39+000, numa 

extensão de 1.900 m. 

 

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

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

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

potencialmente explorados nestas áreas, tratar-se de impactes de magnitude reduzida. 
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O impacte desta natureza mais significativo corresponde ao atravessamento da Área 

potencial para calcários ornamentais de Moleanos por quatro sub-eixos. Esta área é 

atravessada: pelos seguintes sub-eixos: 

 

- 2.2.2 (Alternativa LC) do km 5+500 até ao final (2.890 m);  

- 2.2.3 (Alternativa 2E) desde o seu início até ao km 14+900 (7.990 m); 

- 2.3.2 (Alternativa 2F) entre os km 4+600 e 4+900 (300 m) e entre os km 10+700 e 

12+500 (1.800 m); 

- 2.10 (Alternativa LB) desde o km 4+500 até ao final (1.530 m). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

estudo, considera-se globalmente este impacte de magnitude média, que passa a elevada 

no caso do sub-eixo 2.2.3 (Alternativa 2E) por implicar uma extensão de atravessamento 

mais significativa. 

 

Os traçados em estudo atravessam ainda 7 áreas potenciais de exploração de caulino. O 

caulino é classificado pelo ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março 

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

Março, depósitos minerais são “todas as ocorrências minerais existentes em território 

nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, pela sua raridade, alto 

valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nela 

contidas, se apresentam com especial interesse para a economia nacional”.  

 

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

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

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

criação de emprego, mas tem também uma dimensão nacional, dada a importância 
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estratégica deste recurso para a economia nacional. A magnitude dos impactes varia 

consoante a extensão dos atravessamentos. 

 

As 7 áreas potencialmente afectadas pelos traçados da LAV estão representadas nos 

Desenhos LC1_EP_170_170_B a 029_B), e são as seguintes: 

 

- Quatro áreas pedidas para concessão de caulino: 

■ P.C. Pombal nº 1 Nº 2961 – Atravessada pelo sub-eixo 2.2.6 (Alternativas 3B e 

3F) entre os km 48+400 e 49+200 (800 m) – impacte de magnitude média; 

■ P.C. Crespos Nº 3253 – Atravessada pelos sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C 

(Alternativas 3A e 3E) entre os km 14+450 e 15+540 (1.090 m) – impacte de 

magnitude média; 

■ P.C. Roussa de Cima Nº 3142 – Atravessada pelos sub-eixos: 

● 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 53+200 e 54+100 (900 m) – impacte 

de magnitude média; 

● 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 5+250 e 6+200 (950 m) – impacte de 

magnitude média; 

- P.C. Roussa – Atravessada pelos sub-eixos: 

■ 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 54+600 e 56+100 (1.500 m) – impacte 

de magnitude média; 

■ 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 6+600 e 8+200 (1.600 m) – impacte de 

magnitude média. 

- Uma área com pedido para prospecção e pesquisa de caulino: 

■ P.P.P Motamineral – Atravessada pelas Alternativas 3A, 3C e 3E, 

designadamente pelos sub-eixos: 

● 2.5.3A entre os km 25+790 e 26+014 (224 m) – impacte de magnitude 

reduzida; 

● 2.5.3B entre os km 25+510 e 25+981 (471 m) – impacte de magnitude 

reduzida; 

● 2.5.3C entre os km 25+540 e 26+000 (460 m) – impacte de magnitude 

reduzida; 

- Duas áreas com contrato de prospecção e pesquisa de caulino: 

■ C.P.P 1/2004, Adelino Duarte da Mota – Atravessada pelos sub-eixos: 

● 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 51+900 e 53+200 (1.300 m) – 

impacte de magnitude média; 
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● 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 4+150 e 5+250 (1.100 m) – impacte de 

magnitude média. 

■ C.P.P 2/2004, Adelino Duarte da Mota – Atravessada pelos sub-eixos: 

● 2.2.4. (Alternativas 2E e 2F) entre os km 45+900 a 46+461 (561 m) – impacte 

de magnitude reduzida; 

● 2.5.1 (Alternativas 2B e 2D) entre os km 10+000 a 10+275 (275 m) – impacte 

de magnitude reduzida; 

● 2.1.7 (Alternativa 3B) em toda a sua extensão (1.446 m) – impacte de 

magnitude média;  

● 2.2.5 (Alternativa 3F) em toda a sua extensão (1.335 m) – impacte de 

magnitude média; 

● 2.2.6 (Alternativas 3B e 3F) entre os km 47+796 a 49+500 (1.704 m) – 

impacte de magnitude média; 

● 2.4.1 (Alternativa 3E) em toda a sua extensão (2.310 m) – impacte de 

magnitude elevada; 

● 2.4.2 (Alternativas 3A e 3E) entre os km 2+310 a 5+100 (2.790 m) – impacte 

de magnitude elevada; 

● 2.5.2 (Alternativa 3C) entre os km 10+000 a 13+900 (3.900 m) – impacte de 

magnitude elevada; 

● 2.6 (Alternativa 3D) entre os km 0+000 a 2+400 (2.400 m) – impacte de 

magnitude elevada; 

● 2.11 (Alternativa 3A) em toda a sua extensão (2.418 m) – impacte de 

magnitude elevada. 

 

 

6.11.2.5.3 Afectação de outros espaços de desenvolvimento de actividades dos sectores 

secundário e terciário 

 

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

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

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

concretamente zonas industriais, unidades industriais isoladas, armazéns, empresas 

comerciais e de serviços, situadas até 40 metros para cada lado do eixo da via. 
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Nas situações em que a continuação das actividades económicas nesses locais for 

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

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

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

patrimonial dos imóveis, deverá ser minimizada pelas compensações pecuniárias 

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

significativo para as empresas afectadas. 

 

Os impactes decorrentes da afectação destes espaços são globalmente considerados de 

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

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

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

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

 

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

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

potencialmente afectadas, a dimensão estimada das empresas em termos de número de 

postos de trabalho (micro, pequenas, médias e grandes empresas, de acordo com a 

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

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

contexto económico local/regional. 

 

Sublinhe-se que não foi identificada qualquer interferência com grandes empresas, em 

termos de número de funcionários (empresas com mais de 500 funcionários). 

 

 

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

 

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

micro e pequenas empresas. É intersectada pelo sub-eixo 2.5.1 (alternativas 2B e 2D) entre 

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

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

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

pilares do viaduto. 
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Foram identificadas as seguintes empresas potencialmente afectadas: 

 

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

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

especificações dos clientes, que se enquadram fundamentalmente no sector dos 

plásticos. É uma empresa de pequena dimensão. 

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

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

plásticos. Foi fundada em 1988. 

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

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

portas, componentes para cozinhas e roupeiros e outros artigos de carpintaria.  

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

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

águas de moldes, frezagem e galgamento de estruturas. 

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

produção de vidros para mobiliário. 

 

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

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

este impacte de magnitude média. 

 

 

Telheiro (Maceira – Leiria) 

 

O sub-eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) interfere com um espaço em Telheiro (freguesia de 

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

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

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

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

de construção, constituirá um entrave ao funcionamento das restantes. 

 

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

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

ocorrência de impactes nesta situação é classificada como certa. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.521 

 

As empresas potencialmente afectadas são as seguintes: 

 

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

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

automóvel, electrónica, de electrodomésticos e de utilidades domésticas. Prevê-se 

que seja uma das empresas mais afectadas. 

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

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

leque de aplicações: indústria automóvel, electrónica, utilidades domésticas e outras. 

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

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

bastante afectada, dada a sua proximidade ao traçado projectado. 

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

fabricação de moldes. 

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

de moldes. 

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

engenharia. 

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

principais empresas norte-americanas de fabricação de plásticos injectados e 

moldes. É a maior unidade industrial existente neste local, e deverá ser a menos 

afectada pela LAV. 

 

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

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

 

Por sua vez, o sub-eixo 2.1.4 (alternativas 2A e 2B) interfere ao km 26+000 com a empresa 

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

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

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

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

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

local. Neste caso, os impactes previstos são considerados certos e de magnitude média. 
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Maceira / Campos (Leiria) 

 

O sub-eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D) interfere, entre os km 8+000 e 9+000, com a área 

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

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

 

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

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

produção anual de 225 t. Os principais clientes pertencem aos sectores da 

construção civil, iluminação e utilidades domésticas. 

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

funcionários, dedicada à fabricação de mobiliário. Esta empresa foi premiada com o 

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

novamente nomeada em 2005. 

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

trabalhadores em 2004) pertencente ao Grupo SECIL. A unidade de Maceira-Lis 

entrou em funcionamento em 1923 e dedica-se à extracção de margas e calcários e 

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

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

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

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

produção de cimento), o sistema de carregamento rodoviário de cimento a granel em 

regime de "self-service", os fornos curtos com torres de pré-aquecimento e o 

comando centralizado de todo o processo fabril, ou o aproveitamento de pneus 

usados para a produção de energia térmica para os fornos. Outra das inovações 

desta empresa está relacionada com a produção de embalagens: há mais de 50 

anos que existe no seu perímetro industrial uma fábrica de sacos de papel, com 

capacidade de produção anual de 40 milhões de unidades, parte da qual é vendida a 

outras indústrias3. 

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

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

 

                                                                  

3 Fonte: SECIL 

4 Fonte: Idem, Relatório Ambiental e Social 2004 
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Considerando que se tratam de empresas de dimensão considerável e de grande relevância 

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

magnitude elevada. 

 

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

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

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

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

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

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

sobre estas duas unidades é considerada incerta. 

 

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

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

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

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

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

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

da indústria extractiva e recursos geológicos de interesse económico). Refira-se que existem 

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

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

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

fábrica, e que também não deverão ser afectadas. 

 

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

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

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

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

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

decorrentes da afectação da área de implantação desta empresa é considerada certa.  
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Tremoceira (Pedreiras - Porto de Mós) 

 

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

sub-eixos 2.2.3 (alternativa 2E) e 2.3.2 (alternativa 2F) interferem com uma área de 

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

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

média dimensão. 

 

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

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

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

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

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

média. 

 

 

Castanheiro (Porto de Mós) 

 

Em Castanheiro, no concelho de Porto de Mós, o traçado do sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E 

e 2F) intercepta ao km 17+500 um espaço onde estão instalados um posto de 

abastecimento de combustíveis, oficinas de automóveis e uma serralharia. A interferência 

com este espaço ocorre em forma de viaduto, que neste local tem uma altura de 

aproximadamente 50 m. 

 

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

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

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

classifica-se este impacte como de magnitude reduzida. 

 

 

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

 

O sub-eixo 1.3.2 (alternativas 1C e 1D) interfere ao km 9+500 com um conjunto edificado 

onde está instalada uma oficina automóvel e a empresa Frutanibal – Comércio Horto-
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Frutícola, Lda. A Frutanibal é uma pequena empresa com cerca de 20 trabalhadores, 

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

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

são considerados de magnitude reduzida. 

 

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

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

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

pilares do viaduto. 

 

 

Empresas na freguesia da Benedita (Alcobaça) 

 

Na freguesia da Benedita são interferidas directamente pelo sub-eixo 1.1.4 (alternativas 1A 

e 1B) um armazém ao km 41+700 e a fábrica de pavimentos APTUS, ao km 40+500. A 

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

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

pavimentação) que foi fundada em 1985.  

 

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

sua destruição, enquanto no caso da fábrica de pavimentos poderá afectar um dos 

pavilhões industriais, o que condicionará a actividade desta empresa, podendo-a mesmo 

inviabilizar. 

 

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

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

indústria de pavimentos serão impactes de magnitude média. 

 

 

Parque Industrial Manuel da Mota (Pombal) 

 

O sub-eixo 2.2.7 (alternativas 3B, 3D e 3F) interfere, entre os km 57+000 e 57+600, com o 

Parque Industrial Manuel da Mota, no concelho de Pombal. A interferência ocorre em forma 

de escavação, a cerca de 20 m, afectando lotes ainda não ocupados por qualquer unidade 
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e, no espaço contíguo a Norte, a área de expansão do loteamento industrial, para a qual já 

existe um Plano de Pormenor. 

 

A incidência, ocorrência e magnitude dos impactes decorrentes da afectação deste Parque 

Industrial são particularmente difíceis de avaliar. Efectivamente, a interferência do traçado 

da LAV com o Parque Industrial Manuel da Mota não inviabiliza o funcionamento de 

qualquer empresa que aí esteja presentemente instalada. No entanto, é possível que, até à 

decisão final do traçado da LAV e ao arranque da fase de construção, sejam implantadas 

empresas nos espaços afectados. Por outro lado, a afectação das principais acessibilidades 

rodoviárias do Parque Industrial, nomeadamente do IC8 e da EN 237, poderá suscitar 

impactes significativos por condicionar temporariamente o acesso às empresas aqui 

localizadas. Acresce que a inutilização de lotes industriais disponíveis, de dimensão 

considerável, na principal área de desenvolvimento de actividades económicas do concelho 

de Pombal, acarreta também impactes sócio-económicos muito significativos, ao condicionar 

o desenvolvimento de investimentos futuros neste Parque Industrial, o que, a curto / médio 

prazo, se traduzirá na perda de rendimentos e oportunidades de criação de postos de 

trabalho. 

 

Considerando estes factores, avaliam-se os impactes decorrentes da interferência dos 

traçados da LAV com o Parque Manuel da Mota como indirectos, prováveis e de magnitude 

elevada. 

 

 

Armazéns em Bidoeira de Cima (Leiria) 

 

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

armazéns que se localizam a menos de 40 m dos sub-eixos 2.1.6 (alternativas 2A e 2C) e 

2.2.4 (alternativas 2E e 2F). Estes impactes são avaliados como de magnitude reduzida. 

 

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

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

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

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

demolição dos armazéns, a ocorrência de impactes é avaliada como certa. 
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No quadro seguinte é apresentada uma síntese das situações de impactes decorrentes da 

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

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

 

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

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

desenvolvimento de actividades económicas. A afectação destes espaços produz impactes 

sócio-económicos significativos, resultantes do condicionamento de projectos de 

desenvolvimento de áreas empresariais e, consequentemente, das estratégias de 

desenvolvimento social e económico dos agentes locais, em particular das autarquias.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.528 

 

Quadro 6.11.8 – Interferências com outros espaços de desenvolvimento de actividades dos sectores secundário e terciário, e ocorrência e magnitude dos 

impactes 

Eixo / Sub-

Eixo 
Alternativas Km 

Distância ao 

eixo (m) 
Freguesia Concelho Descrição 

Ocorrência 

do impacte 

Magnitude 

do impacte 

1.1.4 1A, 1B 40+500 20 Benedita Alcobaça Unidade industrial - Fábrica de Pavimentos Aptus, SA Certa Média 

1.1.4 1A, 1B 41+800 0 Turquel Alcobaça Armazém Certa Reduzida 

1.3.2 1C, 1D 9+500 0 Turquel Alcobaça Pequenas empresas junto à EN1 Incerta Reduzida 

2.1.4 2A, 2B 26+000 0 Maceira Leiria Unidade industrial - Famplac Moldes, Lda. – Telheiro Certa Média 

2.1.5 
2A, 2B, 2C, 

2D 
36+700 0 Regueira de Pontes Leiria 6 unidades industriais - Zona Industrial Ponte da Pedra Incerta Média 

2.1.6 2A, 2C 44+600 0 Bidoeira de Cima Leiria 2 armazéns - Chão Velho Certa Reduzida 

2.2.3 2E 14+000 0 Pedreiras Porto de Mós 
Área de Desenvolvimento de Actividades Económicas - 

Tremoceira 
Incerta Média 

2.2.4 2E, 2F 17+500 20 
Porto de Mós (S.J. 

Baptista) 
Porto de Mós Posto de combustíveis, oficinas e serralharia – Castanheiro Incerta Reduzida 

2.2.4 2E, 2F 37+300 0 Boa Vista Leiria Armazéns - Terra dos Campos Certa Reduzida 

2.2.4 2E, 2F 43+100 10 Bidoeira de Cima Leiria Armazém Incerta Reduzida 

2.2.4 2E, 2F 43+600 20 Bidoeira de Cima Leiria Armazéns - Outeiro do Alto Incerta Reduzida 

2.2.7 3B, 3D, 3F 57+000 0 Pombal Pombal Parque Industrial Manuel da Mota Provável Elevada 

2.3.2 2F 12+000 0 Pedreiras Porto de Mós 
Área de Desenvolvimento de Actividades Económicas – 

Tremoceira 
Incerta Média 

2.7 2C, 2D 8+000 10 Maceira Leiria Unidade industrial Filipe & Henriques – Campos Incerta Elevada 

2.7 2C, 2D 8+300 10 Maceira Leiria Unidade industrial Someil – Campos Incerta Elevada 

2.7 2C, 2D 8+600 20 Maceira Leiria Cimentos Maceira e Pataias, SA – Maceira Certa Elevada 

2.7 2C, 2D 12+100 0 Maceira Leiria 8 empresas do sector dos moldes - Telheiro Certa Elevada 
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Estas situações de impacte são classificadas como negativas, directas, permanentes, de 

dimensão espacial local e irreversíveis. A probabilidade de ocorrência destes impactes 

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

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

identificadas localizadas a menos de 40 metros da LAV: 

 

- Os sub-eixos 1.2.1 (alternativa LOB) e 1.2.2 (alternativas 1B, 1D e 1F) poderão 

condicionar ou mesmo inviabilizar o crescimento/desenvolvimento da plataforma 

logística de Azambuja (cujo Plano de Pormenor foi já elaborado), afectando 

directamente quatro lotes com uma dimensão média de 2,75 ha (a intersecção 

ocorre junto ao final do sub-eixo 1.2.1 e ao início do sub-eixo 1.2.2). Este impacte é 

considerado de ocorrência certa e de magnitude elevada. 

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

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

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

afectada pelo sub-eixo 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F). Classifica-se este 

impacte como de ocorrência incerta e de magnitude média. 

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

pelo sub-eixo 2.7 (alternativas 2C e 2D). Refira-se que a área industrial onde está 

implantada esta unidade corresponde a um dos espaços com maior afectação de 

solo industrial (existente e proposto, de acordo com o respectivo PDM) de todos os 

eixos em estudo. O impacte é considerado de ocorrência certa e de magnitude 

elevada. 

- Em Pombal, está prevista a expansão do Parque Empresarial Manuel da Mota em 

cerca de 280 ha, tendo sido já realizado um Plano de Pormenor para a respectiva 

expansão, na direcção Norte (2ª Fase - Quinta Nova), situado na faixa do sub-eixo 

2.2.7 (alternativas 3B, 3D e 3F). A ocorrência deste impacte é certa e a sua 

magnitude é elevada. 

 

 

6.11.2.6 Impactes decorrentes da afectação de equipamentos públicos 

 

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

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

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

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

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

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

prejuízos que tal poderá acarretar para os utentes. 

 

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

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

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

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

impactes no funcionamento de qualquer dos equipamentos identificados na proximidade da 

LAV, dado que a maioria funciona apenas durante o dia (exceptua-se a situação do lar de 

terceira idade em Bidoeira de Cima). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

minimização preconizadas. 

 

 

Locais de culto 

 

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

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

mais de 100 metros da linha-férrea. 

 

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

sub-eixo 1.3.2 (alternativas 1C e 1D) e a 120 metros do sub-eixo 1.5 (alternativas 1E e 1F). 
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O acesso a partir da EN1 não será afectado e o Caminho Municipal que liga este 

equipamento à encosta da Serra dos Candeeiros será restabelecido. 

 

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

localizada a cerca de 150 metros do sub-eixo 2.5.3 (alternativas 3A, 3C e 3E). Está inserida 

no centro do pequeno aglomerado urbano, existindo ainda várias habitações localizadas 

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

não serão afectados. 

 

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

metros do sub-eixo 2.5.1 (alternativas 2B e 2D) e o seu acesso não será condicionado. 

 

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

implementadas medidas de minimização apropriadas, designadamente ao nível das 

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

impactes significativos nestes equipamentos. 

 

 

Estabelecimentos de ensino e outros equipamentos para a infância e juventude 

 

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

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

construção e exploração da linha-férrea. 

 

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

(alternativas 1E e 1F) e a 40 metros do sub-eixo 1.3.2 (alternativas 1C e 1D), sendo que 

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

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

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

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

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

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

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

magnitude elevada, de duração permanente, com uma ocorrência certa, de dimensão 

espacial local e irreversíveis. A substituição deste equipamento por um novo, ou a 
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redistribuição dos alunos por outras escolas, deverão ser soluções equacionadas em fase 

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

 

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

eixo 2.10 (alternativa LB), ficando inviabilizado o seu funcionamento. Espera-se um impacte 

muito significativo, que é classificado como negativo, directo, de magnitude elevada, 

permanente, certo, de dimensão espacial local e irreversível. A substituição deste 

equipamento por um novo, ou a redistribuição dos alunos por outras escolas, deverão 

também ser soluções equacionadas em fase posterior, considerando as necessidades da 

rede escolar do concelho de Alcobaça. 

 

A EB1 de Boa Vista (Boa Vista - Leiria) localiza-se a 10 metros do sub-eixo 2.2.4 

(alternativas 2E e 2F). O atravessamento desta zona (vale da Ribeira dos Frades / Ribeira 

do Sirol) é feito em viaduto, cuja base dista aproximadamente 40 metros de altura do local 

onde está implantada a escola. Considera-se que a proximidade à LAV não inviabiliza o 

funcionamento deste equipamento, embora se possam sentir impactes não desprezáveis ao 

nível do ruído e vibrações. Por isto, considera-se o impacte como negativo, directo, de 

magnitude reduzida, permanente, provável, de dimensão espacial local e irreversível. 

 

Quanto à EB1 de Carnide de Cima (Carnide - Pombal), ficará localizada a 120 metros da 

linha-férrea, nomeadamente do sub-eixo 2.5.1 (alternativas 2B e 2D), não sendo afectados 

os seus acessos. A serem implementadas medidas de minimização acústicas e visuais 

apropriadas nas fases de construção e exploração, não se espera a ocorrência de impactes 

significativos sobre este equipamento. 

 

A EB1 de Assanha da Paz (Almagreira - Pombal) fica localizada a cerca de 150 metros do 

sub-eixo 2.5.3A, a 170 metros do sub-eixo 2.5.3B e a 180 metros do sub-eixo 2.5.3C 

(alternativas 3A, 3C e 3E). O acesso a Assanha da Paz não será condicionado. Com a 

implementação de medidas de minimização acústicas e visuais apropriadas nas fases de 

construção e exploração, não se espera que ocorram impactes significativos sobre este 

equipamento. De qualquer modo, o sub-eixo 2.5.3C será o mais favorável para o seu normal 

funcionamento. 

 

A EB1 de Mata de Baixo (Rio Maior – Rio Maior) fica localizada a 200 metros do sub-eixo 

1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F). O acesso a Mata de Baixo não será condicionado e a 
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estrada que liga Mata de Baixo à EN1 será restabelecida. Não são esperados impactes 

significativos sobre este equipamento. 

 

O Jardim-de-infância de Tremoceira (Pedreiras – Porto de Mós) ficará localizado 

praticamente sob o sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F) e a 10 metros do sub-eixo 2.2.3 

(alternativa 2E). Ambos os sub-eixos implicam a construção de um viaduto sobre a EN1, sob 

o qual ficará localizado este jardim-de-infância. Não é possível prever com exactidão nesta 

fase de Estudo Prévio se a construção do viaduto interfere fisicamente com o espaço 

ocupado por este equipamento. No entanto, dada a grande proximidade à LAV, espera-se 

um impacte muito significativo em termos de aumento dos níveis de poluição sonora, 

vibrações e risco, que poderá inviabilizar a continuação do seu funcionamento. Considera-se 

portanto ser um impacte negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de 

dimensão espacial local e irreversível. 

 

A situação da interferência da LAV com o Jardim-de-infância de Regueira de Pontes 

(Regueira de Pontes - Leiria) é muito semelhante à situação do Jardim-de-infância de 

Tremoceira. Este equipamento também ficará praticamente sob o sub-eixo 2.1.5 

(alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), junto ao local em que termina o viaduto da LAV sobre o Rio 

Lis. Dada a altura da base do viaduto nesta zona (aproximadamente 10 metros), é possível 

que a sua construção não interfira directamente com o equipamento. No entanto, também 

neste caso se espera um impacte muito significativo em termos de aumento dos níveis de 

poluição sonora e de risco, dada a grande proximidade à LAV, que poderá inviabilizar a 

continuação do seu funcionamento. Considera-se portanto ser um impacte negativo, 

directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão espacial local e 

irreversível. 

 

 

Equipamentos para a Terceira Idade 

 

O lar de terceira idade Sobral do Castanheiro localiza-se em Bidoeira de Cima (Leiria), a 

cerca de 100 metros do sub-eixo 2.1.6 (alternativas 2A e 2C) e a cerca de 300 metros do 

sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F). Nenhum dos sub-eixos interfere com a única via 

urbana que serve de acesso a este equipamento. Os níveis de ruído estimados para este 

local durante a fase de exploração, no período nocturno, serão significativos em ambos os 

sub-eixos, designadamente entre 60 dB e 65 dB. 
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O sub-eixo 2.1.6 atravessa a Bidoeira de Cima em forma de falso túnel, cuja saída sul ficará 

a 100 metros do lar de terceira idade. Prevê-se que esta proximidade, ainda que 

implementadas as medidas de minimização acústica e visual preconizadas para as fases de 

construção e exploração, possa suscitar impactes significativos, que se classificam de 

negativos, directos, de magnitude elevada, permanentes, certos, de dimensão 

espacial local e reversíveis. 

 

O sub-eixo 2.2.4 não deverá suscitar impactes tão significativos no funcionamento deste lar, 

atendendo à distância de 300 metros que os separará, e assumindo a cumprimento das 

medidas de minimização apropriadas, designadamente ao nível das protecções acústicas e 

visuais. Ainda assim, classificam-se estes impactes de negativos, directos, de magnitude 

reduzida, permanentes, certos, de dimensão espacial local e reversíveis. 

 

 

Equipamentos desportivos 

 

Os limites do campo de golfe da Quinta do Brinçal (Arrouquelas – Rio Maior) encontram-se 

localizados a 300 metros do sub-eixo 1.1.3 (alternativas 1A, 1C e 1E). O equipamento 

desportivo em si não será afectado, assumindo que serão implementadas as medidas de 

minimização apropriadas, designadamente ao nível das protecções acústicas e visuais. 

Contudo, importa frisar que a construção da LAV terá impactes sócio-económicos directos 

doutra natureza neste empreendimento, porque condiciona a concretização do seu projecto 

de expansão, em que está prevista a construção de um hotel, residências e outros 

equipamentos. 

 

Quanto ao Centro Internacional de Ténis de Leiria, localizado próximo de Pousos (Leiria), 

ficará a cerca de 40 metros do sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 2F), embora numa posição 

sobrelevada junto à saída de um túnel, sendo que a linha-férrea poderá interferir 

directamente com a área de expansão da zona desportiva. Os impactes previstos nas fases 

de construção e exploração da linha, particularmente a poluição sonora, as vibrações e a 

degradação paisagística, poderão condicionar seriamente este empreendimento pelo que se 

classifica o impacte de negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de 

dimensão local e irreversível. 
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Em Á-do-Barbas, no concelho de Leiria, localiza-se um campo de jogos pelado, que será 

afectado directamente pelo sub-eixo 2.1.4 (alternativas 2A e 2B). Este sub-eixo ficará 

localizado a cerca de 20 m do campo de jogos, em escavação e junto à sua entrada, não 

estando previsto o restabelecimento do Caminho Rural que lhe serve de único acesso. A 

viabilidade deste equipamento fica seriamente condicionada, pelo que se considera um 

impacte negativo, directo, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão 

espacial local e irreversível. 

 

Em Pedreiras (Porto-de-Mós) encontra-se um outro campo de jogos pelado, utilizado pelo 

Grupo Desportivo das Pedreiras. É intersectado pelo sub-eixo 2.2.3 (alternativa 2E) e fica a 

uma distância de 50 metros do sub-eixo 2.3.2 (alternativa 2F). Nenhum dos sub-eixos 

afectará o acesso a este equipamento a partir da EN1, e ambos prevêem o 

restabelecimento do Caminho Rural que serve de acesso a partir da localidade de 

Pedreiras. O impacte causado pelo sub-eixo 2.2.3 não é minimizável e inviabiliza o 

funcionamento deste equipamento, pelo que é classificado como negativo, directo, de 

magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão espacial local e irreversível. Por 

sua vez, o impacte suscitado pelo sub-eixo 2.3.2, atendendo à maior distância ao 

equipamento, ao facto de não interferir directamente com este e de ser minimizável, é 

classificado de negativo, directo, de magnitude média, permanente, certo, de dimensão 

espacial local e reversível 

 

Em Almagreira, no concelho de Pombal, encontra-se um outro campo de jogos pelado, junto 

ao qual existe um pequeno campo polidesportivo. Fica localizado a cerca de 50 metros do 

sub-eixo 2.5.3C, a 100 metros do sub-eixo 2.5.3B e a 180 metros do sub-eixo 2.5.3A. O 

acesso a Almagreira não será afectado por qualquer das alternativas. Considera-se que não 

se deverão verificar impactes significativos neste equipamento, desde que sejam 

implementadas medidas de minimização adequadas ao nível da protecção acústica e visual. 

De qualquer modo, o sub-eixo 2.5.3A será o mais favorável para o seu normal 

funcionamento. 

 

Quanto aos dois campos de jogos localizados a 180 metros do sub-eixo 2.5.1 (alternativas 

2B e 2D) em Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, e que são utilizados pelo Grupo 

Desportivo e Recreativo Bidoeirense, não é de esperar que sofram impactes significativos, 

dada a distância que os separa da linha-férrea e atendendo a que o Caminho Rural que 

serve de acesso ao aglomerado urbano será restabelecido. 
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Cemitérios 

 

Nenhum dos cemitérios identificados na Caracterização da Situação Actual será 

directamente afectado pelo projecto da LAV, sendo que todos estão localizados a mais de 

40 metros da linha-férrea. Atendendo à implantação dos traçados junto destes espaços, e 

assumindo que serão implementadas as medidas de minimização apropriadas, 

designadamente ao nível das protecções acústicas e visuais, considera-se que a 

proximidade da LAV não deverá suscitar impactes significativos. 

 

 

Equipamentos de saúde 

 

O único equipamento de saúde localizado na proximidade da LAV é a extensão de Regueira 

de Pontes do Centro de Saúde de Leiria - Dr. Arnaldo Sampaio. Está localizado a cerca de 

190 metros do sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D) e a via urbana que funciona 

como seu acesso principal não deverá ser afectada, pelo que não se prevê a ocorrência de 

impactes significativos sobre este equipamento. 

 

 

6.11.2.7 Impactes decorrentes da afectação de redes de infra-estruturas  

 

Foram identificadas na caracterização da situação de referência diversas situações em que 

os corredores da LAV interceptam infra-estruturas das redes de abastecimento de água, 

saneamento, transporte de gás, energia eléctrica e telecomunicações. As interferências com 

as redes em alta estão identificadas e caracterizadas no Estudo Prévio, designadamente no 

Volume 12 – Obras Acessórias: Serviços Afectados, assim como na Caracterização da 

Situação Actual do descritor Sócio-economia, no presente Estudo de Impacte Ambiental.  

 

Os impactes sócio-económicos que estas intercepções poderão suscitar decorrem 

fundamentalmente da possibilidade de haver cortes, permanentes ou temporários, dos 

serviços que lhes estão associados. Em termos sociais e económicos, a interrupção destes 

serviços traduz-se fundamentalmente em transtornos para a população em geral, em 

prejuízos para as actividades económicas dependentes destes serviços, em prejuízos para 

as concessionárias e em condicionalismos ao funcionamento dos serviços públicos. 
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Da análise do projecto, verifica-se que está previsto o restabelecimento de todos os serviços 

afectados, sendo inclusivamente apresentadas propostas de soluções técnicas para a sua 

concretização. As soluções técnicas apresentadas têm como objectivo o restabelecimento 

de todos os serviços afectados e a sua compatibilização com o funcionamento da linha-

férrea de alta velocidade. 

 

Considera-se, portanto, que o projecto está concebido de forma que não implica o corte 

permanente de qualquer dos serviços afectados, pelo que a possibilidade de ocorrência de 

impactes fica limitada à fase de construção, durante a qual poderão ocorrer interrupções 

temporárias nos serviços, resultantes das acções necessárias ao restabelecimento das 

infra-estruturas afectadas. 

 

Após a selecção dos traçados, as propostas de soluções técnicas de restabelecimento dos 

serviços afectados apresentadas no projecto terão, necessariamente, de ser analisadas 

individualmente e concertadas com as empresas concessionárias das redes, podendo não 

ser as soluções de restabelecimento efectivamente adoptadas. Não se sabendo 

concretamente quais serão as soluções definitivas, quais serão as obras de 

restabelecimento que implicam interrupção dos serviços e, consequentemente, qual a 

duração prevista dos cortes, é difícil nesta fase avaliar com rigor os impactes resultantes da 

sua afectação. 

 

Contudo, de modo a possibilitar uma previsão dos eventuais impactes resultantes das 

acções de restabelecimento das infra-estruturas afectadas, assumiu-se que as soluções 

técnicas implementadas serão as preconizadas no Estudo Prévio, procedendo-se à 

avaliação dos possíveis impactes sócio-económicos resultantes. 

 

Os impactes sócio-económicos decorrentes da afectação directa de infra-estruturas de 

abastecimento de água, saneamento, gás e energia eléctrica são considerados globalmente 

como de natureza negativa, de incidência directa, com duração temporária, e 

reversíveis. Tratando-se essencialmente de redes de infra-estruturas de dimensão supra-

municipal, considerou-se que os impactes serão de dimensão espacial regional. 

 

Quanto à ocorrência dos impactes, considerou-se que variam entre certos e prováveis, 

consoante as características das intercepções e das acções de restabelecimento 
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preconizadas para cada uma. A magnitude do impacte é determinada pela importância para 

a respectiva rede da infra-estrutura afectada. Estes critérios serão detalhados para cada um 

dos tipos de infra-estruturas afectadas. 

 

 

6.11.2.7.1 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de abastecimento de água 

 

Relativamente às infra-estruturas de águas e saneamento, o Estudo Prévio5 prevê que “os 

desvios dos serviços afectados terão, sempre que possível, soluções sem necessidade de desvios 

provisórios. Serão privilegiadas as soluções em que as redes executadas no início da obra, possam 

constituir os desvios definitivos”. Prevê ainda que “os desvios considerados nos serviços afectados 

das Redes de Água não têm, à excepção do Aqueduto do Alviela, soluções complicadas e variantes 

com extensão apreciável”. 

 

No caso das infra-estruturas de águas, considerou-se que os impactes decorrentes de 

interrupções temporárias do abastecimento seriam prováveis em situações de desvio com 

cruzamento perpendicular, excepto nas situações de cruzamentos em viaduto nas quais se 

colocam dúvidas relativamente à ocorrência efectiva de interferências com estas infra-

estruturas, sendo os impactes nestes casos classificados de incertos. Nas restantes 

situações, em que é apenas prevista a necessidade de criar protecções às condutas, os 

impactes são também classificados como incertos.  

 

Os impactes decorrentes da afectação das infra-estruturas da EPAL, designadamente do 

Aqueduto do Alviela e da Conduta da Ota, foram considerados de magnitude elevada 

atendendo à sua importância, uma vez que se tratam de importantes infra-estruturas de 

abastecimento de água aos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, podendo afectar 

uma população muito numerosa. O Estudo Prévio6 identifica o restabelecimento e protecção 

destas infra-estruturas como intervenções de restabelecimento das mais críticas e onerosas 

pela sua dimensão, condicionalismos legais e de protecção. 

 

Quanto às infra-estruturas da Águas do Oeste, verifica-se que têm dimensões inferiores às 

das infra-estruturas da EPAL, as soluções técnicas para o seu restabelecimento não são tão 

                                                                  

5 Estudo Prévio - Volume 12 – Obras Acessórias: Serviços Afectados 

6 Idem 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.539 

complexas e – não menos relevante – tratam-se de infra-estruturas que ainda não estão 

construídas.  

 

Contudo, a população potencialmente afectada por cortes no abastecimento é ainda 

significativa: o subsistema norte abastecerá os concelhos de Azambuja, Cadaval, 

Bombarral, Lourinhã, Óbidos, Peniche e Caldas da Rainha, enquanto o subsistema centro 

abastecerá os concelhos de Caldas da Rainha, Rio Maior, Azambuja, Alcobaça e Nazaré.  

 

Considera-se por isto tratar-se de impactes de magnitude média. No Anexo 6.11.2 são 

classificadas as afectações de infra-estruturas de abastecimento de água quanto à sua 

ocorrência e magnitude. 

 

 

6.11.2.7.2 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de esgotos 

 

Quanto às interferências com infra-estruturas de esgotos, o Estudo Prévio considera que “as 

infra-estruturas de esgotos têm, em geral, soluções de desvio com traçado alternativo da rede, sem 

extensões muito significativas e com soluções gravíticas. Em alguns pontos considerou-se improvável 

a concepção de uma solução gravítica, optando-se por prever a instalação de uma estação elevatória 

como órgão complementar do sistema de desvio do traçado da rede”. Relativamente à instalação 

de órgãos complementares dos sistemas, que sejam afectados (reservatórios, estações 

elevatórias, ou ETAR), o Estudo Prévio refere que “deverão ser reposicionados de acordo com 

as condições locais e os restabelecimentos previstos”. 

 

Nas situações de interferência que requerem desvios, alterações de traçado ou construção 

de estações e condutas elevatórias, considerou-se provável a sua ocorrência. Nas 

restantes situações, a ocorrência de impactes foi considerada incerta. Quanto à magnitude 

do impacte, considerou-se ser reduzida quando as infra-estruturas afectadas são condutas 

de saneamento/colectores, e média quando são afectados órgãos complementares dos 

sistemas (neste caso, apenas é afectada uma estação elevatória da SIMLIS). 

 

No Anexo 6.11.3 assinalam-se as afectações de infra-estruturas de esgotos. 
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6.11.2.7.3 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de transporte de gás 

natural 

 

As infra-estruturas em alta de transporte de gás natural afectadas pertencem às redes da 

concessionária Transgás e da distribuidora regional Lusitânia Gás. As acções de 

restabelecimento das infra-estruturas da Transgás, por se tratarem essencialmente de 

gasodutos de 1º Escalão (com pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) 

são também consideradas, no Estudo Prévio, como das mais críticas e onerosas, pela sua 

dimensão, condicionalismos legais e de protecção. As restantes infra-estruturas analisadas 

são gasodutos de 2º Escalão (com pressão de serviço igual ou inferior a 20 bar e superior a 

4 bar) pertencentes às redes da Transgás e da Lusitânia Gás.  

 

Em termos da magnitude dos impactes, considerou-se a interferência com gasodutos de 1º 

Escalão como sendo de magnitude elevada, e com gasodutos de 2º Escalão como sendo 

de magnitude média. 

 

As acções de restabelecimento previstas no Estudo Prévio são tipificadas em quatro 

intervenções previstas: 

 

- Construção de novo troço; 

- Instalação de casing (manga de protecção metálica); 

- Caleira invertida de betão armado; 

- Intervenção em carga. 

 

Destas intervenções, prevê-se que todas sejam possíveis de implementar sem interrupção 

do serviço, reduzindo-se assim a probabilidade de ocorrência de interrupções no 

abastecimento de gás natural. Contudo, nos casos em que a interferência obriga à 

construção de novo troço (designadamente, nos casos de cruzamento em escavação), 

poderá ser mais vantajoso em termos de custos e das condições de segurança da 

intervenção proceder à retirada de serviço do troço entre duas estações, pelo tempo 

necessário à operação de ligação da nova travessia, do que instalar um by-pass temporário, 

através de uma intervenção em carga. As implicações destas duas operações alternativas 

de restabelecimento estão bem explícitas no Estudo Prévio: 
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“A inserção do novo troço no gasoduto existente, sem a interrupção do serviço, consiste na instalação 

de um by-pass temporário por meio duma intervenção em carga (IC) no gasoduto em serviço. Esta 

intervenção é muito dispendiosa e envolve operações de elevado risco, particularmente em 

gasodutos de alta e média pressão. Há muito poucas empresas especializadas habilitadas para este 

trabalho. (…) 

 

A retirada de serviço (RS) do troço de gasoduto entre duas estações envolve por parte da 

Concessionária a avaliação da possibilidade de garantir os fornecimentos a jusante do troço 

intervencionado. Envolve também a purga do troço entre duas estações, que num gasoduto do 1º 

escalão de diâmetro 700 mm, significa uma grande quantidade de gás natural (metano) perdido para 

a atmosfera. 

 

Nesta fase do estudo consideramos que todas as interferências que obriguem ao corte do gasoduto 

existente serão feitas com intervenção em carga. Apenas apresentamos uma indicação dos eixos em 

que pelo número de intervenções dentro dum mesmo troço do gasoduto entre duas estações poderá 

ser mais conveniente a retirada de serviço, bem como uma estimativa do gás perdido em cada troço.  

 

Após selecção dos eixos e numa fase de projecto mais desenvolvida, a Operadora estará em 

condições de avaliar qual a melhor opção. Nesta avaliação terá necessariamente em consideração a 

possibilidade de poder ou não continuar a garantir fornecimentos a jusante do troço intervencionado, 

o que depende da zona da rede intervencionada (a rede de transporte não é uma rede em malha 

fechada e por exemplo, a norte da estação JCT 2500 esta possibilidade é mais difícil do que a sul); 

da importância dos fornecimentos (a Operadora tem fornecimentos classificados como 

“ininterruptíveis”, que só em circunstâncias muito excepcionais podem ser suspensos); e do volume 

do consumo previsto para o período da intervenção, variável ao longo do ano.” 

 

Tendo em conta estes elementos, considerou-se que, nos casos de acções de 

restabelecimento para as quais foram estimados os custos com a retenção do serviço, que a 

ocorrência dos impactes é provável. Nas restantes interferências, uma vez que não se 

prevê a necessidade de interrupção do serviço, a ocorrência dos impactes foi classificada de 

incerta. 

 

No Anexo 6.11.4 indicam-se as afectações de infra-estruturas de gás. 
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6.11.2.7.4 Impactes resultantes da afectação de infra-estruturas de transporte de 

electricidade 

 

Quanto às infra-estruturas de transporte de electricidade, são avaliados apenas os impactes 

resultantes da afectação das linhas de alta e muito alta tensão, uma vez que os elementos 

de base disponíveis dificultam uma análise rigorosa das interferências com as linhas de 

média e baixa tensão, mas também por se considerar que os impactes decorrentes da 

afectação de linhas de média e baixa tensão, atendendo a que o seu restabelecimento é 

relativamente simples, serão muito limitados em termos de duração e de dimensão espacial, 

não se justificando, neste contexto, a sua avaliação. 

 

Quanto ao restabelecimento das linhas de alta e muito alta tensão, são também 

considerados operações de grande complexidade devido às dificuldades técnicas de 

construção e manutenção, ao elevado custo associado e aos condicionalismos 

regulamentares. 

 

A escassez da informação de base dificultou, no Estudo Prévio, a caracterização mais 

rigorosa das interferências e a definição das soluções técnicas de restabelecimento 

apresentadas. No entanto, o Estudo Prévio considerou serem viáveis todos os cruzamentos 

existentes com as linhas de alta e muito alta tensão que integram a RNT – Rede Nacional 

de Transporte. 

 

Para as interferências identificadas no Estudo Prévio e na Caracterização da Situação 

Actual em que se verificam situações de cruzamento sem serviço afectado, não foi prevista 

a ocorrência de impactes. 

 

Nas restantes interferências, apresentadas no Anexo 6.11.5, considerou-se que a ocorrência 

de impactes é provável em todas as situações, dado que têm implícita a substituição de 

pelo menos um apoio da linha. Quanto à magnitude, tratando-se de linhas de alta e muito 

alta tensão integradas na RNT – Rede Nacional de Transporte, e portanto das mais 

importantes infra-estruturas de transporte de electricidade a nível do país, considerou-se os 

impactes decorrentes da sua afectação como de magnitude elevada. 
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6.11.2.7.5 Impactes decorrentes da afectação de infra-estruturas de telecomunicações 

 

No que concerne à afectação das redes de telecomunicações caracterizadas, apesar de os 

traçados da LAV interceptarem feixes hertzianos, segundo parecer da ANACOM referido no 

Estudo Técnico, “não será de esperar que a implementação do traçado ferroviário previsto, em 

qualquer dos traçados propostos, possa provocar interferências ou perturbações radioeléctricas, 

desde que não seja invadida a zona de desobstrução estabelecida para cada um dos feixes”. Não é 

assim prevista a ocorrência de impactes nesta rede. 

 

Relativamente às infra-estruturas da Portugal Telecom, designadamente infra-estruturas 

aéreas, infra-estruturas enterradas e antenas ou torres, o seu restabelecimento não 

apresenta dificuldades técnicas significativas, assumindo-se que, a haver interrupções dos 

serviços, os impactes daí resultantes serão também muito limitados em termos da sua 

duração e dimensão espacial, não se justificando, neste contexto, a sua avaliação. 

 

 

6.11.2.8 Impactes decorrentes da afectação das redes de acessibilidades 

 

Os traçados em estudo da Linha de Alta Velocidade interferem com diversas infra-estruturas 

das redes rodoviária e ferroviária e com a rede de acessos pedonais, apresentando-se no 

Anexo 6.11.6 as afectações identificadas. 

 

Relativamente às interferências do troço Alenquer (Ota) / Pombal da LAV com estas redes, 

importa em primeiro lugar considerar o que está previsto no Estudo Prévio relativamente ao 

seu restabelecimento, nomeadamente no Volume 6 – Restabelecimentos, Interfaces e 

Caminhos Paralelos. Assim, no Capítulo 3 - Restabelecimentos, Ponto 3.1 – Generalidades, 

é explicitado o seguinte: 

 

“Ao longo de todo o traçado da Linha de Alta Velocidade a necessidade de manter a rede rodoviária 

nacional e local a funcionar convenientemente obriga ao restabelecimento das vias interferidas. 

 

Todas as Vias que integram o Plano Rodoviário Nacional (Auto-estradas, Itinerários Principais e 

Complementares, Estradas Nacionais, Regionais e Outras Estradas) serão restabelecidas, mantendo-

se na medida do possível as características geométricas de traçado recomendadas pelas normas da 

EP (ex-JAE) e/ou as características que apresentem na zona de influência do Restabelecimento. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.544 

 

As Estradas e Caminhos Municipais e outras vias locais/urbanas, de uma forma geral, também serão 

restabelecidas. No entanto em zonas urbanas ou com edificações dispersas onde se verifica um 

número considerável de intersecções, apenas algumas vias serão restabelecidas, mantendo-se 

funcional a rede viária existente, à custa, sempre que possível, da redefinição das circulações nas 

vias transversais existentes, bem como a Caminhos Paralelos que permitirão a ligação entre as vias 

restabelecidas e as não restabelecidas. 

 

No que diz respeito à rede de Caminhos Rurais apenas alguns serão restabelecidos, prevendo-se a 

localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de desenvolvimento da LAV. Este tipo 

de restabelecimentos interligará também com a rede de Caminhos Paralelos que assegurará as 

ligações com vias não restabelecidas e permitirá a acessibilidade a parcelas adjacentes à LAV que 

possam ficar sem acessos directos em resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária. 

 

Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas 

marginais ou de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à LAV, existirá sempre ao 

longo de todo o traçado um Caminho Paralelo de um dos lados da linha destinado a assegurar as 

acessibilidades à via-férrea em caso de emergência ou para trabalhos de manutenção”. 

 

No que concerne aos impactes decorrentes da afectação de vias urbanas e caminhos 

pedonais, estes serão avaliados no âmbito dos impactes urbanísticos na fase de construção, 

nomeadamente em termos do efeito de barreira. Quanto à afectação da rede de caminhos 

rurais, considerando estar previsto o restabelecimento de pelo menos um caminho rural por 

quilómetro e a construção de caminhos paralelos à via-férrea que permitirão a ligação entre 

caminhos restabelecidos e não restabelecidos, não se consideram significativos os 

eventuais impactes que se verifiquem no funcionamento desta rede, e portanto não serão 

avaliados. 

 

Quanto à afectação das redes principais de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, 

verifica-se que todas as interferências com Auto-estradas, Itinerários Principais e 

Complementares, Estradas Nacionais, Estradas Regionais e a maioria das Estradas e 

Caminhos Municipais serão restabelecidas, o mesmo se verificando nas interferências com 

linhas-férreas. A ocorrência de impactes decorrentes da sua afectação está por isso limitada 

à fase de construção, podendo resultar de interrupções temporárias da circulação durante o 

período necessário à realização das obras de restabelecimento. 
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A afectação permanente ou temporária destas redes acarreta impactes sócio-económicos 

diversos, resultantes da interrupção dos fluxos sociais e económicos que nelas circulam, e 

que se traduzem directamente num agravamento dos tempos de deslocação e, 

consequentemente, num agravamento dos custos de transporte. As perturbações nestas 

redes têm assim impactes nas deslocações em transporte individual e nos serviços de 

distribuição e transportes, públicos e de mercadorias.  

 

Os impactes sócio-económicos resultantes da afectação directa das redes de 

acessibilidades rodoviárias e ferroviárias principais são globalmente classificados como 

negativos, directos, temporários e reversíveis. Quanto à dimensão espacial, considerou-

se os eventuais impactes sobre auto-estradas e linhas-férreas principais como impactes de 

dimensão regional, e os restantes como impactes de dimensão local. 

 

A magnitude dos impactes será avaliada consoante a tipologia das vias afectadas, 

assumindo a existência de uma relação entre a hierarquia das vias e os volumes de tráfego 

que nelas circulam. Assim, considerou-se que os impactes nas linhas-férreas do Norte e do 

Oeste e nos Itinerários Principais e Complementares serão impactes de magnitude 

elevada, os impactes sobre as restantes Estradas Nacionais serão de magnitude média e 

os impactes sobre as Estradas Municipais serão de magnitude reduzida. No caso do ramal 

ferroviário da Linha do Oeste que serve a cimenteira de Maceira-Liz, considerou-se tratar de 

um impacte de magnitude média.  

 

Quanto à ocorrência dos impactes, ou seja, a probabilidade de ocorrência da interrupção da 

circulação para a realização das obras de restabelecimento, considerou-se ser variável 

consoante a necessidade de proceder, ou não, a rectificações dos traçados em perfil ou 

planta das vias intersectadas. No Volume 6 do Estudo Prévio, em concreto no Ponto 3.3 – 

Características Geométricas dos Traçados, encontram-se elementos relevantes para esta 

avaliação: 

 

“No que diz respeito ao restabelecimento de auto-estradas e itinerários principais e complementares 

existentes, em construção, ou previstos cujo projecto de execução já exista, não se verifica a 

necessidade de proceder a rectificações de traçado, em planta e perfil longitudinal, em nenhuma 

situação, já que houve o cuidado durante os estudos do traçado da LAV de se garantirem os gabaris 

necessários para a transposição destas vias. Situação idêntica se passa com as vias-férreas 

intersectadas. 
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Na intersecção da LAV com Estradas Nacionais ou Outras Estradas, que pertencem ao Plano 

Rodoviário Nacional torna-se necessário em algumas situações, para garantir gabaris mínimos, que 

se proceda à rectificação do traçado em perfil longitudinal e/ou em planta por forma a encontrar 

soluções tecnicamente ajustadas a cada local e a cada situação particular de interferência”. 

 

A classificação dos impactes consoante a sua ocorrência será assim classificada de incerta, 

quando não se verifica a necessidade de proceder a rectificações dos traçados, e provável, 

nas restantes situações, atendendo para isso aos tipos de restabelecimento previstos. 

 

 

6.11.3 Impactes na fase de exploração 

 

6.11.3.1 Impactes no desenvolvimento económico regional 

 

A relação entre infra-estruturas de transporte e o desenvolvimento económico regional é 

sintetizada da seguinte forma por Leo van den Berg e Peter Pol, no estudo “The European 

High-Speed Train and Urban Development”:  

 

“There is no unequivocal causal relationship between transport infrastructure and regional-economic 

development. Transport infrastructures do not generate economic development anymore than rain 

produces vegetation or fertiliser produces crops (Plassard, 1992). Transport infrastructure can work as 

a catalyst, however, helping to set in motion an economic evolution which otherwise would not have 

started. Indeed, infrastructure can in some cases be a necessary, although it is never a sufficient, 

condition for economic growth.”7 

 

Efectivamente, é esperada a ocorrência de impactes económicos positivos muito 

significativos, relacionados com a exploração da rede ferroviária portuguesa de alta 

velocidade. Estes impactes traduzem-se, de um modo geral, num crescimento do produto 

interno bruto, no desenvolvimento de novas actividades económicas e na criação de novos 

empregos.  

 

Considera-se que estes impactes são fundamentalmente indirectos, e resultantes do efeito 

de alavancagem que a criação de novas e melhores infra-estruturas de transportes – e 

portanto da melhoria das condições de acessibilidade – poderá ter no desenvolvimento 

                                                                  

7 BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen 

European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 
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económico dos territórios servidos, e que se farão sentir à escala europeia, nacional, 

regional e local. 

 

A linha ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto está integrada no Eixo de Alta Velocidade 

Ferroviária do Sudoeste Europeu, que, por sua vez, é um dos 30 projectos considerados 

prioritários pela Comissão Europeia para a implementação da rede trans-europeia de 

transportes (TEN-T – Trans-European Transport Network) e para a concretização da 

Estratégia de Lisboa.  

 

A operacionalização desta rede deverá contribuir para incrementar a competitividade da 

União Europeia, proporcionar um novo impulso ao desenvolvimento económico dos Estados 

Membros e reforçar a coesão das suas regiões, designadamente através dos efeitos 

esperados em termos de crescimento do PIB e criação de empregos. Estes grandes 

objectivos foram sublinhados, em 2005, num memorando do Presidente da Comissão 

Europeia sobre a implementação da rede trans-europeia de transportes: 

 

“The European Union needs modern infrastructure to improve its competitiveness. Developing and 

improving this infrastructure is a key element in relaunching the Lisbon strategy for growth and 

employment. 

 

By making it possible to transport goods and persons between Member States more quickly and more 

cheaply, the trans-European transport network has a crucial role to play in stimulating the internal 

market and improving cohesion in Europe. It also contributes to restoring the balance between 

transport routes and thus to sustainable development. According to Commission studies, completion 

of the trans-European transport network would result in extra growth which could reach 0.2% to 0.3% 

of gross domestic product, potentially corresponding to a million permanent new jobs.” 8 

 

No mesmo sentido, no seu prefácio ao documento “TEN-T Priority Axes and Projects 2005”, 

o Vice-Presidente da Comissão Europeia, com responsabilidade pelos Transportes, Jaques 

Barrot, realçou igualmente a relevância da concretização da rede trans-europeia de 

transportes e, em particular, a importância da construção de trechos em falta (“missing 

links”) e da remoção de estrangulamentos (“bottlenecks”), para a geração de riqueza e 

emprego no espaço comunitário: 

 

                                                                  

8 COMISSÃO EUROPEIA, Memorandum to the Commission from President Barroso in agreement with Mr. Barrot: 

Implementing the trans-European networks, Bruxelas, 2005 
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“Modern economies cannot generate wealth and employment without highly efficient transport 

networks. This is particularly true in Europe where, for goods and people to circulate quickly and easily 

between Member States, we must build the missing links and remove the bottlenecks in our transport 

infrastructure. The trans-European transport network is a key element in the relaunched Lisbon 

strategy for competitiveness and employment in Europe for that reason alone: to unblock major 

transport routes and ensure sustainable transport, including through major technological projects.”9 

 

Entre os trechos em falta na rede trans-europeia de transportes, encontra-se precisamente a 

rede portuguesa de alta-velocidade ferroviária e as ligações Espanha-Portugal, enquanto a 

diferença de bitolas entre a Península Ibérica e o resto da Europa é considerada como um 

factor crítico de estrangulamento na rede trans-europeia, aspectos que serão resolvidos com 

a concretização do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu. 

 

Quanto aos benefícios esperados para a economia europeia e nacional decorrentes da 

conclusão do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu, o documento “TEN-

T Priority Axes and Projects 2005” prevê que a melhoria nas ligações de transportes, em 

particular devido à possibilidade de ligação ferroviária ao resto da Europa sem os 

constrangimentos da mudança de bitola, irá desencadear um impulso substancial ao 

desenvolvimento económico na Península Ibérica. Considera-se assim que a 

implementação da rede portuguesa de alta velocidade contribuirá substancialmente para 

aumentar a competitividade e impulsionar o desenvolvimento da economia europeia nas 

próximas décadas.  

 

Da mesma forma, para além dos impactes positivos esperados ao nível da economia 

europeia, são igualmente esperados impactes positivos muito significativos na economia 

nacional. No estudo “Consequências económicas do investimento na construção da Rede 

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

Universidade Católica Portuguesa, procurou-se avaliar os efeitos da implementação e 

exploração da rede portuguesa de alta velocidade sobre a eficiência, segundo o pressuposto 

de que um aumento na qualidade dos transportes potencia ganhos de competitividade e, por 

efeito eficiência, um aumento do Produto Interno Bruto. 

 

Este estudo, que se baseou nas previsões da procura de transportes e na proporção do 

tráfego induzido na Rede de Alta Velocidade, estima que, relativamente aos valores que se 

                                                                  

9 COMISSÃO EUROPEIA, TEN-T Priority Axes and Projects 2005. 
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observariam sem a sua implementação, serão obtidos, por efeito eficiência resultante da 

exploração da rede, acréscimos anuais no PIB de 0,16% em 2020, 0,18% em 2030 e 0,19% 

em 2034. Em termos acumulados, estima-se um acréscimo de 1.134 milhões de euros no 

PIB entre 2014 e 2023. 

 

Atendendo a todos estes factores, considera-se que os impactes económicos decorrentes 

da exploração da LAV são de natureza positiva, de incidência indirecta, de magnitude 

elevada, permanentes, de ocorrência provável e irreversíveis. 

 

Quanto à dimensão espacial, os impactes económicos positivos identificados à escala 

supra-nacional e nacional deverão também verificar-se à escala regional e local, 

traduzindo-se em reforço da competitividade, desenvolvimento económico e criação de 

emprego na área de estudo, e particularmente no eixo urbano Leiria-Marinha Grande, 

devido à localização das estações projectadas.  

 

A ocorrência destes impactes é prevista também com base no pressuposto de que, quer o 

sector privado, quer o sector público, têm muito a ganhar com a melhoria das 

acessibilidades, designadamente devido à expansão do seu mercado potencial e dos 

mercados regionais de trabalho. Segundo BLUM, et al. (1997): 

 

“The advantages that in particular the private but also the public sector can gain from improved 

accessibility do on the one hand come from the possibilities to carry through a larger number of 

contacts with other firms, i.e. with customers and suppliers, and on the other hand from the improved 

opportunities to recruit labour with a suitable competence profile. Hence, we may not that improved 

accessibility also leads to a widening of the regional labour markets.”10 

 

Outros impactes que se poderão verificar à escala regional e local estão relacionados com o 

surgir de oportunidades de desenvolvimento de novas actividades económicas, sobretudo 

nos sectores dos serviços e do turismo. Segundo BERG e POL (1998): 

 

“The evolving horizontal network of cities connected by the High-Speed Train opens new prospects for 

economic development. Cities get a chance to develop certain specialities or key competencies as 

their relevant market regions are expanded by improved access. (…) From the present investigation 

some specific activities have emerged which can be attracted to or strengthened by the High-Speed 

                                                                  

10 BLUM, U; HAYNES, K.E.; KARLSSON, C., The regional and urban effects of high-speed trains, in The Annals of Regional 

Science, Volume 31, number 1, 1997 
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Train. Under that heading come notably business services, urban tourism, and congress and fair 

activities.”11 

 

É por isso esperado, à escala regional e local, não só o desenvolvimento de alguns sectores 

de actividade já instalados na região, para os quais a melhoria da acessibilidade inter-

regional e internacional poderá ter um efeito catalizador, mas também o surgimento de 

novas actividades, que só sejam possíveis, ou rentáveis, de desenvolver, com a existência 

de uma rede de acessibilidades inter-regionais e internacionais de alta qualidade. A verificar-

se esta previsão, constituirá um impacte económico significativo, ao nível da criação de 

riqueza, da geração de empregos e da diversificação da base económica regional e local, 

que é classificado como positivo, indirecto, de magnitude elevada, permanente, 

provável, de dimensão espacial regional e local, e irreversível. 

 

 

6.11.3.2 Impactes decorrentes das transferências modais e indução de passageiros 

 

Outros impactes positivos esperados, derivados directamente da exploração da rede de alta 

velocidade, decorrem da transferência de passageiros de outros modos de transporte para a 

Alta Velocidade Ferroviária e da indução de novos passageiros, factores que foram 

analisados aprofundadamente no “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária 

de Alta Velocidade Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes”, 

realizado para a RAVE pela VTM Consultores.  

 

No âmbito deste estudo, foram considerados 4 cenários, desenvolvidos com os seguintes 

pressupostos: 

 

- Cenário Base – Prevê a manutenção das características actuais do mercado no 

sector dos transportes até 2030;  

- Cenário 1 – Resultaria da concretização dos investimentos na Linha do Norte e no 

IC1, combinada com a implementação de um pacote de medidas que favoreceriam a 

utilização dos modos de transporte colectivos, e uma evolução sócio-económica e 

demográfica positiva entre 2003 e 2030;  

                                                                  

11 BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen 

European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 
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- Cenário I1A – Cenário favorável à entrada em funcionamento do novo sistema de 

AV, com perda de desempenho da ferrovia convencional;  

- Cenário 3B – Hipótese de operação que considera que as infra-estruturas 

ferroviárias serão partilhadas, em alguns troços da Linha do Norte, entre a ferrovia 

convencional e a AV. 

 

Nos dois quadros seguintes são apresentadas as transferências modais que este estudo 

previu para 2010 e 2030 entre o comboio convencional, o autocarro, o avião, o transporte 

individual e a alta velocidade ferroviária, com a decomposição do número de passageiros 

em AV em passageiros induzidos pela AV e captados a outros modos de transporte. Os 

valores apresentados referem-se às duas ligações com origem/destino na estação de Leiria 

(Leiria-Lisboa e Coimbra-Leiria). 

 

Quadro 6.11.9 - Transferências modais e indução, em 2010 (passageiros) 

L
ig

aç
õ

es
 

Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 

Individual 

AV 

Induzido 

AV 

Captado 
AV Total 

I1A > Base -1.196.487 -443.829 -139.410 -1.780.321 758.980 3.560.047 4.319.027 

I1A > Cen.1 -2.482.239 -433.311 -156.366 -488.131 758.980 3.560.047 4.319.027 

3B > Base -231.902 -587.845 -175.352 -1.762.011 840.029 2.757.111 3.597.139 L
e

ir
ia

-

L
is

b
o

a
 

3B > Cen.1 -1.517.653 -577.327 -192.308 -469.822 840.029 2.757.111 3.597.139 

I1A > Base  -1.207.265 -505.346 -139.410 -1.818.029 876.602 3.670.049 4.546.651 

I1A > Cen.1 -2.445.226 -410.096 -156.366 -658.361 876.602 3.670.049 4.546.651 

3B > Base -247.542 -603.252 -175.352 -1.844.221 926.428 2.870.367 3.796.796 

C
o

im
b

ra
-

L
e

ir
ia

 

3B > Cen.1 -1.485.503 -508.002 -192.308 -684.554 926.428 2.870.367 3.796.796 

Fonte: VTM Consultores, 2005 – “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes” 
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Quadro 6.11.10 - Transferências modais e indução, em 2030 (passageiros) 

L
ig

aç
õ

es
 

Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 

Individual 

AV 

Induzido 

AV 

Captado 
AV Total 

I1A > Base -2.172.148 -801.149 -253.468 -3.249.994 1.383.123 6.476.759 7.859.882 

I1A > Cen.1 -4.508.664 -792.089 -284.455 -891.551 1.383.123 6.476.759 7.859.882 

3B > Base -407.534 -1.067.433 -318.690 -3.211.169 1.603.138 5.004.825 6.607.963 L
e

ir
ia

-

L
is

b
o

a
 

3B > Cen.1 -2.744.050 -1.058.372 -349.677 -852.726 1.603.138 5.004.825 6.607.963 

I1A > Base -2.192.629 -923.289 -253.468 -3.226.605 1.708.413 6.595.990 8.304.404 

I1A > Cen.1 -4.441.281 -751.111 -284.455 -1.119.143 1.708.413 6.595.990 8.304.404 

3B > Base -436.710 -1.102.114 -318.690 -3.352.234 1.764.984 5.209.748 6.974.732 

C
o

im
b

ra
-

L
e

ir
ia

 

3B > Cen.1 -2.685.363 -929.937 -349.677 -1.244.772 1.764.984 5.209.748 6.974.732 

Fonte: VTM Consultores, 2005 – “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
Entre Lisboa e Porto – Transferências Modais e Avaliação de Impactes” 

 

Tendo como referencial o cenário mais optimista (Cenário I1A), as estimativas realizadas 

para 2010 apontam para transferências modais para a AV na ordem dos 4.320.000 

passageiros na ligação Leiria-Lisboa e 4.550.000 passageiros na ligação Coimbra-Leiria. Em 

2030, os valores estimados são na ordem dos 7.860.000 passageiros na ligação Leiria-

Lisboa e 8.300.000 passageiros na ligação Coimbra-Leiria.  

 

Observa-se que a AV poderá captar entre 76% a 82% da procura em 2010, induzindo 

significativamente o transporte de novos passageiros, que representarão entre 18% a 24% 

do total de passageiros de AV. Aproximadamente as mesmas proporções mantêm-se em 

2030. 

 

Quadro 6.11.11 - Transferências modais e indução, em 2010 (% de passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 

Individual 

AV 

Induzido 

AV 

Captado 
AV Total 

I1A > Base -28 -10 -3 -41 18 82 100 

I1A > Cen.1 -57 -10 -4 -11 18 82 100 

3B > Base -6 -16 -5 -49 23 77 100 

Leiria-

Lisboa 

3B > Cen.1 -42 -16 -5 -13 23 77 100 

I1A > Base  -27 -11 -3 -40 19 81 100 

I1A > Cen.1 -54 -9 -3 -14 19 81 100 

3B > Base -7 -16 -5 -49 24 76 100 

Coimbra-

Leiria 

3B > Cen.1 -39 -13 -5 -18 24 76 100 
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Quadro 6.11.12 - Transferências modais e indução, em 2030 (% de passageiros) 

Ligações Cenários 
Comboio 

Convencional 
Autocarro Avião 

Transporte 

Individual 

AV 

Induzido 

AV 

Captado 
AV Total 

I1A > Base -28 -10 -3 -41 18 82 100 

I1A > Cen.1 -57 -10 -4 -11 18 82 100 

3B > Base -6 -16 -5 -49 24 76 100 

Leiria-

Lisboa 

3B > Cen.1 -42 -16 -5 -13 24 76 100 

I1A > Base  -26 -11 -3 -39 21 79 100 

I1A > Cen.1 -53 -9 -3 -13 21 79 100 

3B > Base -6 -16 -5 -48 25 75 100 

Coimbra-

Leiria 

3B > Cen.1 -39 -13 -5 -18 25 75 100 

 

Segundo o modelo adoptado, os modos de transporte aos quais a AV irá captar maior 

número de passageiros dependem em grande medida dos cenários considerados, o que 

está relacionado com diversos factores estruturais e conjunturais explicitados no referido 

estudo. Contudo, constata-se que, na maioria dos cenários, as principais transferências 

modais verificar-se-ão entre o transporte individual e a AV e entre o transporte ferroviário e a 

AV. 

 

Destas transferências modais resultam impactes positivos para a sócio-economia, 

designadamente ao nível dos benefícios em tempo e da diminuição da sinistralidade 

rodoviária. Para a avaliação destes impactes, o estudo de mercado realizado para a RAVE 

pela VTM considerou dois tipos de estimativas, altas e baixas, em que “as Estimativas Altas 

estão associadas a visões menos favoráveis da evolução da exposição ao risco de acidente 

e mais elevadas na valorização dos impactes analisados. Inversamente, as Estimativas 

Baixas estão associadas a visões mais conservadoras da dimensão dos impactes e mais 

baixa em termos da sua valorização”. 

 

A diminuição dos tempos de ligação entre as cidades servidas por estações é, 

indubitavelmente, um dos principais impactes positivos da exploração da Rede de Alta 

Velocidade, cuja valorização monetária se traduz em ganhos muito elevados.  

 

Nos quadros seguintes são apresentadas as estimativas de benefícios em tempo, para os 

quatro cenários já enunciados, nas ligações Coimbra-Leiria e Leiria-Lisboa, em 2010 e 2030. 
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Quadro 6.11.13 - Benefícios em tempo – Coimbra-Leiria – 2010 

Benefícios em tempo 
2010 

Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

I1A > Base 7.439.052 139.991 43.159.225 812.186 

I1A > Cen.1 3.961.363 79.540 22.982.696 461.471 

3B > Base 6.945.621 137.979 40.296.508 800.515 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 3.467.932 70.184 20.119.948 407.188 

I1A > Base 7.439.052 139.991 41.692.819 784.590 

I1A > Cen.1 3.961.363 79.540 22.201.805 445.792 

3B > Base 6.945.621 137.979 38.927.341 773.916 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 3.467.932 70.184 19.436.326 393.353 

 

Quadro 6.11.14 - Benefícios em tempo – Coimbra-Leiria – 2030 

Benefícios em tempo 
2030 

Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

I1A > Base 13.568.087 257.136 106.021.952 2.009.276 

I1A > Cen.1 7.238.910 147.077 56.565.338 1.149.272 

3B > Base 12.659.399 264.180 98.921.403 2.064.323 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 6.330.223 133.561 49.464.790 1.043.655 

I1A > Base 13.568.087 257.136 92.787.558 1.758.464 

I1A > Cen.1 7.238.910 147.077 49.504.461 1005.811 

3B > Base 12.659.399 264.180 86.573.349 1.806.640 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 6.330.223 133.561 43.290.252 913.379 

 

Quadro 6.11.15 - Benefícios em tempo – Leiria-Lisboa – 2010 

Benefícios em tempo 
2010 

Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

I1A > Base 7.154.299 119.968 41.507.196 696.023 

I1A > Cen.1 3.753.916 59.736 21.779.150 346.572 

3B > Base 6.867.942 128.770 39.845.838 747.085 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 3.467.560 61.250 20.117.792 355.355 

I1A > Base 7.154.299 119.968 40.096.892 672.374 

I1A > Cen.1 3.753.916 59.736 21.039.153 334.796 

3B > Base 6.867.942 128.770 38.491.983 721.701 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 3.467.560 61.250 19.434.244 343.281 
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Quadro 6.11.16 - Benefícios em tempo – Leiria-Lisboa – 2030 

Benefícios em tempo 
2030 

Base (Horas) Ind (Horas) Base (€) Ind (€) 

I1A > Base 13.027.759 218.485 101.799.797 1.707.256 

I1A > Cen.1 6.840.203 108.820 53.449.809 850.324 

3B > Base 12.506.144 247.813 97.723.857 1.936.424 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 6.318.587 117.709 49.373.870 919.786 

I1A > Base 13.027.759 218.485 89.092.442 1.494.145 

I1A > Cen.1 6840.203 108.820 46.777.834 744.180 

3B > Base 12.506.144 247.813 85.525.289 1.694.706 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 6.318.587 117.709 43.210.682 804.972 

 

Assim, os ganhos em tempo previstos para os cenários menos e mais favoráveis serão da 

seguinte ordem: 

 

- Entre 19,4 M€ e 42,2 M€ na ligação Coimbra-Leiria, em 2010; 

- Entre 19,4 M€ e 41,5 M€ na ligação Leiria-Lisboa, em 2010; 

- Entre 43,3 M€ e 106 M€ na ligação Coimbra-Leiria, em 2030; 

- Entre 43,2 M€ e 101,8 M€ na ligação Leiria-Lisboa, em 2030. 

 

Perante estes resultados, considera-se que se trata de um impacte positivo, de incidência 

directa, de magnitude elevada, permanente, certo, de dimensão nacional (considerando a 

ligação do troço Ota-Pombal com a restante rede de AV) e irreversível. 

 

No que respeita à diminuição da sinistralidade rodoviária, espera-se igualmente um impacte 

positivo muito significativo. As estimativas apresentadas no estudo supra-citado prevêem 

para 2010 a diminuição do número de acidentes – variando consoante os cenários 

considerados – na ordem de 14 a 50 acidentes a menos por ano na ligação Coimbra-Leiria e 

11 a 48 acidentes a menos na ligação Leiria-Lisboa. Em 2030, nos cenários mais favoráveis, 

estima-se que a redução da sinistralidade seja ainda maior, na ordem dos 74 acidentes a 

menos na ligação Coimbra-Leiria e 71 na ligação Leiria-Lisboa. 

 

Analisando a valorização monetária da diminuição do número de acidentes e sinistrados 

(apresentada nos quadros seguintes), nos cenários mais favoráveis esta diminuição traduz-

se em poupanças substanciais: na ligação Coimbra-Leiria estes valores poderão cifrar-se na 
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ordem dos 18,9 M€ em 2010 e 34,3 M€ em 2030; na ligação Leiria-Lisboa, estes valores são 

aproximadamente de 18,2M € em 2010 e 33,1 M€ em 2030. 

 

Quadro 6.11.17 - Sinistralidade rodoviária – Coimbra-Leiria – 2010 

Sinistralidade Rodoviária 
2010 

Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

I1A > Base -49 -3 -9 -64 18.436.006 

I1A > Cen.1 -14 -1 -3 -19 5.110.376 

3B > Base -50 -3 -9 -65 18.882.281 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 -16 -1 -3 -20 5.603.458 

I1A > Base -49 -3 -9 -64 15.084.005 

I1A > Cen.1 -14 -1 -3 -19 4.181.217 

3B > Base -50 -3 -9 -65 15.449.139 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 -16 -1 -3 -20 4.584.647 

 

Quadro 6.11.18 - Sinistralidade rodoviária – Coimbra-Leiria – 2030 

Sinistralidade Rodoviária 
2030 

Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

I1A > Base -72 -5 -14 -94 33.078.737 

I1A > Cen.1 -20 -1 -4 -26 8.863.784 

3B > Base -74 -5 -14 -97 34.343.849 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 -23 -2 -4 -30 10.213.936 

I1A > Base -56 -3 -10 -72 27.064.421 

I1A > Cen.1 -16 -1 -3 -20 7.252.187 

3B > Base -58 -3 -11 -75 28.099.512 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 -18 -1 -3 -23 8.356.857 
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Quadro 6.11.19 - Sinistralidade rodoviária – Leiria-Lisboa – 2010 

Sinistralidade Rodoviária 
2010 

Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

I1A > Base -48 -3 -9 -62 17.960.864 

I1A > Cen.1 -11 -1 -2 -14 3.851.988 

3B > Base -48 -3 -9 -63 18.167.355 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 -11 -1 -2 -14 4.104.836 

I1A > Base -48 -3 -9 -62 14.695.253 

I1A > Cen.1 -11 -1 -2 -14 3.151.627 

3B > Base -48 -3 -9 -63 14.864.200 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 -11 -1 -2 -14 3.358.502 

 

Quadro 6.11.20 - Sinistralidade rodoviária – Leiria-Lisboa – 2030 

Sinistralidade Rodoviária 
2030 

Acidentes Mortos Feridos Ligeiros Feridos Graves € 

I1A > Base -71 -5 -14 -92 32.739.862 

I1A > Cen.1 -16 -1 -3 -21 7.041.315 

3B > Base -71 -5 -14 -93 33.079.547 
Estimativa Alta 

3B > Cen.1 -16 -1 -3 -21 7.465.196 

I1A > Base -55 -3 -10 -71 26.787.159 

I1A > Cen.1 -12 -1 -2 -16 5.761.076 

3B > Base -55 -3 -10 -72 27.065.084 
Estimativa Baixa 

3B > Cen.1 -13 -1 -2 -17 6.107.888 

 

O impacte na redução da sinistralidade rodoviária é avaliado como positivo, indirecto, de 

magnitude elevada, permanente, provável, de dimensão nacional (considerando a 

ligação do troço Ota-Pombal com a restante rede de AV) e irreversível. 

 

 

6.11.3.3 Impactes decorrentes da potenciação da mobilidade nacional e europeia 

 

A exploração da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto, na qual o troço Alenquer / Pombal 

se insere, irá permitir uma substancial potenciação da mobilidade de passageiros, quer no 

contexto do território nacional, ligando as duas principais áreas metropolitanas do país 

(Lisboa e Porto) e as três principais cidades do corredor urbano litoral (Leiria, Coimbra e 

Aveiro), quer no contexto europeu, contribuindo decisivamente para a concretização do Eixo 

de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu e da Rede Trans-Europeia de 

Transportes. 
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A relevância da operacionalização do Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste 

Europeu para o incremento da mobilidade nacional e europeia está implícita nas 

considerações do “Livro Branco – A Política Europeia de Transportes no Horizonte 2010” 

sobre a prioridade conferida à interoperabilidade ferroviária da rede ibérica de alta 

velocidade: 

 

“A diferença de bitola das vias entre a rede da Península Ibérica e o resto da rede transeuropeia 

constitui um obstáculo de primeira grandeza ao eficaz funcionamento do conjunto do sistema de 

transporte ferroviário europeu. Com base nos planos espanhol e português de linhas de alta 

velocidade, que incluem linhas novas a construir e linhas existentes a adaptar, a harmonização da 

rede ibérica com as normas europeias de bitola das vias, até 2020, permitirá uma melhor ligação da 

Espanha e de Portugal ao resto da rede transeuropeia.”12 

 

A construção e exploração de uma Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, com 

ligações a Espanha através de outros troços, e desenvolvida em bitola europeia, constituirá 

um passo decisivo no sentido da conclusão dos trechos em falta (“missing links”) na Rede 

Trans-Europeia de Transportes, contribuindo também para que seja ultrapassado um dos 

graves estrangulamentos (“bottlenecks”) identificados nessa mesma rede, decorrente da 

diferença de bitolas entre a Península Ibérica e o resto da Europa.  

 

Os principais impactes sócio-económicos da conclusão dos projectos prioritários da Rede 

Trans-Europeia de Transportes são sintetizados da seguinte forma no documento da 

Comissão Europeia “TEN-T Priority Axes and Projects 2005”: 

 

“Completing the networks will have a huge impact in reducing journey time for passengers and goods. 

A 2004 study (TEN-STAC) for the Commission indicated that significant time savings would be gained 

from the completion of the 30 priority axes/projects which form the ‘backbone’ of TEN-T, through a 

14% reduction in road congestion and improved rail performance. For inter-regional traffic alone the 

benefits are estimated to be almost EUR 8 billion per year.”13 

 

São assim esperados impactes sócio-económicos positivos muito significativos decorrentes 

do incremento da mobilidade inter-regional e internacional, que se traduzem em ganhos de 

                                                                  

12 COMISSÃO EUROPEIA, Livro Branco — A Política Europeia de Transportes no Horizonte 2010: a Hora das Opções, 

Luxemburgo, 2001 

13 COMISSÃO EUROPEIA, TEN-T Priority Axes and Projects 2005. 
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tempo na duração das deslocações, e consequentemente em benefícios para a 

competitividade regional. Estes impactes são considerados de natureza positiva, de 

incidência directa, de magnitude elevada, permanentes, de ocorrência certa, de 

dimensão espacial nacional e supra-nacional, e irreversíveis. 

 

 

6.11.3.4 Impactes urbanísticos 

 

Na fase de exploração, são também esperados importantes impactes urbanísticos, 

nomeadamente ao nível da alteração da dinâmica urbanística e sócio-económica na 

envolvente da Estação de Leiria, e da própria afirmação da cidade de Leiria no contexto do 

sistema urbano nacional e europeu 

 

Prevê-se que o aumento da acessibilidade inter-regional e internacional de Leiria, assim 

como dos concelhos mais próximos da futura estação da rede de alta velocidade, deverá 

contribuir para reforçar a competitividade territorial desta região e, consequentemente, para 

a atracção de novos investimentos, públicos e privados, induzindo assim um acréscimo no 

seu nível de desenvolvimento social e económico. Estes factores, por sua vez, criam 

condições para uma progressiva afirmação de Leiria no sistema urbano nacional e europeu, 

permitindo-lhe competir com outras cidades em condições mais favoráveis.  

 

A importância da localização das estações ferroviárias em redes de alta velocidade para a 

competitividade territorial das cidades e dos corredores servidos pela rede é analisada em 

diversos estudos internacionais. A título exemplificativo, apresentam-se algumas 

considerações extraídas de BERG e POL (1998): 

 

“Many cities in Western Europe have reached a phase of reurbanisation in which major cities 

regain status as places for people to live in and for businesses to locate in. An increasing 

polarisation of economic activities can be observed in major cities and metropolitan areas. At 

this stage, inter-regional (intercity) as well as intraregional connections are important. Good 

access to the principal European cities is a weighty location condition for many 

organisations. 

 

“By joining the European network of high-speed railways an urban region enhances its relative 

attraction as a settling place for persons and organisations, which will influence its regional-economic 
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development. Joining the HST (High-Speed Train) network improves a region’s international and multi-

modal accessibility. The high-speed railway is particularly interesting for ‘one-day return trips’; in intra-

European business traffic, these distances are crucial. To be able to travel there and back between 

two locations in one day (and have time to do what one has come to do) is regarded as an important 

threshold value for generating new transport. To enhance international and multi-modal accessibility is 

important in a period of increasing international spatial interaction, notably between metropolitan 

areas” 14 

 

A maior competitividade das cidades servidas por estações de alta velocidade ferroviária é 

também abordada por BLUM et al. (1997), que destaca ainda a vantagem competitiva de 

uma rede de cidades servida simultaneamente por alta-velocidade ferroviária e por auto-

estrada: 

 

“Where a high speed network is dominant, the train system links together many cities and CBD’s and, 

hence, creates a new type of region with a high intra-regional accessibility. In this case, the high-

speed train binds together cities in a band, where each pair of cities is at a time distance of between 

20 and 40 min, i.e. a time distance that allows daily commuting. (...) Such a solution gives rise to a 

band of cities and, hence, creates a large functional region formed like a string of pearls (...) According 

to established models for regional development the expected competitive advantage is large, in 

particular, for a band of cities formed by a railway for high-speed trains combined with a highway.” 15 

 

Com base nestes pressupostos, prevê-se que a criação de uma estação da rede de alta 

velocidade junto à cidade de Leiria irá contribuir para uma maior competitividade territorial 

de Leiria e dos concelhos envolventes, e impulsionará a sua afirmação nos sistemas 

urbanos nacional e europeu, o que se considera constituírem impactes muito significativos, 

que se classificam como positivos, de incidência indirecta, de magnitude elevada, 

permanentes, certos, de dimensão espacial regional e irreversíveis. 

 

No plano local, espera-se ainda que a construção da Estação de Leiria venha estimular o 

crescimento urbano nas zonas envolventes, assim como a fixação de actividades 

económicas. 

 

                                                                  

14 BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen 

European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 

15 BLUM, U; HAYNES, K.E.; KARLSSON, C., The regional and urban effects of high-speed trains, in The Annals of Regional 

Science, Volume 31, number 1, 1997 
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Do estudo supra-citado realizado por BERG e POL (1998) sobre as experiências de catorze 

regiões urbanas europeias servidas por alta velocidade ferroviária, avultam algumas 

conclusões que permitem antever as grandes transformações esperadas para as áreas 

onde se localizam as estações, em particular quando estas se localizam em espaços 

disponíveis na periferia das cidades (como é o caso das alternativas projectadas para a 

estação de Leiria): 

 

“For some cities, the HST (High-Speed Train) connection is a powerful stimulus to develop an area in 

the urban region that is empty or has been vacated (for instance left by former industrial activities) (...) 

The assumption is then that the HST can give the areas in question a new status. Town quarters that 

used to be (somewhat) peripheral can now be promoted to a more central position in the spatial 

development and transport structure of the town.” 16 

 

No “Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Entre 

Lisboa e Porto – Nota Técnica Relativa ás Estações, Parques, Interfaces e 

Acessibilidades”17, foi considerado que “a localização das estações de AVF terá um impacte 

directo na procura de localizações por parte de novas actividades económicas que se 

pretendam instalar ou relocalizar nas cidades servidas, sobretudo dos sectores do comércio 

e dos serviços. Aliás, os próprios interfaces poderão vir a incluir componentes edificadas 

com estes usos”. 

 

Relativamente ao poder indutor das futuras estações de AV de alterar padrões de 

actividades económicas e sentidos de expansão urbana preferencial e, em concreto, nas 

estações de dimensão inferior a Lisboa e Porto, o mesmo estudo estima que a estação 

“determinará um aumento da procura de solo na sua envolvente directa, sobretudo para 

serviços e comércio, bem como a reconversão para estes usos de áreas de armazenagem 

ou industriais, apoiando interligações com centros urbanos vizinhos”. 

 

Considerando as características físicas das duas localizações, as acessibilidades e as 

dinâmicas de crescimento da Cidade de Leiria, entende-se que a localização da Estação no 

sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 2C e 2D), próximo de Barosa, potenciará mais este 

crescimento, designadamente por se localizar entre duas grandes áreas urbanas em 

expansão (Leiria e Marinha Grande) e por estarem criadas as condições para uma fácil 

                                                                  

16 BERG, Leo van den; POL, Peter – The European High-Speed Train and Urban Development: Experiences in fourteen 

European urban regions, EURICUR, Rotterdam, 1998 

17 VTM Consultores, 2004 – Estudo realizado para a RAVE, SA. 
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acessibilidade local e regional a partir da A8, da EN242 e da futura A17, validando-se assim 

os comentários apresentados no estudo supra-citado, relativos a aspectos locais da 

implantação prevista para a Estação de Leiria, que indicavam as vantagens potenciais de 

uma estação de AV localizada entre Leiria e Marinha Grande. 

 

Com efeito, nesse estudo foi considerada apenas uma localização para a Estação de Leiria, 

bastante próxima da alternativa Leiria Poente em estudo. Para além das acessibilidades 

rodoviárias já referidas, foi ainda relevada a possível implementação de um sistema de 

metro ligeiro de superfície entre a Marinha Grande e Leiria como uma das potencialidades 

desta solução.  

 

Refira-se ainda que, relativamente ás origens dos passageiros de AV e, portanto, dos fluxos 

para a estação, o estudo determinou os seguintes valores percentuais: 

 

- 76% provenientes do eixo urbano Leiria-Marinha Grande, que acederão à estação 

sobretudo através da EN242; 

- 17% provenientes do Médio Tejo, que utilizarão como acesso o eixo A8/A1; 

- 7% provenientes das áreas de Alcobaça e Nazaré, que utilizarão preferencialmente o 

IC2 – A8. 

 

São assim esperados impactes urbanísticos muito significativos no desenvolvimento da 

estrutura urbana de Leiria, decorrentes da localização da estação ferroviária de alta 

velocidade, que se classificam como positivos, de indirectos, de magnitude elevada, 

permanentes, de ocorrência provável, de dimensão espacial local e irreversíveis. 

 

 

6.11.4 Síntese de impactes 

 

A matriz seguinte sintetiza os principais impactes identificados, por sub-troço e alternativa, 

relativos ao descritor sócio-economia. Para além da sua identificação, os impactes são 

descritos e classificados de acordo com os parâmetros previamente definidos. 
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Quadro 6.11.21 – Síntese de impactes sócio-económicos 
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Zona de ligação ao aeroporto da Ota 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Conduta da 

OTA - EPAL 
1.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
1.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

LOA 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
1.1.1, 1.1.2 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Conduta da 

OTA - EPAL 
1.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 kV - REN 
1.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

LOB 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - EPAL 
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
1.1.1, 1.2.1 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

LOB 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.1 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Sub-troço 1 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT – 150, 220 e 400 Kv - REN
0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão - Transgás 
0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

1A 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão � 10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

1A 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Fábrica de 

Pavimentos Aptus, SA 
1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 1.1.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

1.1.4 (km 

37+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de explorações agro-

pecuárias 

1.1.4 (km 

37+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

1A 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

1A 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN8-6 1.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
6 interferências com EM 1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM entre 

Carvalhal de Turquel e a EN1 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

1.1.4 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

1A 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.1.4 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

10 interferências com linha da 

RNT – 150, 220 e 400 Kv - REN
0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

1B 
Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão - Transgás 
0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

1B 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

saneamento - Águas do Oeste 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

1B 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências gasoduto 1º 

escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 12.2, 

1.1.4 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Fábrica de 

Pavimentos Aptus, SA 
1.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 1.1.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

1.1.4 (km 

37+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

1B 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de explorações agro-

pecuárias 

1.1.4 (km 

37+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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6.572 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

F
as

e 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN8-6 1.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

1B 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
6 interferências com EM 1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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6.573 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM entre 

Carvalhal de Turquel e a EN1 
1.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 1.1.4, 

1.2.2 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

1B 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.1.4, 1.2.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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6.574 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.1.2, 1.1.3, 

1.3.1, 1.3.2 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de pequenas 

empresas junto à EN1 
1.3.2 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

1C 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

1C 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

1.3.1, 1.3.2 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

1C 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.3.1, 1.3.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 Interferência com linha da 

RNT – 150, 220 e 400 Kv - REN
0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão - Transgás 
0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

1D 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

1D 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 1.2.2, 

1.3.1, 1.3.2 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

1D 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de pequenas 

empresas junto à EN1 
1.3.2 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

1D 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 1.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 1.2.2, 

1.3.1, 1.3.2 

CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

1D 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

1.2.2, 1.3.1, 

1.3.2 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 150, 220 e 400 Kv - REN
0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão - Transgás 
0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

1E 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.1.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com linha da 

RNT - 400 Kv - REN 
1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com colector 

- Águas do Oeste 
1.2.2 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

1E 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.5 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.1.2, 1.1.3, 

1.3.1, 1.5 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

1E 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 - IC2 1.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN114 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN361 1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN366 

Alcoentre - Aveiras de Cima 
1.1.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Alcoentre 

– Manique do Intendente 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

1E 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas - Asseiceira 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM 

Quebradas – Manique do 

Intendente 

1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Rio Maior 

- Casais da Serra 
1.1.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

1.3.1, 1.5, 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

1E 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
1.3.1, 1.5 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 150, 220 e 400 Kv - REN
0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão - Transgás 
0.1.1 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

1F 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Aqueduto do 

Alviela - EPAL 
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
0.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

13 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 
Gasoduto 2º escalão Ø10´´ 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

abastecimento - Águas do 

Oeste 

1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com gasoduto 

1º escalão Ø 28´´ 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

6 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

1F 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 Moita do 

Poço (Turquel – Alcobaça) 
1.5 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 1.2.2, 

1.3.1, 1.5 

CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área 

projectada para a Plataforma 

Logística da Azambuja 

1.2.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

22+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária (ou floricultura) 

1.2.2 (km 

26+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área em 

estudo para a criação da zona 

de localização empresarial da 

Benedita 

1.3.1 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

1F 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4652 (Vale da Pedreira) 

1.2.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 0.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com A10 (traçado 

projectado) 
0.1.1 / 0.1FO CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN3 

Carregado – Vila Nova da 

Rainha 

0.1.1 / 0.1FO CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A15 - IP6 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 / IC2 1.2.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN366 1.2.2 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
3 interferências com EM 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 511-1 1.2.2 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

1F 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Entroncamento da EN8-6 na 

EN1 
1.3.1 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

0.1.1/0.1FO, 

0.2, 1.2.2, 

1.3.1, 1.5 

CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

1F 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

1.2.2, 1.3.1, 

1.5 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Sub-troço de ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.1.1, 2.1.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.1.1, 2.1.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LA 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.1.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 
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Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 /ATL de 

Covões (Prazeres de Aljubarrota 

– Alcobaça) 

2.10 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.10 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.10 CONST - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.10 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.10 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LB 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.10 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LC 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.2.2 CONST - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

LC 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.1, 2.2.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LD 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.1, 2.3.1 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LE 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.8.2 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.8.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

LE 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.8.2 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.8.1, 2.9 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº5300 (Os Penedos) 

2.9 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN1 2.9 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.9 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

LF 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.9 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 
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Sub-troço 2 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

●●●atória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

2A 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.1.6 CONST - ●●● DIR PER C L REV -- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Famplac Moldes, 

Lda. – Telheiro 
2.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

2A 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 2 armazéns – 

Chão Velho 
2.1.6 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.6 (km 

39+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas - 

Bidoeira de Cima 

2.1.6 (km 

45+700) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.6 (km 

46+900) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

2A 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A8 2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Acesso da 

Marinha Grande à A8 (zona das 

portagens) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

2A 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Marinha 

Grande - Maceira 
2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM356 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533.3 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

2A 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

2A 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

2B 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

●●●atória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.5.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

2.1.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da Famplac Moldes, 

Lda. – Telheiro 
2.1.4 CONST - ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

2B 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.5.1 (km 

0+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.5.1 (km 

4+600) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

2B 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A8 2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.1.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.1.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

2B 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

2 interferências com EM 

Marinha Grande - Maceira 
2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM356 2.1.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533-3 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

2B 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.5.1 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

2C 
Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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6.602 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

●●●atória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

2C 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.1.6 CONST - ●●● DIR PER C L REV -- - 
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6.603 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.7, 

2.1.5, 2.1.6 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 2 armazéns – 

Chão Velho 
2.1.6 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

2C 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.6 (km 

39+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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6.604 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas - 

Bidoeira de Cima 

2.1.6 (km 

45+700) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.6 (km 

46+900) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da fábrica de 

cimentos da CMP, SA – Maceira
2.7 CONST - ●●● IND PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Filipe & Henriques – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Someil – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 8 empresas do 

sector dos moldes - Telheiro 
2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

2C 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão da cimenteira CMP - 

Maceira 

2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.1.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira nº9 

(Martingança – Maceira) 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2C 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para margas e calcários de 

Maceira-Leiria 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4199 (Achadas) 

2.7 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533.3 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.1.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC36 2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

2C 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
2 interferências com EM 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 540 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.5, 

2.1.6, 2.7 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2C 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.5 

2.1.6, 2.7 
CONST - ●●● DIR 

DIR/ 

IND 
C L IRREV --- --- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 e 400 Kv - REN 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

2D 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com colector 

- Águas do Oeste 
2.1.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

400 Kv - REN 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com estação 

●●●atória – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

2º escalão – Lusitânia Gás 
2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.1.5 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.5.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

4 interferências com Gasoduto 

1º escalão - Transgás  
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.3, 2.7, 

2.1.5, 2.5.1 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 6 unidades 

industriais - Zona Industrial 

Ponte da Pedra 

2.1.5 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

2D 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de terrenos e infra-

estruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

2.1.5 CONST - ● DIR TEMP C L REV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.1.5 (km 

31+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.1.5 (km 

38+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de diversas 

explorações agro-pecuárias 

2.5.1 (km 

0+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.5.1 (km 

4+600) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da fábrica de 

cimentos da CMP, SA – Maceira
2.7 CONST - ●●● IND PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Filipe & Henriques – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 

2D 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação da unidade industrial 

Someil – Campos 
2.7 CONST - ●●● DIR PER I L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de 8 empresas do 

sector dos moldes - Telheiro 
2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão da cimenteira CMP - 

Maceira 

2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº6231 (Ribeira do Grou) 

2.1.3 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para argilas comuns de Alpedriz
2.1.3 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Barreiros-Barosa 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para a extracção de inertes de 

Regueira de Pontes 

2.1.5 CONST - ● DIR PER C R IRREV -- -- 

2D 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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6.611 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco C) 

2.5.1 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira nº9 

(Martingança – Maceira) 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para margas e calcários de 

Maceira-Leiria 

2.7 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº4199 (Achadas) 

2.7 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.1.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242-4 2.1.3 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.1.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN242 2.1.5 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

2D 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 533-3 2.5.1 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC36 2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Linha do 

Oeste 
2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Ramal 

ferroviário da Linha do Oeste 

que serve a cimenteira de 

Maceira 

2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
2 interferências com EM 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 540 2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.3, 2.1.5, 

2.5.1, 2.7 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2D 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.3, 2.1.5 

2.5.1, 2.7 
CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2E 
Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.3 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400  Kv - REN 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

7 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação do Jardim-de-infância 

de Tremoceira (Pedreiras – 

Porto de Mós) 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 de Boa Vista 

(Boa Vista – Leiria) 
2.2.4 CONST - ● DIR PER P L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Pedreiras (Porto de 

Mós) 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria 

(Pousos – Leiria) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.2.4 CONST - ● DIR PER C L REV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Área de 

Desenvolvimento de Actividades 

Económicas - Tremoceira 

2.2.3 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.2.3, 2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - 

Outeiro do Alto 
2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - Terra 

dos Campos 
2.2.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Posto de 

combustíveis, oficinas e 

serralharia – Castanheiro 

2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 
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6.615 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

38+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

40+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

42+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas 
2.2.4 (km 

42+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.2.3 CONST - ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.2.4 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.4.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

2E 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN1 / EN242 

(cruzamento desnivelado) 
2.2.3 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.2.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 350 2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN243 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN362 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 544-1 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.3, 2.2.4 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2E 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.3, 2.2.4 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2F 
Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.617 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

F
as

e 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

5 interferências com linha da 

RNT – 220 e 400  Kv - REN 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

7 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I R REV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

3 interferências com conduta de 

saneamento – SIMLIS 
2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P R REV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação da EB1 de Boa Vista 

(Boa Vista – Leiria) 
2.2.4 CONST - ● DIR PER P L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

de ensino e outros 

equipamentos para a infância 

e juventude 

Afectação do Jardim-de-infância 

de Tremoceira (Pedreiras – 

Porto de Mós) 

2.3.2 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria 

(Pousos – Leiria) 

2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de equipamentos 

desportivos 

Afectação de campo de jogos 

pelado em Pedreiras (Porto de 

Mós) 

2.3.2 CONST - ●● DIR PER C L REV - - 

2F 

Afectação de equipamentos 

para a terceira idade 

Afectação do lar de terceira 

idade Sobral do Castanheiro 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

2.2.4 CONST - ● DIR PER C L REV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazém 2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - 

Outeiro do Alto 
2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Armazéns - Terra 

dos Campos 
2.2.4 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Posto de 

combustíveis, oficinas e 

serralharia – Castanheiro 

2.2.4 CONST - ● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

38+500) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

40+800) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

2F 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.4 (km 

42+000) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de floriculturas 
2.2.4 (km 

42+100) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de Área de 

Desenvolvimento de Actividades 

Económicas – Tremoceira 

2.3.2 CONST - ●● DIR PER I L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.3.2, 2.2.4 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.2.4 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área potencial 

para calcários ornamentais de 

Moleanos 

2.3.2 CONST - ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº40004 (com licenciamento em 

curso) 

2.3.2 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

2F 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.4.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 350 2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC36 – A17 

(Traçado Projectado) 
2.2.4 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN243 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN362 2.2.4 CONST - ●● DIR TEMP I L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 544-1 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM349 2.2.4 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EN1 / EN242 

(cruzamento desnivelado) 
2.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com IC9 (traçado 

projectado) 
2.3.2 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.4, 2.3.2 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

2F 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.4, 2.3.2 CONST - ●●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 
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Sub-troço 3 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.11 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3A CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.11, 2.4.2, 

2.5.3 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.11 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Crespos 3253 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com pedido 

para prospecção e pesquisa de 

caulino P.P.P. Motamineral 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

3A 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.5.3, 2.11 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

3A 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.5.3, 2.11 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.1.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

3B 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão – Lusitânia Gás 
2.2.6 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

220 Kv - REN 
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.1.7, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.6 (km 

48+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação do Parque Industrial 

Manuel da Mota 
2.2.7 CONST - ●●● IND PER P L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão do Parque Industrial 

Manuel da Mota - Pombal 

2.2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.1.7 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

3B 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.2.6 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 1/2004 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Pombal nº1 Nº2961 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa de Cima nº 3142 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco B) 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº5380 (Vale de Coimbra nº3) 

2.2.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

3B 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com EM Meirinhas 

- Vale da Cruz 
2.1.7 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.625 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização

F
as

e 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 531 2.2.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237-1 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 529 2.2.7 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Passagem 

superior à A1 que liga os 

lugares do Carregueiro e Berros 

da Paz 

2.2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

3B 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.1.7, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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3B Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.1.7, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3A CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.5.2, 2.5.3 CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.5.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.2 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com pedido 

para prospecção e pesquisa de 

caulino P.P.P. Motamineral 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

3C 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.5.2, 2.5.3 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

3C 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.5.2, 2.5.3 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

220 Kv - REN 
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

3D 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão – Lusitânia Gás  
2.6 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação do Parque Industrial 

Manuel da Mota 
2.2.7 CONST - ●●● IND PER P L IRREV --- --- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão do Parque Industrial 

Manuel da Mota - Pombal 

2.2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 
2.6, 2.2.7 CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº5380 (Vale de Coimbra nº3) 

2.6 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.6 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.6 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 

3D 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 1/2004 

2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa 

2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa de Cima nº 3142 

2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237-1 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 529 2.2.7 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Passagem 

superior à A1 que liga os 

lugares do Carregueiro e Berros 

da Paz 

2.2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

3D 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 531 2.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.2.7, 2.6 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 3D 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.2.7, 2.6 CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.4.1 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.5.3A CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.4.1, 2.4.2, 

2.5.3 
CONST - ●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.4.1 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 

3E 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.4.2 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV --- --- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Crespos 3253 

2.5.3 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com pedido 

para prospecção e pesquisa de 

caulino P.P.P. Motamineral 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.5.3 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com ER 529 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.5.3 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.5.3 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM237-1 2.5.3 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

3E 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 
2.4.1, 2.5.3 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 
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3E Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 
2.4.1, 2.5.3 CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.5 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

2 interferências com linha da 

RNT - 220 Kv - REN 
2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 2º 

escalão – Lusitânia Gás 
2.2.6 CONST - ●● DIR TEMP I R REV -- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com Gasoduto 1º 

escalão - Transgás  
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP I R REV --- - 

Afectação das redes de infra-

estruturas 

Interferência com linha da RNT - 

220 Kv - REN 
2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- -- 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de áreas com uso 

agrícola e agro-florestal 

2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ●●● DIR PER C L IRREV - - 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação de exploração agro-

pecuária 

2.2.6 (km 

48+300) 
CONST - ● DIR PER C L IRREV - - 

3F 

Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Afectação do Parque Industrial 

Manuel da Mota 
2.2.7 CONST - ●●● IND PER P L IRREV --- --- 
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Afectação de espaços de 

desenvolvimento de 

actividades económicas 

Interferência com área de 

expansão do Parque Industrial 

Manuel da Mota - Pombal 

2.2.7 CONST - ●●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.2.5 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco A) 

2.2.6 CONST - ●●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV --- --- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 1/2004 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área com contrato 

de prospecção e pesquisa de 

caulino C.P.P. 2/2004 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Pombal nº1 Nº2961 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

3F 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 
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Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação de área pedida para 

concessão de caulino P.C. 

Roussa de Cima nº 3142 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C N IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Afectação da área de reserva 

para argilas especiais de 

Barracão-Pombal (Bloco B) 

2.2.6 CONST - ●● 
DIR e 

IND 
PER C R IRREV -- -- 

Afectação de recursos 

geológicos de interesse 

económico 

Interferência com a área 

concessionada da Pedreira 

nº5380 (Vale de Coimbra nº3) 

2.2.6 CONST - ● 
DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.2.6 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 531 2.2.6 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com A1 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com IC8 2.2.7 CONST - ●●● DIR TEMP P R REV --- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EN 237-1 2.2.7 CONST - ●● DIR TEMP P L REV -- - 

3F 

Afectação directa das redes 

de acessibilidades 
Interferência com EM 529 2.2.7 CONST - ● DIR TEMP I L REV - - 
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Afectação directa das redes 

de acessibilidades 

Interferência com Passagem 

superior à A1 que liga os 

lugares do Carregueiro e Berros 

da Paz 

2.2.7 CONST - ● DIR TEMP P L REV - - 

Demolição de habitações / 

condicionamento da 

qualidade de vida em 

habitações localizadas a 

menos de 40 m da LAV 

Interferência com edifícios de 

habitação 

2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ●● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV -- -- 

3F 

Efeito de barreira 
Atravessamento de espaços 

urbanos 

2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7 
CONST - ● 

DIR e 

IND 
PER C L IRREV - - 

Impactes não localizados 

Oportunidades de negócio 

para o pequeno comércio e 

serviços  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ● IND TEMP P R REV + + 

(não 

localizado) 

Sobrecarga de serviços 

públicos ou de equipamentos 

sociais  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● IND TEMP I R REV - - 
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Conflitos sociais entre os 

trabalhadores e as 

comunidades locais  

Alterações na estrutura da 

população residente em 

resultado do afluxo de 

trabalhadores às frentes de 

trabalho 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● IND TEMP I R REV - - 

Consequências sociais das 

expropriações de terrenos 

Expropriação de propriedades 

urbanas e rústicas 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST - ● DIR PER P R IRREV -- - 

Crescimento do PIB Tributação de impostos directos Portugal CONST + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB 
Tributação de impostos 

indirectos 
Portugal CONST + ●●● IND PER C N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas 

portuguesas na construção da 

LAV 

Portugal CONST + ●●● DIR PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Aceleração da reestruturação do 

sector da construção civil e 

obras públicas 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

(não 

localizado) 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Ampliação da capacidade 

produtiva e exportadora de 

empresas portuguesas do 

sector ferroviário 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 
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Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Reforço da competitividade das 

grandes empresas de 

construção civil e obras públicas

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Reforço da competitividade das 

empresas portuguesas do 

sector ferroviário 

Portugal CONST + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas com 

sede na região na construção 

da LAV 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ●●● DIR PER P R IRREV ++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Participação de empresas com 

sede na construção de 

habitações para as populações 

expropriadas 

Concelhos 

da área de 

estudo 

CONST + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB 
Exploração da rede de alta 

velocidade 
Portugal EXPL + ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C N IRREV +++ +++ 

Crescimento do PIB e do 

Emprego 

Implementação parcial da Rede 

Trans-Europeia de Transportes 
Portugal EXPL + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

Robustecimento e 

diversificação da base 

económica regional 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 
Portugal EXPL + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 

(não 

localizado) 

Redução da sinistralidade 

rodoviária 

Transferências modais e 

indução de passageiros para a 

AV 

Portugal EXPL + ●●● IND PER P N IRREV +++ +++ 
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Benefícios em tempo 

Transferências modais e 

indução de passageiros para a 

AV 

Portugal EXPL + ●●● DIR PER C N IRREV +++ +++ 

Diminuição dos tempos de 

ligação entre as cidades 

servidas por estações 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Reforço da competitividade 

regional 

Melhoria das acessibilidades 

inter-regionais e internacionais 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 

Afirmação do eixo-urbano 

Leiria-Marinha Grande no 

sistema urbano nacional e 

europeu 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Eixo urbano 

Leiria-

Marinha 

Grande 

EXPL + ●●● IND PER C R IRREV +++ +++ 

Potenciação do crescimento 

urbano na proximidade da 

estação de AV 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Eixo urbano 

Leiria-

Marinha 

Grande 

EXPL + ●●● IND PER P L IRREV ++ +++ 

(não 

localizado) 

Atracção de investimentos, 

privados e públicos, para a 

proximidade da estação de 

AV 

Exploração da rede de AV e da 

estação de Leiria 

Leiria e 

concelhos 

adjacentes 

EXPL + ●●● IND PER P R IRREV +++ +++ 
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6.11.5 Impactes Cumulativos 

 

O troço Alenquer (Ota)-Pombal é um dos troços da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto, 

que por sua vez está integrada num dos 30 eixos prioritários para a implementação da Rede 

Trans-Europeia de Transportes, o Eixo de Alta Velocidade Ferroviária do Sudoeste Europeu. 

A ocorrência da maior parte dos impactes positivos do projecto, previstos para a fase de 

exploração, depende necessariamente da concretização dos restantes troços da LAV 

Lisboa-Porto e da sua articulação em rede, e deverão ser potenciados pela concretização 

das demais linhas de alta-velocidade previstas para a Península Ibérica. 

 

Paralelamente, está em curso a implementação de um outro eixo prioritário para a 

implementação da Rede Trans-Europeia de Transportes, o Eixo Multimodal 

Portugal/Espanha - Resto da Europa, que prevê o desenvolvimento em Portugal de 

projectos de modernização das principais linhas da rede ferroviária convencional, de 

construção de auto-estradas e também de construção do novo Aeroporto Internacional de 

Lisboa (Ota), sendo que alguns destes projectos foram já concluídos. 

 

Prevê-se que o desenvolvimento dos projectos incluídos nestes dois eixos prioritários, e 

sobretudo a sua articulação em rede, deverá induzir importantes impactes sócio-económicos 

positivos com efeitos cumulativos. Estes impactes traduzem-se essencialmente na melhoria 

da competitividade regional, nacional e europeia, e na geração de mais riqueza e emprego, 

em resultado do contributo destes projectos para a diminuição dos estrangulamentos à 

mobilidade intra-europeia, da melhoria global das acessibilidades inter-regionais e 

internacionais e da promoção de corredores multimodais mais eficazes e eficientes no 

transporte de passageiros e mercadorias. 

 

A conclusão do IC2, a construção do IC11 e, sobretudo, a construção e exploração do novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa, na Ota, contribuirão decisivamente para a ocorrência de 

uma série de impactes cumulativos com a LAV Lisboa-Porto que, na perspectiva socio-

económica, serão maioritariamente positivos e repercutir-se-ão no desenvolvimento das 

sub-regiões Oeste, Pinhal Litoral e Lezíria do Tejo, da Área Metropolitana de Lisboa, e do 

país em geral.  
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Estes impactes traduzem-se essencialmente na melhoria e maior articulação inter-modal 

das acessibilidades inter-regionais e internacionais, no desenvolvimento do sector terciário 

na região (em particular dos sectores dos transportes, da logística e distribuição), no 

aumento dos níveis de emprego e no surgimento de novos pólos de desenvolvimento 

urbano e crescimento dos aglomerados existentes nas proximidades dos principais 

interfaces modais (notavelmente, junto à Estação de Leiria e do Aeroporto da Ota), e no 

reforço da atractividade territorial em termos populacionais e de investimentos. 

 

O eixo urbano Leiria-Marinha Grande, e em particular a cidade de Leiria, deverão ser 

particularmente beneficiadas pela localização da Estação de Leiria, pela melhoria das 

acessibilidades e consequente reforço da competitividade territorial. Considera-se ainda que 

os impactes positivos e globalmente muito significativos esperados em resultado da 

exploração da LAV deverão ser ainda reforçados se, como é previsível, se verificar a 

ocorrência de impactes cumulativos decorrentes do estabelecimento de sinergias com 

outros projectos, recentemente executados, em curso ou previstos, que têm contribuído para 

a afirmação geo-estratégica de Leiria. De entre estes projectos, importa revelar a 

intervenção POLIS em Leiria e Marinha Grande e os vários projectos de requalificação 

urbana e ambiental desenvolvidos no âmbito do Programa Operacional da Região Centro, o 

programa URBCOM de revitalização comercial do centro histórico de Leiria, a remodelação 

e ampliação do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa e do Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria, a conclusão da rede viária estruturante da envolvente de Leiria, os 

projectos de construção e apetrechamento de instalações da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Leiria e da Escola Superior de Educação de Leiria, a criação de grandes 

superfícies comerciais na periferia de Leiria e a ampliação do Parque Industrial da Marinha 

Grande. 

 

Outros impactes cumulativos positivos que são esperados decorrem do reforço da 

capacidade da rede de energia eléctrica que será necessário realizar, ao longo do corredor 

da LAV, de modo a alimentar a circulação ferroviária, assim como da necessária 

qualificação dos serviços de distribuição de modo a assegurar a disponibilização e a 

transferência ininterrupta de energia para os consumidores, o que constitui uma condição 

imprescindível para a exploração pontual e sem falhas da LAV. 

 

A construção da linha de AV e do novo aeroporto, acrescida da construção da ponte do 

Carregado e do IC11, significará também um período muito prolongado de grandes obras 
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públicas com incidência nos concelhos de Alenquer e Azambuja, o que poderá aumentar 

significativamente a probabilidade de ocorrência, a magnitude e a duração dos impactes 

negativos sobre as populações e actividades económicas directamente afectadas durante as 

fases de construção. 

 

É ainda esperada ocorrência de impactes cumulativos com o reforço do efeito de barreira 

em troços onde os eixos de AV sejam paralelos a outras infra-estruturas que já produzem 

esse efeito. Estes impactes poderão verificar-se entre Maceira e Marinha Grande, com uma 

dupla barreira formada pela AV e a A8, na zona de Évora de Alcobaça (Turquel – Alcobaça) 

com a AV e a EN1, ou na zona a Poente de Pombal, com a AV e a A1. 
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6.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

6.12.1 Introdução 

 

O capítulo de identificação, descrição e avaliação/classificação de impactes tem como 

suporte o trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência na área em 

estudo, onde:  

 

- Foram elencados e analisados todos os instrumentos de ordenamento do território 

em vigor ou em fase de elaboração/aprovação, de âmbito nacional, regional, 

especial, sectorial e municipal, designadamente o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, o Plano de Ordenamento de Área Protegida do Parque 

Natural das Serras de Aire e de Candeeiros, o Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa, os Planos de Bacia Hidrográfica do Tejo, 

do Lis e do Oeste, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, o 

Plano Rodoviário Nacional 2000, o Plano de Modernização dos Caminhos-de-Ferro, 

o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, os Planos Directores Municipais dos 11 

concelhos atravessados pelo traçado, o Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Aveiras-Alcoentre, o Plano de Pormenor do Quarteirão na Avenida Nova da Igreja e 

o Plano de Pormenor para a Expansão do Parque Empresarial Manuel da Mota; 

- Foram descritas e analisadas as áreas regulamentares (Reserva Agrícola Nacional e 

Reserva Ecológica Nacional);  

- foram descritas e analisadas as servidões e restrições de utilidade pública, de acordo 

com as suas especificidades e com o enquadramento legislativo em vigor, 

designadamente o Domínio Público Hídrico, os recursos geológicos, os sítios 

propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000, o regime florestal, o 

património cultural, as águas subterrâneas para abastecimento público, as linhas 

eléctricas de alta tensão, os gasodutos, as organizações e instalações militares e 

aeroportos e navegação aérea e as telecomunicações. 
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6.12.2 Aspectos metodológicos específicos 

 

Para além das questões metodológicas gerais e comuns a todos os factores ambientais já 

referidas para o capítulo de previsão e de avaliação de impactes do EIA, importa realçar 

alguns aspectos metodológicos específicos relativos ao descritor ordenamento do território. 

 

Seguindo a estrutura metodológica adoptada no capítulo relativo à caracterização da 

situação de referência, a previsão e a avaliação de impactes efectuou-se através da 

operacionalização de várias ferramentas metodológicas, em três vertentes distintas. 

 

Na primeira vertente, são identificados, descritos e avaliados/classificados os impactes das 

alternativas propostas (por Sub-troço, de acordo com o zonamento definido para o Troço 

Ota-Pombal) para o comboio de alta velocidade sobre os modelos de ordenamento do 

território em vigor no território em estudo (PROT, PEOT, PSIT e PDM). Esta avaliação é 

efectuada a partir da análise documental desenvolvida no capítulo de caracterização da 

situação de referência, por um lado, e, por outro lado, no caso dos PDM, da ocupação do 

território nas respectivas Cartas de Ordenamento (classes de solo urbano e de solo rural), 

por alternativa, para um corredor de 80 metros, centrado em cada eixo/sub-eixo. 

 

Segue-se a identificação, a descrição e a avaliação/classificação dos impactes sobre as 

áreas regulamentares (RAN e REN), igualmente num corredor de 80 metros centrado no 

eixo/sub-eixo, utilizado as mesmas bases e instrumentos metodológicos da caracterização 

da situação de referência. 

 

Por fim, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes sobre as servidões e 

restrições de utilidade pública identificadas nos corredores em estudo, de acordo com as 

respectivas especificidades, também considerando um corredor de 80 metros. 

 

No que se refere à ocupação do solo urbano e rural e das áreas regulamentares (RAN e 

REN), a identificação, a descrição e a avaliação de impactes não apreciou a extensão dos 

eixos/sub-eixos em túnel, seguindo a estrutura metodológica desenvolvida na caracterização 

da situação de referência. 
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Importa relevar, tal como já havia sido enunciado em sede de caracterização da situação de 

referência, que a identificação, a descrição e a avaliação de impactes suportada nas cartas 

de ordenamento dos PDM em vigor é condicionada pela desactualização das mesmas, em 

virtude de terem sido elaboradas maioritariamente em meados dos anos noventa (com a 

excepção das Caldas da Rainha, mais recente). Esta desactualização apresenta reflexos 

sobretudo numa sub-estimação dos valores relativos aos espaços classificados como 

urbanizável e como industrial proposto, em virtude de poderem já estar ocupados por tecido 

urbano ou industrial existente. 

 

São identificados, descritos e avaliados/classificados alguns impactes correspondentes a 

situações pontuais não indicadas nas Cartas de Ordenamento, referidos ao longo do 

capítulo, designadamente as principais alterações às cartas dos PDM ratificados (classes de 

ocupação do solo urbano e rural), no corredor de 80 metros já referido, centrado no 

eixo/sub-eixo.  

 

O trabalho desenvolvido neste capítulo incide igualmente sobre instrumentos de 

ordenamento do território realizados e aprovados após a ratificação dos PDM na área dos 

eixos/sub-eixos (Planos de Pormenor), assim como de outras iniciativas municipais 

relevantes, não previstas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial dos municípios em 

vigor, que foram transmitidos à equipa técnica no decorrer das reuniões com as autarquias. 

 

As principais alterações eventualmente propostas para a área dos eixos/sub-eixos 

resultantes do processo de revisão dos PDM em curso em oito autarquias (Alenquer, 

Azambuja, Alcobaça, Batalha, Cadaval, Leiria, Pombal e Porto de Mós) são igualmente 

identificadas e descritos e avaliados os respectivos impactes no presente capítulo, também 

de acordo com a informação transmitida nas reuniões com as autarquias. 

 

Complementarmente aos critérios de avaliação de impactes elencados no Quadro 6.1.2 

(metodologia comum para a previsão e avaliação de impactes ambientais), o quadro 

seguinte sintetiza a magnitude e o significado dos impactes avaliados para o descritor 

Ordenamento do Território. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.645 

 

Quadro 6.12.1 - Critérios de avaliação para a magnitude e para o significado dos impactes avaliados 

para o descritor Ordenamento do Território 

elevada 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou 

negativos) são muito relevantes 

média 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou 

negativos) são relevantes 
Magnitude 

reduzida 
Impacte cujos efeitos expectáveis (positivos ou 

negativos) são pouco relevantes 

PEOT/ 

PNSAC 

negativo pouco 

significativo 

Impacte com interferência em termos de área 

pouco significativo, não afectado o equilíbrio 

ecológico do PNSAC que se procura salvaguardar 

no Regulamento do Parque e no respectivo Plano 

de Ordenamento 

negativo pouco 

significativo 

Impacte com interferência em termos de área 

pouco significativo, não “desestabilizando” a área 

florestal interferida 

positivo significativo 

Impacte importante e relevante em termos 

estratégicos para a melhoria das acessibilidades e 

da logística 

PROT/ 

AML 

positivo muito 

significativo 

Impacte muito importante e relevante em termos 

estratégicos para a melhoria das acessibilidades e 

da logística 

negativo pouco 

significativo 

Impacte com interferência em termos de área 

pouco significativo 

PROFCL 

negativo significativo 

Impacte com interferência sobre áreas sujeitas a 

elaboração de PGF e correspondendo a espaços 

com servidão de Regime Florestal 

PDM 
negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

pouco relevante para as linhas de orientação 

estratégicas definidas no PDM (Relatório Final e/ou 

Regulamento) do respectivo concelho de análise 

e/ou a área afectada é pouco significativa (no 

contexto de cada uma das classes de espaço 

afectada) 

Significado 

PDM negativo significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

relevante para as linhas de orientação estratégicas 

definidas no PDM (Relatório Final e/ou 

Regulamento) do respectivo concelho de análise 

e/ou a área afectada é significativa (no contexto de 

cada uma das classes de espaço afectada) 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.646 

negativo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

muito relevante para as linhas de orientação 

estratégicas definidas no PDM (Relatório Final e/ou 

Regulamento) do respectivo concelho de análise 

e/ou a área afectada é muito significativa (no 

contexto de cada uma das classes de espaço 

afectada) 

positivo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

muito relevante para as linhas de orientação 

estratégicas definidas no PDM de Leiria (Relatório 

Final) 

negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a área afectada é, no caso da 

RAN, inferior a 30 ha e, no caso da REN, inferior a 

80 ha ou, com uma área superior (REN), pode ser 

minimizado com a adopção de medidas 

específicas. 
REN/RAN 

negativo significativo 

Impacte em que a área afectada é, no caso da 

RAN, superior a 30 ha e, no caso da REN, superior 

a 80 ha. 

negativo pouco 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

pouco relevante e/ou a área afectada é pouco 

significativa (no contexto de cada servidão/restrição 

analisada) 

negativo significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

relevante e/ou a área afectada é significativa (no 

contexto de cada servidão/restrição analisada) 

Significado 

Servidões/ 

Restrições 

Utilidade 

Pública 

negativo muito 

significativo 

Impacte em que a interferência é classificada como 

muito relevante e/ou a área afectada é muito 

significativa (no contexto de cada servidão/restrição 

analisada) 
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6.12.3 Impactes na fase de construção e na fase de exploração 

 

Considerando as acções de projecto elencadas no Quadro 6.1.2 (metodologia geral de 

previsão e avaliação de impactes), a identificação, a descrição/previsão e a 

avaliação/classificação dos impactes efectuar-se-á simultaneamente para as fases de 

construção e de exploração, em virtude da generalidade dos impactes no domínio do 

Ordenamento do Território terem início na fase de construção, estendendo-se para a fase de 

exploração. Será, com efeito, nesta primeira fase que ocorrerão os impactes mais 

significativos, pela ocupação do território, que será uma acção permanente. 

 

Os principais impactes resultam, na fase de construção de uma infra-estrutura ferroviária, na 

ocupação (que poderá ser irreversível) do território afectado, identificada nos instrumentos 

de planeamento e de ordenamento do território em vigor, a várias escalas, enunciados na 

caracterização da situação de referência. A ocupação é permanente no corredor 

expropriado para a implementação das alternativas seleccionadas, mas poderá verificar-se 

igualmente uma ocupação temporária do território para trabalhos inerentes à construção da 

infra-estrutura, nomeadamente com a implantação de estaleiros. 

 

No que se refere à fase de exploração, os impactes no Ordenamento do Território são de 

incidência directa e indirecta, relacionando-se os primeiros com a afectação que se iniciou 

com a implementação do projecto durante a fase de construção, sendo, portanto, impactes 

permanentes, já avaliados, e os segundos com os impactes resultantes de efeitos 

(indirectos) provocados pelo projecto, visíveis sobretudo nas estratégias de ordenamento do 

território definidas a várias escalas (destacando-se a regional e a local). 

 

Para cada sub-capítulo de previsão e de avaliação de impactes, identificar-se-á a fase a que 

correspondem esses impactes. 
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6.12.3.1 Instrumentos de Gestão Territorial 

 

6.12.3.1.1 Âmbito Nacional 

 

6.12.3.1.1.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)  

 

O PNPOT encontra-se, presentemente, em processo de discussão pública, não se 

encontrando em vigor. Não é possível, por essa razão, como referido no apontamento 

metodológico, proceder à previsão e avaliação de impactes sobre este instrumento de 

ordenamento territorial. 

 

 

6.12.3.1.2 Âmbito Especial 

 

6.12.3.1.2.1 Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

Áreas Protegidas (POAP) 

 

De acordo com o Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) do Parque Natural das 

Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC), são directamente afectadas várias classes de 

espaço classificadas na Carta de Ordenamento do Plano, devidamente identificadas na 

caracterização da situação de referência, por alternativas de três Sub-troços (Sub-troço 1, 

zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2 e Sub-troço 2). 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, são 

identificados, descritos e avaliados os impactes sobre o PNSAC, considerando: 

 

- Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

118/79, de 4 de Maio (que define e regula as formas de utilização preferencial do 

território desta área protegida); 

- O Regulamento do PNSAC, designadamente o conteúdo dos artigos 4º a 9º (que 

determinam as características da ocupação do solo) e o conteúdo dos artigos 10º a 

16º (que identificam as actividades humanas a ser desenvolvidas no parque - a caça, 

a exploração de minérios e massas minerais, depósitos de sucata, publicidade, 

pecuárias, percursos pedestres e indústrias transformadoras); 
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- O zonamento definido na Carta de Ordenamento do PNSAC; 

- A informação disponibilizada pela Direcção do PNSAC, em reunião realizada no 

decurso dos trabalhos do presente EIA. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola no Regulamento, no Plano e 

na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 

- Tratando-se de espaços que abrangem as áreas onde os solos apresentam maior 

aptidão para a agricultura, destinados sobretudo à produção agrícola; 

- Considerando que nesta zona são proibidas todas as acções que possam reduzir ou 

prejudicar directa ou indirectamente o aproveitamento da capacidade produtiva do 

solo (nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e seus acessos, 

construção de edifícios, aterros e escavações, extracção de inertes ou quaisquer 

outras formas de utilização não ligadas à agricultura); 

- Considerando o objectivo do PNSAC que visa o desenvolvimento e a renovação da 

economia local, através da vitalização das actividades económicas ligadas às 

potencialidades naturais que garantem a evolução equilibrada das paisagens e da 

vida das comunidades, levando a efeito acções de estímulo e a promoção dessas 

mesmas actividades; 

 

são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas 1C, 1D, 1E e 1F, do 

Sub-troço 1 e LB, LE e LF, na zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

Por um lado, a interferência registada com espaço assim classificado revela-se pouco 

significativa (com maior visibilidade na afectação provocada pelo Sub-eixo 1.3.1) e, por outro 

lado, verifica-se uma localização “marginal” das alternativas analisadas, situadas, quando 

interferem com a área do PNSAC, na proximidade do limite a poente, junto na Estrada 

Nacional nº 1, em áreas sem aproveitamento agrícola actual, como referido em reunião com 

a Direcção do PNSAC. Trata-se, assim, de uma interferência que não afecta o equilíbrio 

ecológico do PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no 

respectivo Plano de Ordenamento. 

 

Refira-se que o Regulamento do Parque prevê a possibilidade, para os espaços assim 

classificados, da implementação de vias de comunicação e seus acessos e outros 

empreendimentos ou construções de interesse público nacional, regional ou local, desde 

que não haja alternativa técnica e economicamente aceitável para o seu traçado e 

localização. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço silvo-pastoril no Regulamento, no 

Plano e na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 

- Tratando-se de espaços com elevada aptidão para a instalação de matas de 

produção, visando a criação de povoamentos florestais equilibrados, bem como o 

estabelecimento de pastagens a eles associadas para sustentar efectivos pecuários 

com base em raças adaptadas às características locais de ruralidade; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.651 

- Considerando o objectivo do PNSAC que visa o desenvolvimento e a renovação da 

economia local, através da vitalização das actividades económicas ligadas às 

potencialidades naturais que garantem a evolução equilibrada das paisagens e da 

vida das comunidades, levando a efeito acções de estímulo e a promoção dessas 

mesmas actividades;  

 

São previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas 2E e 2F, do Sub-

troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

São apontadas as mesmas razões enunciadas para o espaço agrícola. Com efeito, a 

interferência registada com espaço assim classificado é residual (veja-se a figura 4.1.3 do 

capítulo relativo à caracterização da situação de referência), localizando-se ambas as 

alternativas que interferem com a área do PNSAC nesta classe espacial da Carta de 

Ordenamento na proximidade do limite a poente, junto na Estrada Nacional nº 1. Considera-

se, portanto, tratar-se de uma interferência que não afecta o equilíbrio ecológico do PNSAC 

que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de 

Ordenamento. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço de conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta de Ordenamento do PNSAC. 

 

Descrição/Previsão 

- Tratando-se de áreas de elevada sensibilidade, que apresentam como finalidade a 

manutenção e/ou recriação de zonas naturais ou rurais; 
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- Tratando-se de áreas onde a intervenção humana deverá efectuar-se apenas no 

sentido de acelerar essa renaturalização ou a sua ruralidade;  

- Considerando a proibição, nestes espaços (entre outras), de alteração do relevo por 

aterro ou escavação, da destruição sistemática da vegetação natural existente, sem 

prévia autorização da direcção do Parque, da implantação de quaisquer construções, 

excepto aquelas que tenham carácter pontual e sirvam para a instalação de 

equipamentos públicos; 

- Considerando o objectivo do PNSAC que visa a protecção dos aspectos naturais, 

desenvolvendo acções tendentes a salvaguarda dos aspectos geológicos com 

interesse científico ou paisagístico, bem como a flora, principalmente a vegetação 

clímax e a fauna que caracteriza a região; 

 

São previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas 1C, 1D, 1E e 1F, do 

Sub-troço 1 e LB, LE e LF, na zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência com este espaço é, com efeito, pouco significativa na área ocupada. Por 

outro lado, as alternativas referidas encontram-se na proximidade do limite a poente, junto 

na Estrada Nacional nº 1, não interferindo, deste modo, com o equilíbrio ecológico do 

PNSAC que se procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de 

Ordenamento. 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como áreas sociais no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC. 
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Descrição/Previsão 

Tratando-se de espaços que, pelas características de estabilidade do seu substrato 

geológico, declive, aptidão agrícola e sensibilidade ecológica, apresentam parâmetros 

favoráveis para a construção de habitats humanos, são previstos impactes sobre este 

espaço, causados pelas alternativas 1C, 1D, 1E e 1F, do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência com este espaço é pouco significativa na área ocupada e, por outro lado, as 

alternativas referidas encontram-se na proximidade do limite a poente, junto na Estrada 

Nacional nº 1, não interferindo, deste modo, com o equilíbrio ecológico do PNSAC que se 

procura salvaguardar no Regulamento do Parque e no respectivo Plano de Ordenamento. 

 

 

6.12.3.1.3 Âmbito Regional 

 

6.12.3.1.3.1 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

 

Dos três PROT estipulados para a área em estudo, apenas o PROT da Área Metropolitana 

de Lisboa foi ratificado. O PROT do Oeste e o PROT do Centro Litoral encontram-se em 

fase de elaboração, pelo que não é possível, por essa razão, proceder à previsão e 

avaliação de impactes sobres estes dois instrumentos de ordenamento territorial regional. 

 

A partir da caracterização da situação de referência, identificam-se, descrevem-se e 

avaliam-se os impactes sobre o PROTAML, considerando, em particular: 

 

- As linhas estratégicas e vertentes de desenvolvimento preconizadas neste 

documento para a AML, designadamente nos domínios do ordenamento territorial e 

dos transportes; 
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- O Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do Plano, que define a 

programação e a coordenação de investimentos, medidas e acções estruturantes 

para a materialização do PROT; 

- As normas orientadoras consagradas no Plano, designadamente as orientações 

territoriais para o triângulo Azambuja-Carregado-Ota. 

 

Trata-se de impactes diferenciados: alguns ocorrerão a partir da fase de construção e 

prolongar-se-ão na fase de exploração; outros apenas surtirão efeitos na fase de 

exploração. 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Desenvolvimento da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, com ligação ao Novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa (Ota), em Bitola Europeia 

 

Descrição/Previsão 

- Considerando que o reforço das acessibilidades internas e externas (portos, 

aeroportos e redes transeuropeias) é apontado como um dos domínios de 

desenvolvimento preconizado nas linhas estratégicas do Plano; 

- Considerando que o Plano define a ligação do futuro Aeroporto de Lisboa à Rede 

Ferroviária em bitola europeia como um objectivo estratégico; 

- Considerando que o Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do 

PROTAML identifica como uma das acções a desenvolver no contexto das grandes 

infra-estruturas de transporte, a Rede Ferroviária de Alta Velocidade, com eventual 

linha de serviço ao Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, como primeira prioridade 

de execução (realização ou início de concretização a curto prazo). 

 

São previstos impactes no território metropolitano, possibilitados pela concretização do 

projecto como um todo, em particular pelas alternativas de ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude elevada, com dupla incidência 

(directa e indirecta), com uma duração permanente, de ocorrência provável, com uma 

dimensão espacial nacional/supra-nacional, sendo irreversível. 
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O impacte é globalmente classificado como positivo muito significativo.  

 

A concretização do projecto, na sua globalidade, contribuirá significativamente para o 

reforço das acessibilidades internas (através da concretização da rede ferroviária de alta 

velocidade) e externas (através da ligação desta rede ao futuro Aeroporto Internacional de 

Lisboa – Ota, o mais importante e de maior dimensão do país), melhorando a dotação de 

boas condições de articulação da AML em termos de acessibilidades e de logística a nível 

nacional e internacional. 

 

A sua incidência é directa em virtude de serem observados impactes resultantes de acções 

do projecto (relação causa-efeito simples), gerados pelas alternativas de ligação ao 

Aeroporto da Ota. É indirecta porque serão observados impactes resultantes de efeitos do 

projecto, designadamente pela melhoria da articulação da AML em termos de 

acessibilidades e de logística a nível nacional e internacional. 

 

A sua ocorrência é classificada como provável devido a algumas incertezas associadas, 

nesta fase de elaboração do EIA, à ligação da rede ferroviária de alta velocidade com o 

Aeroporto da Ota. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá na fase de exploração. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com o triângulo Azambuja-Ota-Carregado 

 

Descrição/Previsão 

- Considerando que o corredor entre Azambuja e Carregado é identificado como uma 

área dinâmica periférica no contexto das dinâmicas territoriais da AML, com 

relevante capacidade de atracção de actividades e residência; 

- Considerando que o triângulo Azambuja-Carregado-Ota é identificado, no contexto 

de uma estrutura polinucleada para a região, como uma das centralidades 

metropolitanas a fomentar; 
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- Considerando que a estratégia de transportes e logística metropolitana reconhece o 

corredor entre a Azambuja e o Carregado como uma das três áreas metropolitanas 

em que o ordenamento e requalificação são identificados como uma prioridade 

estratégica; 

- Considerando que o esquema do modelo territorial metropolitano proposto, destaca a 

Azambuja, inserida no triângulo Azambuja-Carregado-Ota, como a articulação 

principal do norte da AML, uma área logística que deverá ser expandida, estruturada 

e ordenada; 

- Considerando que as normas orientadoras do Plano definem como orientação 

territorial para este espaço o reforço da plataforma logística, associada ao novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa e às dinâmicas já instaladas no Carregado e em 

Vila Nova da Rainha/Azambuja; 

 

São previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas LO A e LO B, da 

zona de ligação ao Aeroporto da Ota e pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F, do Sub-

troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência provável, com uma dimensão espacial 

regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como positivo significativo.  

 

A concretização do projecto, nomeadamente das alternativas de ligação ao Aeroporto da 

Ota, possibilitará reforçar a centralidade do triângulo Azambuja-Carregado-Ota no contexto 

metropolitano, de acordo com os objectivos do Plano, contribuindo para o reforço da 

componente logística (que se propunha no Plano ser expandida, estruturada e ordenada). 

 

A sua ocorrência é também classificada como provável pelas mesmas razões enunciadas 

no impacte anterior. Neste caso, a positividade do impacte está condicionada à 

concretização da Estação da Ota. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá na fase de exploração. 
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IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com espaço florestal no norte do concelho de Azambuja. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando que o esquema do modelo territorial proposto pelo Plano identifica o Norte do 

concelho de Azambuja como uma área florestal a estabilizar, são previstos impactes sobre 

esta área do concelho, causados pelas alternativas 1A, 1C e 1E do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas (através do sub-eixo 1.1.3) sobre espaço florestal 

classificado no PDM é pouco significativa, não “destabilizando” a área florestal do norte do 

concelho. 

 

Trata-se de um impacte que ocorrerá a partir da fase de construção e que se prolongará na 

fase de exploração. 

 

 

6.12.3.1.4 Âmbito Sectorial de Incidência Territorial 

 

6.12.3.1.4.1 Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) 

 

Não são previstos impactes causados pela implementação da rede ferroviária de alta 

velocidade considerando o estipulado nos Decretos-Regulamentares relativos aos três PBH 

analisados no capítulo da caracterização da situação de referência. Com efeito, tal como 

referido no Capítulo V (Ordenamento do Território) destes Decretos-Regulamentares, o 

grande objectivo dos PBH visa, no domínio do ordenamento do território, “permitir o reforço e 

a qualificação da participação em outras actividades e em instrumentos de ordenamento, de forma 
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que os aspectos relativos a recursos hídricos sejam devidamente contemplados, contribuindo ainda 

para uma boa articulação entre os vários instrumentos de planeamento e para o preenchimento das 

respectivas lacunas”. 

 

Neste sentido, e tal como referido no capítulo da caracterização da situação de referência, 

os objectivos e as prioridades estratégicas elencadas nestes diplomas visam contribuir com 

recomendações para o ordenamento das áreas abrangidas pelo domínio hídrico e para os 

planos de ordenamento inscritos no enquadramento legislativo em vigor, designadamente 

na Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e de Urbanismo, (Lei nº 48/98, de 

11 de Agosto) e na respectiva acção legislativa complementar (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 

de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro).  

 

Os regulamentos dos três Planos referem igualmente, em artigo específico destinado à 

articulação dos PBH com o ordenamento do território, que os instrumentos de planeamento 

que definam ou determinem a ocupação física do território (nomeadamente os previstos no 

Artigo 2º do Decreto–Lei nº 380/99, de 22 de Setembro) deverão, até ao final de 2006, em 

articulação com os Planos de Bacia, integrar condicionamentos e proibições para todas as 

actividades, ocupações e utilizações com potenciais impactes significativos sobre o meio 

hídrico, entre as quais (das questões referidas no capítulo da caracterização da situação de 

referência e que interessam à previsão e avaliação de impactes do projecto), a 

movimentação de terras. Os condicionamentos e as proibições a definir deverão estar em 

consonância com a implementação dos Programas de Medidas e Acções do Plano, 

referidos nos respectivos regulamentos. 

 

 

6.12.3.1.4.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROFCL) 

 

O PROFCL aguarda, presentemente, a sua ratificação, não se encontrando em vigor. 

Contudo, foi possível à Equipa aceder à versão apresentada em fase de discussão pública, 

que terminou recentemente, em Janeiro de 2006. 

 

Deste modo, a partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, 

são identificados, descritos e avaliados os impactes sobre a versão do PROFCL 

apresentada para discussão pública, tendo em consideração, em particular: 
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- Os objectivos fundamentais do Plano, elencados no número 3 do artigo 5º do 

Capítulo I da proposta de Regulamento; 

- As áreas sujeitas a Plano de Gestão Florestal (PGF), previstas no artigo 30º do 

Capítulo IV da proposta de Regulamento; 

- As freguesias propostas para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), 

identificadas no número 4 do artigo 32º do Capítulo IV da proposta de Regulamento. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com espaços florestais no território do PROFCL 

 

Descrição/Previsão 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFCL definiu como objectivo 

fundamental a manutenção da proporção de espaços florestais no território (não 

aumentando a proporção de outros usos do solo, nomeadamente espaços sociais, em 

detrimento dos espaços florestais), são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2 e sobre as alternativas 3A, 3B, 

3C, 3D, 3E e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas sobre espaço florestal (o classificado nos PDM 

correspondentes ao território em que o PROFCL irá incidir18) é pouco significativa. 

                                                                  

18 Batalha, Porto de Mós, Marinha Grande, Leiria e Pombal 
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IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com espaços florestais sujeitos a elaboração de Plano de Gestão Florestal 

(PGF) identificados na proposta de Regulamento do PROFCL 

 

Descrição/Previsão 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFCL identifica três áreas sujeitas a 

elaboração de PGF afectadas pelas alternativas propostas para a rede ferroviária de alta 

velocidade no troço em estudo, designadamente a Mata Nacional do Casal da Lebre 

(alternativas 2A e 2B), o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (alternativas 2B e 2D) e 

a Mata Nacional do Ravasco (alternativas 2A e 2C), são previstos impactes sobre estes 

espaços, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C e 2D do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre estas três áreas, sujeitas a elaboração de PGF e 

correspondendo a espaços com servidão de Regime Florestal, dadas as suas 

características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM não sujeito a servidão ou à elaboração de instrumentos de 

planeamento específicos. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com freguesias propostas no PROFCL para instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 
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Descrição/Previsão 

Considerando que a proposta do Regulamento do PROFCL identifica as freguesias de 

Pedreira e de Juncal, do concelho de Porto de Mós; de Cortes, de Arrabal, de Regueira de 

Pontes, de Milagres e de Bidoeira de Cima, do concelho de Leiria e de Almangueira, de 

Pombal e de Carnide, do concelho de Pombal como áreas com espaços florestais 

prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal, são previstos impactes 

sobre os espaços florestais destas freguesias, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D 

2E e 2F do Sub-troço 2 e alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F, do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas referidas nas freguesias sujeitas a instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal regista-se num corredor pouco significativo em termos de ocupação 

face à globalidade do espaço florestal das freguesias enunciadas. 

 

 

6.12.3.1.5 Âmbito Municipal 

 

6.12.3.1.5.1 Planos Directores Municipais 

 

O comboio de alta velocidade constitui um elemento estruturante para a organização do 

território a longo e muito longo prazo, afigurando-se um projecto de extrema importância 

para o país, um desígnio nacional. A dimensão do projecto implicará, no capítulo do 

ordenamento do território, na ocorrência de impactes sobre várias classes de ocupação de 

solo urbano e de solo rural classificadas nos PDM dos municípios afectados. 

 

A partir do trabalho desenvolvido na caracterização da situação de referência, identificam-

se, descrevem-se e avaliam-se os impactes sobre este instrumento de ordenamento 

territorial municipal, em todos os concelhos afectados pela rede ferroviária de alta 

velocidade, considerando: 
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- A ocupação territorial definida nas respectivas Cartas de Ordenamento em vigor 

(levantamento e tratamento de informação relativa às classes de solo urbano e de 

solo rural, a partir da quantificação das diversas classes constantes nestas cartas), 

num corredor de 80 metros, centrado em cada eixo/sub-eixo; 

- As respectivas peças escritas (designadamente os Relatórios Finais e os 

Regulamentos ratificados pelas Resoluções dos Conselhos de Ministros); 

- A informação disponibilizada pelas autarquias, através das reuniões realizadas no 

decurso dos trabalhos do presente EIA (designadamente no que se refere a 

situações pontuais não indicadas nas Cartas de Ordenamento - destacando-se as 

principais alterações às cartas dos PDM ratificados -, bem como de outras iniciativas 

relevantes, não previstas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial dos 

municípios em vigor, considerando ainda as principais alterações eventualmente 

propostas para a área dos eixos/sub-eixos resultantes do processo de revisão dos 

PDM); 

- As questões directamente relacionadas com a Estação de Leiria (Nascente e 

Poente). 

 

O quadro 6.12.2 indica-se a área total de solo urbano e de solo rural por classe de espaço 

afectada por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

O Quadro 6.12.3 sintetiza a área total de solo urbano e de solo rural por classe de espaço 

por cada uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço em estudo. 
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Quadro 6.12.2 – Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos Eixos/Sub-eixos considerados 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixo / Sub-

eixo 
Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

0.1FO/ 0.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 26,3 55,5 

0.1.2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 18,8 18,4 

0.2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 21,8 37,8 

1.1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 11,0 

1.1.2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 14,1 29,8 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 29,7 4,3 36,1 134,3 

1.1.4 11,1 0,1 1,0 3,6 0,0 1,9 0,0 70,6 13,5 

1.2.1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 14,2 50,4 

1.2.2 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 21,8 0,0 53,6 104,2 

1.3.1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 32,8 10,1 

1.3.2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 

1.5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 

2.1.1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 

2.1.3 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 52,3 3,7 

2.1.4 5,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 11,9 116,1 

2.1.5 2,5 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 20,2 57,2 

2.1.6 5,5 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 7,8 56,1 

2.1.7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 6,5 

2.2.1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2.2.2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0 
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Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixo / Sub-

eixo 
Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

2.2.3 25,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 15,6 

2.2.4 30,7 0,2 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 115,9 93,4 

2.2.5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,8 

2.2.6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 39,5 

2.2.7 0,0 3,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 17,5 42,0 

2.3.1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 

2.3.2 9,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 10,4 

2.4.1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 13,7 

2.4.2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 21,8 

2.5.1 6,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 63,3 

2.5.2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 27,9 

2.5.3A 7,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 56,9 

2.5.3B 9,2 3,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 31,5 52,6 

2.5.3C 8,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 52,1 

2.6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 23,5 38,3 

2.7 15,3 0,0 1,5 10,9 0,0 0,0 0,0 22,4 96,9 

2.8.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 

2.8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

2.9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 

2.10 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 

2.11 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 13,0 
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Quadro 6.12.3 – Área total afectada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativa Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 22,8 40,7 

LOB 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 23,0 61,3 

Sub-Troço 1 

1A 11,1 0,1 1,0 9,3 0,0 55,7 4,3 151,8 221,7 

1B 12,3 0,1 1,0 5,5 0,0 47,9 0,0 172,3 211,0 

1C 8,5 0,0 0,0 5,8 0,0 55,7 4,3 147,5 218,3 

1D 9,7 0,0 0,0 1,9 0,0 47,9 0,0 168,0 207,6 

1E 7,4 0,0 0,0 5,8 0,0 55,7 4,3 132,0 218,3 

1F 8,6 0,0 0,0 1,9 0,0 47,9 0,0 152,6 207,6 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 

LB 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 

LC 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 

LD 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 

LE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 

LF 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 

Sub-Troço 2 

2A 14,8 2,6 0,7 12,4 0,0 0,0 6,2 92,2 233,1 

2B 15,8 4,6 0,0 11,7 0,0 0,0 6,2 96,7 240,3 

2C 24,4 2,6 2,2 17,9 0,0 0,0 6,2 102,7 213,9 
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Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Alternativa Espaço 

Urbano 

Espaço 

Urbanizável 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Estrutura 

Ecológica 

Espaço 

Verde/Natural 

Indústria 

Extractiva 

Espaço 

Agrícola 

Espaço 

Florestal 

2D 25,4 4,6 1,5 17,1 0,0 0,0 6,2 107,3 221,2 

2E 55,7 12,7 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 158,4 109,0 

2F 40,6 2,0 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 184,2 103,8 

Sub-Troço 3 

3A 8,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 91,7 

3B 3,8 3,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 48,1 88,0 

3C 8,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 84,8 

3D 2,0 3,5 0,0 1,1 0,0 0,0 3,4 41,0 80,4 

3E 8,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 92,4 

3F 3,5 3,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 47,1 88,3 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Azambuja 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Azambuja, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas LOA e LOB da zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Avaliação 

No caso da alternativa LOA (sub-eixo 1.1.2), trata-se de um impacte de natureza negativa, 

de magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, sendo irreversível, classificado como negativo 

pouco significativo, considerando as linhas de orientação estratégicas definidas no PDM do 

concelho. 

 

Relativamente à alternativa LOB (sub-eixo 1.2.1), trata-se de um impacte de natureza 

negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de 

ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo 

muito significativo.  

 

O espaço afectado por esta alternativa encontra-se integrado na proposta de Plano de 

Pormenor, prevista no PDM, para a zona industrial de Aveiras-Alcoentre, identificada e 

analisada no capítulo da caracterização da situação de referência. A selecção da alternativa 

LOB poderá mesmo inviabilizar o projecto da Câmara Municipal da Azambuja para este 

espaço, interferindo directamente com a estratégia de desenvolvimento económico 

consignada no PDM neste domínio. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Azambuja e de Alenquer 
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja e de Alenquer, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas LOA e LOB da zona de Ligação ao 

Aeroporto da Ota. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo em ambas as 

alternativas. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Azambuja e de Alenquer 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja e de Alenquer, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas LOA e LOB da zona de Ligação ao 

Aeroporto da Ota. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo em ambas as 

alternativas. 
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IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamentos dos PDM de Azambuja, de Caldas da Rainha 

e de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja, de Caldas da Rainha e de Alcobaça, são 

previstos impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F 

do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

No caso da alternativa 1A, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço urbano em Moita do Gavião 

(Alcobaça), Benedita/Candeeiros (Alcobaça), Casal de Baixo/Charneca do Rio Seco 

(Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação de 11,1 ha. Trata-se maioritariamente 

de interferências com perímetros urbanos classificados nos respectivos PDM no último nível 

hierárquico de espaços urbanos, com duas importantes excepções, pelas razões apontadas 

no capítulo de caracterização da situação de referência: Benedita/Candeeiros e Carvalhal, 

com impactes relevantes para o processo de consolidação urbana (preenchimento de 

espaços intersticiais ou de remate de malhas urbanas) definido pelo PDM de Alcobaça, 

provocados pelo Sub-eixo 1.1.4. 

 

Para a alternativa 1B, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, 

de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Moita do Gavião (Alcobaça), Benedita/Candeeiros (Alcobaça), 

Casal de Baixo/Charneca do Rio Seco (Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação 
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total de 12,3 ha, a mais elevada do Sub-troço 1. Também para esta alternativa devem ser 

relevados os mesmos factores que foram ponderados para a avaliação de impactes da 

alternativa 1A, designadamente a interferência com Benedita/Candeeiros e Carvalhal. Os 

restantes perímetros urbanos estão classificados nos respectivos PDM no último nível 

hierárquico de espaços urbanos. 

 

Relativamente à alternativa 1C, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Ninho d’Águia/Venda das Raparigas 

(Alcobaça), Moita do Gavião (Alcobaça), Moita do Poço (Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), 

numa ocupação total de 8,5 ha. Com a excepção de Carvalhal, os restantes perímetros 

urbanos estão classificados nos respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços 

urbanos. 

 

No que concerne à alternativa 1D, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Ninho d’Águia/Venda das Raparigas (Alcobaça), Moita do Gavião 

(Alcobaça), Moita do Poço (Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 9,7 

ha. Também para esta alternativa, com a excepção de Carvalhal, os restantes perímetros 

urbanos estão classificados nos respectivos PDM no último nível hierárquico de espaços 

urbanos. 

 

Para a alternativa 1E, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Ninho d’Águia/Venda das Raparigas 

(Alcobaça), Moita do Poço (Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 7,4 

ha, a mais reduzida do Sub-troço 1. 
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No caso da alternativa 1F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Bairradas (Caldas da Rainha), 

Quebradas (Azambuja), Ninho d’Águia/Venda das Raparigas (Alcobaça), Moita do Gavião 

(Alcobaça), Moita do Poço (Alcobaça) e Carvalhal (Alcobaça), numa ocupação total de 8,6 

ha. 

 

IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 1A e 1B do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Casal de Baixo/Charneca do Rio Seco 

(Sub-eixo 1.1.4), numa ocupação total de 0,1 ha. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo em ambas as 

alternativas. 

 

IMPACTE 6 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 1A e 1B do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com o espaço industrial situado entre a 

Benedita e Candeeiros (Sub-eixo 1.1.4, ao km 38,2), para o qual a Câmara Municipal tem 

projectada a criação da Zona de Localização Empresarial da Benedita, numa ocupação total 

de 1,0 ha. Mais do que a área directamente afectada, o impacte é relevante por poder 

condicionar grandemente este projecto, em virtude da localização do Sub-eixo enunciado. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo muito significativo em ambas as 

alternativas. 

 

IMPACTE 7 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Azambuja e de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Azambuja e de Alcobaça, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

No caso da alternativa 1A, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo significativo.  
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Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto à 

Fábrica da Quinta da Ameixoeira (Azambuja) e a Pedra Redonda (Alcobaça), numa 

ocupação de 9,3 ha, a mais elevada do Sub-eixo 1.  

 

Relativamente à alternativa 1B, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto a 

Ameixoeira (Azambuja) e a Pedra Redonda (Alcobaça), numa ocupação de 5,5 ha.  

 

Para a avaliação efectuada, apontam-se os mesmos factores utilizados na avaliação do 

impacte 1 para a alternativa LOA (Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota). O espaço 

afectado encontra-se integrado na proposta de Plano de Pormenor, prevista no PDM, para a 

zona industrial de Aveiras-Alcoentre (Azambuja). 

 

Para a alternativa 1C, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto à 

Fábrica da Quinta da Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 5,8 ha. 

 

No que se refere à alternativa 1D, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo muito 

significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto a 

Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 1,9 ha, a mais reduzida, juntamente com a 

alternativa 1F, do Sub-troço 1. 

 

Contudo, apesar da área reduzida, quando enquadrada no contexto do Sub-troço, devem 

relevar-se os argumentos elencados na alternativa 1B (proposta de Plano de Pormenor, 

para a zona industrial de Aveiras-Alcoentre). 
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A alternativa 1E afecta as mesmas áreas que a alternativa 1C, sendo, portanto, um impacte 

de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, com uma duração 

permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado 

como negativo significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto à 

Fábrica da Quinta da Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 5,8 ha. 

 

Também a alternativa 1F afecta o mesmo perímetro que a alternativa 1D, pelo que 

classifica-se o impacte como sendo de natureza negativa, de magnitude elevada, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo muito significativo.  

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com espaço industrial proposto junto a 

Ameixoeira (Azambuja), numa ocupação de 1,9 ha, a mais reduzida (com a alternativa 1D), 

do Sub-troço 1. 

 

Destacam-se, para este caso, as questões elencadas nas alternativas 1B e 1D (proposta de 

Plano de Pormenor, para a zona industrial de Aveiras-Alcoentre). 

 

IMPACTE 8 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer e de Rio Maior 

 

Descrição/Previsão 

 

Considerando o disposto nos PDM de Alenquer e de Rio Maior, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

No caso das alternativas 1A, 1C e 1E, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 
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certa, com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo pouco 

significativo. 

 

Estas alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com uma área de 55,7 ha, em duas 

grandes manchas territoriais (junto da Central Termoeléctrica do Carregado, entre os km 1,2 

e 3,2 do Sub-eixo 0.1FO/0.1.1 e entre os km 28 e 33 do Sub-eixo 1.1.3). 

 

Relativamente às alternativas 1B, 1D e 1F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo pouco 

significativo. 

 

Todas as três alternativas interferem, no corredor dos 80 m, com uma área de 47,9 ha, 

correspondendo, com diferenças pouco significativas, aos mesmos espaços enunciados 

para as alternativas 1A, 1C e 1E. 

 

IMPACTE 9 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como indústria extractiva (solo rural) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Rio Maior 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Rio Maior, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 1A, 1C e 1E do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A interferência observa-se no Sub-eixo 1.1.3, entre os km 29,5 e 31,5, numa importante área 

de indústria extractiva consignada no PDM de Rio Maior (entre Bocas e Vale da Pedreira). 
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IMPACTE 10 

 

Identificação 

 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de 

Alcobaça e das Caldas da Rainha 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de Alcobaça e 

das Caldas da Rainha, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A ocupação no corredor dos 80 m oscila entre os 132 ha da alternativa 1E e os 172,3 ha da 

alternativa 1B, tratando-se, em todos os casos, de acordo com os PDM referidos, de áreas 

classificadas nas Cartas de Ordenamento e nos Regulamentos. 

 

IMPACTE 11 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de 

Alcobaça, do Cadaval e das Caldas da Rainha 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alenquer, de Azambuja, de Rio Maior, de Alcobaça, 

do Cadaval e das Caldas da Rainha, são previstos impactes sobre este espaço, causados 

pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F do Sub-troço 1. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A interferência no corredor dos 80 m oscila entre os 207,6 ha das alternativas 1D e 1F e os 

221,7 ha da alternativa 1A. 

 

IMPACTE 12 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD e LF da Zona de Ligação entre os Sub-troços 1 

e 2. 

 

Avaliação 

Trata-se, para todas as alternativas, de impactes de natureza negativa, de magnitude média, 

de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, irreversíveis, classificados como negativos significativos.  

 

No caso da alternativa LA, verifica-se uma interferência, no corredor dos 80 m, com espaço 

urbano em Charneca, numa ocupação de 1,4 ha Para a alternativa LB, a interferência com 

espaço urbano é observada em Ataija de Baixo, numa ocupação de 0,3 ha A alternativa LC 

interfere com espaço urbano em Charneca, numa ocupação de 1,4 ha e em Casal do Rei, 

Ataija de Baixo e Lagoa do Cão (4,4 ha). A alternativa LD interfere com espaço urbano em 

Charneca, numa ocupação de 1,4 ha e com Casal do Rei (1,0 ha). A alternativa LF vai 

interferir com espaço urbano em Lagoa do Cão (1,5 ha). 

 

Todos os perímetros urbanos enunciados estão classificados no PDM de Alcobaça no último 

nível hierárquico de espaços urbanos. 
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IMPACTE 13 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela alternativa LB da Zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

Esta alternativa interfere, no corredor dos 80 m, com Casal do Rei (Eixo 2.10), numa 

ocupação total de 1,5 ha. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 14 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Alcobaça, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF da Zona de Ligação entre os Sub-

troços 1 e 2. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A ocupação no corredor dos 80 m oscila entre os 30,6 ha da alternativa 1LF e os 50,6 ha da 

alternativa LC. 

 

IMPACTE 15 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, de 

Batalha, da Marinha Grande, de Leiria e de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, de Batalha, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se, para todas as alternativas, de impactes de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, irreversíveis, classificados como negativos muito significativos. 

 

A alternativa 2A interfere com espaço urbano em Cadoiço (Alcobaça), Aljubarrota (Alcobaça) 

e Chãos (Alcobaça) em 1,1 ha, Melvoa (Alcobaça), Á-do-Barbas (Leiria), em 5,6 ha, 

Albergaria (Marinha Grande), Barreiros (Leiria) e Regueira de Pontes (Leiria), em 2,5 ha e 

Texugueira (Leiria), Colónia Agrícola dos Milagres (Leiria), Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale 

da Cruz (Pombal), em 5,5 ha, num total de 14,8 ha. 

 

Por sua vez, a alternativa 2B interfere com 15,8 ha de espaço urbano, designadamente em 

Cadoiço (Alcobaça), Aljubarrota (Alcobaça) e Chãos (Alcobaça), em 1,1 ha, Melvoa 

(Alcobaça), Á-do-Barbas (Leiria) e Cerca (Alcobaça), em 5,6 ha, Albergaria (Marinha 
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Grande), Barreiros (Leiria) e Regueira de Pontes (Leiria), em 2,5 ha e Bidoeira de Cima 

(Leiria), Casais da Bidoeira (Leiria), Carnide de Cima (Pombal) e Outeirada (Pombal), em 

6,6 ha. 

 

As interferências da alternativa 2C com espaço urbano ocorrem em Cadoiço (Alcobaça), 

Aljubarrota (Alcobaça) e Chãos (Alcobaça), em 1,1 ha, Campos (Leiria), Venda/Telheiro 

(Leiria, em 15,3 ha, Albergaria (Marinha Grande), Barreiros (Leiria) e Regueira de Pontes 

(Leiria), em 2,5 ha e Texugueira (Leiria), Colónia Agrícola dos Milagres (Leiria), Bidoeira de 

Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 5,5 ha, perfazendo uma área afectada de 24,4 

ha.  

 

Quanto à alternativa 2D, interfere com 25,4 ha de espaço urbano em Cadoiço (Alcobaça), 

Aljubarrota (Alcobaça) e Chãos (Alcobaça), em 1,1 ha, Campos (Leiria), Venda/Telheiro 

(Leiria), em 15,3 ha, Albergaria (Marinha Grande), Barreiros (Leiria) e Regueira de Pontes 

(Leiria), em 2,5 ha e Bidoeira de Cima (Leiria), Casais da Bidoeira (Leiria), Carnide de Cima 

(Pombal) e Outeirada (Pombal, em 6,6 ha. 

 

Das áreas classificadas como espaço urbano atravessadas pelas alternativas 2A, 2B, 2C e 

2D, devem-se destacar, pela sua maior relevância para os sistemas urbanos concelhios (de 

acordo com os respectivos PDM) e pela extensão das áreas afectadas, as interferências 

com o núcleo urbano entre Á-do-Barbas e Campos (alternativas 2A, 2B e 2D) e também 

Bidoeira de Cima (alternativas 2A e 2C, em particular), no concelho de Leiria; com o 

perímetro urbano de Albergaria (todas as quatros alternativas), na Marinha Grande; e com o 

perímetro urbano de Aljubarrota (todas as quatros alternativas), considerado no PDM de 

Alcobaça como aglomerado urbano de nível IV. Estas quatro alternativas terão, 

essencialmente, um impacte global idêntico nestes aglomerados. 

 

A alternativa 2E interfere com espaço urbano em Ataíja de Cima (Alcobaça), Casal de Santa 

Teresa (Alcobaça), Casal Boieiro (Porto de Mós), Outeiro, Pedreiras (Porto de Mós), Cabeço 

da Rocha (Porto de Mós) e Tremoceira (Porto de Mós), em 25 ha e Castanheiro (Porto de 

Mós), Fonte do Oleiro (Porto de Mós), Arergões (Batalha), Celeiro (Batalha), Perulhal 

(Batalha), Alcaidaria (Batalha), Terrinhas (Batalha), Morões (Leiria), Touria (Leiria), 

Ramalharia (Leiria), Azabucho (Leiria), Santa Eufémia (Leiria), Boavista (Leiria), Figueiras 

(Leiria), Pingarelho (Leiria), Bidoeira de Baixo (Leiria), Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da 

Cruz (Pombal), em 30,7 ha. No total, a área afectada classificada como espaço urbano é de 
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55,7 ha. Esta alternativa afecta parcialmente uma área no concelho de Batalha para onde 

está previsto o alargamento do perímetro urbano das localidades de Fontes e Arergões, 

afectando, em Celeiro e em Perulhal, o tecido urbano existente. Irá também ter um impacte 

particularmente negativo em Bidoeira de Cima (Leiria) e no perímetro urbano de Aregões 

(Batalha). Será ainda afectado o perímetro urbano de Pedreiras, classificado com o nível III 

na hierarquia dos aglomerados urbanos do concelho de Porto de Mós. 

 

Por fim, a alternativa 2F afecta 40,6 ha de espaço urbano em Casal do Rei (Alcobaça), 

Ataíja de Baixo (Alcobaça), Azoio (Porto de Mós), Outeiro (Porto de Mós) e Tremoceira 

(Porto de Mós), em 9,9 ha e em Castanheiro (Porto de Mós), Fonte do Oleiro (Porto de 

Mós), Arergões (Batalha), Celeiro (Batalha), Perulhal (Batalha), Alcaidaria (Batalha), 

Terrinhas (Leiria), Morões (Leiria), Touria (Leiria), Ramalharia (Leiria), Azabucho (Leiria), 

Santa Eufémia (Leiria), Boavista (Leiria), Figueiras (Leiria), Pingarelho (Leiria), Bidoeira de 

Baixo (Leiria), Bidoeira de Cima (Leiria) e Vale da Cruz (Pombal), em 30,7 ha. Esta 

alternativa terá as mesmas implicações nos perímetros urbanos de Fontes, Arergões, 

Celeiro, Perulhal e Bidoeira de Cima que foram referidas para a alternativa 2E, afectando 

também, embora com menor impacte, o perímetro urbano de Pedreiras, no concelho de 

Porto de Mós. 

 

IMPACTE 16 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós e de 

Leiria. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós e de Leiria, são previstos 

impactes sobre este espaço, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-

troço 2. 

 

Avaliação 

Para as alternativas 2A, 2B, 2C, 2D e 2F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 
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com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. O impacte é globalmente 

classificado como negativo significativo para as cinco alternativas. 

 

As alternativas 2A, 2B, 2C e 2D interferem com 2,6 ha de espaço urbanizável em 

Aljubarrota, no concelho de Alcobaça. Apesar de se tratar de uma área relativamente 

reduzida, refere-se a um perímetro para espaço urbanizável localizado numa área com um 

relevante crescimento urbano das duas últimas décadas, classificada como de nível IV na 

hierarquia de espaços urbanos do PDM de Alcobaça. As alternativas 2B e 2D interferem 

ainda com 2,0 ha de espaço urbanizável em Bidoeira de Cima (Leiria) Por sua vez, a 

alternativa 2F interfere com 0,2 ha de espaço urbanizável em Boavista (Leiria) e 1,8 ha em 

Tremoceira e Azoio (Porto de Mós). 

 

Para a alternativa 2E, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, 

de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, sendo irreversível. O impacte é globalmente classificado como 

negativo muito significativo. 

 

Esta alternativa interfere com espaço urbanizável em Ataíja de Cima, Casal de Santa Teresa 

e Tremoceira (12,5 ha) e Boavista (0,2 ha). Ataíja de Cima e Casal de Santa Teresa, no 

concelho de Alcobaça, com Tremoceira, no concelho de Porto de Mós e com Boavista, no 

concelho de Leiria. 

 

IMPACTE 17 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 2A, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.683 

 

Avaliação 

Para as alternativas 2A, 2E e 2F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

A interferência da alternativa 2A com espaço industrial ocorre junto a Texugueira (0,7 ha). 

As alternativas 2E e 2F interferem com espaço industrial junto a Soutocico, em Morões (1,5 

ha). 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo para as três 

alternativas. 

 

Para as alternativas 2C e 2D, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

A alternativa 2C interfere com espaço industrial em Figueirinhas e Campos/Maceira (1,5 ha) 

e Texugueira (0,7 ha), enquanto a alternativa 2D interfere apenas em Figueirinhas e 

Campos/Maceira (1,5 ha).  

 

Mais do que a dimensão da área afectada, a interferência das alternativas 2C e 2D com 

espaço industrial em Campos/Maceira significa a afectação da área onde está implantada a 

fábrica de cimentos Maceira-Liz e as respectivas pedreiras, de grande importância para a 

estrutura económica concelhia e regional, como referido no Relatório do PDM de Leiria. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo muito significativo para ambas as 

alternativas. 

 

Refira-se ainda que as áreas classificadas como espaço industrial potencialmente afectadas 

pelo Sub-troço 2 estão todas localizadas no concelho de Leiria. 
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IMPACTE 18 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Leiria e de Porto de Mós 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Leiria e de Porto de Mós, são previstos impactes 

sobre este espaço, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

No caso das alternativas 2A e 2B, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A alternativa 2A interfere com espaço industrial proposto em Cerca (Leiria), em 5,4 ha, 

Regueira de Fontes (Leiria), em 6,2 ha e Chão Velho (Leiria), em 0,8 ha, num total de 12,4 

ha. Por sua vez, a alternativa 2B interfere com espaço industrial proposto apenas em Cerca 

(Leiria), em 5,4 ha e Regueira de Fontes (Leiria), em 6,2 ha, totalizando 11,7 ha. 

 

No que se refere às alternativas 2C e 2D, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial local, irreversível, classificado como negativo muito 

significativo.  

 

As interferências com a alternativa 2C ocorrem em Campos/Maceira (Leiria), em 10,9 ha 

junto à fábrica de cimentos Maceira-Liz, em Regueira de Fontes (Leiria), em 6,2 ha e Chão 

Velho (Leiria), em 0,8 ha. A alternativa 2D interfere com espaço industrial proposto 

igualmente em Campos/Maceira (Leiria), em 10,9 ha e em Regueira de Fontes (Leiria), em 

6,2 ha. A interferência com espaço industrial proposto em Campos/Maceira (área destinada 

em sede de PDM para a expansão da Fábrica de Cimentos de Maceira/Pataias – área cativa 

e área de reserva) afecta a estratégia de desenvolvimento económico consignada no PDM 

de Leiria no domínio da expansão industrial. 
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Relativamente às alternativas 2E e 2F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial regional, irreversível, classificado como negativo pouco 

significativo. 

 

Estas alternativas interferem com espaço industrial proposto junto a Ramalharia, no 

concelho de Leiria e na proximidade de Casais de Baixo, em Porto de Mós. 

 

IMPACTE 19 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como indústria extractiva (solo rural) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Porto de Mós 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Porto de Mós, são previstos impactes sobre este 

espaço, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C e 2D do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo muito significativo. 

 

A área classificada como indústria extractiva, com a qual interferem as alternativas 2A, 2B, 

2C e 2D tem uma dimensão de 6,2 ha e situa-se junto a Juncal. Corresponde à área 

potencial para a exploração de argilas comuns de Alpedriz, onde se encontra uma 

concessão para extracção de argila comum (Pedreira nº 6231 - Ribeira do Grou) que é 

interferida. Trata-se de uma área, tal como referido no capítulo da caracterização da 

situação de referência, em que a extracção de inertes é uma actividade económica 

relevante, identificada no PDM como a mais importante do concelho. 
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IMPACTE 20 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, 

da Batalha, de Leiria e de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A dimensão das áreas classificadas como espaço agrícola, com as quais se identificou 

interferência do corredor de 80 m, varia entre os 92,2 ha (alternativa 2A) e os 184,2 ha 

(alternativa 2F). 

 

IMPACTE 21 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) nos Regulamentos 

e nas Cartas de Ordenamento dos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, 

da Batalha, de Leiria e de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos PDM de Alcobaça, de Porto de Mós, da Marinha Grande, da 

Batalha, de Leiria e de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, causados pelas 

alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A interferência com espaço florestal oscila entre 103,8 ha (alternativa 2F) e 240,3 ha 

(alternativa 2B). 

 

IMPACTE 22 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbano (solo urbano) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se, para todas as alternativas, de impactes de natureza negativa, de magnitude média, 

de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, irreversíveis, classificados como negativos significativos.  

 

A alternativa 3A interfere, no corredor dos 80 m, com espaço urbano em Regato dos 

Mendes e Vale do Salgueiro (0,1 ha), em Vale da Cruz (1,2 ha) e em Regato dos Mendes, 

Crespos, Cavadinha, Sazes, Assanha da Paz e Almagreira (7,4 ha).  

 

No caso da alternativa 3B, interfere com espaço urbano em Vale da Cruz e Vale do Feto 

(1,0 ha) e Matos da Ranha e Roussa (2,8 ha). 

 

A alternativa 3C interfere com espaço urbano em Outeirada, Vale do Salgueiro e Alto dos 

Mendes (0,9 ha) e em Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, Assanha da Paz e 

Almagreira (7,4 ha).  
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Quanto à alternativa 3D, as interferências com espaço urbano ocorrem em Vale do 

Salgueiro e Roussa (2,0 ha). 

 

A alternativa 3E interfere com espaço urbano em Vale da Cruz e Vale do Feto (0,8 ha), em 

Vale do Salgueiro (0,1 ha) e em Regato dos Mendes, Crespos, Cavadinha, Sazes, Assanha 

da Paz e Almagreira (7,4 ha).  

 

Por fim, a alternativa 3F interfere com espaço urbano em Vale da Cruz (0,7 ha) e em Matos 

da Ranha e Roussa (2,8 ha). 

 

Todos os espaços urbanos potencialmente afectados estão classificados na hierarquia 

urbana do PDM de Pombal como aglomerados urbanos de nível V. 

 

IMPACTE 23 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte, para todas as alternativas, de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

As alternativas 3A, 3C e 3E interferem com espaço urbanizável em Assanha da Paz (3,4 

ha), enquanto as alternativas 3B, 3D e 3F interferem com espaço urbanizável em Almagreira 

(3,5 ha). Estas interferências ocorrem em áreas de expansão de perímetros urbanos 

classificados na hierarquia de áreas urbanas do PDM de Pombal como nível V, que se 

caracterizam pela edificação dispersa. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo. 
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IMPACTE 24 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço industrial proposto (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 3B, 3D e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

A interferência com espaço industrial proposto ocorre na área de expansão do Parque 

Industrial Manuel da Mota, afectando uma área de 1,1 ha. Recorde-se que se trata de um 

espaço de grande relevância económica para o concelho de Pombal, que incluirá habitação, 

espaços verdes, comércio e serviços, cuja expansão está implícita no Plano Director 

Municipal e para a qual já existe um Plano de Pormenor, em fase de aprovação. 

 

Trata-se, por isso, de um impacte de natureza negativa, de magnitude elevada, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial local, irreversível, classificado como negativo muito significativo. 

 

IMPACTE 25 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como indústria extractiva (solo rural) no Regulamento 

e na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela alternativa 3D do Sub-troço 3. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

A área classificada como indústria extractiva, com a qual interfere a alternativa 3D, tem uma 

dimensão de 3,4 ha e situa-se no Alto dos Crespos. Corresponde a uma área de extracção 

de argilas comuns, na qual se insere a Pedreira nº 5380 – Vale de Coimbra Nº 3, que será 

afectada. 

 

IMPACTE 26 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

As interferências com o corredor dos 80 m oscilam entre os 30,4 ha da alternativa 3C e os 

48,1 ha da alternativa 3B. 

 

IMPACTE 27 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Pombal, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F do Sub-troço 3. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

As áreas classificadas como espaço florestal com as quais o corredor de 80 m interfere 

oscilam em dimensão entre 80,4 ha (alternativa 3D) e 92,4 ha (Alternativa 3E). 

 

IMPACTE 28 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço agrícola (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela localização da Estação de Leiria (Nascente) 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A proposta nascente da Estação de Leiria, servida pelo Sub-eixo 2.2.4 (alternativas 2E e 

2F), irá afectar apenas 3,9 ha desta classe de espaço. 

 

IMPACTE 29 

 

Identificação 

Interferência com território classificado como espaço florestal (solo rural) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do PDM de Leiria 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes sobre este espaço, 

causados pela localização da Estação de Leiria (Poente) 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo pouco significativo. 

 

A proposta nascente da Estação de Leiria, servida pelo Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 2B, 

2C e 2D), irá afectar apenas 4,4 ha desta classe de espaço. 

 

IMPACTE 30 

 

Identificação 

Localização de Estação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Leiria  

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no PDM de Leiria, são previstos impactes causados pela 

localização da Estação de Leiria (Nascente ou Poente) 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza positiva, de magnitude elevada, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

irreversível, classificado como positivo muito significativo. 

 

A localização de uma estação ferroviária da Linha de Alta Velocidade em Leiria constitui 

uma oportunidade de desenvolvimento económico para o concelho, mas também para o 

território regional, prevendo-se que venha a estimular o crescimento urbano no espaço 

envolvente de implementação, bem como a fixação de actividades económicas, destacando-

se, neste contexto, a opção Poente (sub-eixo 2.1.5, correspondendo às alternativas 2A, 2B, 

2C e 2D), na proximidade de Barosa, entre duas grandes áreas urbanas em expansão 

(Leiria e Marinha Grande). 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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6.12.3.2 Áreas Regulamentares – REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) 

 

Utilizando as mesmas bases e a metodologia adoptada no capítulo da caracterização da 

situação de referência, são identificados, descritos e avaliados os impactes gerados pelas 

interferências dos diversos eixos/sub-eixos nas áreas regulamentares (REN e RAN), a partir 

da respectiva quantificação num corredor de 80 m. 

 

Dadas as particularidades do território atravessado pelo Troço Ota-Pombal e as áreas 

significativas classificadas como REN e RAN, em termos gerais, nas Cartas de 

Condicionantes dos PDM, são observados impactes em ambas as áreas regulamentares em 

todas as alternativas de todos os sub-troços (de acordo com o zonamento definido) para o 

Troço Ota-Pombal. 

 

No caso da REN, como referido no capítulo da caracterização da situação de referência, os 

processos de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações 

e a destruição de vegetação são actividades não permitidas após a classificação e a 

delimitação de território nesta área regulamentar. Contudo, o Decreto-Lei nº 213/92, de 12 

de Outubro, no seu artigo 4º, exceptua as situações em que o desenvolvimento de uma 

actividade de interesse nacional (como o é a rede ferroviária de alta velocidade), regional ou 

local esteja em causa e onde seja demonstrado que não existem alternativas viáveis à sua 

realização. 

 

Relativamente à RAN, importa relevar que o enquadramento legislativo em vigor, 

designadamente através do Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, estabelece que 

nestes espaços “deverão ser proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas, nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e acesso, 

construção de edifícios, aterros, escavações, (…)” – artigo 3º. Contudo,  tal como na REN, 

exceptuam-se algumas situações, designadamente aquelas em que “as vias de 

comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou construções de interesse público 

nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa técnica e economicamente 

aceitável para o seu traçado ou localização” sejam necessárias. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.4 indica a área total de REN e de RAN afectada por cada um dos eixos/sub-

eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.4 – Área total de REN e de RAN afectada, para cada um dos Eixos/Sub-eixos 

Eixo/Sub-eixo REN RAN 

0.1 FO/0.1.1 53,1 43,4 

0.1.2 8,2 5,7 

0.2 18,5 10,1 

1.1.1 6,2 8,9 

1.1.2 13,0 7,3 

1.1.3 66,3 28,4 

1.1.4 79,5 17,1 

1.2.1 16,6 14,5 

1.2.2 53,6 21,3 

1.3.1 43,1 2,6 

1.3.2 46,2 3,9 

1.5 33,8 0,0 

2.1.1 20,0 0,1 

2.1.2 17,9 0,7 

2.1.3 33,6 8,5 

2.1.4 16,8 15,4 

2.1.5 31,9 18,4 

2.1.6 13,5 5,4 

2.1.7 5,3 1,8 

2.2.1 20,0 0,1 

2.2.2 30,5 0,7 

2.2.3 17,4 7,5 

2.2.4 110,1 32,4 

2.2.5 4,7 1,3 

2.2.6 19,6 7,4 

2.2.7 22,5 4,0 

2.3.1 17,6 0,8 

2.3.2 41,1 10,7 

2.4.1 5,1 1,2 

2.4.2 6,7 0,7 

2.5.1 25,3 9,0 

2.5.2 10,6 0,4 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.695 

Eixo/Sub-eixo REN RAN 

2.5.3A 16,2 15,3 

2.5.3B 15,5 13,6 

2.5.3C 16,4 16,6 

2.6 21,9 10,6 

2.7 9,4 8,5 

2.8.1 21,5 4,5 

2.8.2 31,2 5,9 

2.9 31,9 6,2 

2.10 47,0 4,7 

2.11 5,8 1,7 

 

O Quadro 6.12.5 apresenta a área total de REN e de RAN afectada por cada uma das 

alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.5 – Área total de REN e de RAN afectada por alternativa 

Alternativa REN RAN 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 19,2 16,2 

LOB 22,8 23,4 

Sub-troço 1 

1A 207,2 94,6 

1B 204,8 91,8 

1C 217,0 84,0 

1D 214,6 81,3 

1E 204,5 80,2 

1F 202,2 77,4 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 37,9 0,8 

LB 68,4 9,2 

LC 50,6 0,8 

LD 37,6 0,8 

LE 52,7 10,4 

LF 53,4 10,7 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Alternativa REN RAN 

Sub-troço 2 

2A 95,7 47,7 

2B 107,5 51,2 

2C 88,3 40,8 

2D 100,2 44,4 

2E 127,6 39,9 

2F 151,2 43,1 

Sub-troço 3 

3A 28,7 17,7 

3B 47,4 13,2 

3C 26,8 15,7 

3D 44,4 14,5 

3E 28,0 17,2 

3F 46,8 12,7 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como REN na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, nº 79/95, de 20 de Abril e nº 

203/2002, de 1 de Outubro, são previstos impactes sobre a área regulamentar REN, 

causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida (com e sem medidas 

de minimização), de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de 

medidas específicas. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como REN no Sub-troço 1 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), em virtude da área sujeita a interferência pelas alternativas, em todas elas 

superior a 200 ha, no corredor dos 80 m. Com a adopção de medidas de minimização, o 

impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como REN na zona de Ligação entre os Sub-troços 1 

e 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida (com e sem medidas 

de minimização), de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.698 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de 

medidas específicas. 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como REN no Sub-troço 2 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização, de 

incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão 

espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), em virtude da área sujeita a interferência pelas alternativas, em todas elas 

superior a 200 ha, no corredor dos 80 m. Com a adopção de medidas de minimização, o 

impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como REN no Sub-troço 3 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar REN, causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida (com e sem medidas 

de minimização), de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, sendo irreversível.  

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de 

medidas específicas. 

 

IMPACTE 6 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como RAN na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, No Decreto-Lei nº 

196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de 

Dezembro, são previstos impactes sobre a área regulamentar RAN, causados pelas 

alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

IMPACTE 7 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como RAN no Sub-troço 1 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência pelas alternativas, em todas elas superior a 80 ha, no corredor dos 80 m. 

 

IMPACTE 8 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como RAN na zona de Ligação entre os Sub-troços 1 

e 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e LF. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

IMPACTE 9 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como RAN no Sub-troço 2. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área sujeita 

a interferência pelas alternativas. 

 

IMPACTE 10 

 

Identificação 

Interferência com espaço classificado como RAN no Sub-troço 3. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto nos diplomas anteriormente enunciados, são previstos impactes 

sobre a área regulamentar RAN, causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da área 

sujeita a interferência pelas alternativas. 
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6.12.3.3 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

6.12.3.3.1 Domínio Público Hídrico 

 

As propostas de alternativas do comboio de alta velocidade vão interferir apenas com linhas 

de água não navegáveis nem flutuáveis, não afectando, deste modo quaisquer outros 

terrenos do domínio público hídrico nem quaisquer cursos de água, lagos, lagoas, canais ou 

valas flutuáveis ou navegáveis nem as respectivas margens, nem albufeiras de interesse 

público ou respectivas margens. 

 

Atendendo à servidão administrativa relativa aos leitos e às margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico (a legislação em vigor 

estabelece, para as margens destas linhas de água, uma largura de 10 m), identificam-se, 

descrevem-se e avaliam-se os impactes causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos, 

num corredor de 80 m, considerando: 

 

- O número de linhas de água afectadas pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- A área afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada na legislação em 

vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.6 sintetiza o número de linhas de água e a área de servidão afectada relativa 

aos leitos e às margens das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no 

domínio público hídrico por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 
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Quadro 6.12.6 – Linhas de água e área de servidão afectada relativa aos leitos e às margens das 

linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico, por cada um 

dos Eixos/Sub-eixos 

Eixo / Sub-eixo 
Linhas de água 

afectadas (nº) 

Área de servidão 

afectada (ha) 

0.1.1/0.1FO 37  6,2 

0.1.2 11 1,8 

0.2 12 2,0 

1.1.1 5  1,2 

1.1.2 8 1,3 

1.1.3 53 8,9 

1.1.4 34 5,7 

1.2.1 9 1,5 

1.2.2 55 9,2 

1.3.1 8 1,3 

1.3.2 11 1,8 

1.5 9 1,5 

2.1.1 5 0,8 

2.1.2 2 0,3 

2.1.3 18 3,0 

2.1.4 20 3,4 

2.1.5 18  3,0 

2.1.6 20 3,4 

2.1.7 6 1,0 

2.2.1 5 0,8 

2.2.2 2 0,3 

2.2.3 16 2,7 

2.2.4 77 12,9 

2.2.5 2 0,3 

2.2.6 13 2,2 

2.2.7 19 3,2 

2.3.1 2 0,3 

2.3.2 34 5,7 

2.4.1 5 0,8 

2.4.2 10 1,7 

2.5.1 22 3,7 

2.5.2 9 1,5 

2.5.3 27 4,5 

2.6 21 3,5 

2.7 11 1,8 
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Eixo / Sub-eixo 
Linhas de água 

afectadas (nº) 

Área de servidão 

afectada (ha) 

2.8.1 10 1,7 

2.8.2 5 0,8 

2.9 4 0,7 

2.10 3 0,5 

2.11 6 1,0 

 

O Quadro 6.12.7 sintetiza o número de linhas de água e a área de servidão afectada relativa 

aos leitos e às margens das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no 

domínio público hídrico, por cada uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo 

com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.7 – Linhas de água e área de servidão afectada relativa aos leitos e às margens das 

linhas de água não navegáveis nem flutuáveis enquadradas no domínio público hídrico, por 

alternativa 

Alternativa Linhas de água afectadas (nº) Área de servidão afectada (ha) 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 13 2,2 

LOB 14 2,3 

Sub-troço 1 

1A 135 22,7 

1B 138 23,2 

1C 120 20,1 

1D 123 20,7 

1E 118 19,8 

1F 116 19,5 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 7 1,2 

LB 13 2,2 

LC 7 1,2 

LD 7 1,3 

LE 15 2,5 

LF 14 2,4 
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Alternativa Linhas de água afectadas (nº) Área de servidão afectada (ha) 

Sub-troço 2 

2A 76 12,8 

2B 78 13,1 

2C 67 11,3 

2D 69 11,6 

2E 93 15,6 

2F 111 18,6 

Sub-troço 3 

3A 43 7,2 

3B 38 6,4 

3C 36 6,0 

3D 40 6,7 

3E 42 7,1 

3F 34 5,7 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico na zona de ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da 

tipologia e da dimensão da área de servidão sujeita a interferência pelas alternativas. 
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IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 

1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude da área de 

servidão sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico na zona de ligação entre os Sub-troços 1 e 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas LA, LB, LC, LD, LE e 

LF. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da 

tipologia e da dimensão da área de servidão sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico no Sub-troço 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 

2F. 

 

Avaliação 

No caso das alternativas 2A, 2B, 2C, 2D e 2E, trata-se de um impacte de natureza negativa, 

de magnitude reduzida, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível, sendo globalmente 

classificado como negativo pouco significativo, em virtude da tipologia e da dimensão da 

área de servidão sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

No caso da alternativa 2F, trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude 

média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma 

dimensão espacial regional, sendo irreversível, sendo globalmente classificado como 

negativo significativo, em virtude da área de servidão sujeita a interferência pelas 

alternativas. 
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IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e respectivas margens, 

enquadradas no domínio público hídrico no Sub-troço 3. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão relativa às linhas de água não navegáveis nem flutuáveis 

enquadradas no domínio público hídrico, causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 

3F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude da 

tipologia e da dimensão da área de servidão sujeita a interferência pelas alternativas. 

 

 

6.12.3.3.2 Recursos Geológicos 

 

Das actividades de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos (águas de 

nascente, águas minerais naturais e pedreiras), os corredores em estudo interferem 

somente com servidões relativas a pedreiras. 

 

Atendendo à servidão administrativa em vigor enquadrada pelo Decreto-Lei nº 270/2001, de 

6 de Outubro, que fixa a zona de defesa das actividades de prospecção, pesquisa e 

exploração, no caso de linhas férreas, em 50 metros (distância medida a partir da bordadura 

da escavação), identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes causados pelas 

interferências dos eixos/sub-eixos, num corredor de 80 m, considerando: 
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- O número de pedreiras afectadas pelos vários eixos/sub-eixos e, posteriormente, por 

alternativas; 

- A área concessionada afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada 

na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.8 sintetiza o número de pedreiras e a área concessionada afectada, por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.8 – Pedreiras e área concessionada afectada, por cada Eixo/Sub-eixo 

Eixo/Sub-eixo Pedreiras afectadas (nº) Área concessionada afectada (ha) 

2.1.3 1 2,4 

2.2.6 1 4,2 

2.6 1 5,6 

2.7 1 5,6 

 

O Quadro 6.12.9 sintetiza o número de pedreiras e a área concessionada afectada, por cada 

uma das alternativas em análise, por Sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o 

troço. 

 

Quadro 6.12.9 – Pedreiras e área concessionada afectada, por alternativa 

Alternativa Pedreiras afectadas (nº) Área concessionada afectada (ha) 

Sub-troço 2 

2A 1 2,4 

2B 1 2,4 

2C 2 8,0 

2D 2 8,0 

Sub-troço 3 

3B 1 4,2 

3D 1 5,6 

3F 1 4,2 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com actividades de prospecção, pesquisa e exploração de pedreiras no Sub-

troço 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, são previstos 

impactes sobre actividades de prospecção, pesquisa e exploração de pedreiras, causados 

pelas alternativas 2A, 2B, 2C e 2D. 

 

Avaliação 

No caso das alternativas 2C e 2D, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude elevada, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência 

certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível, sendo globalmente 

classificado como negativo muito significativo. 

 

Mais do que a dimensão da área afectada, a interferência das alternativas 2C e 2D com esta 

actividade em Campos/Maceira significa a afectação da área onde está implantada a fábrica 

de cimentos Maceira-Liz e as respectivas pedreiras, de significativa importância, como já 

referido, para a estrutura económica concelhia e regional, tal como salientado no Relatório 

do PDM de Leiria. 

 

No caso das alternativas 2A e 2B, trata-se de um impacte de natureza negativa, de 

magnitude média, de incidência directa, com uma duração permanente, de ocorrência certa, 

com uma dimensão espacial local, sendo irreversível, sendo globalmente classificado como 

negativo significativo. 

 

Trata-se, neste caso, de uma interferência parcial com uma concessão para extracção de 

argila comum, actividade económica relevante no concelho de Porto de Mós. 
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IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com actividades de prospecção, pesquisa e exploração de pedreiras no Sub-

troço 3 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, são previstos 

impactes sobre actividades de prospecção, pesquisa e exploração de pedreiras, causados 

pelas alternativas 3B, 3D e 3F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

irreversível, classificado como negativo significativo. 

 

6.12.3.3.3  Sítios Propostos da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000 

 

As alternativas do comboio de alta velocidade propostas afectam dois sítios da Rede Natura 

2000: Serras de Aire e Candeeiros e Azabuxo/Leiria. 

 

A partir do enquadramento legislativo em vigor, são identificados, descritos e avaliados os 

impactes causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos num corredor de 80 m com a 

servidão definida, considerando a área afectada. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O quadro 6.12.10 sintetiza a área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 

2000, por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 
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Quadro 6.12.10 – Área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000, por cada um dos 

Eixos/Sub-eixos  

Área de Servidão (ha) Eixo/Sub-

eixo RN2000 Serras Aire e Candeeiros RN2000 Azabuxo/Leiria 

1.3.1 27,9 0,0 

1.3.2 17,8 0,0 

1.5 35,9 0,0 

2.2.3 0,4 0,0 

2.2.4 0,0 0,2 

2.3.2 0,3 0,0 

2.8.1 21,2 0,0 

2.8.2 10,8 0,0 

2.9 11,2 0,0 

2.10 14,4 0,0 

 

O quadro 6.12.11 sintetiza a área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000 

por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o 

troço. 

 

Quadro 6.12.11 – Área de servidão afectada relativa a sítios da Rede Natura 2000, por alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

RN2000 Serras Aire e Candeeiros RN2000 Azabuxo/Leiria 

Sub-troço 1 

1C 45,7 0,0 

1D 45,7 0,0 

1E 64,1 0,0 

1F 64,1 0,0 

Ligação entre o Sub-troço 1 e 2 

LB 35,6 0,0 

LE 32,0 0,0 

LF 32,4 0,0 

Sub-troço 2 

2E 0,4 0,2 

2F 0,3 0,2 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000 no Sub-

troço 1 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros, causados pelas alternativas 1C, 1D, 1E 

e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude das 

características da servidão e da dimensão da respectiva área sujeita a interferência pelas 

alternativas. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000 na zona 

de ligação entre os Sub-troço 1 e 2 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros, causados pelas alternativas LB, LE e LF. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 
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O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, em virtude das 

características da servidão e da dimensão da respectiva área sujeita a interferência pelas 

alternativas. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com sítios propostos da lista nacional de sítios da Rede Natura 2000 no Sub-

troço 2 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre o Sítio da 

Rede Natura 2000 de Serras de Aire e Candeeiros e sobre o Sítio da Rede Natura 2000 de 

Azabuxo/Leiria, causados pelas alternativas 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, atendendo à área 

de servidão sujeita a interferência pelas alternativas em ambos os sítios. 

 

 

6.12.3.3.4 Regime Florestal 

 

Verificam-se interferências dos eixos/sub-eixos em análise com área de servidão 

classificada como Regime Florestal (Mata Nacional do Casal da Lebre, Mata Nacional do 

Ravasco e Perímetro Florestal da Charneca do Nicho). 

 

A partir da metodologia seguida no capítulo de caracterização da situação de referência, 

procede-se à identificação, descrição e avaliação dos impactes provocados pelas 

interferências dos diversos eixos/sub-eixos do troço com a servidão Regime Florestal no 
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corredor de 80 m, considerando a respectiva área afectada, de acordo com o 

enquadramento legislativo em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O quadro 6.12.12 sintetiza a área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.12 – Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada um dos Eixos/Sub-

eixos  

Sub-eixo Área de Servidão (ha) Espaço Sujeito a Servidão 

2.1.4 4,3 Mata Nacional do Casal da Lebre 

2.1.6 0,7 Mata Nacional do Ravasco 

2.5.1 7,3 Perímetro Florestal da Charneca do Nicho 

 

O quadro 6.12.13 sintetiza o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão por 

cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.13 – Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão, por alternativa 

Alternativa Área de Servidão (ha)

Sub-troço 2 

2A 5,0 

2B 11,6 

2C 0,7 

2D 7,3 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com áreas sujeitas a servidão de Regime Florestal no Sub-troço 2 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere ao 

definido nos Decretos de 24 de Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de 
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Julho de 1905, são previstos impactes com a Mata Nacional do Casal da Lebre (causados 

pelas alternativas 2A e 2B), com o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (causados 

pelas alternativas 2B e 2D) e com a Mata Nacional do Ravasco (causados pelas alternativas 

2A e 2C) 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre áreas sujeitas a servidão de Regime Florestal, dadas 

as suas características particulares, deve ser diferenciada da afectação de espaço florestal 

classificado nos PDM mas não sujeito a servidão. O impacte é diferenciado por alternativa, 

sendo mais significativo na interferência provocada pela alternativa 2B, única que afecta 

simultaneamente a área de servidão definida para a Mata Nacional do Casal da Lebre e o 

Perímetro Florestal da Charneca do Nicho. 

 

 

6.12.3.3.5 Património Cultural 

 

São observadas duas interferências das alternativas em análise com dois elementos 

patrimoniais classificados e com um elemento patrimonial em processo de classificação. 

 

Considerando o enquadramento legislativo em vigor, designadamente a Lei nº 107/2001, de 

8 de Setembro, que estabelece o regime de protecção legal dos bens imóveis através da 

sua classificação e inventariação, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes 

causados pelas interferências dos eixos/sub-eixos com os elementos patrimoniais 

classificados, num corredor de 80 m, atendendo à área de servidão legalmente definida, de 

50 m a partir dos limites do elemento patrimonial. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 
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O Quadro 6.12.14 sintetiza, para os elementos patrimoniais classificados e em processo de 

clasificação, a área afectada sujeita a servidão, por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 

 

Quadro 6.12.14 – Elementos patrimoniais classificados e em processo de classificação -  área 

afectada sujeita a servidão por cada um dos Eixos/Sub-eixos considerados 

Sub-eixo 
Área de 

Servidão (ha) 
Elemento Patrimonial Sujeito a Servidão 

1.2.2 1,1 Gruta da Senhora da Luz 

2.2.3 0,3 Casa do Monge Lagareiro/“Lagar dos Frades” 

2.1.3 1,6 Ermida de São João Baptista (em processo de classificação) 

 

O Quadro 6.12.15 sintetiza, para os elementos patrimoniais classificados e em processo de 

clasificação, a área afectada sujeita a servidão, por cada uma das alternativas em análise, 

de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.15 – Elementos patrimoniais classificados e em processo de classificação -  área 

afectada sujeita a servidão, por alternativa 

Alternativa Área de Servidão (ha)

Sub-troço 1 

1B 1,1 

1D 1,1 

1F 1,1 

Sub-troço 2 

2A 1,6 

2B 1,6 

2C 1,6 

2D 1,6 

2E 0,3 

2F 0,3 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com elementos patrimoniais classificados no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre a Gruta da 

Senhora da Luz (classificada como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei nº 23743, de 6 de 

Abril de 1934), sujeita a servidão, causados pelas alternativas 1B, 1D e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida (do ponto de vista da 

servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, de 

ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, considerando a 

área afectada. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com elementos patrimoniais classificados no Sub-troço 2. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto na legislação em vigor, são previstos impactes sobre a Casa do 

Monge Lagareiro/“Lagar dos Frades” (classificado como Imóvel de Interesse Público pelo 

Decreto nº 67/97, de 31 de Dezembro), causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C e 2D e sobre 

a Ermida de São João Baptista, em vias de classificação no IPPAR, de acordo com o 

Despacho de 18 de Maio de 1998, sujeita a servidão, causados pelas alternativas 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida (do ponto de vista da 

servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, de 

ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 
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O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, considerando a 

área afectada. 

 

 

6.12.3.3.6 Águas Subterrâneas para Abastecimento Público 

 

Os corredores em estudo vão interferir com dois perímetros de protecção de captações de 

água destinada ao consumo humano: Fonte da Saúde e Fontes das Cinco Bicas. 

 

A partir do enquadramento legislativo em vigor, designadamente o Decreto-Lei nº 382/99, de 

22 de Setembro, que estabelece as zonas de protecção das captações de água destinada 

ao consumo humano, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes causados 

pelas interferências dos eixos/sub-eixos, num corredor de 80 m, atendendo à área de 

servidão legalmente definida, de acordo com o zonamento do perímetro de protecção (Zona 

de Protecção Imediata, Zona de Protecção Intermédia e Zona de Protecção Alargada). 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.16 sintetiza a área dos perímetros de protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano sujeita a servidão, por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 

 

Quadro 6.12.16 - Área dos perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano por cada um dos Eixos/Sub-eixos considerados 

Eixo / Sub-eixo 
Zona de Protecção 

Intermédia (ha) 

Zona de Protecção 

Alargada (ha) 
Total (ha) 

2.2.6 3,2 8,0 11,2 

2.5.3 A/B/C 0,0 1,4 1,4 

2.6 0,0 12,2 12,2 

 

O Quadro 6.12.17 sintetiza a área dos perímetros de protecção de captações de água 

destinada ao consumo humano sujeita a servidão, por cada uma das alternativas em 

análise, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.720 

 

Quadro 6.12.17 - Área dos perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano, por alternativa 

Alternativa Zona de Protecção Intermédia (ha) Zona de Protecção Alargada (ha)  Total (ha) 

Sub-troço 3 

3A 0,0 1,4 1,4 

3B 3,2 8,0 11,2 

3C 0,0 1,4 1,4 

3D 0,0 12,2 12,2 

3E 0,0 1,4 1,4 

3F 3,2 8,0 11,2 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano no Sub-troço 3 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro, são previstos 

impactes sobre perímetros de protecção de captações de água destinada ao consumo 

humano, causados pelas alternativas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, em virtude de se 

tratarem de perímetros de protecção correspondentes à zona de protecção intermédia e à 

zona de protecção alargada. 
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6.12.3.3.7 Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão 

 

Os Eixos/Sub-eixos em estudo para a ligação ferroviária no troço Ota-Pombal afectarão 

linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – RNT), de 150 kV, 

220 kV e 400 kV. 

 

Adoptando os mesmos instrumentos metodológicos utilizados no capítulo da caracterização 

da situação de referência, identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes gerados 

pelas interferências dos diversos eixos/sub-eixos com a servidão regulamentada para a rede 

de energia de muito alta tensão, num corredor de 80 m, considerando: 

 

- o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (45 metros, dividida ao meio pelo 

eixo da linha) regulamentada na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.18 sintetiza o número de vezes e a área de servidão afectada (ha) relativa à 

rede de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-

eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.18 – Intersecções e área de servidão afectada relativa à rede de energia de muito alta 

tensão, por cada um dos Eixos/Sub-eixos considerados 

Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) Eixo/Sub-

eixo 150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

0.1 FO / 0.1.1 1 8 3 0,4 7,1 1,2 

0.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

0.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 0 2 1 0,0 1,0 1,7 

1.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 0 0 4 0,0 0,0 2,0 

1.1.4 0 3 3 0,0 2,5 3,8 

1.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 0 9 5 0,0 4,0 2,4 
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Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) Eixo/Sub-

eixo 150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

1.3.1 0 4 2 0,0 5,5 3,0 

1.3.2 0 3 1 0,0 5,0 1,1 

1.5 0 1 1 0,0 2,1 1,0 

2.1.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 0 1 1 0,0 1,1 1,4 

2.1.4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 0 0 1 0,0 0,0 0,8 

2.1.6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

2.2.5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6 0 2 0 0,0 3,4 0,0 

2.2.7 0 1 0 0,0 0,8 0,0 

2.3.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3ª 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3B 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3C 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.6 0 2 0 0,0 1,3 0,0 

2.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

2.8.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

 

O Quadro 6.12.19 sintetiza o número de vezes que a rede de energia de muito alta tensão 

(150 kV, 220 kV e 400 kV) é intersectada e a área de servidão afectada (ha) por cada uma 

das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 
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Quadro 6.12.19 –  Intersecções e área de servidão afectada na rede de energia de muito alta tensão, 

por alternativa 

Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 0 2 1 0,0 1,0 1,7 

LOB 0 2 1 0,0 1,0 1,7 

Sub-troço 1 

1A 1 11 10 0,4 9,7 7,0 

1B 1 20 11 0,4 13,7 7,3 

1C 1 15 10 0,4 17,7 7,3 

1D 1 24 11 0,4 21,7 7,6 

1E 1 13 10 0,4 14,7 7,2 

1F 1 22 11 0,4 18,7 7,5 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LB 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

LC 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LD 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LE 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

LF 0 0 1 0,0 0,0 0,9 

Sub-troço 2 

2A 0 1 2 0,0 1,1 2,1 

2B 0 1 2 0,0 1,1 2,1 

2C 0 1 2 0,0 1,1 2,1 

2D 0 1 2 0,0 1,1 2,1 

2E 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

2F 0 7 2 0,0 6,6 3,2 

Sub-troço 3 

3A 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3B 0 3 0 0,0 4,2 0,0 

3C 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3D 0 3 0 0,0 2,1 0,0 

3E 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3F 0 3 0 0,0 4,2 0,0 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, sujeitas a servidão, na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere à 

zona de protecção definida no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta 

Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro), são previstos impactes sobre 

linhas de energia de muito alta tensão (220 kV e 400 kV), causados pelas alternativas LOA e 

LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é bastante 

reduzida, tanto nos 220 kV como nos 400 kV. Pode, contudo, ser minimizado com a 

adopção de medidas específicas (alteração do traçado da rede de energia de muito alta 

tensão no sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de 

servidão regulamentada). 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400 kV, sujeitas a servidão, no Sub-troço 1 
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Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV), causados pelas 

alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização (do ponto 

de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, 

de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização)  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é particularmente 

significativa nos 220 kV, sendo também relevante nos 400 kV, quer no número de 

intersecções, quer na área de servidão afectada. Com a adopção de medidas de 

minimização (alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão, no sentido de 

diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada), 

o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 400 kV, sujeitas a servidão, na zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (400 kV), causados pelas alternativas LB, LE e 

LF. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Quer o número de intersecções, quer a interferência das alternativas sobre a área de 

servidão regulamentada é bastante reduzida. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção 

de medidas específicas (alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão no 

sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão 

regulamentada). 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, sujeitas a servidão, no Sub-troço 2 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (220 kV e 400 kV), causados pelas alternativas 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é reduzida (sendo 

superior, no contexto do Sub-troço, para as alternativas 2E e 2F), tanto nos 220 kV como 

nos 400 kV. Pode, contudo, ser minimizada com a adopção de medidas específicas 

(alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão no sentido de diminuir a 

extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV, sujeitas a servidão, no Sub-troço 3. 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, já referido, são previstos impactes 

sobre linhas de energia de muito alta tensão (220 kV), causados pelas alternativas 3B, 3D e 

3F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é bastante 

reduzida. Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas específicas,  

(alteração do traçado da rede de energia de muito alta tensão no sentido de diminuir a 

extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

 

6.12.3.3.8 Gasoduto 

 

A rede de gasoduto localizada na área dos eixos/sub-eixos será afectada pelas propostas 

de alternativas do comboio de alta velocidade. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
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A partir da metodologia desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de 

referência, são identificados, descritos e avaliados os impactes causados pelas 

interferências dos eixos/sub-eixos com a servidão para a rede de gasoduto, num corredor de 

80 m, considerando: 

 

- o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (10 metros para cada lado do 

eixo longitudinal do gasoduto) regulamentada na legislação em vigor. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.20 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.20 – Intersecções e área de servidão afectada na rede de gasoduto, por cada um dos 

Eixos/Sub-eixos considerados 

Eixo / Sub-eixo Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

0.1 FO/0.1.1 1 0,2 

0.1.2 1 0,2 

0.2 1 0,2 

1.1.1 0 0,0 

1.1.2 1 0,2 

1.1.3 1 0,2 

1.1.4 1 0,8 

1.2.1 1 0,2 

1.2.2 1 0,3 

1.3.1 2 0,5 

1.3.2 0 0,0 

1.5 1 0,9 

2.1.1 1 0,5 

2.1.2 0 0,0 

2.1.3 2 0,5 

2.1.4 2 1,3 

2.1.5 2 0,4 

2.1.6 1 0,2 
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Eixo / Sub-eixo Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

2.1.7 1 0,3 

2.2.1 1 0,5 

2.2.2 0 0,0 

2.2.3 0 0,0 

2.2.4 1 0,2 

2.2.5 1 0,3 

2.2.6 1 0,6 

2.2.7 1 0,3 

2.3.1 0 0,0 

2.3.2 0 0,0 

2.4.1 1 0,3 

2.4.2 0 0,0 

2.5.1 2 0,4 

2.5.2 0 0,0 

2.5.3A 0 0,0 

2.5.3B 0 0,0 

2.5.3C 0 0,0 

2.6 1 0,3 

2.7 4 2,3 

2.8.1 0 0,0 

2.8.2 0 0,0 

2.9 0 0,0 

2.10 0 0,0 

2.11 0 0,3 

 

O Quadro 6.12.21 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o 

zonamento previsto para o troço. 
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Quadro 6.12.21 – Intersecções e área de servidão afectada na rede de gasoduto, por alternativa 

Alternativa Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 1 0,2 

LOB 1 0,2 

Sub-troço 1 

1A 4 1,3 

1B 4 1,4 

1C 5 1,0 

1D 5 1,2 

1E 6 1,9 

1F 6 2,0 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 1 0,5 

LB 0 0,0 

LC 1 0,5 

LD 1 0,5 

LE 0 0,0 

LF 0 0,0 

Sub-troço 2 

2A 7 2,4 

2B 8 2,6 

2C 9 3,4 

2D 10 3,7 

2E 1 0,2 

2F 1 0,2 

Sub-troço 3 

3A 0 0,3 

3B 3 1,2 

3C 0 0,0 

3D 2 0,6 

3E 1 0,3 

3F 3 1,1 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão na zona de Ligação ao Aeroporto da 

Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 374/89 e no Decreto-Lei nº 232/90, são previstos 

impactes sobre a faixa de servidão da rede de gasoduto, causados pelas alternativas LOA e 

LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A única interferência de ambas as alternativas sobre a área de servidão regulamentada é 

bastante reduzida (0,2 ha). Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas 

específicas (alteração do traçado do gasoduto no sentido de diminuir a extensão da 

interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão, no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização (do ponto 

de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, 

de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), considerando a interferência sobre a servidão regulamentada, quer no 

número de intersecções (entre as quatro das alternativas 1A e 1B e as seis das alternativas 

1E e1F), quer na área afectada (entre 1 ha da alternativa 1C e 2 ha da alternativa 1F). Com 

a adopção de medidas de minimização (alteração do traçado do gasoduto no sentido de 

diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada), 

o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão na zona de Ligação entre os Sub-

troços 1 e 2 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas LA, LC e LD. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A única interferência sobre a área de servidão regulamentada (nas alternativas referidas) é 

bastante reduzida (0,5 ha). Pode, contudo, ser minimizado com a adopção de medidas 
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específicas, (alteração do traçado do gasoduto no sentido de diminuir a extensão da 

interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão no Sub-troço 2 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média sem medidas de 

minimização e de magnitude reduzida com a adopção de medidas de minimização (do ponto 

de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com uma duração permanente, 

de ocorrência certa, com uma dimensão espacial regional, sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo (sem medidas de 

minimização), considerando a interferência sobre a servidão regulamentada, 

designadamente no número de intersecções e na área afectada pelas alternativas 2D, 2C, 

2B e 2A. Com a adopção de medidas de minimização (alteração do traçado do gasoduto no 

sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão 

regulamentada), o impacte é classificado como negativo pouco significativo. 

 

IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com a rede de gasoduto sujeita a servidão no Sub-troço 3 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com os diplomas já enunciados, são previstos impactes sobre a faixa de servidão 

da rede de gasoduto, causados pelas alternativas 3B, 3D, 3E e 3F. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, com e sem medidas 

de minimização (do ponto de vista da servidão regulamentada), de incidência directa, com 

uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, sendo 

irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é reduzida (entre os 

0,3 ha das alternativas 3A e 3E e os 1,2 ha da alternativa 3B. Pode, contudo, ser minimizado 

com a adopção de medidas específicas (alteração do traçado do gasoduto no sentido de 

diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada). 

 

 

6.12.3.3.9 Organizações e Instalações Militares e Aeroportos e Navegação Aérea 

 

Identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os impactes causados pelas interferências das 

alternativas do Troço Ota-Pombal com as servidões estabelecidas para organizações e 

instalações militares e/ou aeroportos e navegação aérea identificadas no capítulo da 

caracterização da situação de referência, designadamente: 

 

- A interferência com o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - 

Base Militar da Força Aérea nº 2 na Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota pelo Sub-

eixo 1.1.1 (alternativas LO A e LO B) e pelo Sub-eixo 1.1.2 (alternativa LO A); 

- A interferência com o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - 

Base Militar da Força Aérea nº 2 no Sub-troço 1 pelo Sub-eixo 0.1FO/0.1.1 

(alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F), pelo Sub-eixo 0.1.2 (alternativas 1A, 1C e 1E) 

e pelo Sub-eixo 0.2 (alternativa 1B, 1D e 1F); 

- A interferência com a Base Militar da Força Aérea nº 5, de Monte Real no Sub-troço 

2, pelo Sub-eixo 2.1.4 (alternativas 2A e 2B), pelo Sub-eixo 2.1.5 (alternativas 2A, 

2B, 2C e 2D), pelo Sub-eixo 2.1.6 (alternativas 2A e 2C), pelo Sub-eixo 2.2.4 

(alternativas 2E e 2F), pelo Sub-eixo 2.5.1 (alternativa 2D) e pelo Eixo 2.7 

(alternativas 2C e 2D). 
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A previsão e a avaliação de impactes centrar-se-á na área afectada pela servidão 

regulamentada na legislação em vigor (de acordo com o zonamento previsto nos Diplomas 

elencados e já analisados) para cada uma das Bases Militares num corredor de 80 m, tendo 

em consideração o enquadramento efectuado na caracterização da situação de referência. 

 

Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.22 sintetiza, por eixo/sub-eixo, a área de servidão afectada relativa ao 

Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea 

nº 2) por cada um dos eixo/sub-eixo considerados. 

 

Quadro 6.12.22 – Área total afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica 

da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) por cada um dos Eixos/Sub-eixos  

Área de Servidão (ha) 
Eixo / Sub-eixo 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

0.1 FO/0.1.1 0,0 55,6 111,1 

0.1.2 0,0 0,0 10,6 

0.2 0,0 0,0 11,3 

1.1.1 4,6 15,0 19,7 

1.1.2 0,0 14,4 26,6 

1.2.1 0,0 14,3 27,0 

 

O Quadro 6.12.23 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada relativa ao Centro 

de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), de 

acordo com o zonamento previsto para o troço. 
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Quadro 6.12.23 – Área afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), por alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 4,6 29,4 46,2 

LOB 4,6 29,3 46,6 

Sub-troço 1 

1A 0,0 55,6 121,7 

1B 0,0 55,6 122,5 

1C 0,0 55,6 121,7 

1D 0,0 55,6 122,5 

1E 0,0 55,6 121,7 

1F 0,0 55,6 122,5 

 

IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com a 1ª zona de protecção do Centro de Formação Militar e Técnica da Força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à 1ª zona de protecção, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei já referido, que regulamenta a servidão, 

não são permitidas na 1ª zona de protecção, sem autorização prévia da autoridade militar 
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competente, “alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e 

da configuração do solo”. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com a 2ª zona de protecção do Centro de Formação Militar e Técnica da Força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à 2ª zona de protecção, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Considerando o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei já referido que regulamenta a servidão, 

são permitidas as construções isoladas na 2ª zona de protecção, mas sem autorização 

prévia da autoridade militar competente, são proibidos “outros trabalhos de actividades que 

possam inequivocamente prejudicar a segurança da organização ou das instalações ou 

ainda a execução das missões que competem à Força Aérea”, não sendo especificada a 

tipologia de trabalhos a que o Diploma se refere. 

 

IMPACTE 3 

 

Identificação 

Interferência com a superfície de desobstrução do Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) na zona de Ligação ao Aeroporto da 

Ota 
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à superfície de desobstrução, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

Considerando o disposto nos artigos 5º a 8º do Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, a construção da rede ferroviária de alta velocidade e o material circulante não 

constituem obstáculos passíveis de interferir com a servidão definida. Por outro lado, não se 

prevê que as proibições constantes nos artigos 9º e 10º constituam um impedimento à rede 

ferroviária de alta velocidade estando, contudo, sujeitas a autorização prévia da autoridade 

militar. 

 

IMPACTE 4 

 

Identificação 

Interferência com a 2ª zona de protecção do Centro de Formação Militar e Técnica da Força 

Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) no Sub-troço 1 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à 2ª zona de protecção, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 

1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 
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O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, pelas razões 

elencadas no Impacte 2. 

 

IMPACTE 5 

 

Identificação 

Interferência com a superfície de desobstrução do Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41791, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à superfície de desobstrução, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, pelas razões 

elencadas no Impacte 3. 

Porém, como referido no capítulo de caracterização da situação de referência, a área 

abrangida pela servidão militar encontra-se também sujeita a Medidas Preventivas 

destinadas a salvaguardar o espaço definido para a construção do novo Aeroporto de 

Lisboa (Alternativa Ota). Neste caso, a previsão e a avaliação de impactes centrar-se-á na 

área afectada sujeita a Medidas Preventivas, considerando o zonamento previsto nos 

Diplomas enunciados e já analisados nesse capítulo. 

 

O Quadro 6.12.24 sintetiza a área de servidão afectada relativa às Medidas Preventivas 

para o Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 
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Quadro 6.12.24 – Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa por 

cada um dos Eixos/Sub-eixos  

Área de Servidão (ha), por Zona 
Eixo / Sub-eixo 

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

0.1 FO/0.1.1 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 45,6 

0.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 

0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 0,0 

1.1.1 9,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 

1.2.1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 

 

O Quadro 6.12.25 sintetiza a área de servidão afectada relativa às Medidas Preventivas 

para o Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), de acordo com o zonamento previsto para o 

troço. 

 

Quadro 6.12.25 – Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa, por 

alternativa 

Área de Servidão (ha), por Zona 
Alternativas 

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 9,2 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 

LOB 9,2 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 

Sub-troço 1 

1A 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 45,6 

1B 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,4 45,6 

1C 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 45,6 

1D 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,4 45,6 

1E 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 45,6 

1F 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,4 45,6 
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IMPACTE 6 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 1 no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 1, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no Quadro A anexo ao Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, não são permitidas nesta zona “a construção, reconstrução ou ampliação de 

edifícios ou outras instalações, nomeadamente novas instalações ou alterações das já 

existentes, de sistemas e ou equipamentos susceptíveis de originar interferências 

radioeléctricas em futuros equipamentos de apoio à navegação aérea”, bem como 

“alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno”. 

 

IMPACTE 7 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 1A, causados pelas alternativas LOA e LOB. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no Quadro A anexo ao Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, não são permitidas nesta zona “a instalação de novas instalações ou alterações 

das já existentes, de sistemas ou equipamentos susceptíveis de originar interferências 

radioeléctricas em futuros equipamentos de apoio à navegação aérea”, bem como “a 

construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações” ou “alterações 

importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do terreno”, mas 

nestes dois últimos casos, apenas se for atingida a cota máxima indicada. 

 

IMPACTE 8 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 4A, causados pelas alternativas LOA e LOB. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo.  

 

Considerando o disposto no Quadro A anexo ao Decreto-Lei já referido que regulamenta a 

servidão, não são permitidas nesta zona “a construção, reconstrução ou ampliação de 
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edifícios ou outras instalações” ou “alterações importantes, por meio de aterros ou 

escavações, à configuração geral do terreno”, mas apenas se for atingida a cota máxima 

indicada. 

 

IMPACTE 9 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 1A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 1A, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, pelas razões elencadas 

no Impacte 7. 

 

IMPACTE 10 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 4A no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 4A, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 
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Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, pelas razões elencadas 

no Impacte 7. 

 

IMPACTE 11 

 

Identificação 

Interferência com área classificada como Zona 4B no Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto, no Sub-troço 1. 

 

Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Diploma enunciado, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à Zona 4B, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude média, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo significativo, pelas razões elencadas 

no Impacte 7. 

 

O Quadro 6.12.26 sintetiza a área de servidão afectada relativa à Base Aérea nº 5 de Monte 

Real por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 
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Quadro 6.12.26 – Área total afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real por 

cada um dos Eixos/Sub-eixos 

Área de Servidão (ha) 
Eixo/Sub-eixo 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

2.1.4 0,0 0,0 13,0 

2.1.5 0,0 0,0 39,3 

2.1.6 0,0 0,0 33,1 

2.2.4 0,0 0,0 21,2 

2.5.1 0,0 0,0 27,0 

2.7 0,0 0,0 14,0 

 

O Quadro 6.12.27 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada relativa à Base 

Aérea nº 5 de Monte Real, de acordo com o zonamento previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.27 – Área afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real, por 

alternativa 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Sub-troço 2 

2A 0,0 0,0 85,4 

2B 0,0 0,0 79,3 

2C 0,0 0,0 86,3 

2D 0,0 0,0 80,3 

2E 0,0 0,0 21,2 

2F 0,0 0,0 21,2 

 

IMPACTE 12 

 

Identificação 

Interferência com a superfície de desobstrução da Base Aérea nº 5 de Monte Real no Sub-

troço 2 
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Descrição/Previsão 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 41793, são previstos impactes sobre a área de 

servidão relativa à superfície de desobstrução, causados pelas alternativas 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E e 2F. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência certa, com uma dimensão espacial local, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo, pelas mesmas 

razões apontadas no Impacte 3. 

 

 

6.12.3.3.10 Telecomunicações 

 

Os corredores de implantação dos Eixos/Sub-eixos ferroviários em análise interferem, de 

acordo com a informação disponibilizada pela ANACOM, com dois feixes hertzianos com 

servidão radioeléctrica (Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do 

Facho-Serra da Boa Viagem e Feixe Hertziano Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra 

de Candeeiros). 

 

Seguindo a metodologia adoptada no capítulo de caracterização da situação de referência, 

são identificados, descritos e avaliados os impactes provocados pelas interferências dos 

diversos Eixos/Sub-eixos do troço em estudo com as servidões radioeléctricas, neste caso 

num corredor de 80 m, considerando: 

 

- O número de vezes que a servidão é intersectada pelos vários Eixos/Sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- A respectiva área afectada, de acordo com a faixa de servidão regulamentada na 

legislação em vigor; 

- A informação adicional disponibilizada pela ANACOM relativa às interferências 

registadas com as áreas sujeitas à servidão. 
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Trata-se de impactes que ocorrerão a partir da fase de construção e que se prolongarão na 

fase de exploração. 

 

O Quadro 6.12.28 sintetiza o número de vezes que a servidão radioeléctrica é intersectada e 

a área afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 

Quadro 6.12.28 – Intersecções e área de servidão afectada relativa a servidões radioeléctricas por 

cada um dos Eixos/Sub-eixos considerados 

Eixo / Sub-eixo Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

1.1.3 2 3,1 

1.2.2 2 6,4 

2.1.5 1 1,4 

2.2.3 1 2,2 

2.3.2 1 1,7 

 

O Quadro 6.12.29 sintetiza o número de vezes que a servidão é intersectada e a área 

afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento 

previsto para o troço. 

 

Quadro 6.12.29 – Intersecções e área afectada relativa a servidões radioeléctricas, por alternativa 

Alternativas Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Sub-troço 1 

1A 2 3,1 

1B 2 6,4 

1C 2 3,1 

1D 2 6,4 

1E 2 3,1 

1F 2 6,4 

Sub-troço 2 

2A 1 1,4 

2B 1 1,4 

2C 1 1,4 

2D 1 1,4 

2E 1 2,2 

2F 1 1,7 
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IMPACTE 1 

 

Identificação 

Interferência com feixe hertziano de Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão radioeléctrica 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere à 

largura da zona de desobstrução prevista no Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro, são 

previstos impactes sobre este feixe hertziano, causados pelas alternativas 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E e 1F do Sub-troço 1. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas sobre a área de servidão regulamentada é bastante 

reduzida, oscilando entre os 3,1 ha e os 6,4 ha. Mas mais importante, de acordo com as 

informações da ANACOM, não é expectável que a implementação das alternativas em 

análise possa provocar interferências ou perturbações radioeléctricas relativamente a este 

feixes hertziano, tendo em consideração a diferença significativa entre as cotas dos seus 

emissores-receptores e as cotas do terreno onde se inscreve o traçado da ligação 

ferroviária. 

 

IMPACTE 2 

 

Identificação 

Interferência com feixe hertziano da Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do 

Facho-Serra da Boa Viagem, com servidão radioeléctrica 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.749 

 

Descrição/Previsão 

De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, designadamente no que se refere à 

largura da zona de desobstrução prevista no Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro, são 

previstos impactes sobre o feixe hertziano enunciado, causados pelas alternativas 2A, 2B, 

2C, 2D, 2E e 2F do Sub-troço 2. 

 

Avaliação 

Trata-se de um impacte de natureza negativa, de magnitude reduzida, de incidência directa, 

com uma duração permanente, de ocorrência incerta, com uma dimensão espacial regional, 

sendo irreversível. 

 

O impacte é globalmente classificado como negativo pouco significativo.  

 

A interferência das alternativas (uma vez para todas as alternativas do Sub-troço 2) sobre a 

área de servidão regulamentada é bastante reduzida. Também para esta área de servidão, 

considerando as informações disponibilizadas pela ANACOM, não se prevê que a 

implementação das alternativas enunciadas possa provocar interferências ou perturbações 

radioeléctricas com este feixes hertziano, pelas mesmas razões apontadas no impacte 

anterior. 

 

 

6.12.3.4 Síntese de Impactes 

 

A matriz seguinte sintetiza os impactes identificados relativos ao descritor ordenamento do 

território. Para além da sua identificação, da acção ou acções causadora(s) e respectiva 

localização, os impactes são classificados de acordo com os parâmetros previamente 

definidos, já referidos. 
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Quadro 6.12.30 – Matriz síntese de avaliação de impactes - Ordenamento do Território 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.1.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.1.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LOA 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 1ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

LOA 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1 no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.2 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 
Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LOA 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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LOA 
Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.2.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

LOB 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.2.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.754 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Azambuja e de Alenquer 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LOB 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 1ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1 no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99 de Agosto 

Sub-eixo 1.2.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

LOB 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 
Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LOB 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 1.1.1 

Sub-eixo 1.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Sub-troço 1 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

nas Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER I L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

nos Regulamentos e nas Cartas 

de Ordenamentos dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.758 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio 

Maior 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

1A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1A 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

1A 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.1.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 1.1.4 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER I L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

nos Regulamentos e nas Cartas 

de Ordenamentos dos PDM de 

Azambuja e de Alcobaça 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

1B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça e das 

Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça, do 

Cadaval e das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1B 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1B 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.1.4 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1B 

Interferência com servidão 

relativa a elementos 

patrimoniais classificados 

Interferência com a Gruta da 

Senhora da Luz, sujeita a servidão 
Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

1C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio 

Maior 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1C 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1C 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1C 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça e das 

Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

1D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça, do 

Cadaval e das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1D 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1D 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER  R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1D 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Eixo 1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com espaço florestal 

no norte do concelho de 

Azambuja 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Rio 

Maior 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

1E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior e de Alcobaça 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1E 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

1E 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 0.1.2 

Sub-eixo 1.1.3 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1E 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

1F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço de 

conservação da natureza no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Eixo 1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como áreas sociais no 

Regulamento, no Plano e na Carta 

de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Interferência com o triângulo 

Azambuja-Ota-Carregado 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 
EXPL + ●● DIR PER P R IRREV ++ ++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamentos dos 

PDM de Azambuja, de Caldas da 

Rainha e de Alcobaça 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Azambuja 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

1F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

verde/natural (solo rural) nos 

Regulamentos e nas Cartas dos 

PDM de Alenquer e de Rio Maior 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça e das 

Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Sub-eixo 1.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alenquer, de Azambuja, 

de Rio Maior, de Alcobaça, do 

Cadaval e das Caldas da Rainha 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

1F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a 2ª zona de 

protecção do Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea 

da Ota (Base Militar da Força 

Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução do Centro de 

Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar 

da Força Aérea nº 2) 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 1A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

1F 

Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4A no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com área sujeita a 

Medidas Preventivas 

Interferência com área 

classificada como Zona 4B no 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de 

Agosto  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 150 kV, 220 kV e 400kV, 

sujeitas a servidão  

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

1F 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

de Montejunto-Pedra Altar e 

Monte Gordo-Serra de 

Candeeiros, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 1.2.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 

0.1FO/0.1.1 

Eixo 0.2 

Sub-eixo 1.2.2 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

1F 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 1.3.1 

Eixo 1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Alcobaça  

Sub-eixo 2.1.1 

Sub-eixo 2.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LA 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.1.1 

Sub-eixo 2.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.1 

Sub-eixo 2.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  
Sub-eixo 2.1.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LA 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.1 

Sub-eixo 2.1.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

LB 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Eixo 2.10 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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it
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d
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Eixo 2.10 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Alcobaça  

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LB 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), sujeitas a servidão, na zona 

de Ligação entre os Sub-troços 1 

e 2 

Sub-eixo 2.8.1 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

LB 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.10 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Alcobaça  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LC 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  
Sub-eixo 2.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LC 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.2.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Alcobaça  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LD 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  
Sub-eixo 2.2.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LD 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.1 

Sub-eixo 2.3.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM d 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LE 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

LE 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Sub-eixo 2.8.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

LF 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

no Regulamento, no Plano e na 

Carta de Ordenamento do PNSAC 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.792 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Alcobaça 

Eixo 2.9 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM d 

Alcobaça  

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

LF 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

LF 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.8.1 

Eixo 2.9 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Sub-troço 2 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais sujeitos a elaboração de 

Plano de Gestão Florestal (PGF) 

identificados na proposta de 

Regulamento do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 2A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.6 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto 

de Mós 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

2A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN  

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN  

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2A 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão  

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão de 

Regime Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Casal da Lebre e com a Mata 

Nacional do Ravasco, áreas 

sujeitas a servidão de Regime 

Florestal 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

2A 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

2A 

Interferência com servidão 

relativa a elementos 

patrimoniais classificados 

Interferência com a Casa do 

Monge Lagareiro/“Lagar dos 

Frades”, sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais sujeitos a elaboração de 

Plano de Gestão Florestal (PGF) 

identificados na proposta de 

Regulamento do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 2B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Alcobaça e de Leiria. 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

2B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto 

de Mós 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

2B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real   

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

2B 

Interferência com servidão de 

Regime Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Casal da Lebre e com o 

Perímetro Florestal da Charneca 

do Nicho, áreas sujeitas a 

servidão de Regime Florestal 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.4 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

2B 

Interferência com servidão 

relativa a elementos 

patrimoniais classificados 

Interferência com a Casa do 

Monge Lagareiro/“Lagar dos 

Frades”, sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais sujeitos a elaboração de 

Plano de Gestão Florestal (PGF) 

identificados na proposta de 

Regulamento do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, da Marinha 

Grande, de Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de 

Alcobaça 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria. 

Sub-eixo 2.1.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamentos e na Cartas de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

2C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto 

de Mós 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real   

Sub-eixo 2.1.5 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão de 

Regime Florestal 

Interferência com a Mata Nacional 

do Ravasco, área sujeita a 

servidão de Regime Florestal 

Sub-eixo 2.1.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

2C 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.1.6 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

2C 

Interferência com servidão 

relativa a elementos 

patrimoniais classificados 

Interferência com a Casa do 

Monge Lagareiro/“Lagar dos 

Frades”, sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

2D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.808 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais sujeitos a elaboração de 

Plano de Gestão Florestal (PGF) 

identificados na proposta de 

Regulamento do PROFCL 

Sub-eixo 2.5.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

2D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Alcobaça e de Leiria 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.5.1 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Eixo 2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Porto 

de Mós 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

2D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Marinha Grande, de 

Leiria e de Pombal 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.1.5 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

2D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 
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Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real   

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com servidão de 

Regime Florestal 

Interferência com o Perímetro 

Florestal da Charneca do Nicho, 

área sujeita a servidão de Regime 

Florestal 

Sub-eixo 2.5.1 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

2D 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.1.5 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Sub-eixo 2.1.5 

Sub-eixo 2.5.1 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.1.3 

Eixo 2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

2D 

Interferência com servidão 

relativa a elementos 

patrimoniais classificados 

Interferência com a Casa do 

Monge Lagareiro/“Lagar dos 

Frades”, sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.1.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço silvo-

pastoril no Regulamento, no Plano 

e na Carta de Ordenamento do 

PNSAC 

Sub-eixo 2.2.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, de Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de 

Alcobaça, de Porto de Mós e de 

Leiria. 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 

2E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria. 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

nos Regulamentos e nas Cartas 

de Ordenamento dos PDM de 

Leiria e de Porto de Mós 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

2E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.2.4 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Localização da Estação de Leiria 

(Nascente ou Poente) 
Sub-eixo 2.2.4 EXPL + ●●● DIR PER C R IRREV +++ +++ 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real   

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   
Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.816 

A
lt

er
n

a
ti

va
 

Impacte Acção ou acções causadora(s) Localização 

F
as

e 
 

N
a

tu
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

In
ci

d
ê

n
ci

a 

D
u

ra
çã

o
 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

D
im

en
sã

o
 e

s
p

a
ci

al
 

R
ev

er
s
ib

ili
d

a
d

e
 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 s
em

 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

S
ig

n
if

ic
a

d
o

 c
o

m
 

m
ed

id
as

 m
it

ig
a

d
o

ra
s 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.2.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.3 

Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.2.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2E 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Azabuxo/Leiria sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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2E 

Interferência com elementos 

patrimoniais em vias de 

classificação 

Interferência com a Ermida de 

São João Baptista 
Sub-eixo 2.2.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

especial (PEOT) 

Interferência com território 

classificado como espaço silvo-

pastoril no Regulamento, no Plano 

e na Carta de Ordenamento do 

PNSAC 

Sub-eixo 2.3.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, de Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C R IRREV --- --- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) nos 

Regulamentos e nas Cartas de 

Ordenamento dos PDM de Porto 

de Mós e de Leiria 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Leiria. 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

nos Regulamentos e nas Cartas 

de Ordenamento dos PDM de 

Leiria e de Porto de Mós 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

2F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) nos Regulamentos e 

nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM de Alcobaça, de Porto de 

Mós, da Batalha, de Leiria e de 

Pombal 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Leiria (Estação de Leiria) 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   
Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- -- 

Interferência com servidão 

militar e de navegação aérea 

Interferência com a superfície de 

desobstrução da Base Aérea nº 5 

de Monte Real   

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2F 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   
Sub-eixo 2.2.4 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C R IRREV -- - 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV e 400 kV, 

sujeitas a servidão,   

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

rádio-eléctrica 

Interferência com feixe hertziano 

da Serra de Candeeiros-Monte do 

Facho e Monte do Facho-Serra da 

Boa Viagem, com servidão 

radioeléctrica 

Sub-eixo 2.3.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I R IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.4 

Sub-eixo 2.3.2 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Serra Aire e Candeeiros 

sujeita a servidão 

Sub-eixo 2.3.2 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

2F 

Interferência com servidão 

relativa a sítios propostos da 

lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000 

Interferência com Rede Natura 

2000 de Azabuxo/Leiria sujeita a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.4 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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2F 

Interferência com elementos 

patrimoniais em vias de 

classificação 

Interferência com a Ermida de 

São João Baptista 
Sub-eixo 2.2.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER I L IRREV - - 

Sub-troço 3 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

3A 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.5.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

Eixo 2.11 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3A 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

3B 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3B 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV, sujeitas a 

servidão,   

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.1.7 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

3B 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.5.3 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal ((PDM)) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.5.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal ((PDM)) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3C 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal ((PDM)) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal ((PDM)) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal ((PDM)) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.5.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3C 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

3D 
Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Eixo 2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Eixo 2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

3D 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como indústria 

extractiva (solo rural) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Eixo 2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN no Sub-

troço 3 

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3D 

Interferência com servidão da 

rede de energia de muito alta 

tensão 

Interferência com linhas de 

energia de muito alta tensão 

(Rede Nacional de Transporte – 

RNT), de 220 kV, sujeitas a 

servidão,   

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.7 

Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Eixo 2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

3D 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Eixo 2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

3E 
Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.5.3 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3E 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   
Sub-eixo 2.4.1 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.4.1 

Sub-eixo 2.4.2 

Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3E 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Sub-eixo 2.5.3 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com espaços 

florestais no território do PROFCL 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C R IRREV - - 

3F 
Interferência com instrumento 

de ordenamento sectorial de 

incidência territorial (PSIT) 

Interferência com freguesias 

propostas no PROFCL para 

instalação de Zonas de 

Intervenção Florestal 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço urbano 

(solo urbano) no Regulamento e 

na Carta de Ordenamento do 

PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

urbanizável (solo urbano) no 

Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço 

industrial proposto (solo urbano) 

no Regulamento e na Carta de 

Ordenamento do PDM de Pombal 

Sub-eixo 2.2.7 
CONST/ 

EXPL 
- ●●● DIR PER C L IRREV --- --- 

3F 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço agrícola 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 
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Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com território 

classificado como espaço florestal 

(solo rural) no Regulamento e na 

Carta de Ordenamento do PDM 

de Pombal 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como REN   

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

municipal (PDM) 

Interferência com espaço 

classificado como RAN   

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão da 

rede de gasoduto 

Interferência com a rede de 

gasoduto sujeita a servidão   

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Interferência com servidão do 

Domínio Público Hídrico 

Interferência com linhas de água 

não navegáveis nem flutuáveis e 

respectivas margens, 

enquadradas no domínio público 

hídrico sujeitas a servidão 

Sub-eixo 2.2.5 

Sub-eixo 2.2.6 

Sub-eixo 2.2.7 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

3F 

Interferência com servidão 

relativa a actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de recursos 

geológicos 

Interferência com actividades de 

prospecção, pesquisa e 

exploração de pedreiras sujeitas a 

servidão 

Sub-eixo 2.2.6 
CONST/ 

EXPL 
- ●● DIR PER C L IRREV -- -- 
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3F 

Interferência com perímetros de 

protecção de captações de 

água destinada ao consumo 

humano 

Interferência com a Fonte da 

Saúde 
Sub-eixo 2.2.6 

CONST/ 

EXPL 
- ● DIR PER C L IRREV - - 

Impactes Globais Não Localizados 

 

Interferência com instrumento 

de ordenamento territorial 

regional (PROT) 

Desenvolvimento da Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade, 

com ligação ao Novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa Ota, em 

Bitola Europeia 

Troço Ota-

Pombal 
EXPL + ●●● 

DIR 

INDIR 
PER P N IRREV +++ +++ 
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6.12.3.5 Impactes Cumulativos 

 

Como impactes cumulativos (entendidos como um impacte, directo ou indirecto, do projecto 

ao qual se adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções 

- passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro), salientam-se as seguintes 

situações de maior relevância no domínio do ordenamento do território: 

 

- A localização prevista do aeroporto da Ota, com uma estação do comboio de alta 

velocidade, onde se inicia o Sub-eixo 1.1.1 (alternativas LOA e LOB na zona de 

Ligação ao Aeroporto da Ota), interfere com a servidão militar e de navegação aérea 

relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota - Base 

Militar da Força Aérea nº 2, designadamente na 1ª zona de protecção, de acordo 

com o artigo 3º do Decreto-Lei 41791. Esta interferência é cumulativamente 

observada no que se refere às medidas preventivas destinadas a salvaguardar a 

zona definida para a construção do Aeroporto, neste caso, com a Zona 1 estipulada 

pelo Decreto-Lei nº 42/97 e com os quadros A e B anexos ao Decreto-Lei nº 31-A/99, 

que estabelecem um zonamento em quatro grandes áreas, subdivididas em oito 

áreas propostas para sujeição a medidas preventivas; 

- A construção do Aeroporto da Ota, onde se deverá localizar, como referido, uma 

estação, pelas razões elencadas no capítulo da sócio-economia (melhoria e maior 

articulação inter-modal das acessibilidades inter-regionais e internacionais, no 

desenvolvimento do sector terciário na região, em particular dos sectores dos 

transportes, da logística e distribuição, e aumento dos níveis de emprego, no 

surgimento de novos pólos de desenvolvimento urbano e crescimento dos 

aglomerados existentes nas proximidades). A construção do Aeroporto da Ota, em 

conjunto com o projecto do comboio de alta velocidade, resultam num potencial 

impacte cumulativo positivo, definido como um objectivo do PROTAML e no PDM de 

Alenquer; 

- Os investimentos que têm vindo a ser efectuados no corredor entre Azambuja e 

Carregado, bem como a estratégia de transportes e logística metropolitana definida 

para este território, classificado no PROTAML como uma das três áreas no contexto 

metropolitano em que o ordenamento e a requalificação são identificados como uma 

prioridade estratégica, uma área logística a ser expandida, estruturada e ordenada, 

permite verificar que a concretização do comboio de alta velocidade e a construção 
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de uma estação na Ota poderão resultar num impacte cumulativo positivo. O 

PROTAML define como orientação territorial para este espaço o reforço da 

plataforma logística, associada ao novo Aeroporto Internacional de Lisboa e às 

dinâmicas já instaladas no Carregado e em Vila Nova da Rainha/Azambuja; 

- A localização prevista (ou potencial) de uma área empresarial situada parcialmente 

no Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC), junto da Benedita, 

que deverá ocupar uma área de sensivelmente 160 ha, na área de corredor do Sub-

eixo 1.3.1 (alternativas 1C, 1D, 1E e 1F), afectando várias classes de uso do solo 

constantes na Carta de Ordenamento do Plano de Ordenamento da Área Protegida 

do PNSAC (salientando-se o espaço agrícola e silvo-pastoril). Caso a alternativa 

seleccionada contemple este Sub-eixo, a intenção de projecto deverá ficar numa 

situação de inviabilidade; 

- A proposta de um Plano de Pormenor para a Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre 

(prevista no PDM), elaborada pela Câmara Municipal da Azambuja, com uma 

ocupação prevista de 185 ha, na área dos corredores previstos para o Eixo 0.2 

(alternativas 1B, 1D e 1F) e Sub-eixo 1.2.1 (alternativa LOB) e 1.2.2 (alternativas 1B, 

1D e 1F), afectando espaço florestal e espaço agrícola classificado no PDM de 

Azambuja. Caso as alternativas seleccionadas contemplem estes Eixos/Sub-eixos, o 

projecto deverá ficar fortemente condicionado ou mesmo numa situação de 

inviabilidade; 

- A expansão prevista do Parque Empresarial Manuel da Mota em cerca de 280 ha, 

tendo sido já realizado um Plano de Pormenor, elaborado pela Câmara Municipal de 

Pombal, na área do corredor do Sub-eixo 2.2.7 (alternativas 3B, 3D e 3F), afectando 

espaço florestal e espaço agrícola classificado no PDM de Pombal. Caso a 

alternativa seleccionada contemple este Sub-eixo, o projecto deverá ficar fortemente 

condicionado ou mesmo numa situação de inviabilidade; 

- A proposta do Regulamento do PROFCL identifica várias freguesias, referidas no 

capítulo da caracterização da situação de referência, com áreas com espaços 

florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal. Caso as 

alternativas seleccionadas contemplem as áreas identificadas, resultarão num 

impacte cumulativo negativo. 
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6.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 

 

6.13.1 Metodologia 

 

6.13.1.1 Classificação patrimonial 

 

Para estabelecer um Valor Patrimonial para os diversos sítios/elementos patrimoniais 

encontrados foram utilizados dez descritores: 

 

- Inserção paisagística - Relativo ao grau de descaracterização da paisagem 

envolvente / grau de descontextualização do sítio/elemento. 

- Grau de conservação - Relativo ao estado de conservação e à especificidade do 

sítio/elemento. 

- Monumentalidade - Relativo à imponência do sítio/elemento, tendo em conta as suas 

especificidades. 

- Representatividade - Relativa ao tipo de contexto e numa escala regional. 

- Raridade - Relativa ao tipo de contexto e numa escala regional. 

- Valor histórico - Relativo à importância que pode assumir como documento para a 

história local/nacional. 

- Valor etnográfico - Relativo à importância que pode assumir como elemento 

representativo de técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais. 

- Potencial científico - Relativo à importância que pode assumir para a investigação de 

determinada realidade e período. 

- Potencial pedagógico - Relativo à sua possibilidade de utilização pedagógica junto 

do público em geral e escolar em particular. 

- Fiabilidade da avaliação - Relativo ao grau de observação do sítio/elemento e outras 

condicionantes de avaliação dos descritores. 

 

Cada um destes descritores foi avaliado conforme a escala indicada no Quadro 6.13.1. 
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Quadro 6.13.1 - Valores a atribuir aos descritores 

Valores 

3 Elevado 

2 Médio 

1 Reduzido 

0 Sem interesse 

D Indeterminado 

 

Para a obtenção do Valor Patrimonial de cada sítio/elemento atribuíram-se Graus de 

Ponderação a cada um dos descritores que o caracterizam (Quadro 6.13.2), de modo a que 

o Valor Patrimonial resulte da média dos valores desses descritores; naturalmente, quando 

um dos descritores for considerado como “Indeterminado” (ver Quadro 6.13.1), não é 

considerado para a obtenção do Valor Patrimonial do respectivo sítio/elemento. 

 

Quadro 6.13.2 - Graus de ponderação dos descritores usados 

Descritores Grau de Ponderação 

Inserção paisagística 1 

Grau de conservação 6 

Monumentalidade 2 

Representatividade 2 

Raridade 4 

Valor histórico 8 

Valor etnográfico 4 

Potencial científico 8 

Potencial pedagógico 2 

Fiabilidade da observação 4 

Total 41 

 

O valor patrimonial é, assim, calculado multiplicando, para cada descritor, o grau de 

ponderação pelo respectivo valor do descritor e dividido o resultado obtido pelo número de 

descritores. O valor máximo, teórico, é de 12,3 ( 41 X 3 / 10). 

 

Tendo em conta os resultados obtidos em cada caso, estabeleceram-se quatro Classes de 

Valor Patrimonial (Quadro 6.13.3), pelas quais são distribuídos os sítios/elementos 

identificados.  



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.840 

 

Quadro 6.13.3 - Classes de valor patrimonial 

Classes do Valor Patrimonial (VP) 

1 VP < 5,50 

2 5,50 ≤ VP < 6,50 

3 6,50 ≤ VP < 7,50 

4 7,50 ≤ VP 

 

 

6.13.1.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

Os impactes do empreendimento no património construído e arqueológico podem classificar-

se em quatro tipos: 

 

- Uma afectação física, provocada pela implantação física das várias componentes do 

projecto: via (escavações, aterros, pilares de viadutos), restabelecimentos, acessos, 

estacionamento e edifício da estação, subestação; 

- Uma afectação física, provocada pelas infra-estruturas necessárias à construção 

(acessos de obra, estaleiros, manchas de empréstimo ou depósito); 

- Uma afectação na envolvente de um sítio ou elemento patrimonial, causada pela 

proximidade da via, perturbando o seu enquadramento paisagístico, o seu ambiente 

sonoro ou a sua relação de contexto; 

- Uma afectação da envolvente de um sítio ou elemento patrimonial, mas causada 

pela proximidade de infra-estruturas de obra. 

 

Todos estes impactes são negativos, podendo considerar-se os dois primeiros como 

directos e os dois últimos como indirectos. O último é de carácter temporário e reversível. 

 

Foram consideradas como áreas de não afectação aquelas que se encontram fora do limite 

de 200 metros de distância relativamente ao eixo do traçado. Para os sítios de valor 

patrimonial identificados entre os 200 metros e os 50 metros de distância em relação ao 

eixo, foi considerada a existência de um potencial impacte indirecto. 

 

Por último, para os sítios de valor patrimonial que se encontram dentro dos 50 metros em 

relação ao eixo do traçado, foi considerada a existência de um potencial impacte directo no 

sítio. 
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Considerou-se para os sítios situados a menos de 50m mas com traçado em túnel (não 

construído a céu aberto) que o impacte seria indirecto. 

 

Os trabalhos arqueológicos que irão desenvolver-se nas fases subsequentes de projecto e 

de obra, incluindo os trabalhos no âmbito de medidas de minimização (sondagens, 

escavações, etc.), permitirão, com elevada probabilidade, a descoberta de sítios e a 

aquisição de conhecimentos. Trata-se, neste caso, de um impacte positivo. 

 

A dinâmica de desenvolvimento urbano que pode vir a ser potenciada pela localização da 

estação de Leiria também virá a constituir um impacte negativo indirecto, embora incerto. 

 

 

6.13.2 Avaliação de impactes nos sítios patrimoniais identificados 

 

No Quadro 6.13.4 apresentam-se, por sub-eixo, os sítios potencialmente objecto de impacte 

localizados no corredor de 400m de largura, centrado nos eixos. Neste quadro indica-se, 

para cada sítio, a distância ao respectivo eixo ou sub-eixo e o valor patrimonial, calculado de 

acordo com a metodologia apresentada no ponto anterior. 

 

Como já se referiu no subcapítulo 4.13, a caracterização de cada um destes sítios consta de 

fichas reproduzidas no Anexo 4.13.3. Os sítios encontram-se cartografados no Desenho 

LC1_EP_170_102_B, assinalando-se a respectiva folha na 3ª coluna do quadro. 

 

Não tendo sido possível determinar mais que um dos parâmetros de cálculo do valor 

patrimonial para alguns sítios, o respectivo valor é indicado no Quadro 6.13.4 como "ND - 

não determinado". 

 

O sítio 20 é constituído por um conjunto de grutas pré-históricas na ribeira do Mogo, para as 

quais não se dispõe de localizações rigorosas. No entanto, a mancha de ocorrência destas 

grutas é atravessada pelo sub-eixo 2.1.3. 
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Quadro 6.13.4 - Sítios patrimoniais potencialmente afectados pelo projecto 

Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 

protecção 

Folha do 

desenho 

Distância ao 

eixo (m) 
Concelho Categoria Cronologia 

Impacte (D-

Directo; I-

Indirecto) 

Classes de valor 

patrimonial 

(escala 1 a 4) 

nº 19 Vila Nova da 

Rainha 
 01/09 160 (km 3+270) Azambuja Arqueológico Pré-história I 3 

nº 32 Quinta da 

Adufa 
 01/09 140 (km 4+400) Azambuja Etnográfico Indeterminado I 2 

0.1.1 / 

0.1.FO 

nº 33 Malhada  01/09 60 (km 13+340) Alenquer Arqueológico Pré-história I 1 

0.1.2 (A)         

0.2 (A)         

1.1.1 
nº 30 Vale das 

Pedras 
 01/09 13 (km 2+395) Alenquer Arqueológico Pré-história D 3 

nº 28 Quinta do 

Archino 
 01/09 80 (km 2+480) Alenquer Arqueológico Pré-história I ND 

1.1.2 

nº 29 Vale da Forca  01/09 150 (km 2+940) Alenquer Arqueológico Pré-história I 2 

1.1.3 (A)         

1.1.4 (A)         

nº 28 Quinta do 

Archino 
 01/09 80 (km 0+520) Alenquer Arqueológico Pré-história I ND 

1.2.1 

nº 29 Vale da Forca  01/09 150 (km 0+100) Alenquer Arqueológico Pré-história I 2 

nº 24 Gruta da Sra. 

da Luz II 
MN 03/09 

160 (km 

26+740) 
Rio Maior Arqueológico Pré-história I 2 

nº 25 Vales  03/09 44 (km 26+700) Rio Maior Arqueológico Pré-história D ND 1.2.2 

nº 26 Capela da 

Sra. da Luz 
 03/09 60 (km 26+600) Rio Maior 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 3 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 

protecção 

Folha do 

desenho 

Distância ao 

eixo (m) 
Concelho Categoria Cronologia 

Impacte (D-

Directo; I-

Indirecto) 

Classes de valor 

patrimonial 

(escala 1 a 4) 

1.3.1 (A)         

1.3.2 (A)         

1.5 

nº 34 Gruta do 

Carvalhal de 

Turquel 

 04/09 180 (km 1+800) Alcobaça Arqueológico Pré-história I 1 

2.1.1 nº 23 Redondas I  04/09 43 (km 0+180) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 2 

2.1.2 nº 22 Fonte Santa II  04/09 180 (km 2+380) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

nº 11 Olival 

Fechado 
 05/09 33 (km 10+900) Alcobaça Arqueológico Paleolítico D 4 

nº 12 Ermida S. 

João Baptista 
EC 05/09 100 (km 8+880) Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 3 

nº 13 Cruzeiro de 

Olheiros 
 05/09 

0 (túnel) (km 

8+660) 
Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Indeterminado I 3 

2.1.3 

nº 20 Carvalhal de 

Aljubarrota 
 05/09 0 (km 6+500) Alcobaça Arqueológico Pré-história D ND 

nº 7 A-do-Barbas  06/09 
160 (km 

20+080) 
Leiria Arqueológico Romano I 1 

nº 8 Mélvoa I  06/09 
140 (km 

19+800) 
Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 2 2.1.4 

nº 9 Fonte de 

Mélvoa 
 06/09 32 (km 19+760) Alcobaça Etnográfico 

Medieval/Mod

erno 
D 3 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 

protecção 

Folha do 

desenho 

Distância ao 

eixo (m) 
Concelho Categoria Cronologia 

Impacte (D-

Directo; I-

Indirecto) 

Classes de valor 

patrimonial 

(escala 1 a 4) 

2.1.4 
nº 10 Capela de 

Mélvoa 
 06/09 

120 (km 

19+640) 
Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 3 

nº 2 Areeiro da 

Fonte da Matoeira 
 07/09 53 (km 37+780) Leiria Arqueológico Paleolítico I ND 

nº 3 Areeiro da 

Matoeira Sudoeste 
 07/09 33 (km 37+660) Leiria Arqueológico Paleolítico D 2 

nº 4 Casais 2  07/09 5 (km 37+100) Leiria Arqueológico 
Paleolítico 

inferior 
D 2 

nº 5 Casal do 

Fagundo I 
 06/09 60 (km 31+080) Leiria Arqueológico Moderno I ND 

2.1.5 

nº 6 Casal do 

Fagundo II 
 06/09 

180 (km 

30+760) 
Leiria Arqueológico Pré-história I 1 

2.1.6 (A)         

2.1.7 (A)         

nº 22 Fonte Santa II  04/09 180 (km 2+380) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

2.2.1 

nº 23 Redondas I  04/09 43 (km 0+180) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 2 

2.2.2 (A)         

2.2.3 
nº 16 Lagar dos 

Frades 
IIP 05/09 160 (km 7+380) Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Moderno I 3 

2.2.4 
nº 17 Fonte do 

Oleiro 
 05/09 80 (km 18+140) 

Porto de 

Mós 
Arqueológico Romano I 2 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 

protecção 

Folha do 

desenho 

Distância ao 

eixo (m) 
Concelho Categoria Cronologia 

Impacte (D-

Directo; I-

Indirecto) 

Classes de valor 

patrimonial 

(escala 1 a 4) 

nº 18 Serrada  09/09 14 (km 22+420) Batalha Arqueológico Moderno D 1 
2.2.4 

nº 35 Maceirias  09/09 80 (km 24+680) Batalha Arqueológico Romano I ND 

2.2.5 (A)         

2.2.6 (A)         

2.2.7 (A)         

2.3.1 (A)         

nº 14 Capela Na. 

Sra. dos Enfermos 
 05/09 160 (km 3+480 Alcobaça 

Histórico-

Arquitectónico 
Indeterminado I 2 

2.3.2 

nº 15 Poço Laranjo  05/09 54 (km 3+500) Alcobaça Arqueológico Idade Média I 2 

2.4.1 (A)         

2.4.2 (A)         

2.5.1 (A)         

2.5.2 (A)         

2.5.3A/B/C nº 1 Vale Coimbra  08/09 
200 (km 

15+800) 
Pombal Arqueológico Moderno I ND 

2.6 (A)         

2.7 (A)         

2.8.1 (A)         

nº 21 Fonte Santa I  04/09 23 (km 4+600) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 2 

2.8.2 

nº 22 Fonte Santa II  04/09 140 (km 4+340) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 
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Sub-eixos Sítios patrimoniais 
Estatuto de 

protecção 

Folha do 

desenho 

Distância ao 

eixo (m) 
Concelho Categoria Cronologia 

Impacte (D-

Directo; I-

Indirecto) 

Classes de valor 

patrimonial 

(escala 1 a 4) 

2.8.2 
nº 31 Fonte Santa 

III 
 04/09 80 (km 4+400) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 2 

nº 21 Fonte Santa I  04/09 22 (km 2+000) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
D 2 

nº 22 Fonte Santa II  04/09 70 (km 1+600) Alcobaça Etnográfico 
Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 2.9 

nº 31 Fonte Santa 

III 
 04/09 80 (km 1+800) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

2.10 
nº 31 Fonte Santa 

III 
 04/09 60 (km 1+740) Alcobaça Etnográfico 

Moderno/Cont

emporâneo 
I 3 

2.11 (A)         

Nota: (A) Ausência de sítios identificados   ND - Não determinado 

  MN – Monumento Nacional IIP – Imóvel de Interesse Público EC – Em vias de Classificação 
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Dos elementos identificados apenas se encontram classificados ou em vias de classificação 

os nº 12 (Ermida de S. João Baptista, Alcobaça, em vias de classificação), 16 (Lagar dos 

Frades, Alcobaça, Imóvel de Interesse Público) e 24 (Gruta da Senhora da Luz II, Rio Maior, 

Monumento Nacional). 

 

No Quadro 6.13.5 apresenta-se uma avaliação do significado dos impactes, por sub-eixo, 

baseado na valoração patrimonial efectuada e no carácter directo ou indirecto do potencial 

impacte. Constituem excepção os sítios 20 e 25, com avaliação patrimonial quantitativa não 

determinada, mas considerados como muito importantes. 

 

Quadro 6.13.5 - Avaliação de impactes por sub-eixo 

Impactes directos Impactes indirectos Significado do impacte 

Eixo / Sub-

eixo 

em sítios 

com 

Classes de 

VP 3 ou 4 

noutros 

sítios 

em sítios com 

classes de VP 

3 ou 4 ou 

classificados 

ou em vias de 

classificação 

noutros 

sítios 

antes de 

minimização 

após 

minimização 

0.1.1/0.1.FO   19 32, 33 -  

1.1.1 30    --- -- 

1.1.2    28, 29 -  

1.2.1    28, 29 -  

1.2.2 25  24, 26  --- -- 

1.5    34 -  

2.1.1  23   -- - 

2.1.2   22  -  

2.1.3 11, 20  12, 13  --- -- 

2.1.4 9  10 7, 8 --- -- 

2.1.5  3, 4  2, 5, 6 -- - 

2.2.1  23 22  -- - 

2.2.3   16  -  

2.2.4  18 17 35 -- - 

2.3.2    14, 15 -  

2.5.3A/B/C    1 -  

2.8.2  21 22 31 -- - 

2.9  21 22 31 -- - 

2.10    31 -  
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6.13.3 Síntese de impactes 
 

No Quadro 6.13.6 apresenta-se a caracterização dos potenciais impactes identificados, de 

acordo com a metodologia geral adoptada. 

 

Verifica-se que as situações de impacte directo sobre sítios conhecidos são, no geral, 

passíveis de minimização eficaz, anulando ou reduzindo substancialmente o impacte 

potencial. Os impactes considerados como mais significativos dizem respeito a impactes 

directos sobre sítios com importância patrimonial mais elevada. 

 

Analisando o Quadro 6.13.6, verifica-se que o descritor Património Cultural nem sempre se 

apresenta como discriminante em termos de avaliação de alternativas por sub-troço, sendo 

praticamente equivalentes as alternativas de Ligação ao Aeroporto da Ota e do Sub-troço 3. 

 

Em relação aos restantes sub-troços, já é possível distinguir alternativas ligeiramente 

preferíveis em relação às restantes, seja considerando os impactes esperados sem medidas 

mitigadoras seja já avaliando os resultados esperados dessas medidas. Assim, para cada 

um dos sub-troços considerados, temos: 

 

- - Sub-troço 1, são ligeiramente preferíveis as alternativas 1A e 1C; 

- - Ligação entre os Sub-troços 1 e 2, é ligeiramente preferível a alternativa LB; 

- - Sub-troço 2, são ligeiramente preferíveis as alternativas 2E e 2F. 
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Quadro 6.13.6 - Síntese dos impactes por alternativa – Património Cultural 

A
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n
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Impacte 
Acção ou acções 

causadora(s) 
Localização 
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as

e 
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Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOA 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 28, 29, 30 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

LOB 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 28, 29, 30 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

Sub-troço 1 

1A 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Presença da via 19, 32, 33 EXPL - ●● IND PER C L IRREV -  

1B 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 19, 24, 25, 26, 32, 33 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

1C 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Presença da via 19, 32, 33 EXPL - ●● IND PER C L REV -  

1D 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 19, 24, 25, 26, 32, 33 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

1E 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 19, 24, 25, 26, 32, 33, 35 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

1F 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 19, 24, 25, 26, 32, 33, 35 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 22, 23 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 
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A
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Impacte 
Acção ou acções 
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Localização 
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LB 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 31 EXPL - ●● IND PER C L REV -  

LC 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 22, 23 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

LD 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 22, 23 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

LE 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 21, 22, 31 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

LF 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 21, 22, 31 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 

Sub-troço 2 

2A 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 20 
CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

2B 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 20 
CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

2C 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

2D 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - - - 

2E 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 16, 17, 18, 35 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C  IRREV - - - 

2F 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 14, 15, 17, 18, 35 CONST / EXPL - ●●● 

DIR/ 

IND 
PER C L IRREV - - - 
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Sub-troço 3 

3A 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 1 EXPL - ●● IND PER C L REV -  

3B Não identificados    -    I     

3C 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 1 EXPL - ●● IND PER C L REV -  

3D Não identificados    -    I     

3E 
Afectação de sítios 

patrimoniais 
Obra, presença da via 1 EXPL - ●● IND PER C L REV -  

3F Não identificados    -    I     
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6.13.4 Impactes cumulativos 
 

A afectação de elementos com interesse patrimonial tem também probabilidade de ocorrer 

na realização de outros projectos e acções no território atravessado pelos corredores da 

linha de alta velocidade. 

 

Verifica-se, assim, um potencial impacte negativo cumulativo decorrente da afectação de 

valores patrimoniais. 

 

Inversamente, também existirá um impacte negativo cumulativo com os projectos que 

contribuam para o aumento do conhecimento, através de trabalhos de prospecção ou de 

intervenções de minimização. Tratar-se-á, em geral, de grandes projectos para os quais se 

exige este tipo de práticas de salvaguarda.  
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6.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

6.14.1 Metodologia 
 

Na avaliação de impactes do projecto na gestão de resíduos considerou-se que a 

abordagem metodológica mais adequada corresponderia à avaliação da capacidade dos 

sistemas/operadores de gestão de resíduos, existentes ou previstos, para garantir o 

transporte, a valorização e o destino final adequados dos resíduos produzidos durante a 

construção e exploração do projecto. A adopção desta abordagem metodológica concretiza-

se através dos seguintes passos fundamentais: 

 

- Identificação das acções de construção e exploração geradoras de resíduos, 

recorrendo aos elementos do Estudo Prévio, a informações recolhidas em projectos 

similares e à experiência profissional do técnico responsável; 

- Identificação e classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER), designadamente, em relação à sua perigosidade; 

- Estimativa das quantidades dos resíduos originados pela construção e exploração do 

projecto; 

- Determinação da capacidade e disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão 

de resíduos existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para 

garantir o transporte, valorização e destino final adequados das tipologias e 

quantitativos de resíduos potencialmente gerados pelo projecto. 

 

No entanto, a aplicação plena desta metodologia foi limitada pelas seguintes condições: 

 

- No presente Estudo Prévio não são apresentadas estimativas da produção de 

resíduos durante a construção e exploração do projecto, com excepção feita para o 

caso das terras sobrantes resultantes das operações de terraplenagem durante a 

construção. As terras sobrantes constituem, de qualquer modo, o resíduo mais 

problemático em termos de gestão atendendo aos elevados quantitativos previstos. 

Por comparação com projectos similares, é previsível que quantitativos dos restantes 

tipos de resíduos não sejam tão elevados que coloquem problemas à sua gestão. 

- No caso concreto das terras sobrantes que, tal como se referiu, constituem o único 

resíduo para o qual são apresentadas estimativas de produção, não está definido um 
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horizonte temporal concreto para a realização das accções de construção que as 

originam (terraplenagens).  

- Como consequência, não se justifica um cálculo extemporâneo da 

capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos 

existentes e previstos, quer pela falta de estimativas das quantidades de resíduos 

gerados, quer pela ausência de definição das datas previstas para a realização das 

acções geradoras desses resíduos. Este facto inviabiliza qualquer possibilidade de 

determinação da capacidade dos sistemas/operadores, uma vez que esta deverá 

sofrer evoluções significativas no futuro. Os dados disponíveis que se apresentam 

neste estudo correspondem, essencialmente, à descrição da estrutura e 

funcionamento dos sistemas de gestão de resíduos já implementados ou previstos e 

à identificação dos operadores de resíduos não urbanos licenciados, tendo sido 

apresentados no âmbito do sub-capítulo 4.14 (Caracterização da Situação Actual: 

Gestão de Resíduos) e do capítulo 5 (Evolução da Situação Actual Sem Projecto) .  

 

Pela conjugação dos factores descritos, neste capítulo a avaliação desenvolvida é sobretudo 

qualitativa. Em fase de Projecto de Execução, a avaliação de impactes na gestão de 

resíduos deverá ser revista, em consonância com os dados concretos sobre a geração de 

resíduos que então já sejam conhecidos. 

 

 

6.14.2 Impactes na fase de construção 
 

Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes acções 

de projecto: 

 

- Implantação, funcionamento e desactivação de estaleiros; 

- Abertura de acessos de obra; 

- Operação e movimentação de veículos e máquinas afectos à obra; 

- Desmatação; 

- Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do terreno; 

- Execução de escavações e aterros; 

- Execução de fundações; 

- Construção da plataforma e de obras de arte especiais e correntes; 

- Colocação de equipamentos diversos; 

- Gestão das terras sobrantes; 
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- Construção da estação e respectivos acessos. 

 

No Quadro 6.14.1 listam-se os resíduos gerados pelas acções de construção enumeradas, 

os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 

respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do sub-capítulo (de quatro dígitos) 

em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções de construção 

geradoras e a sua perigosidade. 

 

Pela análise do Quadro 6.14.1 verifica-se que uma fracção significativa dos resíduos 

produzidos durante a construção do projecto corresponde a resíduos urbanos e 

equiparados, a resíduos de embalagens, a óleos usados, a pneus usados e a pilhas e outros 

acumuladores usados (de veículos, industriais e similares), para os quais estão 

implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com capacidade para 

garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados.  

 

Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente 

assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito pelo Instituto de Resíduos 

(INR). 

 

Como foi referido no ponto 6.14.1, no presente Estudo Prévio não são apresentadas 

estimativas da produção de resíduos, com excepção do caso das terras sobrantes, o que 

conjugado com a ausência de definição das datas previstas para a realização das acções de 

construção geradoras desses resíduos, impossibilita o calculo da capacidade/disponibilidade 

dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e previstos na área de estudo e 

região envolvente para garantirem a sua adequada gestão. Este facto constitui uma lacuna 

de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada dos impactes 

gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 
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Quadro 6.14.1 - Resíduos gerados pelas acções de construção do projecto 

Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 

08 01 19 
Não 

Implantação, operação e desactivação de estaleiros 

Construção de obras de arte especiais e correntes 

Construção da estação e respectivos acessos 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

Funcionamento de estaleiros (escritórios) 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09 Não 

Implantação, operação e desactivação de estaleiros 

Construção de obras de arte especiais e correntes 

Construção da estação e respectivos acessos 

13 01 09 Óleos hidráulicos minerais clorados Sim 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 01 12 Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis Sim 

13 01 13 Outros óleos hidráulicos Sim 

13 02 04 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 05 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 
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Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

13 02 06 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 07 Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Sim 

13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim 

13 07 02 Gasolina Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não Funcionamento dos estaleiros 

15 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

protecção 
Não Funcionamento dos estaleiros 

16 01 03 Pneus usados Não 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

16 04  03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 

16 06 Pilhas e acumuladores Sim Funcionamento de estaleiros 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos Não 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 

17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatão Sim 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

Execução de fundações 

Construção da plataforma e de obras de arte 

especiais e correntes 

Colocação de equipamentos diversos 

Construção da estação e respectivos acessos 
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Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas Sim 

Funcionamento de estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e máquinas 

afectos à obra 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidas no 17 05 03 Não Execução de escavações e aterros 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não Construção da plataforma 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto Sim 
Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

17 09 02 Resíduos de construção e demolição contendo PCB Sim 

17 09 03 
Outros resíduos de contrução e demolição (incluindo misturas de resíduos) 

contendo substâncias perigosas 
Sim 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 

17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
Não 

Demolição de edifícios e infra-estruturas e limpeza do 

terreno 

Execução de fundações 

Construção da plataforma e de obras de arte 

especiais e correntes 

Colocação de equipamentos diversos 

Construção da estação e respectivos acessos 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Funcionamento dos estaleiros 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados resíduos perigosos 
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Contudo, por comparação com projectos similares não é previsível que a produção de 

resíduos durante a construção, com excepção das terras sobrantes, atinja quantitativos tão 

elevados que não possam ser absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e 

adequadamente geridos. 

 

Com base neste pressuposto, considera-se que o projecto não apresentará impactes 

negativos associados à gestão dos resíduos gerados pelas acções de construção, com 

eventual excepção das terras sobrantes. 

 

Em relação às terras sobrantes, com base na informação disponível no Estudo Prévio, 

nomeadamente no Volume 3 - Geologia e Geotecnia e no Volume 5 - Terraplenagens e 

Drenagem, apresentam-se de seguida os cálculos das quantidades previstas por eixo/sub-

eixo e por alternativa, explicitando-se os pressupostos assumidos para efectuar esses 

cálculos. 

 

De acordo com as directrizes do INR, as terras de escavação não contaminadas só 

constituem resíduo quando cessa a possibilidade da sua reutilização. Com base neste 

pressuposto, consideraram-se como terras sobrantes (resíduo) as que correspondem a: 

 

- Volumes de saneamento de solos não adequados à fundação de aterros, 

nomeadamente aluviões e margas. Estes solos terão que ser retirados e enviados 

para valorização ou depósito e substituídos por solos granulares de características 

adequados à constituição de uma boa base para a execução dos aterros. Por razões 

económicas e ambientais assume-se que, sempre que possível, a reposição dos 

solos saneados deve ser efectuada como solos de escavação reutilizáveis. 

- Solos não reutilizáveis provenientes da escavação. Uma parte importante dos solos 

a escavar não cumprem as características mínimas para serem reutilizados em 

aterro, pelo que terão que ser enviados para valorização ou depósito. O Estudo 

Geológico-Geotécnico (Volume 3) estima percentagens variáveis de solos de 

escavação a rejeitar consoante as formações de origem. Para os solos provenientes 

da escavação em linha estimaram-se percentagens da ordem dos 5% a 15%, tendo-

se assumido o valor médio de 10% para realização dos cálculos. No caso dos solos 

provenientes da escavação em túnel estimou-se uma percentagem de 75%. 

- Solos em excesso resultantes do balanço de terras entre o volume de escavação 

reutilizável e o volume necessário para a execução dos aterros. 
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No Quadro 6.14.2 apresentam-se as estimativas dos volumes totais de terras escavadas, 

que incluem os solos a sanear para fundação dos aterros, e de terras necessárias para 

execução de aterros, por eixo/sub-eixo. 

 

Com base nos volumes apresentados no Quadro 6.14.2, procedeu-se ao cálculo do volume 

total de terras escavadas não passível de reutilização na execução dos aterros, constituindo 

um resíduo de construção que terá que ser conduzido directamente a valorização ou a 

depósito, conforme as suas características e as soluções de gestão disponíveis. O volume 

calculado, apresentado por eixo/sub-eixo (Quadro 6.14.3) e por alternativa (Quadro 6.14.5), 

corresponde ao somatório dos solos a sanear para fundação dos aterros e das terras de 

escavação em linha e em túnel que não cumprem as condições mínimas para serem 

reutilizadas em aterro.  

 

Pela análise dos valores calculados verifica-se que ao longo do troço em estudo serão 

gerados volumes variáveis de terras não reutilizáveis, conforme o trecho em análise. Os 

volumes mais elevados estimam-se no sub-troço 2, variando entre 1,3 e 1,6 milhões m3 de 

terras. No sub-troço 1 todas as alternativas apresentam volumes de terras que rondam 1 

milhão m3, valor que se reduz para cerca de metade no caso das alternativas do sub-troço 3. 

Na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2, os volumes estimados são bastante reduzidos 

em relação aos estimados para os sub-troços e definem dois conjuntos de alternativas: um, 

constituído pelas alternativas LA, LC, LD, com valores reduzidos da ordem dos 3 mil m3 de 

terras, e outro com valores comparativamente bastante mais elevados que rodam os 75 mil 

m3 de terras, constituído pelas restantes alternativas (LB, LE, LF). 
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Quadro 6.14.2 - Volumes totais de terras escavadas e de terras necessárias para execução de aterros por eixo/sub-eixo 

Escavação (m3) Aterro (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 

Escavação em 

linha (B) 

Escavação em 

túnel (C) 

Volume total  

(D = A + B + C) 

Aterro comum 

(E) 

Aterros especiais 

(F) 

Volume total 

(G = E + F) 

0.1.1+FO 97.127 2.966.153 0 3.063.280 581.176 1.612.348 2.193.524 

0.1.2 0 164.058 0 164.058 297.208 0 297.208 

Total Eixo 0.1 97.127 3.130.211 0 3.227.338 878.384 1.612.348 2.490.732 

Total Eixo 0.2 0 452.885 0 452.885 475.396 0 475.396 

1.1.1 37.500 112.118 0 149.618 97.216 0 97.216 

1.1.2 69.888 125.850 0 195.738 405.081 0 405.081 

1.1.3 248.235 2.399.556 0 2.647.791 1.850.708 920.258 2.770.966 

1.1.4 0 1.473.536 0 1.473.536 504.246 0 504.246 

Total Eixo 1.1 355.623 4.111.060 0 4.466.683 2.857.251 920.258 3.777.509 

1.2.1 85.888 605.337 0 691.225 555.049 0 555.049 

1.2.2 129.164 2.892.766 0 3.021.930 1.472.113 752.100 2.224.213 

Total Eixo 1.2 215.052 3.498.103 0 3.713.155 2.027.162 752.100 2.779.262 

1.3.1 0 130.481 0 130.481 604.787 0 604.787 

1.3.2 0 363.087 0 363.087 144.243 0 144.243 

Total Eixo 1.3 0 493.568 0 493.568 749.030 0 749.030 

Total Eixo 1.5 0 439.271 0 439.271 433.090 315.375 748.465 

2.1.1 0 25.370 0 25.370 376.254 0 376.254 

2.1.2 0 0 0 0 354.542 0 354.542 

2.1.3 54.605 1.136.057 206.240 1.396.902 345.885 1.138.554 1.484.439 

2.1.4 317.459 4.787.594 0 5.105.053 993.957 1.016.562 2.010.519 

2.1.5 108.298 1.504.428 0 1.612.726 199.305 893.315 1.092.620 

2.1.6 0 1.888.008 0 1.888.008 538.402 395.405 933.807 
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Escavação (m3) Aterro (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 

Escavação em 

linha (B) 

Escavação em 

túnel (C) 

Volume total  

(D = A + B + C) 

Aterro comum 

(E) 

Aterros especiais 

(F) 

Volume total 

(G = E + F) 

2.1.7 0 42.954 0 42.954 57.664 0 57.664 

Total Eixo 2.1 480.362 9.384.411 206.240 10.071.013 2.866.009 3.443.836 6.309.845 

2.2.1 0 26.164 0 26.164 466.718 0 466.718 

2.2.2 0 0 0 0 791.619 0 791.619 

2.2.3 44.250 716.114 0 760.364 1.316.550 2.224 1.318.774 

2.2.4 58.200 5.501.070 811.749 6.371.019 1.603.723 1.102.935 2.706.658 

2.2.5 0 49.291 0 49.291 58.374 5.357 63.731 

2.2.6 42.000 796.736 0 838.736 761.687 1.068.833 1.830.520 

2.2.7 0 3.558.520 0 3.558.520 180.263 78.624 258.887 

Total Eixo 2.2 144.450 10.647.895 811.749 11.604.094 5.178.934 2.257.973 7.436.907 

2.3.1 0 10.186 0 10.186 98.766 0 98.766 

2.3.2 152.200 815.585 0 967.785 1.295.838 131.109 1.426.947 

Total Eixo 2.3 152.200 825.771 0 977.971 1.394.604 131.109 1.525.713 

2.4.1 0 617.556 0 617.556 52.496 6.852 59.348 

2.4.2 4.000 608.378 0 612.378 395.609 4.873 400.482 

Total Eixo 2.4 4.000 1.225.934 0 1.229.934 448.105 11.725 459.830 

2.5.1 41.000 2.160.323 0 2.201.323 666.912 0 666.912 

2.5.2 4.000 872.806 0 876.806 225.711 191.439 417.150 

2.5.3A 7.300 3.741.987 0 3.749.287 1.243.776 2.033.412 3.277.188 

Total Eixo 2.5 52.300 6.775.116 0 6.827.416 2.136.399 2.224.851 4.361.250 

Total Eixo 2.6 308.800 1.562.376 0 1.871.176 534.469 871.695 1.406.164 

Total Eixo 2.7 283.847 3.211.063 0 3.494.910 1.144.641 767.051 1.911.692 

2.8.1 0 741.041 0 741.041 147.325 203.044 350.369 
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Escavação (m3) Aterro (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 

Escavação em 

linha (B) 

Escavação em 

túnel (C) 

Volume total  

(D = A + B + C) 

Aterro comum 

(E) 

Aterros especiais 

(F) 

Volume total 

(G = E + F) 

2.8.2 0 0 0 0 458.247 406.035 864.282 

Total Eixo 2.8 0 741.041 0 741.041 605.572 609.079 1.214.651 

Total Eixo 2.9 0 9.810 0 9.810 501.379 281.098 782.477 

Total Eixo 2.10 0 17.616 0 17.616 650.499 0 650.499 

Total Eixo 2.11 0 682.343 0 682.343 20.999 0 20.999 

Notas: 
O volume de escavação em linha corresponde ao somatório dos volumes de escavação em solo e em rocha (escavação com recurso a explosivos). 
Os volumes de aterro indicados englobam os volumes necessários para o coroamento, corpo e partes superiores e inferiores dos aterros, bem como para a reposição de solos 
saneados. 
O volume de aterro comum corresponde ao volume de terras necessário para construir os aterros com alturas máximas de cerca de 15 m. 
O volume de aterro especial corresponde ao volume de terras necessário para construir aterros com alturas superiores a 15 m, que poderão atingir 20 m, e excepcionalmente, 
25 m a 30 m. 
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Quadro 6.14.3 - Volumes de terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros por 

eixo/sub-eixo 

Terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 

Escavação em 

linha não 

reutilizável  

(H = 0,1xB) 

Escavação em 

túnel não 

reutilizável  

(I = 0,75xC) 

Volume total  

(J = A + H + I) 

0.1.1+FO 97.127 296.615 0 393.742 

0.1.2 0 16.406 0 16.406 

Total Eixo 0.1 97.127 313.021 0 410.148 

Total Eixo 0.2 0 45.289 0 45.289 

1.1.1 37.500 11.212 0 48.712 

1.1.2 69.888 12.585 0 82.473 

1.1.3 248.235 239.956 0 488.191 

1.1.4 0 147.354 0 147.354 

Total Eixo 1.1 355.623 411.106 0 766.729 

1.2.1 85.888 60.534 0 146.422 

1.2.2 129.164 289.277 0 418.441 

Total Eixo 1.2 215.052 349.810 0 564.862 

1.3.1 0 13.048 0 13.048 

1.3.2 0 36.309 0 36.309 

Total Eixo 1.3 0 49.357 0 49.357 

Total Eixo 1.5 0 43.927 0 43.927 

2.1.1 0 2.537 0 2.537 

2.1.2 0 0 0 0 

2.1.3 54.605 113.606 154.680 322.891 

2.1.4 317.459 478.759 0 796.218 

2.1.5 108.298 150.443 0 258.741 

2.1.6 0 188.801 0 188.801 

2.1.7 0 4.295 0 4.295 

Total Eixo 2.1 480.362 938.441 154.680 1.573.483 

2.2.1 0 2.616 0 2.616 

2.2.2 0 0 0 0 

2.2.3 44.250 71.611 0 115.861 

2.2.4 58.200 550.107 608.812 1.217.119 

2.2.5 0 4.929 0 4.929 

2.2.6 42.000 79.674 0 121.674 

2.2.7 0 355.852 0 355.852 
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Terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros (m3) 

Eixo / Sub-eixo Saneamento  

(A) 

Escavação em 

linha não 

reutilizável  

(H = 0,1xB) 

Escavação em 

túnel não 

reutilizável  

(I = 0,75xC) 

Volume total  

(J = A + H + I) 

Total Eixo 2.2 144.450 1.064.790 608.812 1.818.051 

2.3.1 0 1.019 0 1.019 

2.3.2 152.200 81.559 0 233.759 

Total Eixo 2.3 152.200 82.577 0 234.777 

2.4.1 0 61.756 0 61.756 

2.4.2 4.000 60.838 0 64.838 

Total Eixo 2.4 4.000 122.593 0 126.593 

2.5.1 41.000 216.032 0 257.032 

2.5.2 4.000 87.281 0 91.281 

2.5.3A 7.300 374.199 0 381.499 

Total Eixo 2.5 52.300 677.512 0 729.812 

Total Eixo 2.6 308.800 156.238 0 465.038 

Total Eixo 2.7 283.847 321.106 0 604.953 

2.8.1 0 74.104 0 74.104 

2.8.2 0 0 0 0 

Total Eixo 2.8 0 74.104 0 74.104 

Total Eixo 2.9 0 981 0 981 

Total Eixo 2.10 0 1.762 0 1.762 

Total Eixo 2.11 0 68.234 0 68.234 

 

Para concluir a estimativa do volume total de terras sobrantes originadas pela construção 

deste Lote, em adição ao volume de terras escavadas não reutilizáveis, é necessário 

calcular o volume de terras excedentes resultante do balanço de terras entre o volume de 

escavação reutilizável e o volume necessário para a execução dos aterros. 

 

Assim, atendendo às percentagens de solos de escavação reutilizáveis em linha (90%) e em 

túnel (25%), procedeu-se a esse cálculo por eixo/sub-eixo (Quadro 6.14.4) e por alternativa 

(Quadro 6.14.5). De salientar que o balanço de terras apresentado é apenas indicativo, já 

que os balanços reais, a efectuar na fase seguinte de projecto, deverão ter em conta que o 

troço será sub-dividido em três ou quatro sub-troços, que constituirão, em si, projectos de 

execução específicos, a que corresponderão empreitadas autónomas.  
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Quadro  6.14.4 - Balanço de terras por eixo/sub-eixo 

Eixos / Sub-

eixo 

Escavação em 

linha 

reutilizável (m3) 

(K = 0,9xB)  

Escavação em 

túnel 

reutilizável (m3) 

(L = 0,25xC)  

Escavação 

reutilizável 

total (m3) 

(M = K+L) 

Aterro total 

(m3) 

(G) 

Balanço 

Escav/Aterro 

(m3) 

(N = M-G) 

0.1.1+FO 2.669.538 0 2.669.538 2.193.524 476.014 

0.1.2 147.652 0 147.652 297.208 -149.556 

Total Eixo 0.1 2.817.190 0 2.817.190 2.490.732 326.458 

Total Eixo 0.2 407.597 0 407.597 475.396 -67.800 

1.1.1 100.906 0 100.906 97.216 3.690 

1.1.2 113.265 0 113.265 405.081 -291.816 

1.1.3 2.159.600 0 2.159.600 2.770.966 -611.366 

1.1.4 1.326.182 0 1.326.182 504.246 821.936 

Total Eixo 1.1 3.699.954 0 3.699.954 3.777.509 -77.555 

1.2.1 544.803 0 544.803 555.049 -10.246 

1.2.2 2.603.489 0 2.603.489 2.224.213 379.276 

Total Eixo 1.2 3.148.293 0 3.148.293 2.779.262 369.031 

1.3.1 117.433 0 117.433 604.787 -487.354 

1.3.2 326.778 0 326.778 144.243 182.535 

Total Eixo 1.3 444.211 0 444.211 749.030 -304.819 

Total Eixo 1.5 395.344 0 395.344 748.465 -353.121 

2.1.1 22.833 0 22.833 376.254 -353.421 

2.1.2 0 0 0 354.542 -354.542 

2.1.3 1.022.451 51.560 1.074.011 1.484.439 -410.428 

2.1.4 4.308.835 0 4.308.835 2.010.519 2.298.316 

2.1.5 1.353.985 0 1.353.985 1.092.620 261.365 

2.1.6 1.699.207 0 1.699.207 933.807 765.400 

2.1.7 38.659 0 38.659 57.664 -19.005 

Total Eixo 2.1 8.445.970 51.560 8.497.530 6.309.845 2.187.685 

2.2.1 23.548 0 23.548 466.718 -443.170 

2.2.2 0 0 0 791.619 -791.619 

2.2.3 644.503 0 644.503 1.318.774 -674.271 

2.2.4 4.950.963 202.937 5.153.900 2.706.658 2.447.242 

2.2.5 44.362 0 44.362 63.731 -19.369 

2.2.6 717.062 0 717.062 1.830.520 -1.113.458 

2.2.7 3.202.668 0 3.202.668 258.887 2.943.781 

Total Eixo 2.2 9.583.106 202.937 9.786.043 7.436.907 2.349.136 
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Eixos / Sub-

eixo 

Escavação em 

linha 

reutilizável (m3) 

(K = 0,9xB)  

Escavação em 

túnel 

reutilizável (m3) 

(L = 0,25xC)  

Escavação 

reutilizável 

total (m3) 

(M = K+L) 

Aterro total 

(m3) 

(G) 

Balanço 

Escav/Aterro 

(m3) 

(N = M-G) 

2.3.1 9.167 0 9.167 98.766 -89.599 

2.3.2 734.027 0 734.027 1.426.947 -692.921 

Total Eixo 2.3 743.194 0 743.194 1.525.713 -782.519 

2.4.1 555.800 0 555.800 59.348 496.452 

2.4.2 547.540 0 547.540 400.482 147.058 

Total Eixo 2.4 1.103.341 0 1.103.341 459.830 643.511 

2.5.1 1.944.291 0 1.944.291 666.912 1.277.379 

2.5.2 785.525 0 785.525 417.150 368.375 

2.5.3A 3.367.788 0 3.367.788 3.277.188 90.600 

Total Eixo 2.5 6.097.604 0 6.097.604 4.361.250 1.736.354 

Total Eixo 2.6 1.406.138 0 1.406.138 1.406.164 -26 

Total Eixo 2.7 2.889.957 0 2.889.957 1.911.692 978.265 

2.8.1 666.937 0 666.937 350.369 316.568 

2.8.2 0 0 0 864.282 -864.282 

Total Eixo 2.8 666.937 0 666.937 1.214.651 -547.714 

Total Eixo 2.9 8.829 0 8.829 782.477 -773.648 

Total Eixo 2.10 15.854 0 15.854 650.499 -634.645 

Total Eixo 2.11 614.109 0 614.109 20.999 593.110 
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Quadro 6.14.5 - Volumes de terras de escavação não reutilizáveis na execução dos aterros e balanço 

de terras, por alternativa 

Alternativas Composição das Alternativas 

Terras de escavação 

não reutilizáveis na 

execução dos aterros* 

Balanço 

Escavação/Aterro 

Sub-troço 1 

1A 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 1.045.692 537.029 

1B 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.1.4 1.004.825 1.609.427 

1C 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 947.696 84.123 

1D 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 906.828 482.672 

1E 0.1.1 + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 955.314 -1.125.383 

1F 0.1.1 + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 914.447 -52.985 

Zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 

LA 2.1.1 + 2.1.2 2.537 -707.963 

LB 2.8.1 + 2.10 75.866 -318.077 

LC 2.2.1 + 2.2.2 2.616 -1.234.789 

LD 2.2.1 + 2.3.1 3.635 -532.769 

LE 2.8.1 + 2.8.2 74.104 -547.714 

LF 2.8.1 + 2.9 75.085 -457.080 

Sub-troço 2 

2A 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 1.566.651 2.914.653 

2B 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 1.634.882 3.426.632 

2C 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 1.443.617 1.594.602 

2D 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 1.303.701 2.106.581 

2E 2.2.3 + 2.2.4 1.332.980 1.772.971 

2F 2.3.2 + 2.2.4 1.450.877 1.754.322 

Sub-troço 3 

3A 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3A 514.571 830.768 

3B 2.1.7 + 2.2.6 + 2.2.7 481.821 1.811.318 

3C 2.5.2 + 2.5.3A 472.779 458.976 

3D 2.6 + 2.2.7 820.890 2.943.755 

3E 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 508.092 734.111 

3F 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 482.455 1.810.954 

Ligação ao futuro Aeroporto da Ota 

LOA 1.1.1 + 1.1.2 131.185 -288.126 

LOB 1.1.1 + 1.2.1 195.134 -6.555 

 

De acordo com os valores de balanço de terras obtidos por eixo/sub-eixo constata-se que 

parte dos eixos/sub-eixos apresenta excesso de escavação e outra parte excesso de aterro.  
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No que se refere ao balanço de terras em cada alternativa ele depende da combinação de 

eixos e sub-eixos que a constituem. Nos sub-troços 2 e 3, todas as alternativas registam um 

excesso de escavação, com valores que variam entre 1,6 e 3,4 milhões m3 de terras no sub-

troço 2, e 0,5 e 2,9 milhões m3 de terras no sub-troço 3. No sub-troço 1 quatro das seis 

alternativas (1A, 1B, 1C, 1D) apresentam excesso de escavação, enquanto que nas 

restantes duas se regista um deficit de terras para a execução dos aterros previstos, o qual, 

no caso da alternativa 1E, atinge valores de cerca de 1,1 milhões m3 de terras. Na zona de 

ligação entre os sub-troços 1 e 2 e na ligação ao futuro aeroporto da Ota todas as 

alternativas em estudo apresentam deficit de terras. 

 

Com base nos dados disponíveis não é possível calcular o balanço de terras total do Lote 

C1, pois o valor final depende significativamente da possibilidade de reutilização das terras 

de escavação excedentes geradas em alguns trechos na execução dos aterros nos trechos 

onde se verifica deficit de terras, a qual, nesta fase, ainda não é possível aferir. 

 

Contudo, mesmo considerando o cenário de reutilização máxima, tendo em conta os valores 

apresentados no Quadro 6.14.5 verifica-se que será gerado um volume bastante elevado de 

terras excedentes. Este valor somado ao volume de terras escavadas não reutilizáveis 

corresponde a um elevado volume de terras sobrantes. 

 

O significado dos impactes decorrentes da gestão das terras sobrantes depende da solução 

de gestão adoptada e da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão 

intervenientes. 

 

À data de elaboração do presente relatório não se encontra definida nenhuma solução 

concreta para a gestão destes resíduos. Contudo, consideram-se como opções mais viáveis 

o envio das terras para valorização, designadamente através da sua utilização como 

material de cobertura de aterros sanitários de RSU e/ou na requalificação de pedreiras 

abandonadas ou, em alternativa, o envio para áreas de depósito devidamente licenciadas 

para o efeito. O cenário mais provável corresponderá à conjugação destas soluções de 

gestão. 

 

O envio das terras para valorização corresponde à solução mais favorável do ponto de vista 

ambiental, apresentando, previsivelmente, impactes positivos. A utilização das terras 
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sobrantes como material de enchimento de pedreiras abandonadas e/ou material de 

cobertura de aterros sanitários constitui uma alternativa ao seu envio para a manchas de 

depósito, evitando o consumo de recursos associado e, simultaneamente, contribui para a 

requalificação ambiental das pedreiras e/ou para a gestão dos aterros sanitários, reduzindo 

ou evitando o recurso a manchas de empréstimo para a obtenção das terras necessárias 

para estes efeitos. Os impactes positivos potencialmente gerados por esta solução de 

gestão são indirectos, permanentes e de incidência local/regional. A sua magnitude depende 

dos volumes de terras sobrantes envolvidos. Embora neste momento não existam dados 

que permitam definir os quantitativos a enviar para valorização, tendo em conta os 

potenciais receptores existentes na região é possível afirmar que os impactes positivos 

associados serão significativos.  

 

A fracção de terras que não seja possível enviar para valorização terá que ser conduzida a 

depósito em áreas devidamente licenciadas para o efeito. Considerando que nestas áreas 

estão acauteladas as condições necessárias para evitar a ocorrência de impactes negativos 

no sistema ambiental (ar, água, solo, ecologia, paiagem, etc.) decorrentes da deposição das 

terras, o potencial impacte negativo gerado resume-se à redução da 

capacidade/disponibilidade das áreas de depósito existentes na região. O significado deste 

impacte será determinado, fundamentalmente, pela conjugação de dois parâmetros: o 

volume de terras a conduzir a depósito e a capacidade/disponibilidade das áreas de 

deposição. Neste momento não existem dados que permitam determinar estes parâmetros, 

e, consequentemente, classificar o significado do impacte negativo gerado, não se 

prevendo, contudo, muito significativo. 

 

Embora não seja previsível a ocorrência desta situação, considerando as condicionantes e 

restrições ambientais impostas à execução deste tipo de obras, a deposição de terras 

sobrantes em locais que não estejam devidamente licenciados para o efeito pode gerar 

impactes negativos significativos a vários níveis: 

 

- Diminuição da qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes na envolvente 

das áreas de deposição em virtude do arraste de partículas, metais pesados e 

hidrocarbonetos, promovido pelo escoamento superficial nos períodos de 

precipitação intensa. Nos casos mais graves poderá verificar-se a aceleração dos 

processos de eutrofização, principalmente nos sistemas lênticos (tais como charcas, 

açudes e pequenos lagos). 
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- Contaminação dos aquíferos quando os depósitos se localizem em áreas de elevada 

vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. 

- Degradação da qualidade do ar associada à ocorrência de fenómenos de reemissão 

eólica de partículas, que resultam num aumento de partículas totais em suspensão 

(PTS) na atmosfera. A ocorrência deste impacte é propiciada por condições que 

favoreçam os fenómenos de reemissão eólica, nomeadamente, baixo teor de 

humidade no solo, elevada exposição ao vento, reduzida granulometria das 

partículas de solo e fraca coesão entre estas. 

- Afectação do uso do solo nas áreas de deposição. 

- Compactação dos solos, com consequente diminução da sua permeabilidade e 

alteração das suas características geológicas normais, quando os depósitos se 

localizem em áreas de elevada compressibilidade, tais como baixas aluvionares. 

- Afectação da estabilidade dos solos, com possibilidade de ocorrência de 

deslizamentos de terras, nos casos em que os depósitos se verifiquem em locais 

instáveis (com inclinação acentuada ou fracturas). 

- Afectação da qualidade da paisagem sempre que as áreas de deposição apresentem 

maior sensibilidade visual. 

 

A adopção das medidas de mitigação preconizadas para a gestão das terras sobrantes, 

designadamente, a escolha criteriosa das áreas de deposição, consideram-se suficientes 

para evitar a ocorrência dos impactes negativos enumerados anteriormente. 

 

 

6.14.3 Impactes na fase de exploração 
 

Na fase de exploração consideram-se as seguintes acções de projecto como fontes 

geradoras de resíduos: 

 

- Circulação ferroviária; 

- Actividades de manutenção da via, do material circulante e das infra-estruturas e 

equipamentos associados; 

- Funcionamento da estação e das actividades comerciais associadas. 

 

No Quadro 6.14.6 listam-se os resíduos gerados pelas acções de exploração enumeradas, 

os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 

respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do sub-capítulo (de quatro dígitos) 
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em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções geradoras e a 

sua perigosidade. 

 

Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente 

gerados durante a exploração do projecto apresentam sistemas de gestão específicos 

implementados a nível nacional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o 

efeito pelo INR, os quais garantirão o seu transporte, valorização e destino final adequados.  

 

Contudo, a ausência, no Estudo Prévio, de estimativas da produção destes resíduos 

conjugada com a ausência de definição dos timings previstos para a sua produção, 

impossibilita o cálculo da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de 

resíduos, existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantirem 

a sua adequada gestão.  

 

Tal como já foi referido a propósito da fase de construção, a ausência destes dados constitui 

uma lacuna de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada 

dos impactes gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 

 

Contudo, por comparação com projectos similares, não é previsível que a produção de 

resíduos durante a exploração atinja quantitativos tão elevados que não possam ser 

absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos. Em virtude 

deste pressuposto considera-se que não é previsível a ocorrência de impactes negativos 

associados à gestão dos resíduos gerados durante a exploração. 
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Quadro 6.14.6 - Resíduos gerados na fase de exploração 

Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Actividades de manutenção da via 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 
Sim 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 
Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias perigosas 
Sim 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas em 

08 01 19 
Não 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas Sim 

08 03 13 Resíduos de tintas de impressão não abrangidos em 08 03 13 Não 

08 03 17 Resíduos de tonner de impressão, conbtendo substâncias perigosas Sim 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão não abrangidos em 08 03 17 Não 

Funcionamento da estação e das actividades 

comerciais associadas 

13 01 Óleos hidráulicos usados Sim 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados Sim 
Actividades de manutenção do material circulante 

15 01 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a embalagens, 

recolhidos separadamente) 
Não 

15 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

protecção 
Não 

Circulação ferroviária 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

Funcionamento da estação e das actividades 

comerciais associadas 

16 01 

Veículos em fim de vida, de diferentes meios de transporte, e resíduos de 

desmantelamento de veículos em fim de vida, bem como da manutenção 

de veículos (excepto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

Sim Actividades de manutenção do material circulante 
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Código LER Designação Perigosidade Acção geradora 

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico Sim 

17 02 Madeiras, vidro e plástico Não 

17 04 Metais (incluindo ligas) Não 

Actividades de manutenção da via, do material 

circulante e das infra-estruturas e equipamentos 

associados 

17 05 07 Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias perigosas Sim 

17 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07 Não 
Actividades de manutenção da via 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 39 Plásticos Não 

Circulação ferroviária 

Funcionamento da estação e das actividades 

comerciais associadas 

20 01 19 Pesticidas Sim Actividades de manutenção da via 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Não 
Funcionamento da estação e das actividades 

comerciais associadas 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados resíduos perigosos 
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6.14.4 Síntese de impactes 
 

No Quadro 6.14.7, apresenta-se a síntese dos impactes associados à gestão de resíduos. 

Uma vez que todos os impactes identificados estão associados à gestão das terras 

sobrantes geradas pela construção do projecto, ocorrendo independentemente da 

alternativa considerada em cada trecho, a síntese de impactes é apresentada para o Lote 

C1 como um todo. 

 

 

6.14.5 Impactes cumulativos 
 

Os impactes incrementais negativos deste projecto na gestão de resíduos, devido ao seu 

carácter predominantemente temporário (limitados à fase de construção) e pouco 

significativo, não irão representar, previsivelmente, uma diminuição relevante da 

capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e 

previstos para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados. 

 

Por outro lado, a construção de outras infra-estruturas lineares previstas para a região onde 

se insere a área de estudo, tais como a A10 (Carregado), o IC9 (Nazaré-Alcobaça), A17 

(Marinha Grande) e IC8 (Pombal), não deverá ser concretizada no mesmo espaço temporal 

do projecto de alta velocidade ferroviária.  

 

A excepção poderá corresponder à construção do futuro aeroporto da Ota, devido à 

produção de quantidades e tipologias de resíduos semelhantes às do Lote C1, cuja gestão 

adequada poderá ter um impacte negativo nos sistemas/operadores de gestão existentes e 

previstos na região. O significado deste impacte depende da calendarização das duas 

obras, das quantidades de resíduos gerados e da capacidade/disponibilidade dos 

sistemas/operadores de gestão de resíduos, não sendo possível proceder à sua 

classificação devido à ausência de dados relativos aos parâmetros enumerados. 

 

Em síntese, desde que sejam adoptadas as medidas de mitigação adequadas, não se 

perspectiva a ocorrência de impactes negativos relevantes na gestão de resíduos com 

outros projectos existentes ou futuros, com excepção da construção do aeroporto da Ota. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

6.876 

 

Quadro 6.14.7 - Síntese de impactes - Gestão de Resíduos 

Acção ou acções causadora(s) Impacte Localização 
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Evita o recurso a áreas de depósito 

dedicadas (consumo de recursos) 

Áreas de depósito 

dedicadas 
CONST + ●● / ● (a) IND PER P L/R IRREV ++ ++ 

Valorização Contribui para a requalificação de 

pedreiras abandonadas e/ou gestão 

de aterros sanitários 

Áreas de depósito 

(pedreiras e aterros 

sanitários) 

CONST + ●● / ● (a) IND PER P L/R IRREV ++ ++ 

Depósito em áreas 

licenciadas para o 

efeito 

Redução da 

capacidade/disponibilidade das 

áreas de depósito existentes 

Áreas de depósito 

dedicadas 
CONST - ●●● / ●● (b) DIR PER C L/R IRREV --(c) -(c) 

Gestão de 

terras 

sobrantes 

Depósito não 

controlado 

Diminuição da qualidade dos 

recursos hídricos superficiais 

Contaminação dos aquíferos 

Degradação da qualidade do ar 

Afectação do uso do solo 

Compactação dos solos (áreas de 

elevada compressibilidade) 

Afectação da estabilidade dos solos 

(locais instáveis) 

Afectação da qualidade da 

paisagem 

Áreas de depósito não 

controlado e envolvente 
CONST - ● IND TEMP I L/R REV -- 0 
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6.15 IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO AMBIENTAL 

 

6.15.1 Metodologia 

 

No presente ponto apresenta-se uma identificação e análise dos riscos ambientais e 

humanos associados à ligação de alta velocidade entre a Ota e Pombal, considerados como 

situações específicas que decorram da ocorrência de um acidente e que tenham 

eventualmente consequências negativas em termos ambientais e/ou danos humanos em 

indivíduos presentes no exterior. 

 

Ao longo do estudo foram identificados os impactes das principais acções do projecto, que 

correspondem aos riscos mais correntes das fases de construção e exploração da linha 

férrea em estudo. Sendo riscos correntes, não serão retomados na presente análise. 

 

Neste ponto serão postos em evidência os riscos que, correspondendo a ocorrências mais 

raras, têm uma magnitude mais significativa ou que, sendo mais específicos do presente 

projecto, justificam ser postos em evidência. 

 

A presente análise de risco foi desenvolvida para a fase de construção e para a fase de 

exploração do projecto tendo em conta, em cada uma das fases, quais as actividades ou 

ocorrências que poderão conduzir a danos ambientais e/ou humanos externos. 

 

Assim, para a fase de construção, começou-se por identificar as acções de projecto 

susceptíveis de induzir riscos ambientais e/ou humanos, seguida da respectiva análise e 

identificação das medidas implementadas para redução da sua probabilidade de ocorrência. 

 

Quanto à fase de exploração efectuou-se uma análise qualitativa e quantitativa da 

ocorrência de acidentes ferroviários, avaliando-se a frequência provável da sua ocorrência e 

possíveis consequências. 

 

Para tal, efectuou-se uma análise estatística geral dos acidentes ferroviários com 

identificação das principais causas de acidentes graves e frequência da sua ocorrência, de 

acordo com os dados estatísticos internacionais, extrapolando os dados para o projecto em 

estudo. 
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Em seguida, analisaram-se as alternativas de traçado em estudo quanto às potenciais 

consequências em termos de danos ambientais e humanos externos, na sequência de um 

eventual acidente ferroviário grave. 

 

Finalmente, tendo em consideração a análise de consequências realizada e algumas 

características específicas do traçado das alternativas que implicam um incremento da 

probabilidade de acidente, foi efectuada uma análise comparativa dos riscos ambientais e 

humanos associados às alternativas em estudo. 

 

Nesta análise comparativa de alternativas foi tida em consideração a sensibilidade da 

ocupação do solo na envolvente dos traçados, nomeadamente em termos ecológicos, a 

presença de áreas de conservação da natureza e de áreas florestais e, em termos 

antropogénicos, a proximidade a áreas urbanas ou industriais, valores patrimoniais e 

passagens superiores de vias importantes. 

 

Foram ainda recomendadas algumas medidas para redução dos riscos associados à fase 

de exploração do projecto. 

 

O presente ponto termina com uma análise comparativa e sintética dos riscos do projecto e 

da alternativa zero, ou seja, a não concretização do projecto. 

 

 

6.15.2 Impactes na fase de construção 

 

6.15.2.1 Identificação dos riscos especiais típicos 

 

A identificação dos riscos associados à fase de construção do projecto têm como base as 

acções de projecto susceptíveis de induzir diferentes tipologias de acidentes. 

 

Os diferentes factores de risco e suas causas, em termos gerais e de acordo com as acções 

da fase de construção, podem ser sistematizados conforme o indicado no Quadro 6.15.1. 
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Quadro 6.15.1 - Riscos associados à fase de construção 

Acções de Projecto Causas Riscos 

Alterações na morfologia 
Instabilidade das formações geológicas; 

Aumento do escoamento superficial. 

Riscos geomorfológicos relacionados 

com ravinamento e deslizamento de 

vertentes e eventualmente quedas de 

blocos. 

Alterações dos acessos 

e da rede viária 

Alteração das condições de segurança da 

circulação rodoviária e pedonal; 

Não cumprimento de condições de 

segurança, como sinalização e 

informação sobre a actividade; 

Circulação de tráfego de pesados e 

movimentação de máquinas. 

Acidentes rodoviários nos acessos 

provisórios e nas vias existentes. 

Implantação e 

funcionamento de 

estaleiros; 

Transporte de materiais 

e movimentação de 

terras 

Presença de máquinas e de 

equipamentos, uso de materiais 

potencialmente contaminantes, podendo 

ocorrer o seu derrame; 

Movimentação de terras acarretando o 

aumento eventual de sólidos nas linhas 

de água. 

Contaminação dos solos e das linhas de 

água; 

Obstrução dos leitos dos cursos de água 

com riscos temporários para a ecologia. 

 

Nos pontos seguintes faz-se uma discussão de cada um destes aspectos apresentando-se 

uma síntese de eventuais medidas de minimização. 

 

 

6.15.2.1.1 Alterações na morfologia 

 

Face à constituição litológica dos materiais ocorrentes e das características  

morfológicas, os riscos associados à morfologia são, em geral, reduzidos e facilmente 

controláveis. 

 

Os fenómenos de deslizamento ou assentamento que constituem um dos principais riscos 

na construção de vias férreas, normalmente só são visíveis algum tempo após a construção. 

 

São, assim, situações possíveis de ocorrer quando os materiais não tenham sido 

devidamente compactados, ou quando o tipo de drenagem utilizada for insuficiente ou se 
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verificar inexistência de coberto vegetal. Podem ocorrer ainda situações de sulcagem e 

ravinamento devido à escorrência das águas superficiais. 

 

Tendo em conta as características geológicas e hidrogeológicas dos terrenos, as alturas 

para os taludes e os tipos de materiais e características geotécnicas das formações, foi 

adoptada no projecto uma geometria para os taludes de aterro de 1:2 (v:h), que será 

adequada. 

 

Também nos taludes de escavação com vista à redução dos riscos de instabilização 

adoptou-se uma geometria de 1:2 (v:h) e 1:1,5 (v:h) nas formações mais brandas e a 

introdução de banquetas com 3 m de largura a partir dos 8 m de altura, sendo 

impermeabilizadas. Nas formações mais rochosas, os taludes têm uma maior inclinação 

com geometria de 2:1 (v:h). 

 

Com o objectivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas superficiais, 

uma das preocupações será também o revestimento vegetal dos taludes como forma de 

aumentar a sua consolidação e reduzir situações de ravinamento desencadeadas, 

essencialmente, pela precipitação a que o talude estará sujeito. 

 

Conforme foi já descrito em pontos anteriores, nos taludes em trechos de escavação ou na 

transição escavação–aterro, prevê-se a instalação de dispositivos que reduzirão estes 

potenciais impactes, nomeadamente: 

 

- Valetas de crista e banquetas, para além do revestimento vegetal onde for possível, 

com a função de proteger os taludes dos fenómenos de ravinamento; 

- Máscaras e esporões drenantes, em locais onde exista probabilidade de ocorrência  

de fenómenos de instabilização dos taludes por ravinamento ou erosão interna, em 

particular nas áreas de transição dos taludes de escavação para os encontros das 

obras de arte. Estes esporões ou máscaras drenantes estarão ligados às valetas ou 

aos drenos longitudinais dispostos ao longo das banquetas e da plataforma da via. 

 

Conclui-se, assim, que as características geológicas gerais da zona de intervenção lhe dão 

condições de estabilidade moderada a elevada, não se identificando zonas de riscos 

especiais que alterem os aspectos já identificados na avaliação de impactes. 
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Deste modo não se identificam riscos geomorfológicos invulgares, pelo que as medidas de 

projecto adoptadas conferem às situações de risco existentes uma magnitude reduzida que 

não justifica uma avaliação mais detalhada. 

 

Do ponto de vista da análise de alternativas não são significativas as diferenças de riscos. 

 

 

6.15.2.1.2 Alterações de acessos e da rede viária 

 

Os riscos decorrentes de eventuais alterações introduzidas nos acessos locais durante o 

período de construção dependem da forma como são afectados e, em especial, das 

medidas adoptadas em termos de sinalização e do comportamento do tráfego envolvido na 

obra. 

 

A redução do risco passa pelo cumprimento das normas e cuidados adequados a aplicar na 

obra e por uma adequada informação sobre o tipo, duração das obras e acessos 

alternativos com a devida sinalização. 

 

Estas situações serão mais importantes onde a existência de uma maior pressão urbana e 

de vias rodoviárias com tráfego elevado trazem maiores riscos. 

 

Assim, em todos os locais onde existam intercepções de acessos locais e municipais  terão 

de ser adoptadas as medidas de adequada sinalização para o tráfego utente. 

 

Para além destes aspectos, todos os acessos provisórios à obra e em particular a sua 

ligação com as vias existentes, poderão constituir áreas de risco. As populações locais e 

actividades que possam ser perturbadas deverão ser devidamente acauteladas. 

 

Em geral, todas as medidas de minimização típicas destas perturbações estão devidamente 

regulamentadas, sendo sinteticamente: 

 

- A colocação de vedações e sinalização de protecção em todos os locais da zona 

afecta à obra que ofereçam perigo para a população local e, sempre que necessário, 

resguardos laterais para a protecção contra quedas, nos acessos pedonais 

localizados na área afecta à obra; 
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- A sinalização na rede viária interceptada e utilizada para acesso à obra, mediante 

painéis informativos, nas áreas afectadas pela construção e criadas as condições 

que reduzam as situações de perigo; 

- A identificação dos percursos alternativos criados com o objectivo de desviar o 

tráfego das áreas em construção, que deverão ser divulgados localmente e 

devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições de circulação; 

- Programar os desvios de trânsito em função do faseamento da obra evitando o efeito 

de barreira urbana nas zonas adjacentes à obra; 

- Definir as adequadas alterações na circulação rodoviária e pedonal que garantam a 

menor perturbação possível em termos de mobilidade; 

- Implementar, sempre que necessário, a sinalização vertical e horizontal (colocação 

de semáforos e sinais limitadores de velocidade, marcação de separadores, de 

passadeiras para peões, e de Ilhéus na faixa de rodagem, etc.), ajustando também a 

já existente; 

- Conferir especial atenção à circulação de todos os veículos pesados de apoio à obra 

na via pública, visando a redução da sua circulação junto às áreas adjacentes à obra 

com usos sensíveis, especialmente nas horas de maior congestionamento, bem 

como a programação e a articulação dos sentidos de circulação das saídas com a 

circulação rodoviária e pedonal; 

- Adoptar medidas que visem minimizar a afectação da mobilidade da população (quer 

rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a bens e serviços, nomeadamente 

assegurar a acessibilidade da população a áreas residenciais adjacentes à obra. 

 

Com a adopção destas medidas e de outras mais especificas que sejam identificadas nas 

fases de Projecto de Execução ou gestão e acompanhamento da obra, prevêm-se que os 

riscos desta componente sejam moderados. 

 

Também neste caso os diferentes riscos associados às alternativas não introduzem 

elementos de diferenciação dignos de registo. 
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6.15.2.1.3 Estaleiros, frentes de obra e acções de construção 

 

Durante a fase de construção nos estaleiros e nas frentes de obra poderão ocorrer 

eventuais contaminações acidentais, decorrentes do derrame acidental de substâncias 

poluentes, originando a contaminação dos solos e dos recursos hídricos superficiais. 

 

No estudo e em várias áreas temáticas foram identificadas as zonas mais sensíveis, que 

correspondem às zonas de uso agrícola, linhas de água e valas de rega. 

 

Os maiores riscos estão no entanto associados às linhas de água e valas de rega, que 

poderão transferir para uma vasta área contaminações pontuais pela sua mais fácil difusão 

através da água. 

 

A situação deve ser tida em conta particularmente na zona dos estaleiros e outras infra-

estruturas de apoio à obra, pois são pontos de risco de ocorrência de contaminações 

acidentais associadas a máquinas, manuseamento de produtos, combustíveis e produção 

de efluentes industriais e domésticos. 

 

A tipologia dos trabalhos a desenvolver e dos produtos manuseados e armazenados torna o 

risco associado à construção potencialmente moderado e muito pontual. 

 

Face à sensibilidade destas zonas, deve assim proceder-se à escolha criteriosa da 

localização dos estaleiros, evitando esta tipologia de áreas mais sensíveis, e adoptando 

todos os cuidados de segurança e funcionamento exigidos na lei em relação à laboração 

dos estaleiros e utilização de maquinaria. 

 

As medidas de minimização estarão assim muito dependentes de uma boa gestão ambiental 

e da formação de trabalhadores envolvidos na obra, que deverá ter como aspectos 

essenciais: 

 

- Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial 

ênfase para as actividades a realizar, sua importância e consequências ambientais 

do não cumprimento dos mesmos; 
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- Sensibilização dos trabalhadores para o controlo da produção de resíduos, alertando 

para o destino final adequado dos mesmos, e assegurando que se evitará o 

espalhamento indiscriminado de resíduos pelos locais de obra; 

- Sensibilização para as consequências graves decorrentes de derrames acidentais de 

combustível e óleo, alertando para os cuidados a ter aquando das operações de 

manutenção de maquinaria e veículos afectos à obra. 

 

As diferenças das alternativas não têm repercussões significativas nos riscos associados a 

esta componente. 

 

 

6.15.3 Impactes na fase de exploração 

 

6.15.3.1 Introdução 

 

Durante a fase de exploração, 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. 

 

Por outro lado, a segurança da exploração de qualquer infra-estrutura em linha, tal como da 

ligação de alta velocidade entre a Ota e Pombal, depende em larga escala da fase de 

projecto, que deverá ter em atenção a aplicação de todas as medidas e tecnologias 

disponíveis com vista à redução do risco de acidentes. 

 

O traçado mais adequado, a utilização da tecnologia mais segura e as medidas de operação 

mais adequadas, estabelecidas com base na análise de falhas, a melhor construção e os 

procedimentos de segurança mais eficazes para a criação de condições para uma 

manutenção adequada, são as melhores garantias de protecção do ambiente e da 

segurança de pessoas e bens. 

 

Em seguida far-se-á a descrição e avaliação das causas e frequência de acidentes em 

linhas de comboios em geral e em linhas de comboios de alta velocidade em particular, com 

base em dados estatísticos internacionais publicados. 
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6.15.3.2 Identificação das causas e consequências de acidentes ferroviários 

 

6.15.3.2.1 Análise estatística geral 

 

De uma forma geral, as causas de acidentes com comboios podem ser agrupadas em 

quatro categorias diferentes (TCRP, 2001): 

 

- Falha do sistema de sinalização; 

- Falha de operação ou gestão; 

- Falha mecânica do carril; 

- Outras causas. 

 

A ocorrência de falha do sistema de sinalização está relacionada com erro no projecto dos 

sistemas de sinalização e/ou de controlo da circulação ferroviária ou falha no funcionamento 

do equipamento, nomeadamente devido a deficiente manutenção ou inspecção. 

 

A maioria destas falhas pode ser evitada com a aplicação de procedimentos de controlo de 

qualidade dos equipamentos utilizados durante o fabrico e a sua instalação, e com a 

adopção de acções periódicas de inspecção e manutenção. 

 

São associados aos acidentes por falha de operação ou gestão, os causados por: 

 

- Procedimentos inexistentes ou inadequados de operação, gestão e manutenção da 

infra-estrutura; 

- Erro humano na aplicação e cumprimento dos procedimentos existentes; 

- Inadequada formação dos operadores; 

- Inadequada manutenção da infra-estrutura; 

- Excesso de velocidade. 

 

A protecção da ocorrência deste tipo de acidentes pode ser melhorada pela criação e 

implementação de procedimentos de operação, gestão e manutenção adequados, com a 

formação regular dos operadores e com a realização de acções de inspecção e manutenção 

periódica. 
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A ocorrência da falha mecânica dos carris está relacionada com o defeito do carril devido a 

erro de projecto, qualidade inadequada do material utilizado na construção ou deficiente 

manutenção ou inspecção. 

 

A maioria destes defeitos é detectada aquando da realização dos testes preliminares, 

podendo a sua eficácia ser aumentada através da aplicação de procedimentos de controlo 

de qualidade durante o fabrico, instalação e teste dos carris. 

 

Os acidentes incluídos na categoria “outras causas” incluem, entre outros, os devidos a 

fenómenos naturais (como por exemplo sismos, deslizamentos de terras e inundações) e os 

verificados na sequência de actos de sabotagem ou vandalismo. 

 

Um projecto da infra-estrutura ferroviária bem desenvolvido e a adopção dos métodos de 

construção apropriados às características do terreno e das condições geológicas e 

hidrogeológicas, minimizam os possíveis efeitos da ocorrência destes fenómenos. 

 

No Quadro 6.15.2 apresenta-se para cada uma das causas de acidente acima referidas, os 

principais factores que condicionam a frequência da sua ocorrência. 

 

Quadro 6.15.2 - Condicionantes da frequência de ocorrência de acidentes ferroviários 

Causa do Acidente Condicionantes da Frequência 

Falha do Sistema de Sinalização 

Qualidade do projecto; 

Características do sistema de sinalização e dos 

equipamentos de controlo; 

Periodicidade da inspecção e manutenção do sistema. 

Falha de Operação ou Gestão 

Manuais de operação, gestão e manutenção; 

Formação dos operadores; 

Inspecção e manutenção da infra-estrutura. 

Falha Mecânica dos Carris 
Qualidade do projecto e construção; 

Periodicidade de manutenção e inspecção. 

Outras Causas 

Características morfológicos dos solos atravessados; 

Características climáticas da região; 

Sismologia; 

Medidas de protecção física adoptadas; 

Densidade populacional nas áreas de implantação. 

 

Embora as estatísticas elaboradas pela Federal Agency of Railways (FAR) referentes a 

acidentes graves (definidos como os acidentes que originaram mais de 50.000 dólares de 
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danos ou fatalidades) com comboios incluam todo o tipo de comboios, não sendo 

específicas para comboios de alta velocidade de transporte de passageiros, como é o caso 

em estudo, estas fornecem dados indicativos da importância relativa de cada uma das 

causas de acidente. 

 

No Quadro 6.15.3 indicam-se os valores estatísticos entre 1992 e 1996 para as quatro 

principais causas de acidentes com comboios acima referidas. 

 

Quadro 6.15.3 - Comparação das Causas de Acidentes Ferroviários 

Causa do Acidente Número de Acidentes  % de Acidentes 

Falha do Sistema de Sinalização 1 2 

Falha de Operação ou Gestão 26 48 

Falha Mecânica dos Carris 10 18 

Outras Causas 17 32 

Fonte: TCRP Report 52, 2001 

Constata-se que cerca de metade dos acidentes graves registados com comboios nos 

Estados Unidos da América entre 1992 e 1996 tiveram como origem falha de operação ou 

gestão. 

 

Relativamente aos comboios de alta velocidade, estes constituem uma das formas de 

transporte mais seguras, considerando os elevados padrões de segurança implementados. 

 

Para a União Europeia não existem também estatísticas de acidentes específicas para os 

comboios de alta velocidade. No entanto, a análise do caso francês permite uma 

identificação dos cenários de acidente mais prováveis. Em França, com exploração do TGV 

desde 1981, registou-se um total de 12 acidentes com algum significado, num período de 25 

anos, os quais estão identificados no Quadro 6.15.4. 

 

De salientar que muitos acidentes ocorreram em linha férreas convencionais, onde além do 

TGV circulam outros comboios, estando deste modo o TGV sujeito ao mesmo tipo de riscos 

externos que qualquer outro comboio. 
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Quadro 6.15.4 - Causas e consequências de acidentes com TGV 

Data do Acidente Local do Acidente Descrição das Causas do Acidente Consequências Externas do Acidente(1) 

Dezembro de 1983 Próximo de Tain-l’Hermitage Colocação de uma bomba numa carruagem do comboio Explosão seguida de incêndio da carruagem 

Setembro de 1988 Voiron 
Colisão do comboio com um camião parado numa passagem 

de nível  

Descarrilamento da locomotiva 

Destruição do camião 

Morte dos ocupantes do camião 

Dezembro de 1992 Estação de Macôn-Loché 

Dano numa roda do comboio durante uma paragem de 

emergência, que originou posteriormente o seu 

descarrilamento 

Descarrilamento do comboio de alta velocidade 

Ferimentos em pessoas presentes na estação devido à 

projecção de balastro 

Dezembro de 1993 Picardie 

Abertura de um buraco na linha férrea com 7 m de 

comprimento, 4 m de largura e 1,5 m de profundidade na 

sequência de um período de chuvas intensas 

Descarrilamento da locomotiva a alta velocidade e das 

últimas quatro carruagens 

Danos na catenária e nos carris 

Agosto de 1995 Próximo de Vitré 
Colisão do comboio com tractor desocupado parado numa 

passagem de nível  
Destruição do tractor 

Setembro de 1997 Bierne 
Colisão do comboio com uma máquina de asfaltar 

pavimentos parada numa passagem de nível  

Descarrilamento da locomotiva do comboio e de 6 

carruagens 

Destruição da máquina de asfaltar 

Outubro de 1997 Próximo de Montchair 
Incêndio na casa de máquinas do comboio, que provocou a 

paragem de emergência 
--- 

Novembro de 1997 Próximo de Laval 
Colisão do comboio com um camião de transporte de 

carbonato de cálcio numa passagem de nível  

Descarrilamento da locomotiva do comboio 

Danos na catenária e nos carris 

Destruição do camião 
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Data do Acidente Local do Acidente Descrição das Causas do Acidente Consequências Externas do Acidente(1) 

Maio de 1998 Próximo de Hoeven 
Colisão do comboio com um camião fora de uma passagem 

de nível, numa zona não protegida  

Descarrilamento da locomotiva e de duas carruagens do 

comboio 

Danos na catenária e nos carris 

Morte do condutor do camião 

Destruição do camião 

Novembro de 1998 Próximo de Guipavas 
Colisão do comboio com camião utilizado por trabalhadores, 

que estavam a proceder a trabalhos na via férrea 

Destruição do camião 

Danos num veículo que se encontrava próximo devido à 

projecção de peças do camião 

Junho 2000 Próximo de Croisilles 
Falha mecânica no sistema de mudança de linha, que deu 

origem à projecção de peças 
Descarrilamento da locomotiva a alta velocidade 

Janeiro 2001 Próximo de Laval 
Avalanche após uma tempestade de neve, que atingiu a linha 

férrea 
Descarrilamento da locomotiva 

Fonte: TGV web 
(1) – Exclusão dos danos no comboio e de eventuais fatalidades ou feridos entre os passageiros do TGV 
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Da análise dos registos de acidentes ocorridos com o TGV conclui-se que metade dos 

acidentes (6 de um total de 12) deveram-se a colisões do comboio com veículos ou 

máquinas presentes na linha férrea, os quais, com excepção do acidente de Novembro de 

1998, se registaram em passagens de nível. 

 

No caso concreto em análise, ou seja na ligação de alta velocidade Ota – Pombal, não 

existem passagens de nível sendo todos os cruzamentos da linha férrea realizados de forma 

desnivelada, minimizando desta forma o risco de colisão do comboio com veículos ou 

máquinas presentes na via férrea. 

 

Dos restantes 6 acidentes registados com TGV, 2 deles tiveram como origem causas 

naturais (chuvas intensas e avalanche de neve) o que, na situação em análise, está 

minimizado pelo facto do projecto da via férrea ter em consideração as condições 

geológicas e climáticas da zona atravessada. 

 

Observaram-se também 2 acidentes cuja causa principal foi falha mecânica, nomeadamente 

da roda do comboio durante uma paragem de emergência e do sistema de mudança de 

linha. 

 

Outro acidente teve como origem um incêndio na locomotiva do comboio. Finalmente, o 

primeiro acidente registado com o TGV (Dezembro de 1983), teve como causa um atentado 

bombista, que constitui um acto de vandalismo/terrorismo cuja minimização da probabilidade 

de ocorrência só pode ser conseguida com a adopção de procedimentos de gestão 

adequados. 

 

Relativamente às consequências dos acidentes registados com o TGV, estes incluem 

descarrilamento com danos no comboio e linha férrea, danos humanos e materiais (quando 

presentes na envolvente próxima pessoas ou veículos) e incêndio. 

 

 

6.15.3.2.2 Frequência da ocorrência de acidentes 

 

De acordo com dados internacionais publicados, a probabilidade de ocorrência de um 

acidente grave com o TGV é de 0,0269/106 milhas, enquanto para os comboios 
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convencionais é de 0,0619/106 milhas ou seja é cerca de três vezes inferior no caso do TGV 

(TCRP, 2001). 

 

Quanto à exposição do risco de fatalidade de não passageiros do comboio devido a um 

acidente ferroviário, considerando o universo dos comboios da União Europeia, o valor é de 

0,20 fatalidades/105 habitantes ou seja, 1 fatalidade em 500 000 habitantes, valor inferior 

aos restantes meios de transporte terrestre (ETSC, 2003). 

 

 

6.15.3.2.3 Extrapolação para o caso em análise 

 

Extrapolando directamente os dados estatísticos publicados relativos a acidentes com TGV 

para a ligação de alta velocidade Ota – Pombal, considerando as 112 ligações diárias 

previstas e uma extensão média da linha de 150 km, obtém-se uma probabilidade de 

ocorrência de um acidente grave em aproximadamente 10 anos. 

 

No entanto, atendendo a que a ligação de alta velocidade entre Ota e Pombal não dispõe de 

passagens de nível, é possível reduzir a probabilidade de acidente para 58% do valor 

estimado para o TGV (5 dos 12 acidentes registados com TGV ocorreram devido a colisões 

em passagens de nível), o que conduz a um acidente em 17 anos. 

 

É ainda de salientar que, na prática, a probabilidade de acidente grave na linha em estudo é 

ainda menor, uma vez que o projecto contempla um conjunto de medidas de segurança 

mais avançadas do que as que foram adoptadas no TGV, pois resultam da experiência 

adquirida ao longo dos mais de 25 anos de funcionamento dos comboios de alta velocidade. 

 

No caso concreto da ligação de alta velocidade entre Ota e Pombal, merecem particular 

realce as seguintes de medidas de segurança: 

 

- A inexistência de passagens de nível ao longo do traçado minimizando o risco de 

colisão com veículos ou máquinas e consequentemente descarrilamento do 

comboio; 

- Sempre que possível, não construção de passagens sob vias com grande tráfego, de 

modo a reduzir as potenciais consequências de um acidente; 
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- Definição de um perfil longitudinal adequado às condições de circulação e velocidade 

pretendidas; 

- Adopção de cuidados especiais na construção dos aterros de modo a evitar 

assentamentos diferenciais; 

- Dimensionamento do sistema de drenagem para um período de retorno de 100 anos; 

- Construção de túneis com um comprimento máximo de 1000 m e equipados com 

sistemas de combate a incêndio adequados; 

- Inexistência de ventilação nos túneis, o que em caso de incêndio reduz a 

alimentação de oxigénio, favorecendo as acções de combate a incêndios. 

 

 

6.15.3.3 Definição dos cenários de acidente 

 

Tendo em conta os registos de acidentes com o TGV, conclui-se que, na linha de alta 

velocidade Ota – Pombal, o cenário de acidente grave mais credível de ocorrer com 

potencial impacte ambiental e humano externo ao nível de indivíduos presentes no exterior 

do comboio, é a ocorrência de um descarrilamento do comboio a alta velocidade. 

 

Todos os restantes cenários de acidente, nomeadamente colisão entre comboios ou do 

comboio com uma estrutura presente na linha, quebra do sistema de mudança de direcção, 

entre outros, embora credíveis e possíveis de ocorrer não tem associado qualquer impacte 

ambiental ou humano exterior, desde que não ocorra um descarrilamento. 

 

Não existindo descarrilamento, como os comboios em estudo são para transporte exclusivo 

de passageiros, não efectuando o transporte de qualquer tipo de mercadorias, o acidente, 

embora podendo apresentar consequências graves em termos da integridade dos 

passageiros transportados, apresentará impactes inexistentes a nível ambiental e humano 

exterior. 

 

Constitui também um cenário de acidente credível com consequências ambientais, a 

ocorrência de um incêndio na zona envolvente à linha férrea devido à queda da catenária. 
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6.15.3.4 Análise de consequências 

 

Em caso de descarrilamento de um comboio a alta velocidade ou queda da catenária, as 

condições de ocupação do solo na área envolvente próxima da linha férrea constituem um 

elemento de importância fundamental, pois as potenciais consequências variam 

significativamente com as condições locais existentes. 

 

De facto, em determinadas condições, o descarrilamento de um comboio a alta velocidade 

poderá dar origem às seguintes consequências: 

 

- Incêndio, na sequência da elevada quantidade de energia libertada durante o 

descarrilamento devido à colisão do comboio com o solo ou um obstáculo; 

- Danos humanos e/ou materiais; 

- Danos ecológicos. 

 

Por sua vez, a queda da catenária pode provocar um incêndio na zona envolvente da linha 

férrea, sendo particularmente perigosa nas zonas urbanas e em áreas florestais, onde pode 

originar incêndios de grandes dimensões. 

 

Embora o risco associado ao transporte ferroviário seja reduzido, dado tratar-se de uma das 

formas de transporte mais seguras, recomenda-se a implementação das medidas indicadas 

anteriormente assim como as que são indicadas seguidamente. 

 

Na fase de exploração, a minimização do risco depende essencialmente da elaboração e 

aplicação do Plano de Segurança e do Plano de Emergência para a Estação e Linha, 

devendo ser assegurados meios de comunicação adequados com as entidades envolvidas 

na protecção civil. 

 

No Plano de Emergência deverão ser identificados para cada cenário de acidente, quais as 

actividades a desenvolver e quais os recursos humanos envolvidos além dos procedimentos 

de emergência a executar. 
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Por outro lado, a estação deverá dispor dos sistemas e equipamentos (extintores, bocas de 

incêndio) necessários para o caso de deflagração de algum incêndio, bem como sinais 

indicativos das saídas de emergência. 

 

Nas passagens superiores 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. 

 

Finalmente, recomenda-se a implementação da vedação prevista ao longo da linha férrea, 

que evitará o acesso de peões, animais e veículos à via. 

 

Tendo como objectivo a comparação das alternativas de traçado em termos de potenciais 

consequências ambientais e humanas externas na sequência de um descarrilamento do 

comboio a alta velocidade ou da queda de catenária, apresentam-se nos Quadros 6.15.5 a 

6.15.9, as quantificações em cada uma das alternativas dos diferentes sub-troços e zonas 

de ligação, que registam condições propícias à ocorrência de danos humanos (fatalidade ou 

ferimentos), danos patrimoniais e danos ecológicos (incêndio ou destruição de habitats) 

importantes. 

 

Quadro 6.15.5 - Análise de Potenciais Consequências - Ligação ao Aeroporto da Ota 

Extensão com Potencial 

de Danos (km) 

Passagens 

Superiores Designação da 

Alternativa 
Humanos Ecológicos 

Danos 

Patrimoniais 

(N.º locais) Total 
Vias 

Importantes 

LOA 0 6,3 2 4 0 

LOB 0 8,0 2 5 0 
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Quadro 6.15.6 - Análise de Potenciais Consequências - Sub-Troço 1 

Extensão com Potencial 

de Danos (km) 

Passagens 

Superiores Designação da 

Alternativa 
Humanos Ecológicos 

Danos 

Patrimoniais 

(N.º locais) Total 
Vias 

Importantes 

1A 1,4(1) 32,5 2 19 0 

1B 1,4 28,9 4 23 1 

1C 1,5(1) 32,4 2 20 1 

1D 1,5 28,1 4 24 2 

1E 0,7(1) 33,1 1 15 1 

1F 0,7(1) 29,5 3 19 2 

(1) – Proximidade ao parque de combustíveis da CLC  

 

Quadro 6.15.7 - Análise de Potenciais Consequências - Ligação entre Sub-Troços 1 e 2 

Extensão com Potencial 

de Danos (km) 

Passagens 

Superiores Designação da 

Alternativa 
Humanos Ecológicos 

Danos 

Patrimoniais 

(N.º locais) Total 
Vias 

Importantes 

LA 0,1 2,4 4 1 0 

LB 0,1 3,2 0 6 0 

LC 0,4 2,6 2 2 0 

LD 0,2 2,9 2 3 0 

LE 0,2 3,2 1 2 0 

LF 0,2 3,4 1 4 0 

 

Quadro 6.15.8 - Análise de Potenciais Consequências - Sub-Troço 2 

Extensão com Potencial 

de Danos (km) 

Passagens 

Superiores Designação da 

Alternativa 
Humanos Ecológicos 

Danos 

Patrimoniais 

(N.º locais) Total 
Vias 

Importantes 

2A 0,8 27,2 7 22 3 

2B 1,0 28,5 7 25 5 

2C 1,2 26,5 7 17 2 

2D 1,3 27,7 7 20 1 

2E 1,7 13,6 3 21 3 

2F 1,6 17,5 4 22 3 
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Quadro 6.15.9 - Análise de Potenciais Consequências - Sub-Troço 3 

Extensão com Potencial 

de Danos (km) 

Passagens 

Superiores Designação da 

Alternativa 
Humanos Ecológicos 

Danos 

Patrimoniais 

(N.º locais) Total 
Vias 

Importantes 

3A 0,2 12,7 0 13 0 

3B 0,1 14,0 0 17 4 

3C 0,2 11,5 0 13 0 

3D 0,1 12,4 0 19 3 

3E 0,2 12,7 0 14 0 

3F 0,1 13,8 0 19 3 

 

Dado que a existência de uma passagem superior poderá conduzir a um aumento das 

consequências humanas de um eventual acidente ferroviário, principalmente nas situações 

em que são atravessadas vias com elevado volume de tráfego, nos referidos quadros indica-

se também o número total de passagens superiores existentes em cada alternativa e as 

respeitantes a vias importantes (estada nacional, auto-estrada ou linha de caminho de ferro). 

 

Foram consideradas como áreas de potenciais danos humanos, as áreas urbanas e 

industriais, dada a potencial presença de pessoas na envolvente próxima. Como áreas de 

potenciais danos ecológicos foram consideradas as áreas florestais e as áreas com estatuto 

de conservação da natureza, respectivamente, devido a condições favoráveis à propagação 

de incêndios e/ou aos valores ecológicos em presença. 

 

Nesta contabilização foram excluídas as situações de desenvolvimento do traçado em túnel 

pois, em caso de acidente, é expectável que as consequências fiquem confinadas ao seu 

interior. 

 

Ao nível de potenciais danos patrimoniais forem identificados os valores patrimoniais 

existentes numa envolvente próxima do traçado (200 m em torno do eixo da via) e que, em 

caso de descarrilamento, poderão ser danificados ou destruídos. 

 

Da análise do Quadro 6.15.5 constata-se que na Ligação ao Aeroporto da Ota, as duas 

alternativas em estudo são equivalentes em termos de extensão com potencial de danos 

humanos e patrimoniais, havendo no entanto uma maior extensão potencial de danos 
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ecológicos, bem como de passagens superiores na alternativa LOB. Deste modo, a 

alternativa LOB é considerada a menos favorável. 

 

Da análise do Quadro 6.15.6 verifica-se que no Sub-troço 1, as 6 alternativas de traçado em 

estudo apresentam uma extensão com um potencial de danos ecológicos variável, sendo as 

alternativas mais favoráveis a 1D e 1B, com valores muito próximos, e a alternativa menos 

favorável a 1E. 

 

Quanto ao potencial de danos humanos, embora este seja reduzido em termos de extensão 

em qualquer uma das alternativas, as Alternativas 1A, 1C, 1E e 1F, por se desenvolverem 

mais próximo do parque de armazenagem de combustíveis da CLC, apresentam-se mais 

desfavoráveis ao nível de potenciais danos humanos, pois têm associado um maior 

potencial de efeito “dominó”, em caso de acidente grave.  

 

Além disso, a Alternativa 1F, por atravessar duas estradas nacionais importantes (EN 366 e 

EN 1), regista ainda um maior potencial de danos humanos do que as Alternativas 1A, 1C e 

1E que, no primeiro caso, não atravessa nenhuma via importante e, nos dois últimos casos, 

atravessam uma. 

 

Deste modo, a Alternativa 1B apresenta-se como a mais favorável em termos de potencial 

de danos humanos, uma vez que não se desenvolve próximo de nenhuma área industrial, 

atravessando apenas uma via importante. 

 

Quanto aos valores patrimoniais potencialmente atingidos por um descarrilamento de um 

comboio, as Alternativas 1B e 1D são as mais desfavoráveis, com quatro valores 

patrimoniais que poderão ser eventualmente atingidos, seguida da Alternativa 1F com três 

valores patrimoniais. A mais favorável a este nível é a Alternativa 1E, com apenas um valor 

patrimonial nas proximidades. 

 

Da análise acima apresentada conclui-se que a alternativa menos favorável no Sub-troço 1 

é a Alternativa 1F, devido ao maior potencial de danos humanos, sem grandes variações em 

termos de danos ecológicos e patrimoniais. A Alternativa 1B, por seu lado, apresenta-se 

como a mais favorável na globalidade. 
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Nas alternativas da zona de Ligação entre os sub-troços 1 e 2, constata-se que a 

Alternativa LC é a que apresenta um potencial de danos humanos superior (0,4 km), sendo 

as restantes semelhantes entre si ( ≅ 0,1 – 0,2 km), uma vez que nenhuma delas dispõe de 

passagens sob vias importantes. 

 

Relativamente ao potencial de danos ecológicos apresenta-se como mais desfavorável a 

alternativa LF, com uma extensão de 3,4 km, seguida das Alternativas LB e LE, com 

extensões da ordem dos 3,2 km. 

 

A Alternativa LA é a que regista um maior número de valores patrimoniais potencialmente 

afectados. 

 

Deste modo, tendo em consideração os aspectos humanos, ecológicos e patrimoniais, 

verifica-se que a alternativa menos favorável em termos de potenciais consequências na 

zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 é a Alternativa LF, sendo a mais favorável a LB. 

 

No Sub-troço 2, as alternativas com uma maior extensão potencial de danos humanos são 

as 2E e 2F, com cerca de 1,6 – 1,7 km, sendo no entanto de salientar a Alternativa 2B, que 

apresenta cinco passagens superiores com vias importantes, entre as quais a A1 / IP1, A8 e 

IC9, o que aumenta o potencial de consequência de danos humanos, dado que, em caso de 

acidente ferroviário, existe a possibilidade de estes potenciarem o aumento de danos 

humanos externos. 

 

Quanto à extensão potencial de danos ecológicos, as alternativas mais desfavoráveis são as 

Alternativas 2A, 2B e 2D, com uma extensão de cerca de 28 km. A Alternativa 2E apresenta-

se como a mais favorável. 

 

Relativamente aos valores patrimoniais potencialmente atingidos por um acidente ferroviário 

grave são igualmente desfavoráveis as Alternativas 2A, 2B, 2C e 2D, sendo a Alternativa 2E 

a mais favorável. 

 

Deste modo, em termos de potenciais consequências de acidentes no Sub-troço 2, 

apresenta-se como alternativa mais desfavorável a 2B e, como mais favorável, a 2E. 
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No Sub-troço 3, as alternativas são bastante equivalentes entre si em termos de potenciais 

danos humanos, ecológicos e patrimoniais. No entanto, a alternativa 3B apresenta-se 

ligeiramente mais desfavorável devido ao atravessamento de um maior número de vias 

importantes. 

 

A Alternativa 3B é assim considerada a mais desfavorável no Sub-Troço 3 e a Alternativa 3C 

a ligeiramente mais favorável devido ao seu menor potencial de danos ecológicos. 

 

 

6.15.3.5 Análise comparativa do risco associado às alternativas em estudo 

 

O risco associado a qualquer projecto resulta sempre da conjugação de uma probabilidade 

de ocorrência com as potenciais consequências, sendo tanto mais elevado quanto maiores 

forem os dois factores referidos. 

 

Para comparação das alternativas de traçado em cada um dos sub-troços e nas zonas de 

ligação, quanto aos riscos de danos ambientais e humanos associados, é importante além 

da análise dos aspectos relativos a potenciais consequências, que foram analisados no 

ponto anterior, a consideração de aspectos específicos do traçado que poderão aumentar a 

probabilidade de ocorrência de um acidente grave (descarrilamento). 

 

Quanto à queda de catenária, não existem aspectos específicos do traçado em estudo que 

permitam uma distinção em termos de probabilidade de ocorrência. 

 

Segundo os dados históricos existentes, numa linha ferroviária a probabilidade de 

descarrilamento é maior quando existe mudança de direcção ou aterros especiais (altura 

superior a 15 m). 

 

Nos traçados em estudo existe mudança de direcção (ou possibilidade) na estação de 

Leiria, no PIB e nos PUEC, os quais existem em igual número no traçado, não constituindo 

portanto factor de diferenciação de alternativas. 

 

Relativamente aos aterros especiais, estes apresentam um potencial de acréscimo da 

probabilidade de acidente por apresentarem maior potencial de ocorrência de 

assentamentos. 
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Embora no projecto em estudo estejam previstos métodos construtivos adequados e 

rigorosos para os aterros com uma altura igual ou superior a 15 m, a existência de grandes 

extensões de aterros especiais aumenta a probabilidade de acidente. 

 

No Quadro 6.15.10 apresenta-se a extensão de ocorrência de aterros especiais (> 15 m de 

altura) nas alternativas da ligação ao Aeroporto da Ota, do Sub-troço 1, da ligação entre o 

Sub-troços 1 e 2, do Sub-troço 2 e do Sub-troço 3. 

 

Da análise do quadro, verifica-se que, com excepção da Ligação à Ota, onde não existem 

estes aterros, são respectivamente as Alternativas 1A, 1C, 1E (com 3,7 km) no Sub-troço 1, 

a Alternativa LE na ligação entre os Sub-troços 1 e 2 (com 1,2 km), a Alternativa 2F no Sub-

troço 2 (com 7,0 km) e as Alternativas 3B e 3F no Sub-troço 3 (com 1,8 km), que 

apresentam maiores extensões de aterros especiais, apresentando assim maior 

probabilidade de ocorrência de descarrilamento. 

 

Assim, na Zona de Ligação ao Aeroporto da Ota dado que as alternativas são 

equivalentes em termos da probabilidade relativa de acidente, conclui-se que a alternativa 

ligeiramente mais desfavorável será a LOB, pelo maior potencial de consequências 

humanas e ambientais. 

 

No Sub-troço 1 a Alternativa 1F é a que apresenta maior potencial de consequências 

ambientais e humanas e por outro lado, embora não seja a mais desfavorável em termos de 

probabilidade de acidente, como a diferença de 0,3 km face às restantes não é significativa, 

considera-se esta a alternativa mais desfavorável. 

 

Na Zona de Ligação entre os Sub-Troços 1 e 2, a alternativa mais desfavorável quanto ao 

maior potencial de maiores consequências ambientais e humanas é a Alternativa LF, sendo 

a LE a que apresenta maior probabilidade relativa de acidente. Deste modo, não é possível 

definir qual é a mais desfavorável, considerando-se as duas equivalentes e igualmente 

desfavoráveis. Relativamente às alternativas mais favoráveis, revelam-se, do mesmo modo, 

equivalentes entre si as restantes. 

 

No Sub-Troço 2, a alternativa mais desfavorável em termos de maiores consequências 

ambientais e humanas é a Alternativa 2B, enquanto que a que apresenta maior 
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probabilidade de acidente é a 2F, sendo estas as mais desfavoráveis. A alternativa mais 

favorável globalmente é a 2E. 

 

No Sub-Troço 3, apresenta-se como alternativa globalmente mais favorável a 3C e, como 

mais desfavorável, a 3B. 

 

Da análise desenvolvida conclui-se que as alternativas mais desfavoráveis em termos 

de riscos ambientais e humanos são a LOB, 1F, LE / LF, 2B / 2F e 3B, respectivamente 

na zona de Ligação ao Aeroporto da Ota, no Sub-Troço 1, na Zona de Ligação entre 

Sub-Troços 1 e 2, no Sub-Troço 2 e no Sub-Troço 3.  

 

As restantes alternativas apresentam riscos semelhantes, não sendo possível efectuar 

distinção entre elas. 
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Quadro 6.15.10 - Extensões de aterros especiais 

Designação do Sub-troço Designação de Alternativa 
Extensão de Aterros Especiais 

(km) 

LOA 0 
Ligação ao Aeroporto da Ota 

LOB 0 

1A 3,7 

1B 3,4 

1C 3,7 

1D 3,4 

1E 3,7 

Sub-Troço 1 

1F 3,4 

LA 0 

LB 0,5 

LC 0 

LD 0 

LE 1,2 

Ligação entre os Sub-Troços 1 e 2 

LF 0,5 

2A 6,4 

2B 6,4 

2C 5,8 

2D 5,8 

2E 4,5 

Sub-Troço 2 

2F 7,0 

3A 0,3 

3B 1,8 

3C 0,0 

3D 0,5 

3E 0,3 

Sub-Troço 3 

3F 1,8 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IMPACTES 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo destina-se à indicação de medidas que têm como objectivo evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos ou valorizar os impactes positivos. O tipo de 

medidas, bem como a sua pormenorização, reflectem, naturalmente, a fase de 

desenvolvimento do projecto ferroviário – Estudo Prévio. Na fase seguinte, de Projecto, será 

possível reavaliar as medidas agora indicadas e pormenorizá-las. 

 

Os subcapítulos seguintes contêm as medidas de minimização dos vários factores 

considerados no EIA, mantendo-se a mesma ordem dos capítulos 4 (Caracterização da 

situação actual) e 6 (Previsão e avaliação de impactes): Clima (7.2), Geologia e 

geomorfologia (7.3), Recursos hídricos subterrâneos (7.4), Solos e uso do solo (7.5), 

Recursos hídricos superficiais (7.6), Ecologia (7.7), Paisagem (7.8), Qualidade do ar (7.9), 

Ruído e vibrações (7.10), Socioeconomia (7.11), Ordenamento do território (7.12), 

Património cultural (7.13) e Resíduos (7.14). 

 

No último subcapítulo procede-se a uma síntese da importância das medidas de 

minimização dos impactes negativos, que constituirá um factor de análise de alternativas. 
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7.2 CLIMA 

 

Não se indicam quaisquer medidas de minimização para os impactes microclimáticos 

provocados por aterros. As únicas medidas possíveis implicariam a alteração das soluções 

do projecto: rebaixamento da altura do aterro e, ou substituição, total ou parcial, por viaduto. 
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7.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

7.3.1 Fase de construção 

 

Dado que, no essencial, os impactes previsíveis na geologia e na geomorfologia decorrem 

na fase de construção, também, naturalmente, a maioria das medidas de minimização 

viáveis, são relativas a esta fase. 

 

Entre as medidas de minimização pertinentes, importa salientar que a maior parte delas 

encontram-se desde já contempladas no próprio projecto. 

 

Trata-se, no geral, de medidas que, apesar de poderem minimizar potenciais impactes 

geológicos e geomorfológicos, são de âmbito geotécnico (por exemplo medidas para 

assegurar a estabilidade de taludes) e, na realidade, devem ser encaradas como medidas 

normais de projecto. Nesta aceção não constituem verdadeiras medidas de minimização. 

 

Com efeito, refira-se que, de acordo com Morris & Therivel, Methods on EIA, 2002, as 

questões geotécnicas não são do âmbito da avaliação do impacte ambiental. 

 

Assim, referem-se apenas, neste ponto, medidas de mitigação de impactes não 

consideradas estritamente de âmbito geotécnico: 

 

- O planeamento da utilização de explosivos deve atender às características 

geológicas dos maciços, atendendo particularmente à possível presença de 

cavidades cársicas na envolvente. Este aspecto ser alvo de análise mais detalhada 

em fase subsequente do estudo; 

 

- Não podem ser instalados estaleiros a menos de 10 m de cavidades cársicas 

conhecidas); 

 

- Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deverá recorrer-se à 

exploração de áreas de extracção actualmente em funcionamento, evitando-se a 

instalação de novas explorações; 
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- Para evitar o ravinamento de taludes de aterro e escavação, provocado pela 

escorrência de água superficial, terá que ser realizado, no mais curto período de 

tempo possível, após as operações de terraplenagem, o revestimento vegetal dos 

taludes com terra, utilizando espécies vegetais adequadas. 

 

- Todos os trabalhos de terraplenagem que decorram em terrenos de formações 

carsificadas terão que ser acompanhados por geólogo/espeleólogo. Este 

acompanhamento será assumido na perspectiva de possibilitar que se possam 

realizar explorações de caracterização (com carácter de intervenção urgente) de 

eventuais cavidades cársicas desconhecidas que possam vir a ser postas a 

descoberto por trabalhos de escavação. Esta acção permitirá a elaboração de 

relatórios que permitam avaliar o impacte que a descoberta de cavidades não 

conhecidas possa vir a ter na construção do empreendimento, quer em termos da 

afectação do valor geológico em presença, quer em termos de avaliação da 

segurança da construção e exploração da via; 

 

- O acompanhamento de obra por um geológo terá que ser efectuado nos locais onde 

seja mais provável a identificação de particulares valores geológicos ainda não 

identificados, designadamente pegadas ou rastos de dinossauros. Perante a 

importância de eventuais valores que possam ser detectados, bem como a forma de 

afectação face ao projecto, terá que se avaliar, em articulação com as entidades com 

interesse na matéria, o conjunto de procedimentos a adoptar que se considere mais 

pertinente 

 

 

7.3.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração, a eventual necessidade de adopção de medidas de minimização 

relaciona-se fundamentalmente com a possível identificação da existência de riscos de 

instabilização de taludes. 

 

A identificação atempada de eventuais necessidades de implementação de disposições 

protectivas suplementares resultará de acções de vistoria regular do estado dos taludes de 

escavação e aterro, acções estas que se enquadram na manutenção normal que uma 

infraestrutura deste tipo tem que ter. 
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As medidas pertinentes a adoptar dependem das situações específicas identificadas em 

cada caso e devem ser consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que são 

indispensáveis para uma adequada manutenção do empreendimento. 
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7.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

7.4.1 Fase de construção 

 

- Na localização dos estaleiros, infra-estruturas de apoio, abertura de acessos 

temporários, manchas de empréstimo e de depósito de terras sobrantes deverão ser 

salvaguardas as seguintes áreas, para além da distância mínima prevista no regime 

legal do domínio público hídrico: 

■ Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, atravessado pelos eixos 1.3.1 

(3+195 – 6+600), 1.3.2 (6+600 – 8+945), 1.5 (0+000 – 4+487), 2.8.1 

(0+000 - 2+500), 2.9 (0 – 3+980), 2.10 (0 – 1+796); 

■ Sítio Azabuxo/Leiria, PTCON0046, proposto para integrar a Rede Natura 2000, 

com 136 ha, próximo do qual se desenvolve o eixo 2.2.4, entre o km 33+100 e 

34+500, a cerca de 50 a 500 m de distância e várzea agrícola da ribeira do Sirol 

(também designada por ribeira de Frades); 

■ Áreas de infiltração máxima e de elevada vulnerabilidade à poluição; 

■ Perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público. 

 

- Instalação de um sistema adequado de armazenamento ou tratamento das águas 

residuais nos estaleiros ou, em alternativa, a drenagem destas águas para o sistema 

de saneamento local, caso exista; 

 

- Instalação de um sistema de drenagem nas áreas de estacionamento da maquinaria 

afecta à obra para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, condução das 

escorrências para o sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro; 

 

- Recolha, armazenamento, tratamento e encaminhamento para destino final 

adequado, e devidamente autorizado para o efeito, dos óleos usados dos veículos e 

máquinas afectos à obra; 

 

- Armazenamento temporário dos óleos usados em local impermeabilizado, com bacia 

de retenção de derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se, 

igualmente, a separação dos óleos hidráulicos dos óleos de motor usados para 
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gestão diferenciada. Na selecção do local de armazenamento, ter em conta os 

seguintes critérios: 

■ Preservação de uma distância mínima de 10 metros a linhas de água, 

permanentes ou temporárias; 

■ Instalação em terrenos estáveis e planos; 

■ Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

 

- Armazenagem temporária de filtros de óleo, previamente escorridos, materiais 

absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos em recipiente apropriado 

para o efeito, estanque e fechado; 

 

- Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais 

impermeabilizados, com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, 

cobertos; 

 

- Nas operações de escavação devem ser privilegiados os meios mecânicos que não 

introduzam perturbação excessiva na estabilidade geomecânica do maciço. Deve ser 

evitada a ocorrência de fracturação excessiva do maciço remanescente por ter um 

efeito negativo não só na estabilidade geomecânica como no aumento da 

condutividade hidráulica e, consequentemente, na vulnerabilidade do aquífero; 

 

- Monitorização do nível freático durante a vida útil da obra nos locais onde se prevê a 

execução de túneis(sub-troço 2, túnel de Aljubarrota nas alternativas 2A e 2B e 

túneis de Arergões, Garruchas, Ramalheira e Boavista nas restantes alternativas), 

através da instalação de piezómetros. 

 

 

7.4.2 Fase de exploração 

 

- Utilização preferencial de materiais, tintas e produtos anti-corrosão resistentes à 

degradação, isentos de substâncias perigosas (produtos disponíveis no mercado) e 

que permitam reduzir o número de aplicações desses materiais; 
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- Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes 

nos taludes e nas áreas integradas paisagisticamente; 

 

- Tendo em vista a monitorização do nível freático durante a vida útil da obra, os 

piezómetros seguidos na fase de construção devem continuar em observação na 

fase de exploração. 
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7.5 SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 

 

As medidas que se indicam seguidamente dizem respeito à mitigação dos impactes que se 

prevê subsistam após a aplicação de medidas de projecto já analisadas no capítulo anterior 

e correspondentes, nomeadamente à implantação de viadutos para o atravessamento de 

áreas de vale, em geral com solos de elevada aptidão e uso agrícola. 

 

As medidas que a seguir se apresentam correspondem assim basicamente a cuidados e 

acções destinados a evitar / minimizar a afectação suplementar de solos e respectivo uso 

fora da faixa afecta à implantação da via e à restituição das áreas afectas aos estaleiros e 

acessos de obra bem como aos cuidados para a prevenção da contaminação de solos e 

perturbações sobre os usos envolventes. 

 

Os impactes residuais correspondem assim aqueles que não se podem evitar devido à 

afectação permanente de solos e usos associados com a implantação da própria infra-

estrutura (excluindo-se portanto as zonas de viadutos), que são impactes negativos 

considerados de um modo geral significativos. 

 

 

7.5.1 Solos 

 

7.5.1.1 Fase de construção 

 

Os principais impactes nos solos ocorrem durante a fase de construção, devendo ser 

executado um conjunto de medidas que evitem a sua perda e erosão, minimizando esses 

impactes: 

 

- A localização dos estaleiros deve evitar a afectação de solos de maior potencial e 

uso agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem aqueles que 

estão classificados como aluviossolos e coluviossolos. Deve na medida do possível 

utilizar-se áreas já artificializadas ou com usos que permitam esta actividade. 

 

- As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

7.10 

intervenção estrita, delimitada por meio de piquetagem e processar-se com todos os 

cuidados de modo a evitar a afectação suplementar de solos e respectivos usos. 

 

- A circulação de pessoal, veículos e máquinas deve limitar-se, em redor do estaleiro, 

acessos e frente de obra, de modo a evitar-se a compactação de terrenos limítrofes. 

 

- As terras reunidas a partir da decapagem dos solos aluvionares e coluvionares, 

deverão ser devidamente armazenadas e acondicionadas para a sua posterior 

utilização na fertilização das superfícies dos taludes. Estas superfícies deverão ser 

revestidas com espécies vegetais adequadas, de modo a aumentar a eficácia das 

medidas de plantação e a consolidação necessária, assegurando a redução dos 

riscos de erosão hídrica e eólica dos solos. Outros locais de potencial interesse para 

a utilização destas terras correspondem às áreas a tratar paisagisticamente no 

âmbito da estação de Leiria. 

 

- Devem ser adoptadas todas as medidas relativas aos descritores Resíduos e 

Recursos Hídricos Superficiais como forma de evitar a potencial contaminação de 

solos decorrentes do uso de substâncias nocivas e poluentes nas actividades de 

construção, transporte e deposição de resíduos, nomeadamente:  

■ assegurando que a execução de acções poluentes deva ser restrita aos locais do 

próprio estaleiro. Determinadas acções como a limpeza das máquinas e o 

enchimento dos camiões com combustíveis e outros materiais, devem ser 

realizadas em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha 

e armazenagem; 

■ prevenir a potencial contaminação dos solos, não permitindo a descarga de 

poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e 

outros materiais residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, 

colocando-os em contentores específicos, posteriormente encaminhados para os 

destinos finais adequados; 

■ recolha, armazenagem, tratamento e encaminhamento para destino final 

adequado, e devidamente autorizado para o efeito, dos óleos usados dos 

veículos e máquinas afectos à obra. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

7.11 

- Após a conclusão dos viadutos deverão ser removidos todos os materiais estranhos 

e efectuada uma regularização do terreno e uma gradagem ou escarificação, de 

forma a acelerar a recuperação das características do solo; 

 

- Após a conclusão da obra o empreiteiro deverá assegurar a desactivação e limpeza 

de todas as instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos ocupados, 

através da sua descompactação e arejamento de modo a puderem reconstituir o seu 

equilíbrio e estrutura. Especial preocupação deve ser tida em zonas agrícolas de 

forma a puderem voltar ao seu uso. 

 

 

7.5.1.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração as medidas deverão dizer respeito à minimização de potenciais 

situações de contaminação dos solos devido a derrames acidentais de substâncias 

poluentes em consequência de acidentes ou de acções de reparação extraordinárias fora 

dos locais adequados para tal.  

 

Nestas contingências dever-se-á proceder à delimitação da área envolvente à zona do 

derrame, sendo que será o grau de susceptibilidade dos solos e a sua capacidade de 

regeneração que influenciarão o seu período de isolamento, em que se deve evitar o seu 

uso para fins mais sensíveis, como os agrícolas. 

 

 

7.5.2 Uso Actual do Solo 

 

7.5.2.1 Fase de construção 

 

As medidas a seguir indicadas visam a minimização de impactes sobre os usos do solo 

durante a fase de construção do empreendimento: 

 

- Na escolha de locais de implantação de estaleiros não deverão ser utilizados os 

solos de uso agrícola, especialmente os afectos ao Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale do Lis ou aos Regadios Tradicional ou do Vale do Lena. As áreas habitacionais 

e suas proximidades devem também ser excluídas para a colocação dos estaleiros, 
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bem com as áreas de montado e de floresta de protecção onde se localizam 

nomeadamente, sobreirais, carvalhais e carrascais. 

 

- Na medida do possível e, como já indicado para os solos, os estaleiros devem ser 

instalados em áreas previamente impermeablizadas ou em áreas compatíveis com 

este uso, como são as zonas industriais ou os terrenos já artificializados. 

 

- No planeamento de obra deve-se ter especial cuidado com os acessos de obra na 

zona de regadio do Rio Alenquer e do Rio Ota, na zona afecta ao Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis e no Regadio do Vale do Lena para reduzir a afectação 

de áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que 

possam ficar exclusivamente afectos à obra sem prejudicar as circulações pela 

população local. Na medida do possível devem estabelecer-se apenas de um dos 

lados da via, de modo a perturbar o menos possível as actividades estabelecidas e 

serem eventualmente encarados como os caminhos paralelos que têm que ser 

estabelecidos para o funcionamento ao longo da linha de alta velocidade. 

 

- Nas zonas em que o uso agro-florestal é afectado em termos de áreas de montado, 

deve proceder-se à aplicação de medidas de compensação (tal como indicado no 

descritor Flora) e que poderão corresponder à plantação de sobro e azinho em locais 

a estabelecer na proximidade dos locais onde se verificará a sua destruição, 

devendo este ser um aspecto a definir em fase de projecto de execução face à 

alternativa que vier a ser escolhida. 

 

- De modo a reduzir ao mínimo a perturbação sobre as áreas com ocupação humana, 

como as áreas sociais, áreas industriais e ainda as vias interferidas devem ser 

aplicadas as medidas preconizadas nos descritores Ruído, Qualidade do Ar, 

Paisagem e Socioeconomia. Pela sua especificidade, salientam-se os cuidados nas 

zonas de execução de túneis, particularmente nas entradas e saídas, quando estes 

se localizam em área urbana, como é o caso da Bidoeira de Cima (km 44+500 do 

sub-eixo 2.2.4 e km 46+000 do sub-eixo 2.1.6). 
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7.5.2.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração e relativamente às afectações indirectas provocadas pela exploração 

da via, devem ser aplicadas as medidas preconizadas nos descritores Ruído, Paisagem e 

Socioeconomia como forma de reduzir a perturbação da qualidade de vida das populações e 

a afectação dos usos da envolvente. 

 

Será também de interesse a adopção de políticas de ordenamento por parte das autarquias, 

com vista à não instalação de habitações próximas à via férrea, tal como previsto do 

descritor Ordenamento. 
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7.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

7.6.1 Aspectos Quantitativos 

 

Com o objectivo de minimizar os impactes nos recursos hídricos, nos seus aspectos 

quantitativos, terão que ser adoptadas as seguintes medidas: 

 

 

7.6.1.1 Fase de projecto 

 

- Em diversas situações, as mais importantes das quais são referidas no capítulo dos 

impactes das águas superficiais, terão que ser detalhadas, em fase subsequente do 

projecto, soluções de restabelecimento de diversas linhas de água interferidas 

longitudinalmente por taludes de aterro. Assinalam-se as situações mais relevantes: 

■ Sub-Eixo 0.1.1 - km 0+300 a 0+750 (desvio ao longo de 450 m); 

■ Eixo 0.2 - km 5+000 a 5+300 (desvio ao longo de 300 m); 

■ Sub-Eixo 1.1.2 - km 2+600 a 2+700 (desvio ao longo de 100 m); 

■ Sub-Eixo 1.1.3 - km 20+800 a 21+150 (desvio ao longo de 350 m); km 22+950 a 

23+200 (desvio ao longo de 250 m); 

■ Sub-Eixo 1.1.4 - km 42+800 a 43+100 (desvio [do Rio Seco] ao longo de 300 m). 

■ Sub-Eixo 2.1.5 - km 28+770 a 28+920 (desvio ao longo de 150 m); 

■ Sub-Eixo 2.2.3 - km 14+090 a 14+370 (desvio [da Ribeira do Mogo] ao longo de 

280 m, obrigando a vala paralela, em escavação); 

■ Sub-Eixo 2.2.4 - km 29+500 a 29+550 (desvio ao longo de 50 m); km 37+200 a 

37+280 (desvio ao longo de 80 m); 

■ Sub-eixo 2.3.2 - km 11+700 a 11+950 (desvio [da Ribeira do Mogo] ao longo de 

250 m, obrigando a vala paralela, em escavação); 

■ Eixo 2.6 - km 5+500 a 6+400 (desvio [da Ribeira da Roussa] ao longo de 900 m, 

obrigando a vala paralela, em escavação e/ou desenvolvimento em viaduto). 

 

- Há ainda que estudar a inclusão de uma passagem hidráulica para restabelecimento 

da vala paralela à Ribeira de Maçussa (Eixo 1.1.3, km 10+810). 
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- Existem situações em que a saída de PHs a jusante se localiza fora do talvegue 

natural da linha de água, sendo necessário executar valas que encaminhem o 

escoamento para o leito natural. Os locais onde estas situações se identificaram de 

forma mais expressiva são os seguintes: km 19+900 e km 20+220 do Sub-eixo 2.2.4. 

 

- Nas situações em que está previsto que os caudais de linhas de água intersectadas 

em escavação sejam recolhidos por uma conduta subterrânea e rejeitados em outra 

linha de água mais afastada terá que se estudar, em fase subsequente do projecto, 

os adequados sistemas de dissipação de energia e prevenção de inundações a 

implantar ao longo das linhas de água receptoras, a jusante, de modo a evitar 

fenómenos de erosão do leito e alagamentos das margens em períodos de 

ocorrência de caudais de cheia até um período de retorno de 100 anos. 

 

- A jusante das passagens hidráulicas terá que se prever a colocação de dispositivos 

de dissipação de energia que permitam limitar as velocidades de escoamento a 

jusante a valores máximos da ordem de 5m/s. 

 

- O projecto terá que contemplar a protecção e o restabelecimento de todas as infra-

estruturas hídricas afectadas, nomeadamente as ligações à drenagem e à prevenção 

de inundações. 

 

- Nos viadutos, os pilares a implantar têm que ter orientação concordante com o 

sentido dominante do escoamento e devem ter em consideração a localização das 

linhas de água (incluindo as valas de drenagem e rega), e dos diques existentes, de 

modo a evitar interferências. Caso tal não seja possível, a afectação terá que ser 

mínima, efectuando-se o completo restabelecimento e reforço das estruturas 

afectadas, garantindo-se sempre a sua funcionalidade. 

 

 

7.6.1.2 Fase de construção 

 

- As pargas, bem como os depósitos de terras sobrantes, não podem ser colocadas a 

menos de 10 m de linhas de água. 
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- As intervenções a realizar nas linhas de água têm que assegurar a continuidade dos 

escoamentos, como forma de prevenir a ocorrência de eventuais situações de 

inundações, que, além de se traduzirem na ocorrência de impactes ambientais 

acrescidos, constituem atrasos na realização da obra e riscos para a segurança de 

pessoas e bens. 

 

- É desejável que as fases mais críticas de intervenções em linhas de água 

(nomeadamente colocação de passagens hidráulicas, pilares de viadutos, 

construção e entrada em funcionamento de valas de desvio de linhas de água) sejam 

efectuadas fora do período mais pluvioso do ano (de Novembro a Março). 

 

- A desflorestação e desmatação deverá ser limitada à área de intervenção estrita, 

delimitada por meio de piquetagem. 

 

- No caso das valas, durante os trabalhos de terraplenagem e de fundação de pilares 

de viadutos estas estruturas devem ser devidamente protegidas de modo a evitarem-

se fenómenos de obstrução e assoreamento. 

 

 

7.6.1.3 Fase de exploração 

 

- Deverá ser assegurada a manutenção e limpeza periódicas (no mínimo, uma vez por 

ano), de todos os órgãos de drenagem transversal e longitudinal da ferrovia, 

restabelecimentos viários e área da estação de Leiria (independentemente da 

localização Nascente ou Poente). 

 

 

7.6.2 Aspectos Qualitativos 

 

7.6.2.1 Fase de construção 

 

- A localização de estaleiros, oficinas, depósitos de materiais ou quaisquer outras 

estruturas de suporte à obra deve salvaguardar: 

■ Uma distância mínima de 10 metros a quaisquer linha de água, pequenas 

charcas ou açudes; 
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■ Os regadios tradicionais de Fradicainal e Vale do Lena, do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis e do futuro Aproveitamento Hidroagrícola de Rio 

Maior; 

 

- Instalação de um sistema adequado de tratamento das águas residuais no estaleiro 

ou, em alternativa, a drenagem destas águas para o sistema de saneamento local, 

caso exista. 

 

- Instalação de um sistema de drenagem nas áreas de estacionamento da maquinaria 

afecta à obra para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, condução das 

escorrências para o sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro. 

 

- Restrição da execução de actividades poluentes em áreas de estaleiro não 

impermeabilizadas. 

 

- Cumprimento escrupuloso das normas de boa operação e manutenção dos 

equipamentos utilizados e manuseamento de materiais de modo a diminuir a 

probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos no solo ou em linhas de água. 

 

- Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais 

impermeabilizados, com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, 

cobertos. 

 

- Descarga das águas residuais provenientes da lavagem das máquinas e 

equipamentos utilizados em locais pré-destinados e pré-definidos aquando da 

organização e instalação do estaleiro central, e devidamente autorizados para o 

efeito. No caso das águas residuais da lavagem das autobetoneiras, promover a sua 

infiltração num ponto único, se possível em bacias de decantação dedicadas, 

possibilitando o saneamento da área de infiltração utilizada no final da obra. 

 

- Interdição da descarga de poluentes nas linhas de água. 

 

- Colocação de estruturas temporárias de retenção de sedimentos e substâncias 

tóxicas (por exemplo muros de pedra ou outros materiais), para evitar a sua 

introdução nas linhas de água, charcas e açudes identificados. 
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- Afastamento dos locais de depósito temporário de resíduos de linhas de água. 

 

- A abertura e melhoria de acessos efectuada apenas quando não for possível o 

aproveitamento dos acessos existentes e de modo a minimizar as movimentações de 

terra, principalmente em acessos que atravessem linhas de água. 

 

- Sempre que as frentes de obra se localizem nas proximidades de linhas de água, 

charcas ou açudes, sinalizar as áreas intervencionadas por forma a evitar a 

afectação de áreas adjacentes. 

 

- Implementação de um programa de monitorização da qualidade da água sempre que 

se verifiquem intervenções mais demoradas junto de linhas de água mais sensíveis 

ou que se verifique a ocorrência de outras obras da mesma envergadura na área 

envolvente (por exemplo a construção do novo aeroporto na Ota). 

 

- Após a conclusão dos trabalhos, todos os locais de trabalho serão limpos devido à 

impossibilidade de permanência de materiais que podem comprometer, a longo 

prazo, a qualidade da água dos recursos hídricos locais. 

 

- Contenção e limpeza imediata de linhas de água em situação de derrame acidental 

de substâncias poluentes. 

 

 

7.6.2.2 Fase de exploração 

 

- Utilização preferencial de materiais, tintas e produtos anti-corrosão resistentes à 

degradação, isentos de substâncias perigosas (produtos disponíveis no mercado) e 

que permitam reduzir o número de aplicações desses materiais; 

 

- Restrição do uso de fitofármacos e fertilizantes ao estritamente necessário para 

garantir a manutenção e preservação das áreas integradas paisagisticamente. 
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7.7 ECOLOGIA 

 

7.7.1 Flora, Vegetação e Habitats 

 

As medidas que se indicam seguidamente dizem respeito à mitigação dos impactes que se 

prevê subsistam após a aplicação de medidas de projecto já analisadas no capítulo anterior 

e correspondentes, nomeadamente à implantação de viadutos para o atravessamento de 

linhas de água, grande parte delas funcionando como corredores ecológicos e onde ocorre 

vegetação de elevado valor regional. 

 

As medidas que a seguir se apresentam correspondem, assim, basicamente a cuidados e 

acções destinados a evitar ou minimizar a afectação suplementar da flora fora da faixa 

afecta à implantação da via, à restituição das áreas afectas aos estaleiros e acessos de obra 

e ainda à valorização ecológica da área com o uso de espécies da flora local de modo a 

promover o seu melhor enquadramento, seguindo-se os cuidados adequados para a sua 

manutenção. 

 

Os impactes residuais correspondem assim àqueles que não se podem evitar devido à 

afectação permanente do terreno com a implantação da própria infra-estrutura (excluindo-se 

portanto as zonas de viadutos), impactes negativos considerados, de um modo geral, 

significativos (ver 6.7). 

 

 

7.7.1.1 Fase de construção 

 

Na fase de construção deverão seguir-se as seguintes medidas, objectivando a mitigação 

dos impactes na flora e vegetação: 

 

- Todas as áreas destinadas à instalação de estaleiros, depósitos temporários de 

terras, de materiais de limpeza, etc., devem ser seleccionadas previamente 

afectando o mínimo de área possível e evitando a destruição de habitats / coberto 

vegetal natural, nomeadamente habitats com estatuto de protecção (especialmente 

os prioritários que se localizam no km 10+000 do sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola 

em zona de viaduto – ribeira de Carnide), no km 17+000 do sub-eixo 2.2.4 
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(vegetação ripícola em zona de viaduto – rio Lena) e no km 34+500 do sub-eixo 2.2.4 

(vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira dos Frades) e habitats de elevado 

valor regional que de um modo geral integram as áreas de sobreirais e os carvalhais. 

As áreas de estaleiro deverão ser recultivadas posteriormente à sua utilização com 

espécies autóctones; 

 

- Propõe-se que a utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades de 

zonas de maior sensibilidade ecológica, como por exemplo corredores ribeirinhos, se 

faça afectando a menor extensão possível de vegetação que integra esses 

corredores. As áreas mais sensíveis reportam-se aos vales associados às principais 

linhas de água atravessadas constituindo verdadeiros corredores ecológicos. 

Referem-se como principais corredores ecológicos a Lezíria do Tejo (rio da Ota, vala 

do Archino e ribeira da Ameixoeira), a zona de transição do Vale do Lis / Lena para 

as Areias do Litoral, os vales dos rios Arunca, Lis, e Lena e os vales das ribeiras dos 

Milagres, Sirol e Carnide; 

 

- As operações de limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos deve obedecer a 

uma correcta planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do 

destino a dar aos materiais retirados; 

 

- Utilização da flora local na plantação dos taludes, nomeadamente nos taludes de 

escavação, e no enquadramento paisagístico da ferrovia. Estes trabalhos de 

plantação e consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de forma que se 

assegure um corredor vegetal ao longo da ferrovia, funcionando como zona de 

amortecimento e refúgio genético; 

 

- Realização de acções de sensibilização ambiental, fundamentalmente destinadas ao 

pessoal envolvido nos trabalhos de construção, em relação aos aspectos de 

protecção dos factores biológicos e ecológicos, nomeadamente alertando para a não 

afectação de habitats fora do corredor estritamente necessário à obra e cumprimento 

das medidas em termos de gestão de resíduos. 
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7.7.1.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração, as principais medidas correspondem à manutenção do 

enquadramento paisagístico dos taludes, como forma de assegurar a sua funcionalidade em 

termos de amortecimento e refugio genético, bem como à adopção das medidas de 

minimização para a fauna que se indicam no ponto 7.6.2. Apresentam-se, seguidamente, as 

principais medidas a adoptar: 

 

- Reposição do coberto vegetal essencialmente nos locais de implantação dos 

estaleiros da obra com espécies autóctones. Paralelamente, seria desejável a 

reabilitação ecológica de alguns troços, nomeadamente pela plantação de espécies 

arbustivas e arbóreas. Nesse sentido e como compensação dos habitats de montado 

de sobro perdidos, efectuar novos povoamentos, em conformidade com o Decreto-lei 

n.º 169/2001, de 25 de Maio. Este aspecto deverá ser definido em fase de Projecto 

de Execução, podendo a sua plantação ocorrer nas propriedades onde é feita a sua 

destruição, mediante acordo com o proprietário. 

 

- Manutenção do coberto vegetal dos taludes, de modo a manter as opções tomadas 

no Projecto de Integração Paisagística, e as características de amortecimento e 

refúgio genético da envolvente ao canal ferroviário; 

 

- Tratamento periódico da vegetação de modo a possibilitar um bom desenvolvimento 

da mesma; 

 

- Redução do risco de incêndio (pode ser provocado por fontes de ignição lançadas a 

partir das composições ferroviária) através do corte manual ou mecânico da 

vegetação dos taludes; 

 

- Aplicação de um programa de monitorização das áreas de vegetação natural nos 

termos do definido no Capítulo 9 deste EIA. 
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7.7.2 Fauna 

 

7.7.2.1 Fase de construção 

 

- Para efeitos da instalação de estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra 

deverão ser evitadas as áreas consideradas de maior interesse para a fauna, neste 

caso as principais áreas naturais que se localizam mais próximo dos traçados 

alternativos, designadamente, o Parque Natural e Sítio PTCON0015 – Serras de Aire 

e Candeeiros, o Sítio PTCON0046 – Azabuxo/Leiria, o vale do rio da Ota/paul do 

Archino, Sistema da Ribeira do Mogo, bem como todas as “Outras Áreas” constantes 

no ponto 4.7.6.1.9. 

 

- Execução dos trabalhos fora da época reprodutiva para os principais grupos 

faunísticos, i.e. Março/Abril/Maio, designadamente nas zonas mais sensíveis (e.g. 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, Sistema Ribeira do Mogo e paul do 

Archino). 

 

- Adopção de medidas que previnam a erosão do solo e consequente arrastamento de 

sedimento para os cursos de água aquando da construção de viadutos e passagens 

hidráulicas nas principais linhas de água atravessadas, nomeadamente o rio da Ota, 

a Vala e paul do Archino, a ribeira do Mogo, o rio Lis, ribeira dos Milagres, rio Lena, 

ribeira do Sirol, ribeira da Ameixoeira, ribeira da Amieira, rio de Cós e rio Alpedriz, 

minimizando, assim, a degradação das condições de suporte destas para a fauna. 

 

- Caso se opte pela alternativa que afecta directamente o PNSAC e que passa 

próximo do abrigo Alcobaça I propor medidas que: 

 

■ Num período prévio ao início da construção da ferrovia deve ser efectuado um 

levantamento exaustivo de abrigos de morcegos (cavidades, edifícios a destruir, 

vales escarpados, etc.) ao longo das áreas directamente afectadas pela 

construção e avaliada a sua ocupação por morcegos, devendo os locais 

detectados ser assinalados como sensíveis. 
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■ Caso não seja possível evitar a destruição dos abrigos, as colónias de morcegos 

que os ocupam devem ser retiradas e colocadas em abrigos alternativos (já 

existentes ou construídos para o efeito), devendo proceder-se de imediato à sua 

destruição ou selagem para evitar re-colonizações. 

 

7.7.2.2 Fase de exploração 

 

- Implementação de cortinas arbóreas junto à via ferroviária, como medida que visa a 

minimização da colisão com aves (sobretudo no que se refere à Gralha-de-bico-

vermelho e aos seguintes grupos: ardeídeos, anatídeos e rapinas nocturnas) e 

quirópteros, na zona de atravessamento do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros, Sistema da Ribeira do Mogo, paul do Archino e vale do rio da Ota. Esta 

medida deve ser enquadrada, em fase de Projecto de Execução, pelo próprio 

Projecto de Integração Paisagística. Contribuirá também para a atenuar a 

perturbação visual e sonora resultante da circulação dos comboios.  

 

Em alternativa poderão ser colocados dispositivos “salva-pássaros” nesses mesmos locais. 

 

- Adopção de medidas que aumentem a permeabilidade da via, em locais de elevada 

sensibilidade ecológica, nomeadamente através da adaptação de passagens 

hidráulicas para a fauna ao nível da sua integração paisagística (Rodriguez et al. 

1996 e 1997, Clevenger et al. 2001, Anderson 2002). A integração paisagística das 

passagens hidráulicas está prevista quer no exterior, ao nível das bocas, quer para 

no seu interior. A integração paisagística externa contempla a vegetação de 

encaminhamento ao longo da vedação, bem como vegetação de protecção em torno 

da boca da passagem hidráulica. A integração paisagística no interior prevê a 

naturalização da soleira das passagens hidráulicas com a colocação de alguma terra 

vegetal e pedras, e/ou a colocação de um passadiço lateral com vista a conferir 

alguma protecção ao longo da utilização da passagem, reduzindo-se, assim, a 

relutância natural das espécies em utilizar este tipo de estruturas. O número de 

adaptações previstas por eixo/sub-eixo. 
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Quadro 7.7.1 - Quantificação das adaptações previstas ao nível das PH 

Eixo / sub-eixo Adaptações * Eixo / sub-eixo Adaptações * 

Sub-eixo 0.1.1 1 Sub-eixo 2.1.4 1 

Sub-eixo 1.1.2 6 Sub-eixo 2.1.5 1 

Sub-eixo 1.1.4 4 Sub-eixo 2.2.1 3 

Sub-eixo 1.2.1 7 Sub-eixo 2.2.2 1 

Sub-eixo 1.2.2 4 Sub-eixo 2.2.3 4 

Sub-eixo 1.3.1 10 Sub-eixo 2.2.4 1 

Sub-eixo 1-3-2 1 Sub-eixo 2.3.1 1 

Eixo 1.5 1 Sub-eixo 2-3-2 8 

Sub-eixo 2.1.1 3 Eixo 2.7 2 

Sub-eixo 2.1.2 1 Eixo 2.10 1 

Sub-eixo 2.1.3 3   

 

O javali, necessita de condições mais exigentes, quer de dimensão quer de localização 

(Rodriguez et al. 1996), pelo que estas adaptações não são suficiente para garantir uma 

permeabilidade mínima à circulação desta espécie. 

 

- Garantir a permeabilidade, nos troços mais extensos sem passagens hidráulicas 

previstas (e.g. PNSAC e Sistema da Ribeira do Mogo), através da adopção de 

passagens dedicadas para a fauna. 

 

Quadro 7.7.2 - Quantificação das Passagens para a Fauna previstas 

Eixo / sub-eixo Passagens para a Fauna 

Sub-eixo 2.1.2 1 

Sub-eixo 2.2.1 1 

Sub-eixo 2.2.3 1 

Sub-eixo 2.3.1 2 

Sub-eixo 2.8.2 1 

Eixo 2.9 1 

 

Estas passagens para a fauna, em função de eventuais constrangimentos operacionais, 

poderão materializar-se com a configuração de passagens hidráulicas de maiores 

dimensões, onde se efectuará a integração paisagística das suas entradas, bem como a 

inclusão de troncos ou outros materiais que proporcionam protecção/abrigo e elementos 

naturais ao interior das passagens, por exemplo um passadiço lateral, facilitando e ajudando 
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a vencer uma certa relutância natural por parte de algumas espécies de fauna em 

atravessar este tipo de estruturas. Será também colocada vegetação de encaminhamento 

até à passagem. 

 

Uma vez que as passagens dedicadas para a fauna selvagem são dispendiosas e a sua 

eficácia, por vezes, reduzida, vários trabalhos sugerem como alternativa as estas a adopção 

de passagens do tipo hidráulico (de secção circular ou quadrangular) com vista ao aumento 

da permeabilidade de ferrovias e rodovias (Rodriguez et al. 1996 e 1997, Clevenger et al. 

2001, Anderson 2002). 

 

Há aspectos que condicionam a viabilidade das opções recomendadas, tal como a 

existência de vedações nas propriedades intersectadas, o que pode limitar tentativas de 

aumentar a permeabilidade de vários sub-eixos da ferrovia em estudo. 
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7.8 PAISAGEM 

 

7.8.1 Fase de projecto 

 

- O novo traçado de linhas de água que venha a ser objecto de rectificação do 

percurso não deverá ser tratado como um canal/vala com formas rígidas e 

geométricas mas sim o mais naturalizado possível, em perfil longitudinal e 

transversal, com taludes e margens desenhados para permitir a implantação de uma 

galeria ripícola consistente. 

 

- Nas zonas em que, por questões de segurança ferroviária, não seja possível a 

plantação nos taludes, deverá prever-se uma área de expropriação com largura 

suficiente para permitir plantações arbóreo-arbustivas que contribuam, de forma 

significativa, para o enquadramento da via férrea; 

 

- Elaboração de um projecto de execução de enquadramento e integração 

paisagística, que permita esbater e minimizar os impactes negativos da obra e 

assegurar a integração da via férrea na paisagem, tendo em consideração os 

seguintes aspectos: 

■ O estabelecimento de medidas cautelares que assegurem a protecção do solo 

arável em toda a área de intervenção e da vegetação arbórea e arbustiva 

existente na faixa de expropriação na área não sujeita a movimentos de terras; 

■ A modelação dos taludes de aterro e escavação, de modo a que se estabeleça a 

continuidade com o terreno natural. Nesse sentido deverá proceder-se ao 

adoçamento da crista e base dos taludes; 

■ A reconstituição e restabelecimento da vegetação das linhas de água 

intersectadas, dos limites dos campos agrícolas e respectivas sebes de 

compartimentação; 

■ A estabilização, sementeira e plantação das faixas dos taludes, utilizando 

preferencialmente espécies da flora local, de forma a compensar o abate da 

vegetação natural, nomeadamente carvalhal e montado, existente na área de 

implantação da plataforma da nova via férrea; 

■ O reforço da plantação arbórea e arbustiva junto às passagens inferiores e 

superiores, nos viadutos e bocas de túneis; 

■ O enquadramento e integração de passagens para a fauna; 
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■ O reforço da plantação arbórea e arbustiva dos taludes, em zonas onde a via se 

implanta próximo de zonas habitacionais e/ou industriais, bem como das 

barreiras acústicas que vierem a ser propostas. 

 

 

7.8.2 Fase de construção 

 

- Efectuar a selecção adequada dos locais para implantação de estaleiros e todas as 

estruturas relacionadas com a construção deste lanço da Linha de Alta Velocidade, 

procurando sempre ocupar zonas planas, não expostas visualmente, desprovidas de 

interesse a nível de solos e da vegetação e afastadas das zonas habitacionais, das 

linhas de água, e de áreas legalmente condicionadas (RAN e REN). Estas áreas, 

sobre as quais incidirão previamente medidas cautelares e de enquadramento 

provisório, deverão ser alvo de um projecto de recuperação e integração paisagística 

a executar no final da obra. 

 

- Definir os percursos destinados à circulação da maquinaria de obra, aproveitando 

caminhos pré-existentes e no menor número possível. 

 

- Cumprir integralmente o projecto de execução de enquadramento e integração 

paisagística. 

 

 

7.8.3 Fase de exploração 

 

- Manutenção e conservação de todas as áreas semeadas e plantadas, envolventes à 

via férrea, propostas no projecto de enquadramento e integração paisagística. 
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7.9 QUALIDADE DO AR 

 

As medidas de minimização propostas visam o controle de emissões na fase de construção, 

uma vez que, durante a fase de exploração, não se prevê a ocorrência de nenhuma situação 

passível de provocar impactes negativos directos na qualidade do ar. 

 

Apresentam-se as seguintes medidas: 

 

- Os estaleiros, as áreas de deposição temporária de terras e eventuais centrais de 

betão e betuminoso devem ser implantados em zonas o mais afastadas possível de 

áreas habitadas ou de outros receptores sensíveis. 

 

- Nos estaleiros e zonas de acesso à frentes de obra localizados na proximidade de 

zonas habitadas, áreas agrícolas e áreas de elevada sensibilidade ecológica a 

ressuspensão das poeiras depositadas no pavimento ou de vias não pavimentadas 

poderá ser minimizada através da adopção de um sistema de aspersão de água, 

utilizando mangueiras com difusores ou veículos com reservatórios munidos de 

dispersores. Registo da rega periódica especificando-se para o efeito, a frequência e 

quantidade de água utilizada. 

 

- O transporte de materiais particulados ou susceptíveis de serem projectados para as 

vias de circulação não deverá ser realizado sem que previamente se proceda à 

cobertura da carga com lona. 

 

- Deverá ser efectuada uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos 

utilizados, por forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

 

- Em caso de necessidade de instalação de novas centrais de betão e betuminoso 

estas deverão ser alvo de processo de licenciamento. 
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7.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

7.10.1 Fase de construção 

 

Na ausência do programa detalhado referente à execução da obra, número de 

equipamentos e suas características acústicas, não é viável indicar, de forma detalhada, as 

medidas de minimização a implementar. É possível, porém, apontar medidas genéricas para 

redução dos impactes devidos ao ruído, na fase de construção, que permitam o 

cumprimento da legislação em vigor, Artigo 9º do Regime Legal sobre a Poluição Sonora 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

259/2002 de 23 de Novembro. 

 

De notar que as actividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas 

[caso se pretenda prolongar este período deve ser solicitada às Câmaras Municipais 

Licença Especial de Ruído (LER)] e os equipamentos deverão possuir indicação, aposta 

pelo fabricante ou importador, do respectivo nível de potência sonora, conforme Artigo 12º 

do Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de Março, devendo cumprir os valores limite 

constantes do Anexo V. 

 

Para além do cumprimento dos aspectos mencionados pode verificar-se a necessidade de 

reduzir os níveis sonoros de acordo com o estabelecido no Artigo 9º do R.L.P.S. Nestas 

circunstâncias poderão ser consideradas algumas medidas de minimização: 

 

- Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado 

espaço, será sempre de equacionar a colocação de barreiras acústicas, as quais 

deverão possuir características de absorção sonora. Refere-se, porém, que nem 

sempre esta medida é eficaz, havendo que equacionar outras soluções alternativas 

ou complementares. 

 

- As fontes fixas ou pequenas áreas onde decorram actividades ruidosas poderão ser 

encapsuladas com a precaução de permitir o arrefecimento do motor, caso se trate 

de um equipamento, ou a ventilação do espaço. 
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- Em termos de fontes móveis, necessárias à execução de uma obra de construção 

civil, podem considerar-se de 2 tipos: veículos pesados que transportam materiais e 

equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e as máquinas que, no espaço 

da obra, se movimentam de um lado para o outro, inviabilizando o seu 

encapsulamento. Para estas situações, as medidas de minimização só poderão 

passar pela distribuição adequada destas actividades ao longo do dia, de forma a 

reduzir possíveis impactes. 

 

- As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas explosivas, 

deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade para os receptores expostos, 

tornando-se indispensável que, com a devida antecedência, as populações sejam 

informadas da data e local da ocorrência. 

 

 

7.10.2 Fase de exploração 

 

7.10.2.1 Ruído 

 

Em termos gerais deverão ser tomadas medidas de minimização sempre que o valor de 

LAeq(P) seja superior aos limites de exposição máxima para os períodos diurno e nocturno 

correspondentes às zonas sensíveis e às zonas mistas. De referir, porém, que a 

ultrapassagem desses limites pode verificar-se nas seguintes situações: 

 

- O Empreendimento é o total responsável pela ultrapassagem do limite - Nestas 

circunstâncias deverão ser adoptadas medidas de minimização por forma a reduzir 

os níveis para os valores considerados legais. 

 

- O Empreendimento é parcialmente responsável pela ultrapassagem do limite - Nesta 

situação deverá averiguar-se da parte correspondente ao Empreendimento e adoptar 

as respectivas medidas de minimização. 

 

- O empreendimento não é responsável pela ultrapassagem do limite - Neste caso não 

haverá que considerar medidas de minimização. 
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- As medidas de minimização do ruído resultantes da exploração de infra-estruturas de 

transporte ferroviário poderão ser encaradas a quatro níveis: 

■ Intervenção ao nível de fonte de ruído - Entendendo-se como fonte de ruído 

apenas o material rolante, um dos meios de redução do ruído poderá ser a 

substituição do sistema de travagem convencional por um sistema de discos que 

pode induzir reduções até 10 dB(A). Esta solução é, à partida, a adoptada no 

material rolante a usar no Empreendimento. 

■ Intervenção ao nível da via - Ao nível da via, as medidas de minimização poderão 

passar pela interposição de material resiliente entre o carril e a travessa, sob a 

travessa ou entre o balastro e a laje de assentamento e entre as bermas e o 

limite da plataforma. Estas medidas são mais indicadas para redução de 

vibrações, traduzindo como consequência, também, a redução dos níveis 

sonoros do ruído. Os benefícios em termos de nível sonoro pode atingir reduções 

da ordem dos 8 dB(A). 

■ Implantação da via no terreno - A sensibilidade e preocupação do projectista das 

vias, na problemática do ruído, pode significar grandes benefícios a preços 

irrelevantes. Efectivamente, a redução das cotas da rasante e alteamento dos 

taludes de escavação poderá significar a medida de minimização suficiente para 

reduzir os níveis sonoros para valores equivalentes propiciados pelas barreiras 

acústicas. Em situações de túnel não há propagação de ruído para as áreas 

envolventes devendo, no entanto, verificar-se a existência de receptores 

sensíveis nas proximidades dos emboquilhamentos. Nestas situações, as 

paredes dos túneis deverão ser revestidas por material absorvente, numa 

extensão de aproximadamente 30 m entre o emboquilhamento e o interior do 

túnel. Traçados em viaduto ou ponte traduzem situações de fácil resolução, em 

termos, da medida de minimização clássica. Efectivamente, sempre que em 

situações deste tipo se verifique da necessidade de implementar barreiras 

acústicas, estas podem traduzir grande eficácia. 

■ Implementação de medidas de minimização correntes - Considera-se uma 

medida de minimização corrente a interposição de obstáculos entre a via e os 

receptores. Esta solução pode ser consubstanciada em barreiras acústicas, 

taludes naturais, ou todas as soluções que barrem o caminho de propagação do 

ruído entre a fonte e o receptor. A extensão do traçado em viaduto pressupõe 

para casos em que tal se verifique, a minimização do ruído com barreiras 

acústicas de alturas reduzidas (entre 1 e 2 m). Também para as situações de 
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escavação se prevê a redução dos impactes com barreira acústica de altura 

média (até 3 m). 

 

Na avaliação de impactes foram identificadas 96 situações potencialmente expostas a 

impacte e caracterizado o nível sonoro do ruído ambiente, durante os dois períodos de 

referência. Dos valores obtidos concluiu-se que 68% dos locais satisfazem à classificação 

de zona “sensível”, 25% à classificação de zona “mista” e as situações, 1.1.3-e, 1.1.4-l, 

1.2.2-d, 1.3.2-c, 2.1.5-11, 2.2.3-5 e 2.3.2-5 excedem o valor máximo para zona mista. 

 

Assim e após a introdução de algumas medidas ao nível do próprio projecto e que já se 

referiram acima, verificou-se ser ainda necessário a implementação de medidas de 

minimização correntes que se traduzem na interposição de barreiras acústicas, conforme 

discriminação apresentada no Quadro 7.1.9. para as diferentes alternativas previstas em 

cada sub-troço. 

 

No sentido de verificar a eficácia da implementação de barreiras acústicas foram efectuadas 

simulações para as situações mais desfavoráveis no conjunto dos traçados e que 

correspondem às seguintes: 

 

a) Situações mais desfavoráveis em termos do número de receptores expostos: 

 

- Benedita – sub-eixo 1.1.4 (km 38+500 a km 39+500); 

- Assanha da Paz – sub-eixo 2.5.3C (km 19+500 a km 20+600); 

- Bidoeira de Cima – sub-eixo 2.5.1 ( km 5+800 a km 6+850). 

 

b) Situações mais desfavoráveis em termos do nível de exposição: 

 

- Redondas – sub-eixo 1.1.4 (km 45+000 a km 45+600); 

- Moita do Poço – sub-eixo 1.5 (km 0+250 a km 1+100). 

 

Essas simulações traduzidas sob a forma de mapas de ruído, apresentam-se no 

Anexo 7.10.1 onde constam para o período nocturno (mais exigente ao nível do 

cumprimento da legislação), a situação acústica sem e com barreiras. Da sua análise 

verifica-se ser possível em qualquer dos casos cumprir as exigências regulamentares 
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estabelecidas para a tipologia da zona acústica não havendo assim impactes negativos com 

significado. 

 

 

7.10.2.2 Vibrações 

 

Para redução das vibrações as medidas de minimização traduzem-se, de forma genérica, 

pela interposição de material resiliente entre o carril e a travessa, sob a travessa ou entre o 

balastro e a laje de assentamento. Nesta fase dos estudos recomenda-se que, como 

princípio, estas medidas deveriam ser adoptadas sempre que se verifique a existência de 

receptores sensíveis, na faixa entre a via e a linha paralela distanciada de 100 metros. 

 

No Quadro 7.9.1 consta a localização destas medidas para cada uma das alternativas 

estudadas. 

 

No entanto, tendo em conta que a propagação de vibrações depende de factores à data não 

conhecidos, nomeadamente as características do terreno entre os receptores sensíveis e a 

linha, tal deverá ser detalhado em fase posterior do projecto para a alternativa que vier a ser 

escolhida. 

 

Quadro 7.10.1 - Estimativa para localização e extensão de medidas de minimização – Ruído e 

Vibrações 

Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Ligação ao Aeroporto da Ota 

1.1.2-b 2+600 – 2+950 (D) 350 2+650 – 2+940 290 

1.1.2-c 5+650 – 5+950 (D) 300 5+700 – 5+940 240 LOA 1.1.2 

1.1.2-d 6+250 – 6+500 (D) 250 6+250 – 6+440 190 

TOTAL    900  720 

LOB 1.2.1 1.2.1-a 0+150 – 0+600 (D) 450 0+150 – 0+540 390 

TOTAL    450  390 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 1 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.1.2 0.1.2-d 
14+850 – 15+350 (E) 

15+600 – 15+750 (D) 
650 

15+000 – 15+350 

15+650 – 15+730 
430 

1.1.3-e 9+650 – 9+850 (D) 200 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-g 
13+500 – 14+000 (E) 

13+500 – 13+700 (D) 
700 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-h 24+650 – 24+900 (E) 250 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-j 32+000 – 32+200 (E) 200 32+000 – 32+140 140 

1.1.4-k 
33+200 – 34+100 (E) 

34+400 – 34+600 (E) 
1.100 

33+250 – 34+100 

34+450 – 34+580 
980 

1.1.4-l 

35+300 – 35+900 (E) 

36+200 – 36+780 (E) 

37+050 – 38+150 (E) 

38+450 – 40+350 (E) 

40+650 – 41+800 (E) 

42+800 – 43+700 (E) 

35+200 – 36+780 (D) 

37+050 – 38+150 (D) 

38+450 – 40+350 (D) 

41+200 – 41+650 (D) 

43+300 – 44+000 (D) 

11.960 

35+250 – 36+780 

37+050 – 38+150 

38+450 – 40+350 

40+850 – 41+750 

42+800 – 44+000 

6.630 

1A 

1.1.4 

1.1.4-m 
45+000 – 46+150 (E) 

45+000 – 46+100 (D) 
2.250 45+100 – 46+140 1.040 

TOTAL    18.210  10.430 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 1 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.2 0.2-a 

1+500 – 1+700 (D) 

1+850 – 2+050 (D) 

2+250 – 2+400 (E) 

550 

1+550 – 1+650 

1+900 – 2+000 

2+200 – 2+370 

370 

1.2.2-b 8+350 – 9+050 (E) 700 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-c 9+700 – 11+100 (E) 1.400 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-d 
13+200 – 13+550 (E) 

12+900 – 13+350 (D) 
800 12+950 – 13+540 590 

1.2.2-e  
14+050 – 14+700 (E) 

14+100 – 14+700 (D) 
1.250 14+100 – 14+690 590 

1.2.2-f 
23+850 – 24+200 (E) 

23+600 – 24+200 (D) 
950 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-g 29+350 – 29+600 (E) 250 29+400 – 29+590 190 

1.1.4-k 
33+200 – 34+100 (E) 

34+400 – 34+600 (E) 
1.100 

33+250 – 34+100 

34+450 – 34+580 
980 

1.1.4-l 

35+300 – 35+900 (E) 

36+200 – 36+780 (E) 

37+050 – 38+150 (E) 

38+450 – 40+350 (E) 

40+650 – 41+800 (E) 

42+800 – 43+700 (E) 

35+200 – 36+780 (D) 

37+050 – 38+150 (D) 

38+450 – 40+350 (D) 

41+200 – 41+650 (D) 

43+300 – 44+000 (D) 

11.960 

35+250 – 36+780 

37+050 – 38+150 

38+450 – 40+350 

40+850 – 41+750 

42+800 – 44+000 

6.630 

1B 

1.1.4 

1.1.4-m 
45+000 – 46+150 (E) 

45+000 – 46+100 (D) 
2.250 45+100 – 46+140 1.040 

TOTAL    22.110  13.350 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 1 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.1.2 0.1.2-d 
14+850 – 15+350 (E) 

15+600 – 15+750 (D) 
650 

15+000 – 15+350 

15+650 – 15+730 
430 

1.1.3-e 9+650 – 9+850 (D) 200 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-g 
13+500 – 14+000 (E) 

13+500 – 13+700 (D) 
700 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-h 24+650 – 24+900 (E) 250 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-j 32+000 – 32+200 (E) 200 32+000 – 32+140 140 

1.3.1 1.3.1- a 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1C 

1.3.2 1.3.2-b 

5+300 – 6+500 (E) 

7+200 – 7+900 (E) 

8+300 – 8+900 (E) 

9+600 – 10+350 (E) 

5+500 – 5+700 (D) 

6+900 – 8+000 (D) 

9+550 – 9+900 (D) 

4.900 

5+350 – 6+450 

6+950 – 8+050 

8+350 – 8+950 

9+600 – 10+260 

3.460 

TOTAL    11.250  7.320 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.2 0.2-a 

1+500 – 1+700 (D) 

1+850 – 2+050 (D) 

2+250 – 2+400 (E) 

550 

1+550 – 1+650 

1+900 – 2+000 

2+200 – 2+370 

370 

1.2.2-b 8+350 – 9+050 (E) 700 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-c 9+700 – 11+100 (E) 1.400 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-d 
13+200 – 13+550 (E) 

12+900 – 13+350 (D) 
800 12+950 – 13+540 590 

1D 

1.2.2 

1.2.2-e  
14+050 – 14+700 (E) 

14+100 – 14+700 (D) 
1.250 14+100 – 14+690 590 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 1 

1.2.2-f 
23+850 – 24+200 (E) 

23+600 – 24+200 (D) 
950 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-g 29+350 – 29+600 (E) 250 29+400 – 29+590 190 

1.3.1 1.3.1- a 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1D 

1.3.2 1.3.2-b 

5+300 – 6+500 (E) 

7+200 – 7+900 (E) 

8+300 – 8+900 (E) 

9+600 – 10+350 (E) 

5+500 – 5+700 (D) 

6+900 – 8+000 (D) 

9+550 – 9+900 (D) 

4.900 

5+350 – 6+450 

6+950 – 8+050 

8+350 – 8+950 

9+600 – 10+260 

3.460 

TOTAL    15.150  10.240 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.1.2 0.1.2-d 
14+850 – 15+350 (E) 

15+600 – 15+750 (D) 
650 

15+000 – 15+350 

15+650 – 15+730 
430 

1.1.3-e 9+650 – 9+850 (D) 200 9+700 – 9+840 140 

1.1.3-g 
13+500 – 14+000 (E) 

13+500 – 13+700 (D) 
700 13+400 – 13+840 440 

1.1.3-h 24+650 – 24+900 (E) 250 24+700 – 24+890 190 

1.1.3 

1.1.3-j 32+000 – 32+200 (E) 200 32+000 – 32+140 140 

1.3.1 1.3.1- a 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.5-a 
0+500 – 1+200 (E) 

0+250 – 1+150 (D) 
1.600 0+250 – 1+140 890 

1E 

1.5 

1.5-c 2+800 – 3+400 (E) 600 2+850 – 3+390 540 

TOTAL    8.550  5.290 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 1 

0.1.1/ 

0.1FO 

0+000 – 0+150 (E) 

0+000 – 0+150 (D) 
300 0+000 – 0+100 100 

0.1.1 /  0.1FO 

0.1.1-c 
3+600 – 3+850 (E) 

3+300 – 3+650 (D) 
600 3+500 – 3+840 340 

0.2 0.2-a 

1+500 – 1+700 (D) 

1+850 – 2+050 (D) 

2+250 – 2+400 (E) 

550 

1+550 – 1+650 

1+900 – 2+000 

2+200 – 2+370 

370 

1.2.2-b 8+350 – 9+050 (E) 700 8+400 – 9+040 640 

1.2.2-c 9+700 – 11+100 (E) 1.400 9+750 – 11+090 1.340 

1.2.2-d 
13+200 – 13+550 (E) 

12+900 – 13+350 (D) 
800 12+950 – 13+540 590 

1.2.2-e  
14+050 – 14+700 (E) 

14+100 – 14+700 (D) 
1.250 14+100 – 14+690 590 

1.2.2-f 
23+850 – 24+200 (E) 

23+600 – 24+200 (D) 
950 23+650 – 24+190 540 

1.2.2 

1.2.2-g 29+350 – 29+600 (E) 250 29+400 – 29+590 190 

1.3.1 1.3.1- a 

0+250 – 0+800 (E) 

2+000 – 3+500 (E) 

1+850 – 3+250 (D) 

3.450 
0+250 – 0+800 

1+900 – 3+430 
2.080 

1.5-a 
0+500 – 1+200 (E) 

0+250 – 1+150 (D) 
1.600 0+250 – 1+140 890 

1F 

1.5 

1.5-c 2+800 – 3+400 (E) 600 2+850 – 3+390 540 

TOTAL    12.450  8.210 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Ligação entre Sub-troços 1 e 2 

2.1.1 2.1.1-1 
0+000 – 0+500 (E) 

0+000 – 0+250 (D) 
750 0+000 – 0+440 440 

LA 

2.1.2 2.1.2-2 
3+250 – 5+400 (E) 

3+400 – 5+700 (D) 
4.050 3+300 – 5+690 2.390 

TOTAL    4.800  2.830 

2.8.1 2.8.1-1 0+450 – 0+850 (D) 400 0+450 – 0+790 340 

2.10-1 

1+050 – 1+300 (E) 

1+600 – 1+850 (E) 

0+750 – 1+800 (D) 

1.550 0+750 – 1+790 1.040 

2.10-2 

2+750 – 3+300 (E) 

3+500 – 3+900 (E) 

2+950 – 3+150 (D) 

1.150 
2+800 – 3+300 

3+550 – 3+880 
830 

LB 
2.10 

2.10-3 4+800 – 5+300 (E) 500 4+800 – 5+240 440 

TOTAL    3.600  2.650 

2.2.1 2.2.1-1 
0+000 – 0+500 (E) 

0+000 – 0+250 (D) 
750 0+000 – 0+440 440 

LC 

2.2.2 2.2.2-2 

3+200 – 3+750 (E) 

4+100 – 6+100 (E) 

3+650 – 4+750 (D) 

3.650 3+250 – 6+090 2.840 

TOTAL    4.400  3.280 

2.2.1 2.2.1-1 
0+000 – 0+500 (E) 

0+000 – 0+250 (D) 
750 0+000 – 0+440 440 

LD 

2.3.1 2.3.1-1 

0+600 – 1+200 (E) 

1+400 – 2+300 (E) 

0+800 – 2+300 (D) 

3.000 0+650 – 2+290 1.640 

TOTAL    3.750  2.080 

2.8.1 2.8.1-1 0+450 – 0+850 (D) 400 0+450 – 0+790 340 

2.8.2-3 3+350 – 4+450 (D)  1.100 3+400 – 4+440 1.040 
LE 

2.8.2 
2.8.2-4 

5+150 – 6+850 (E) 

5+350 – 6+850 (D) 
3.200 5+200 – 6+840 1.640 

TOTAL    4.700  3.020 

2.8.1 2.8.1-1 0+450 – 0+850 (D) 400 0+450 – 0+790 340 

2.9-1 0+750 – 1+250 (D) 500 0+750 – 1+190 440 

LF 
2.9 

2.9-2 

2+500 – 3+150 (E) 

3+350 – 4+200 (E) 

2+900 – 4+150 (D) 

2.750 2+550 – 4+190 1.640 

TOTAL    3.650  2.420 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 13+160 – 13+300 140 

2.1.4-7 
15+550 – 15+750 (E) 

16+000 – 16+250 (D) 
450 

15+600 – 15+750 

16+050 – 16+230 
330 

2.1.4-8 

19+200 – 19+700 (E) 

20+000 – 20+250 (E) 

20+000 – 20+500 (D) 

1.250 
19+250 – 19+650 

20+000 – 20+480 
880 

2.1.4-9 
22+150 – 22+450 (E) 

22+100 – 22+500 (D) 
700 22+150 – 22+490 340 

2.1.4 

2.1.4-10 25+600 – 26+000 (D) 400 25+650 – 25+990 340 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D) 
600 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D) 

1.700 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.1.6-15 
41+750 – 42+900 (E) 

41+400 – 41+650 (D) 
1.400 

41+400 – 41+550 

41+800 – 42+930 
1.280 

2.1.6-16 
45+250 – 45+800 (E) 

45+400 – 45+650 (D) 
800 45+250 – 45+740 490 

2A 

2.1.6 

2.1.6-17 
46+000 – 46+150 (E) 

46+000 – 46+150 (D) 
300 46+000 – 46+090 90 

TOTAL    10.350  7.170 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 13+160 – 13+300 140 

2.1.4-7 
15+550 – 15+750 (E) 

16+000 – 16+250 (D) 
450 

15+600 – 15+750 

16+050 – 16+230 
330 

2.1.4-8 

19+200 – 19+700 (E) 

20+000 – 20+250 (E) 

20+000 – 20+500 (D) 

1.250 
19+250 – 19+650 

20+000 – 20+480 
880 

2.1.4-9 
22+150 – 22+450 (E) 

22+100 – 22+500 (D) 
700 22+150 – 22+490 340 

2.1.4 

2.1.4-10 25+600 – 26+000 (D) 400 25+650 – 25+990 340 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D) 
600 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D) 

1.700 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.5.1-3 
5+750 – 6+600 (D) 

6+100 – 6+300 (E) 
1.050 5+800 – 6+590 790 

2B 

2.5.1 

2.5.1-4 

8+300 – 8+900 (E) 

9+100 – 9+400 (E) 

8+400 – 8+600 (D) 

8+850 – 9+500 (D) 

1.750 8+300 – 9+440 1.140 

TOTAL    10.650  7.240 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 13+160 – 13+300 140 

2.7-1 0+000 – 0+100 (E) 100 0+050 – 0+090 40 

2.7-3 

7+100 – 8+500 (E) 

7+100 – 7+500 (D) 

7+950 – 8+300 (D) 

2.150 7+150 – 8+490 1.340 

2.7 

2.7-4 

9+350 – 9+950 (E) 

10+150 – 10+700 (E) 

12+250 – 12+400 (E) 

9+500 – 12+150 (D) 

3.950 
9+400 – 12+150 

12+300 – 12+380 
2.830 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D) 
600 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D) 

1.700 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.1.6-15 
41+750 – 42+900 (E) 

41+400 – 41+650 (D) 
1.400 

41+400 – 41+550 

41+800 – 42+930 
1.280 

2.1.6-16 
45+250 – 45+800 (E) 

45+400 – 45+650 (D) 
800 45+250 – 45+740 490 

2C 

2.1.6 

2.1.6-17 
46+000 – 46+150 (E) 

46+000 – 46+150 (D) 
300 46+000 – 46+090 90 

TOTAL    13.750  9.490 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.1.3-3 
7+700 – 8+200 (E) 

7+500 – 8+000 (D) 
1.000 7+560 – 8+200 640 

2.1.3-4 9+000 – 9+250 (D) 250 9+010 – 9+200 190 

2.1.3-5 
9+750 – 10+000 (D) 

9+700 – 9+900 (E) 
450 9+700 – 9+940 240 

2.1.3 

2.1.3-6 13+100 – 13+300 (D) 200 13+160 – 13+300 140 

2.7-1 0+000 – 0+100 (E) 100 0+050 – 0+090 40 

2.7-3 

7+100 – 8+500 (E) 

7+100 – 7+500 (D) 

7+950 – 8+300 (D) 

2.150 7+150 – 8+490 1.340 

2.7 

2.7-4 

9+350 – 9+950 (E) 

10+150 – 10+700 (E) 

12+250 – 12+400 (E) 

9+500 – 12+150 (D) 

3.950 
9+400 – 12+150 

12+300 – 12+380 
2.830 

2.1.5-11 28+900 – 29+750 (E) 850 28+900 – 29+690 790 

2.1.5-12 
34+800 – 35+150 (E) 

34+900 – 35+150 (D) 
600 34+800 – 35+090 290 

2.1.5 

2.1.5-13 

36+800 – 37+400 (E) 

36+000 – 36+550 (D) 

36+900 – 37+500 (D) 

1.700 
36+050 – 36+500 

36+800 – 37+480 
1.130 

2.5.1-3 
5+750 – 6+600 (D) 

6+100 – 6+300 (E) 
1.050 5+800 – 6+590 790 

2D 

2.5.1 

2.5.1-4 

8+300 – 8+900 (E) 

9+100 – 9+400 (E) 

8+400 – 8+600 (D) 

8+850 – 9+500 (D) 

1.750 8+300 – 9+440 1.140 

TOTAL    14.050  9.560 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.2.3-3 
7+000 – 7+700 (E) 

7+200 – 7+600 (D) 
1.100 7+050 – 7+690 640 

2.2.3-4 
8+600 – 9+950 (E) 

8+600 – 9+950 (D) 
1.350 8+650 – 9+940 1.290 

2.2.3 

2.2.3-5 

11+750 – 14+000 (E) 

11+750 – 14+150 (D) 

15+150 – 15+500 (D)  

6.350 
11+800 – 14+100 

15+150 – 15+480 
2.630 

2.2.4-6 
16+150 – 16+350 (E) 

15+500 – 15+950 (D) 
650 15+500 – 16+030 530 

2.2.4-7 18+400 – 18+700 (D) 300 18+450 – 18+690 240 

2.2.4-8 19+550 – 20+550 (D) 1.000 19+600 – 20+540 940 

2.2.4-8a 21+725 – 21+980 (D) 255 21+750 – 21+945 195 

2.2.4-9 22+800 – 23+000 (D) 200 22+800 – 22+940 140 

2.2.4-10 26+000 – 26+200 (D) 200 26+050 – 26+190 140 

2.2.4-11 
28+400 – 28+600 (E) 

28+350 – 29+150 (D) 
1.000 28+350 – 29+090 740 

2.2.4-12 
30+900 – 31+600 (E) 

31+000 – 31+600 (D) 
1.300 30+950 – 31+590 640 

2.2.4-13 
33+500 – 34+200 (E) 

33+500 – 34+500 (D) 
1.700 33+550 – 34+490 940 

2.2.4-16 39+250 – 39+700 (D) 450 39+300 – 39+690 390 

2.2.4-17 40+400 – 40+800 (D) 400 40+450 – 40+790 340 

2E 

2.2.4 

2.2.4-18 

43+700 – 44+500 (E) 

45+150 – 45+400 (E) 

42+250 – 43+000 (D) 

43+700 – 44+600 (D) 

2.700 

42+300 – 43+000 

43+700 – 44+550 

45+200 – 45+370 

1.720 

TOTAL    18.955  11.515 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 2 

2.3.2-2 
2+300 – 3+350 (E) 

2+300 – 3+750 (D) 
2.500 2+350 – 3+740 1.390 

2.3.2-3 4+800 – 5+200 (D) 400 4+850 – 5+190 340 

2.3.2 

2.3.2-5 

9+150 – 9+550 (E) 

10+500 – 11+600 (E) 

9+300 – 10+000 (D) 

10+650 – 12+300 (D) 

12+700 – 13+100 (D) 

4.250 

9+200 – 10+000 

10+500 – 12+300 

12+700 – 13+090 

2.990 

2.2.4-6 
16+150 – 16+350 (E) 

15+500 – 15+950 (D) 
650 15+500 – 16+030 530 

2.2.4-7 18+400 – 18+700 (D) 300 18+450 – 18+690 240 

2.2.4-8 19+550 – 20+550 (D) 1.000 19+600 – 20+540 940 

2.2.4-8a 21+725 – 21+980 (D) 255 21+750 – 21+945 195 

2.2.4-9 22+800 – 23+000 (D) 200 22+800 – 22+940 140 

2.2.4-10 26+000 – 26+200 (D) 200 26+050 – 26+190 140 

2.2.4-11 
28+400 – 28+600 (E) 

28+350 – 29+150 (D) 
1.000 28+350 – 29+090 740 

2.2.4-12 
30+900 – 31+600 (E) 

31+000 – 31+600 (D) 
1.300 30+950 – 31+590 640 

2.2.4-13 
33+500 – 34+200 (E) 

33+500 – 34+500 (D) 
1.700 33+550 – 34+490 940 

2.2.4-16 39+250 – 39+700 (D) 450 39+300 – 39+690 390 

2.2.4-17 40+400 – 40+800 (D) 400 40+450 – 40+790 340 

2F 

2.2.4 

2.2.4-18 

43+700 – 44+500 (E) 

45+150 – 45+400 (E) 

42+250 – 43+000 (D) 

43+700 – 44+600 (D) 

2.700 

42+300 – 43+000 

43+700 – 44+550 

45+200 – 45+370 

1.720 

TOTAL    17.305  11.675 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 3 

2.11-1 
0+200 – 0+500 (E) 

0+200 – 0+400 (D) 
500 0+200 – 0+440 240 

2.11-2 
1+150 – 1+350 (E) 

1+150 – 1+350 (D) 
400 1+150 – 1+290 140 

2.11 

2.11-3 2+200 – 2+418 (D) 218 2+250 – 2+400 150 

2.4.2 2.4.2-2 5+100 – 5+200 (D) 100 5+150 – 5+190 40 

2.5.3A 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D) 

900 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-1 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

3A 

2.5.3A 

2.5.3A-2 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D) 

20+400 – 21+100 (D) 

2.100 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    4.768  3.310 

2.1.7 2.1.7-18 

48+150 – 48+450 (E) 

48+150 – 48+350 (D) 

49+200 – 49+350 (D) 

650 
48+200 – 48+400 

49+250 – 49+380 
330 

2.2.6-20 47+600 – 48+250 (D) 650 47+600 – 48+190 590 

2.2.6-21 

49+700 – 49+900 (E) 

51+100 – 51+400 (E) 

49+400 – 49+750 (D) 

850 
49+400 – 49+850 

51+150 – 51+380 
680 

2.2.6-22 52+750 – 53+300 (D) 550 52+800 – 53+290 490 

2.2.6 

2.2.6-23 
53+800 – 54+750 (E) 

54+500 – 54+800 (D) 
1.250 53+850 – 54+790 940 

2.2.7-25 59+050 – 59+400 (E) 350 59+050 – 59+310 260 

2.2.7-26 
61+000 – 61+250 (E) 

61+500 – 61+800 (D) 
550 

61+050 – 61+250 

61+550 – 61+780 
430 

3B 

2.2.7 

2.2.7-27 
63+100 – 63+400 (E) 

63+200 – 63+900 (D) 
1.000 63+150 – 63+890 740 

TOTAL    5.850  4.460 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 3 

2.5.2-1 10+250 – 10+400 (D) 150 10+300 – 10+390 90 

2.5.2-2 11+900 – 12+250 (E) 350 11+950 – 12+240 290 2.5.2 

2.5.2-3 13+700 – 14+000 (D) 300 13+750 – 13+990 240 

2.5.3A 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D) 

900 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-1 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

3C 

2.5.3A 

2.5.3A-2 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D) 

20+400 – 21+100 (D) 

2.100 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    4.350  3.360 

2.6-1 0+000 – 0+150 (D)  150 0+050 – 0+140 90 

2.6-2 4+400 – 4+650 (E) 250 4+450 – 4+640 190 

2.6-3 
5+500 – 6+200 (E) 

5+900 – 6+150 (D) 
950 5+550 – 6+190 640 2. 6 

2.6-4 
6+300 – 6+750 (E) 

6+550 – 6+950 (D) 
850 6+350 – 6+940 590 

2.2.7-25 59+050 – 59+400 (E) 350 59+050 – 59+310 260 

2.2.7-26 
61+000 – 61+250 (E) 

61+500 – 61+800 (D) 
550 

61+050 – 61+250 

61+550 – 61+780 
430 

3D 

2.2.7 

2.2.7-27 
63+100 – 63+400 (E) 

63+200 – 63+900 (D) 
1.000 63+150 – 63+890 740 

TOTAL    4.100  2.940 
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Barreiras acústicas Interposição de material resiliente

Alternativa Eixo/Sub-eixo Situação Localização prevista 

[km] 

Extensão 

prevista [m] 

Localização 

prevista [km] 

Extensão 

prevista [m] 

Sub-troço 3 

2.4.1 2.4.1-1 
0+100 – 0+450 (E) 

0+100 – 0+250 (D) 
500 0+150 – 0+440 290 

2.4.2 2.4.2-2 5+100 – 5+200 (D) 100 5+150 – 5+190 40 

2.5.3A 

15+000 – 15+250 (E) 

16+200 – 16+400 (E) 

16+650 – 17+000 (E) 

15+000 – 15+100 (D) 

900 

15+000 – 15+250 

16+250 – 16+350 

16+700 – 16+970 

620 

2.5.3A-1 
17+550 – 17+800 (E) 

18+100 – 18+400 (E) 
550 

17+600 – 17+800 

18+150 – 18+380 
430 

3E 

2.5.3A 

2.5.3A-2 

19+950 – 20+600 (E) 

19+350 – 20+100 (D) 

20+400 – 21+100 (D) 

2.100 19+400 – 21+090 1.690 

TOTAL    4.150  3.070 

2.2.5 2.2.5-19 
46+500 – 46+800 (E) 

46+500 – 46+700 (D) 
500 46+550 – 46+790 240 

2.2.6-20 47+600 – 48+250 (D) 650 47+600 – 48+190 590 

2.2.6-21 

49+700 – 49+900 (E) 

51+100 – 51+400 (E) 

49+400 – 49+750 (D) 

850 
49+400 – 49+850 

51+150 – 51+380 
680 

2.2.6-22 52+750 – 53+300 (D) 550 52+800 – 53+290 490 

2.2.6 

2.2.6-23 
53+800 – 54+750 (E) 

54+500 – 54+800 (D) 
1.250 53+850 – 54+790 940 

2.2.7-25 59+050 – 59+400 (E) 350 59+050 – 59+310 260 

2.2.7-26 
61+000 – 61+250 (E) 

61+500 – 61+800 (D) 
550 

61+050 – 61+250 

61+550 – 61+780 
430 

3F 

2.2.7 

2.2.7-27 
63+100 – 63+400 (E) 

63+200 – 63+900 (D) 
1.000 63+150 – 63+890 740 

TOTAL    5.700  4.370 
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7.11 SOCIOECONOMIA 

 

7.11.1 Fase de construção 

 

As indemnizações financeiras serão uma das principais medidas de minimização dos 

impactes socio-económicos negativos do projecto, designadamente da afectação directa de 

propriedades, habitações e actividades económicas. É necessário que a estrutura 

responsável pelas gestão das expropriações, em particular pelo relacionamento com os 

expropriados, seja sensível às suas preocupações de forma a gerir da melhor maneira 

situações de conflito e/ou de impasse, conciliando os interesses legítimos do projecto com a 

minimização dos prejuízos para as populações. 

 

É importante que se proceda a uma planificação cuidada do processo de expropriação, com 

um faseamento adequado, que permita nomeadamente o realojamento atempado e 

condigno das populações afectadas. Deverão também ser tidos em consideração os 

compromissos das actividades produtivas afectadas (como a conclusão de encomendas ou 

as colheitas anuais) limitando ao máximo possível os prejuízos imputados na economia 

local. 

 

A atribuição das indemnizações deverá pautar-se por critérios claros e transparentes, 

procurando ser justa e adequada perante os valores de mercado, mas considerando 

também os valores sociais e pessoais/afectivos em questão. Em todo o caso, o projecto 

deverá, na medida do possível, evitar a demolição de edificações, particularmente de 

habitações e de unidades produtivas com maior relevância em termos da economia e do 

emprego local. 

 

O adequado planeamento da execução dos trabalhos é fundamental para a minimização 

dos impactes na qualidade de vida das populações afectadas, bem como do efeito de 

barreira, temporário ou permanente. Neste sentido, deverão ser acauteladas as seguintes 

situações: 

 

- Restabelecimento prévio de todas as vias ferroviárias e rodoviárias intersectadas 

pela linha de AV, desde as auto-estradas até aos caminhos rurais, de forma que não 

ocorram interrupções dos fluxos económicos e sociais com expressão territorial; 
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- Substituição dos equipamentos públicos afectados por novos, com condições 

idênticas ou melhores de funcionamento, assegurando a continuidade ininterrupta e 

a qualidade dos serviços neles prestados. Os utentes dos equipamentos e demais 

população potencialmente afectada deverão ser ouvidos e amplamente informados 

das alterações em curso; 

 

- Restabelecimento prévio de acessos alternativos a serviços públicos, equipamentos 

colectivos, unidades produtivas, zonas residenciais, e outros espaços afectados, 

sempre que esteja em causa a continuação ininterrupta das funções sociais e 

económicas existentes. Os acessos deverão estar bem sinalizados e as populações 

deverão ser informadas das alterações introduzidas, inclusive da sua duração 

prevista. Deverá ainda evitar-se o estacionamento indevido de máquinas e veículos 

associados à obra, que limitem dessa forma quaisquer tipos de acessos locais; 

 

- Manter as condições de circulação nas estradas e caminhos utilizados, tomando 

medidas para evitar a degradação dos pisos e a libertação de detritos, e procedendo 

a operações de reparação e limpeza das vias sempre que for necessário. Deverá ser 

dada particular atenção aos caminhos de terra batida, onde a degradação causada 

pela circulação de máquinas de grande rodado e veículos pesados será maior. 

Previsivelmente a degradação dos pisos será maior nos meses chuvosos, uma 

situação que deverá ser acautelada com processos de drenagem, pavimentação ou 

outros que se revelem adequados, de modo a garantir a manutenção de condições 

de circulação aceitáveis durante todo o ano; 

 

- Minimizar as interferências com as infra-estruturas ambientais, energéticas e de 

comunicações existentes, procurando evitar a interrupção dos serviços que lhes 

estão associados (distribuição de água, electricidade, gás e redes de 

telecomunicações). Quando as perturbações nas redes forem inevitáveis, deverão 

ser avisadas com antecedência as populações afectadas, ser limitados ao máximo 

os períodos de interrupção e rapidamente repostas as ligações. 

 

Transversalmente a todas as medidas de minimização que sejam realizadas, a informação 

clara e oportuna das populações afigura-se essencial para evitar transtornos, impasses e 

conflitos que seriam prejudiciais para o projecto, bem como para as populações e agentes 
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económicos afectados. Entende-se por isso que seria benéfica a criação de uma estrutura 

ao nível da RAVE responsável pela divulgação de informações sobre o projecto e o 

andamento dos trabalhos de execução, que fizesse a articulação entre a gestão do projecto, 

os construtores e o público potencialmente afectado na fase de execução (populações e 

agentes económicos). Para o bom funcionamento deste canal de comunicação seria 

também recomendável o desenvolvimento de uma estreita cooperação entre esta estrutura 

e as autoridades locais, designadamente com as CCDR, as câmaras municipais dos 

concelhos atravessados e, eventualmente, com as juntas de freguesia. 

 

As acções de informação deverão: divulgar o traçado do projecto, bem como a localização 

dos espaços que serão afectados nas fases de construção (incluindo dos estaleiros e 

depósitos de materiais) e exploração, antecipando assim o eventual surgimento de 

situações não esperadas ou de conflitos; informar acerca de quaisquer actividades implícitas 

à construção da obra que possam causar perturbações no quotidiano das populações e dos 

agentes económicos; informar os utentes acerca das eventuais alterações nos serviços de 

transportes públicos e dos serviços e percursos alternativos. Poderiam ainda ser promovidas 

acções públicas de esclarecimento incidindo nas questões da educação ambiental e da 

segurança. 

 

No que concerne ao desenrolar dos trabalhos propriamente ditos, surge uma série de 

preocupações para as quais deverão ser aplicadas respostas no sentido de evitar o 

surgimento de impactes desnecessários na qualidade de vida e segurança das populações, 

nas matrizes socio-económicas locais ou na qualidade ambiental. 

 

Em primeiro lugar, importa reduzir ao estritamente necessário a alteração dos usos do solo, 

designadamente contendo a largura das frentes de trabalho e as áreas ocupadas por 

estaleiros e depósitos de materiais. Na escolha dos locais para a instalação de estaleiros e 

depósitos, estes deverão ser afastados de áreas residenciais, equipamentos públicos e 

outros espaços condicionados, evitando também a afectação de terrenos agrícolas e 

industriais. Preferencialmente, deverá optar-se por terrenos incultos, não produtivos e 

insusceptíveis de constituir danos significativos para o ambiente. 

 

Deverão ser observadas as normas e regulamentos de funcionamento das obras e 

garantidas as condições de segurança para os trabalhadores e pessoas estranhas à obra. 

Em particular, frentes de obra, estaleiros e depósitos de materiais deverão ser 
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cuidadosamente vedados e sinalizados, com especial atenção na proximidade de áreas 

urbanas e equipamentos sociais. Também o horário de trabalho deverá ser limitado ao 

período laboral, excepto quando a realização dos trabalhos no período nocturno possa 

traduzir-se na minimização dos impactes socio-económicos, por exemplo em termos da 

afectação das redes viárias, ambientais ou energéticas, correspondendo assim ao período 

de menor tráfego ou necessidade dos serviços. No final dos trabalhos, em todas as zonas 

afectadas pela circulação de máquinas e veículos afectos aos trabalhos, estaleiros de obras 

e depósitos de materiais, deverá proceder-se à sua reintegração paisagística e ao 

restabelecimento das delimitações dos terrenos que eventualmente tenham sido retiradas. 

 

De modo a evitar um impacte mais significativo nas estruturas socio-demográficas locais, o 

afluxo de trabalhadores provenientes de outras regiões do país e do estrangeiro poderá ser 

compensado com o recrutamento de mão-de-obra local, qualificada ou indiferenciada, o que 

poderia induzir também efeitos positivos para a economia local em termos do emprego. No 

mesmo sentido, os empreiteiros poderão ser estimulados a dar primazia aos agentes 

económicos locais e regionais na subcontratação de serviços de apoio à execução do 

projecto – por exemplo, dos serviços de transportes, ou de alimentação. 

 

Por último, recomendam-se duas medidas de âmbito muito geral: a adopção de medidas de 

fiscalização adequadas que assegurem o cumprimento de todas as regras de 

funcionamento das obras e a defesa dos direitos ao sossego e à qualidade de vida da 

população; e um rápido desenvolvimento dos trabalhos, evitando assim que os impactes 

socio-económicos negativos nesta fase se prolonguem para além do mínimo indispensável. 

 

 

7.11.2 Fase de exploração 

 

Durante a fase de exploração, os impactes negativos sobre as populações irão verificar-se 

sobretudo ao nível do efeito de barreira, da poluição sonora e da degradação paisagística. 

 

As medidas possíveis de minimização do efeito de barreira são essencialmente as que 

foram recomendadas para a fase de execução no respeitante ao restabelecimento prévio de 

vias e acessos intersectados. Ou seja, incidem fundamentalmente na minimização do efeito 

de barreira nas redes viárias e nas malhas urbanas, mas terão resultados menos eficazes 

na minimização do efeito de barreira no desenvolvimento dos perímetros urbanos, na 
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divisão das propriedades agrícolas ou na ruptura das relações de vizinhança, para referir 

apenas alguns exemplos.  

 

Ao nível da poluição sonora, os impactes poderão verificar-se nas zonas densamente 

urbanizadas, em que a proximidade das habitações à linha-férrea será maior, mas também 

em zonas mais despovoadas, em que se identifiquem contrastes muito acentuados com os 

níveis de ruído actuais e onde a propagação horizontal do som afecte extensões mais 

significativas. Será por isso imprescindível implementar barreiras acústicas destinadas à 

protecção das edificações que fiquem mais próximas da linha de AV, em particular das 

habitações e equipamentos sociais. Da mesma forma, também deverão ser colocados 

elementos de protecção visual que assegurem a privacidade dos moradores e minimizem os 

impactes negativos na paisagem. 

 

Em todos estes domínios, é expectável que durante a fase de exploração se continuem a 

verificar impactes negativos residuais. No entanto, será também nesta fase que se poderão 

observar os impactes socio-económicos positivos de maior relevância e magnitude, dos 

quais terão maior significância para a região os derivados da melhoria das acessibilidades 

inter-regionais, da potenciação do crescimento urbano induzido pela estação de Leiria e do 

aumento da atractividade demográfica e de investimentos. 

 

De modo a maximizar os impactes da linha de AV na melhoria das acessibilidades inter-

regionais, é decisivo que a estação de Leiria tenha bons acessos locais, particularmente aos 

principais centros urbanos da sua área de influência e seja devidamente articulada com a 

rede nacional de auto-estradas e com a linha-férrea convencional, promovendo a 

intermodalidade. A estação deverá também ser dotada de estacionamentos bem 

dimensionados em termos de lotação e dispor de um nível de serviços de apoio satisfatório. 

Os serviços de transportes públicos rodoviários com ligação à estação deverão também 

ajustar os seus horários à frequência e aos horários do serviço de AV, de forma a 

responderem adequadamente às necessidades das populações, evitando assim a utilização 

do transporte individual. 

 

O previsível desenvolvimento urbano focalizado na estação deverá ser acompanhado 

atentamente pela autarquia de Leiria, bem como pelas autarquias vizinhas onde se poderão 

sentir ainda os efeitos deste foco de desenvolvimento, de modo a garantir a aplicação do 

disposto nos instrumentos de planeamento e ordenamento territorial, prevenir a especulação 
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imobiliária e assegurar a criação das condições infra-estruturais e dos equipamentos sociais 

imprescindíveis para a atracção e fixação das populações. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

7.55 

 

7.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

7.12.1 Fase da construção 

 

Os locais de instalação dos estaleiros de depósito de terras sobrantes e de depósitos de 

materiais escavados a reutilizar na construção de estaleiros, bem como de outros espaços 

necessários de apoio à obra, deverão ser escolhidos de forma a minimizar eventuais 

impactes, devendo, sempre que possível técnica e economicamente, localizar-se fora dos 

terrenos classificados nas cartas de ordenamento e de condicionantes dos PDM como áreas 

protegidas, evitando-se assim que as respectivas incidências ocorram em áreas de grande 

sensibilidade (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Por outro lado, e na medida do possível, os espaços determinados para instalação de 

estaleiros e/ou para depósitos de materiais não deverão igualmente situar-se em 

explorações agrícolas e/ou florestais ou nas áreas classificadas em PDM como espaço 

urbano/espaço urbanizável, (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Dever-se-á, portanto, preferencialmente, optar-se por terrenos incultos, não produtivos e 

insusceptíveis de constituir danos significativos para o ambiente, designadamente áreas 

degradadas ou descaracterizadas, desde que devidamente licenciadas para o efeito ou em 

pedreiras desactivadas, onde o depósito de materiais sobrantes poderá ser utilizado para a 

regularização da topografia (em caso da sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Estes espaços (seleccionados para estaleiros e para depósitos temporários ou 

permanentes) deverão ser sujeitos à aprovação da fiscalização, no sentido de salvaguardar 

designadamente a não afectação de coberto arbóreo, a interdição à utilização de solos 

agrícolas protegidos e a protecção dos ecossistemas classificados como REN (em caso da 

sua concretização, esta medida evita o impacte). 

 

Na medida do possível, deverão ser minimizados os impactes que possam contribuir para a 

degradação dos pavimentos, originados pela circulação de viaturas pesadas nas vias 

rodoviárias que directa ou indirectamente servirão de apoio para a construção do corredor 

de alta velocidade (trata-se de uma medida que visa reduzir o impacte. Subsistirão impactes 
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residuais, mesmo com a implementação da medida, em virtude da sua concretização total 

não se revelar exequível). 

 

A aplicação de algumas medidas de minimização identificadas no descritor relativo à socio-

economia resultarão também na minimização de impactes negativos que possam vir a 

ocorrer sobre o Ordenamento do Território, pelo que é recomendada a sua adopção, 

designadamente: 

 

- O restabelecimento prévio de todas as vias ferroviárias e rodoviárias intersectadas 

pela linha de AV, desde as auto-estradas até aos caminhos rurais, de forma que não 

ocorram interrupções dos fluxos económicos e sociais com expressão territorial (a 

adopção desta medida visa, de um modo geral, minimizar os impactes sobre as 

estratégias de desenvolvimento e de ordenamento territorial consignadas nos PDM 

dos concelhos afectados); 

 

- A minimização das interferências com as infra-estruturas ambientais, energéticas e 

de comunicações existentes, procurando evitar a interrupção dos serviços que lhes 

estão associados. 

 

Nas interferências com áreas incluídas na REN, recomenda-se a respectiva integração 

através de um correcto revestimento vegetal, com espécies autóctones adequadas a cada 

situação. O projecto de integração paisagística deverá atender a esta recomendação (em 

caso da sua concretização, esta medida minimiza consideravelmente o impacte). 

 

No caso da ocupação permanente dos espaços de REN, deverão efectuar-se, de forma 

atempada, os respectivos pedidos de construção neste espaço e/ou de exclusão das áreas 

assim classificadas às autoridades competentes, de acordo com o enquadramento 

legislativo em vigor, referido no capítulo da caracterização da situação de referência, 

designadamente: 

 

- A obtenção de autorização para a construção em área de REN, tendo em 

consideração o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, 

implica a apresentação de pedido (solicitado pelas entidades competentes para o 

licenciamento das obras) devidamente fundamentado às delegações regionais do 

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, que deve confirmar, através de parecer 
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elaborado para esse efeito (emitido no prazo de 30 dias a contar da data da 

recepção do projecto das obras ou empreendimentos), a aceitação do projecto 

apresentado, interpretando-se como favorável a falta de emissão de parecer no 

referido prazo. Em caso de parecer favorável, as delegações regionais do Ministério 

do Ambiente e Recursos Naturais podem estabelecer condicionamentos de ordem 

ambiental e paisagística à realização das obras ou dos empreendimentos. Caso se 

verifique discordância de pareceres entre as delegações regionais do Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais e as entidades que ao nível do Estado são 

competentes para o licenciamento das obras, os projectos de localização serão 

aprovados por despacho conjunto do Ministro do Planeamento e da Administração 

do Território, do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais e do ministro competente 

em razão da matéria; 

 

- Os processos de exclusão devem ser dirigidos aos Ministros do Planeamento e da 

Administração do Território, da Agricultura, das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, do Comércio e Turismo, do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar. 

A exclusão de território da REN obriga, de acordo com o nº 1 do artigo 8º do 

Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, a aprovação, por portaria conjunta, dos 

Ministérios referidos, depois de ouvida a Comissão Nacional da REN, que funciona 

na dependência do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais. 

 

Relativamente à ocupação permanente dos espaços de RAN, deverão igualmente efectuar-

se, de forma atempada, os respectivos pedidos de construção nas áreas assim classificadas 

às autoridades competentes, de acordo com o enquadramento legislativo em vigor, também 

referido no capítulo da caracterização da situação de referência, designadamente: 

 

- As diligências necessárias para a obtenção de autorização para as utilizações não 

agrícolas de solos integrados na RAN, considerando o estipulado no artigo 9º do 

Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, implicam a apresentação de pedido 

(solicitado pelas entidades competentes para o licenciamento das obras) 

devidamente fundamentado e instruído com os elementos necessários para a cabal 

apreciação da situação em causa às comissões regionais da reserva agrícola. As 

entidades competentes para a emissão dos pareceres e autorizações podem solicitar 

aos interessados ou a quaisquer serviços públicos os elementos que considerem 

convenientes, bem como efectuar as vistorias e inspecções que se mostrem 
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necessárias. Decorridos 90 dias sem que os interessados tenham sido notificados do 

requerido, considera-se, para todos os efeitos, favorável o parecer. 

 

O Estado é titular dos bens que compõem o domínio público hídrico, detendo sobre eles 

plenos poderes. Qualquer alteração e/ou ocupação do Domínio Público Hídrico deve, 

portanto, ser dirigida ao estado, através da respectiva entidade administrante (Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais), que pode autorizar a particulares o uso privativo de 

determinadas parcelas do domínio público hídrico, mediante a atribuição de uma licença ou 

concessão, consoante a natureza do uso em questão. 

 

Para os sítios propostos da Rede Natura 2000, qualquer pedido que vá resultar na 

respectiva ocupação/alteração deve ser dirigido ao Instituto da Conservação da Natureza. 

 

Relativamente à ocupação permanente das servidões respeitantes ao regime florestal, e 

tratando-se, neste caso concreto, de áreas submetidas a Regime Florestal Total, o pedido 

de construção/ocupação deve ser submetido à Direcção-Geral dos Recursos Florestais, do 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

 

No caso do património cultural, os órgãos competentes da respectiva administração 

(governo e órgãos das autarquias locais) têm de ser previamente informados dos planos, 

programas, obras e projectos, tanto públicos como privados, que possam implicar risco de 

destruição ou deterioração de bens culturais, ou que de algum modo os possam 

desvalorizar. 

 

No que se refere às águas subterrâneas para abastecimento público, o pedido de 

construção/ocupação devem ser dirigidos à direcção regional do ambiente competente. 

 

Para a ocupação das servidões relativas à rede de energia de muito alta tensão19, o pedido 

de construção às autoridades competentes, deve considerar, de acordo com o 

enquadramento legislativo em vigor (sintetizado no capítulo da caracterização da situação 

de referência), os seguintes trâmites processuais: 

 

                                                                  

19 Como referido no capítulo de caracterização da situação de referência, estas servidões não implicam necessariamente 

expropriação, mas sim uma indemnização por uso limitado presente e futuro do solo. 
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- Obtenção das necessárias autorizações dos proprietários da obra junto da Rede 

Eléctrica Nacional (quando a solução de projecto implique modificações de linhas, 

com alteração de servidão, envolvendo a sobre passagem ou colocação de apoios 

em "novos proprietários"); 

 

- Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a que a RNT está sujeita nos 

termos dos anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/2000 e condicionada ainda pelos 

termos da respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

Nas interferências com áreas de servidão regulamentadas para o gasoduto, a respectiva 

alteração do traçado no sentido de diminuir a extensão da interferência e, por conseguinte, a 

área de servidão regulamentada, caso se verifique que a sua adopção seja 

economicamente viável, minimiza o impacte. 

 

Para a ocupação permanente das servidões relativas à rede de gasoduto, o pedido de 

construção às autoridades competentes, de acordo com o enquadramento legislativo em 

vigor (sintetizado no capítulo da caracterização da situação de referência) deve atender às 

seguintes diligências: 

 

- Os trabalhos susceptíveis de afectar a rede, directa ou indirectamente, só podem ser 

realizados depois de tomadas as precauções consideradas suficientes pela 

concessionária. A autorização para a realização destes trabalhos deve ser submetida 

à concessionária; 

 

- Em caso de desacordo entre o autor dos trabalhos e a concessionária, o diferendo 

será submetido ao parecer da Direcção-Geral de Energia. 

 

No que concerne à ocupação permanente das servidões militares identificadas, dever-se-á 

efectuar, de forma atempada, o respectivo pedido de construção às autoridades 

competentes, de acordo com o enquadramento legislativo em vigor, também referido no 

capítulo da caracterização da situação de referência: 

 

- No caso da zona de protecção da Base Aérea n.° 2, qualquer pedido de viabilidade 

de construção deverá ser sujeito a parecer da Força Aérea Portuguesa, nos termos 

do artigo 15° do Decreto-Lei n.° 41791, por intermédio da Câmara Municipal 
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respectiva (neste caso concreto, Azambuja e/ou Alenquer, dependendo da 

alternativa a seleccionar), devendo o pedido ser acompanhado de uma planta com a 

localização da obra ou trabalhos que se pretendem realizar, descrição do fim a que 

se destinam e os cortes ou alçados cotados, que permitam verificar a sua 

conformidade com as disposições estabelecidas pelo mesmo Decreto-Lei, 

devidamente identificadas no capítulo de caracterização da situação de referência. 

Das decisões tomadas pela entidade militar, poderá haver recurso para o Ministério 

da Defesa, que resolverá em última instância; 

 

- No caso da zona de protecção da Base Aérea n.° 5, aplicam-se os mesmos trâmites 

processuais, neste caso ao abrigo do artigo 15° do Decreto-Lei n.° 41793. O pedido 

de viabilidade de construção deverá ser apresentado por intermédio da Câmara 

Municipal de Leiria. 

 

Nas interferências com áreas de servidão regulamentadas para a rede de energia de muito 

alta tensão, a respectiva alteração do traçado no sentido de diminuir a extensão da 

interferência e, por conseguinte, a área de servidão regulamentada, caso se verifique que a 

sua adopção seja economicamente viável, minimiza o impacte. 

 

No caso da servidão radioeléctrica (telecomunicações), o estudo da constituição, 

modificação ou extinção das servidões radioeléctricas e a preparação dos projectos dos 

respectivos decretos competem aos CTT, em colaboração com as entidades exploradoras 

respectivas (neste caso, PT Comunicações), quando se trate de centros civis. Com vista ao 

estabelecimento de um critério uniforme, os CTT deverão, antes de submeter a sua 

proposta a despacho ministerial, comunicar os termos da mesma aos demais 

departamentos do Estado, dentro do mais curto prazo, as suas eventuais observações. 

 

 

7.12.2 Fase da exploração 

 

As Câmaras Municipais dos concelhos afectados pela infra-estrutura deverão considerar os 

procedimentos necessários de modo a minimizar a ocorrência de potenciais conflitos de 

usos durante a fase de exploração, designadamente através da adopção de medidas que 

não permitam a afectação de espaço urbano e espaço industrial na proximidade do eixo (em 

caso da sua concretização, esta medida evita o impacte); 
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Também para a fase de exploração, deve salientar-se a seguinte medida de minimização 

identificada no descritor relativo à socio-economia, que resultará na minimização de 

impactes negativos no domínio do Ordenamento do Território: 

 

- O previsível desenvolvimento urbano focalizado na Estação de Leiria deverá ser 

acompanhado atentamente pela respectiva autarquia, bem como pelas autarquias 

vizinhas onde se poderão sentir ainda os efeitos deste foco de desenvolvimento, de 

modo a garantir a aplicação do disposto nos instrumentos de planeamento e 

ordenamento territorial. 

 

Como referido no capítulo anterior, a generalidade dos impactes no Ordenamento do 

Território têm inicio logo na fase de construção, estendendo-se para a fase de exploração, 

pelo que a maioria das medidas de minimização de impactes identificadas nesta primeira 

fase prolongar-se-ão no período de exploração. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

7.62 

 

7.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 

 

Considera-se que a afectação de elementos do património pelos eixos/sub-eixos da via e 

por infra-estruturas afectas à obra, tais como estaleiro, manchas de empréstimo ou depósito 

e acessos provisórios, pode ser acautelada através de prospecções sistemáticas no quadro 

do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) ou pelo 

acompanhamento arqueológico da obra. Algumas destas infra-estruturas cuja localização 

não se encontra ainda definida, podem mesmo vir a ser localizadas a alguma distância da 

via a construir. 

 

Assim, é proposta como medida de minimização genérica a realização de trabalhos de 

prospecção nas fases subsequentes do processo de AIA. São propostos também trabalhos 

de acompanhamento arqueológico durante a execução dos trabalhos do projecto, sempre 

que se verifiquem movimentações de terras e afectação do subsolo. 

 

Com medidas de minimização específicas, em caso de afectação, definem-se as seguintes: 

 

- Recolhas sistemáticas de superfície nos sítios Areeiro da Fonte da Matoeira (nº 2), 

Areeiro da Matoeira – Sudoeste (nº 3), Casais 2 (nº 4), Serrada (nº 18) e Vales (nº 

25). 

 

- Nos sítios Olival Fechado (nº 11) e Vale das Pedras (nº 30) propõem-se recolhas 

sistemáticas de superfície e georeferenciação destas no sentido da real percepção 

dos limites das manchas de materiais à superfície. Após este trabalho, se se 

confirmar a efectiva afectação de sítios arqueológicos, propõe-se a realização de 

sondagens manuais, dado o potencial valor patrimonial dos sítios. 

 

- Levantamento fotográfico exaustivo da Fonte de Mélvoa (nº 9), do Poço Laranjo 

(nº 15), Fonte Santa I (nº 21) e Redondas I (nº 23). 
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7.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

7.14.1 Fase de construção 

 

- Elaboração e implementação de um Plano de Gestão dos resíduos gerados nos 

estaleiros e frentes de obra, tendo em conta o faseamento e a calendarização da 

obra. Este plano será da responsabilidade do dono de obra, assim como a sua 

correcção, em fase de obra, quando, fundamentadamente, se verifique um desvio 

significativo do mesmo. 

 

- No âmbito do Plano de Gestão dos resíduos deverá constar: 

■ Caracterização sumária da obra com descrição dos métodos construtivos; 

■ Estudo das possibilidades de prevenção, identificando os materiais a reutilizar em 

obra, incluindo os materiais de escavação; 

■ Identificação da metodologia a adoptar para assegurar a triagem dos resíduos na 

origem; 

■ Programa de gestão dos resíduos em obra, do qual conste a sua estimativa, 

identificando os respectivos códigos LER, estimativa da fracção a reciclar, 

estimativa de outras formas de valorização ou a eliminar, identificando os 

destinos preconizados. 

 

- Recolha dos resíduos de construção e demolição que pela sua composição sejam 

equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) e condução a destino final 

adequado, consoante a sua natureza. Quando tal seja viável, reciclagem dos 

resíduos recolhidos em unidades devidamente licenciadas para o efeito (paletes de 

madeira, cofragens, elementos de ferro, entre outros). 

 

- Envio dos resíduos de demolição para operadores licenciados, ou em alternativa, 

deposição em aterros concebidos para resíduos não perigosos, ou 

excepcionalmente, deposição em aterros de RSU autorizados a receber resíduos 

industriais. 
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- Estudo de soluções para valorização das terras sobrantes, designadamente a sua 

utilização como material de cobertura em aterros sanitários de RSU e na 

requalificação de pedreiras abandonadas.  

 

- Em alternativa à valorização das terras sobrantes, envio para depósito de terras 

devidamente licenciado para o efeito, sem ser necessário proceder ao 

preenchimento de guias de acompanhamento de resíduos. Deverá proceder-se ao 

registo dos quantitativos de terras, bem como ao seu destino final, os quais estarão 

disponíveis no respectivo estaleiro. Envio de um relatório anual com o cálculo 

estimado das quantidades de terras retiradas da obra e não reutilizadas, com os 

respectivos registos de obra, ao Instituto dos Resíduos, com conhecimento à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da área 

correspondente.  

 

- Selecção de áreas depósito para as terras sobrantes condicionada pela salvaguarda 

dos seguintes critérios de preservação: 

■ Áreas de elevada compressibilidade, como as baixas aluvionares; 

■ Locais onde existam evidências de deslizamento de terras; 

■ Património arqueológico; 

■ Solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

■ Solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN); 

■ Distância mínima de 10 m de linhas de água permanentes ou temporárias; 

■ Áreas com maiores riscos de contaminação de aquíferos; 

■ Áreas agrícolas; 

■ Espaços de maior sensibilidade visual. 

 

- Realização das operações de desmatação de modo a evitar a permanência dos 

resíduos resultantes no solo e possibilitar a sua valorização e comercialização, 

desde que tal seja economicamente viável.  

 

- Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais 

perigosos) para centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de 

resíduos perigosos (CIRVER). 
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- Adopção dos procedimentos enumerados de seguida nas operações de recolha e 

substituição de óleos usados, para além das medidas estabelecidas na Portaria n.º 

1028/98, de 5 de Novembro, relativamente às normas de segurança e identificação 

em sede de transporte destes resíduos: 

■ Recolha dos óleos usados através de bombas específicas para efeito, para 

recipientes, em áreas devidamente impermeabilizadas, e procurando evitar 

derrames para o meio ambiente; 

■ Armazenagem em contentor com 200 l de capacidade, devidamente estanque e 

selado, não devendo a taxa de enchimento ultrapassar 28% a sua capacidade; 

■ Colocação do contentor devidamente acondicionado em bacia de recepção, 

estanque e coberta se possível, que permita das resposta a eventuais situações 

de falha no sistema de recolha e transporte. 

 

- Armazenagem temporária dos óleos usados em local impermeabilizado, com bacia 

de retenção de derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se igualmente, 

a separação dos óleos hidráulicos dos óleos de motor usados para gestão 

diferenciada. Na selecção do local de armazenagem ter em conta os seguintes 

critérios: 

■ Preservação de uma distância mínima de 10 m a linhas de água; 

■ Instalação em terrenos estáveis e planos; 

■ Instalação em local de fácil acesso para transfega de resíduos. 

 

- Armazenagem temporária de filtros de óleo, previamente escorridos, materiais 

absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos em recipiente apropriado 

para o efeito, estanque e fechado. 

 

- Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não 

ferrosos). 

 

- Separação dos pneus passíveis de recauchutagem e encaminhamento dos restantes 

para reciclagem, em locais devidamente autorizados para o efeito, ou outras formas 

de valorização. 

 

- Limpeza da via pública sempre que nela sejam vertidos materiais de construção ou 

resíduos da obra. 
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- Deposição dos resíduos do estaleiro equiparáveis a resíduos sólidos urbanos em 

contentores destinados para o efeito (1.100 l de capacidade) e sua recolha selectiva 

pela respectiva Entidade responsável. 

 

- Selecção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes 

resíduos produzidos de acordo com as listagens do Instituto de Resíduos de 

unidades licenciadas para o efeito. 

 

 

7.14.2 Fase de exploração 

 

- Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos 

pelas operações de manutenção da linha férrea, tendo em conta as suas 

características e classificação na Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

- Recolha dos resíduos gerados pelo material circulante e envio para destino final 

adequado e devidamente licenciado para o efeito, tendo em conta as suas 

características. 
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7.15 SÍNTESE DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DE IMPACTES 

 

As únicas medidas de valorização dos impactes positivos relacionam-se com a melhoria das 

acessibilidades à Estação de Leiria da Linha de alta Velocidade. 

 

No Quadro seguinte, apresenta-se um resumo das principais medidas de minimização dos 

impactes negativos, classificando-as em duas categorias: pouco importantes e muito 

importantes. Esta classificação refere-se à complexidade das medidas, ao consumo de 

recursos ou materiais que envolvem, bem como aos potenciais impactes que as próprias 

medidas podem originar. A ausência de medidas de minimização levou à sua classificação 

na categoria de pouco importante. 

 

Quadro 7.15.1 – Síntese das medidas de minimização 

 

Factor ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das medidas 

de minimização 

Clima - Pouco importante 

Geologia e geomorfologia 

Localização de estaleiros 

Utilização de explosivos 

Limitação à exploração de novas áreas de 

empréstimo 

Controlo da erosão 

Acompanhamento geológico da obra (detecção de 

grutas ou de outros valores geológicos, como 

vestígios de dinossáurios) 

Pouco importante 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

Localização de estaleiros 

Tratamento de águas residuais do estaleiro 

Técnicas de escavação 

Selecção de materiais menos poluentes 

Limitação da utilização de pesticidas, fitofármacos 

e fertilizantes 

Pouco importante 

Solos e uso do solo Localização de estaleiros e acessos de obra Pouco importante 

Recursos hídricos 

superficiais 

Localização de estaleiros 

Tratamento de águas residuais do estaleiro 

Técnicas de escavação 

Selecção de materiais menos poluentes 

Limitação da utilização de pesticidas, fitofármacos 

e fertilizantes 

Pouco importante 
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Factor ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das medidas 

de minimização 

Ecologia 

Selecção de espécies da flora local para o 

projecto de integração paisagística 

Plantação de cortinas arbóreas para reduzir o 

risco de colisão das aves 

Adaptação de passagens hidráulicas à utilização 

pela fauna e criação de passagens dedicadas 

para a fauna 

Localização de estaleiros e acessos de obra 

Restrições do calendário de obra em períodos 

sensíveis para a fauna 

Reinstalação de colónias de morcegos 

Pouco importante 

Paisagem Projecto de integração paisagística Muito importante 

Qualidade do ar 
Controlo na obra das emissões de poeiras e de 

outros poluentes atmosféricos 
Pouco importante 

Ruído e vibrações 

Barreiras acústicas e dispositivos de redução das 

vibrações 

Revestimento absorvente das paredes dos túneis 

nas proximidades dos emboquilhamentos 

Controlo do ruído em obra através de barreiras 

acústicas provisórias e do encapsulamento de 

fontes fixas 

Muito importante 

Socioeconomia 

Restabelecimento de infra-estruturas e 

substituição de equipamentos colectivos afectados 

Localização de estaleiros e acessos 

Manutenção das condições de circulação nas vias 

afectadas pela obra 

Limitação dos períodos de interrupção de serviços 

durante a obra. 

Muito importante 

Ordenamento do território Localização de estaleiros e acessos Pouco importante 

Património cultural 

Prospecção arqueológica sistemática 

Acompanhamento arqueológico da obra 

Levantamentos fotográficos de elementos 

patrimoniais 

Pouco importante 

Resíduos 
Elaboração e execução de um Plano de Gestão 

de Resíduos 
Muito importante 
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8 COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 

 

8.1 METODOLOGIA 

 

A comparação ambiental de alternativas incide nas combinações de traçados dos Sub-

troços 1, 2 e 3, tendo sido consideradas seis alternativas para cada um deles (Quadro 

8.1.1). 

 

A ligar os Sub-troços 1 e 2 foram estudadas seis ligações, não intermutáveis (Quadro 8.1.2).  

 

Finalmente, na ligação ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), na Ota, foram estudadas duas 

hipóteses de traçado que permitem a ligação de qualquer uma das alternativas do Sub-troço 

1 à referida infra-estrutura aeroportuária (Quadro 8.1.3).  

 

Os critérios de comparação utilizados para as alternativas dos Sub-troços 1, 2 e 3 foram 

igualmente aplicados às combinações de soluções da zona de ligação entre os Sub-troços 1 

e 2 e de ligação ao Aeroporto da Ota. No entanto, esta comparação é apenas informativa e 

caracterizadora das mesmas, dado que as ligações previstas não são, como se referiu, 

intermutáveis e a sua selecção não depende da sua própria avaliação ambiental, mas sim 

da selecção dos traçados dos sub-troços 1 e 2 aos quais se ligam (ver última coluna dos 

Quadros 8.1.2 e 8.1.3).  
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Quadro 8.1.1 - Alternativas de traçado dos sub-troços 1, 2 e 3 

Sub-troço Designação da alternativa Combinação de eixos e sub-eixos 

1A 0.1.1/0.1.FO + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 

1B 0.1.1/0.1.FO + 0.2 + 1.2.2 + 1.1.4 

1C 0.1.1/0.1.FO + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.3.2 

1D 0.1.1/0.1.FO + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 

1E 0.1.1/0.1.FO + 0.1.2 + 1.1.3 + 1.3.1 + 1.5 

Sub-troço 1 

1F 0.1.1/0.1.FO + 0.2 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.5 

2A 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 

2B 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.5.1 

2C 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.1.6 

2D 2.1.3 + 2.7 + 2.1.5 + 2.5.1 

2E 2.2.3 + 2.2.4 

Sub-troço 2 

2F 2.3.2 + 2.2.4 

3A 2.11 + 2.4.2 + 2.5.3ª 

3B 2.1.7 + 2.2.6 + 2.2.7 

3C 2.5.2 + 2.5.3A 

3D 2.6 + 2.2.7 

3E 2.4.1 + 2.4.2 + 2.5.3A 

Sub-troço 3 

3F 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 

 

Quadro 8.1.2 - Soluções de traçado nas zonas de ligação entre os sub-troços 1 e 2 

Designação Combinação de eixos e sub-eixos Ligação entre alternativas 

LA 2.1.1 + 2.1.2 

1A-2A, 1A-2B, 1A-2C, 1A-2D, 1B-2A, 1B-2B, 

1B-2C, 1B-2D, 1C-2A, 1C-2B, 1C-2C, 1C-2D, 

1D-2A, 1D-2B, 1D-2C, 1D-2D 

LB 2.8.1 + 2.10 1E-2E, 1F-2E 

LC 2.2.1 + 2.2.2 1A-2E, 1B-2E- 1C-2E. 1D-2E 

LD 2.2.1 + 2.3.1 1A-2F, 1B-2F- 1C-2F. 1D-2F 

LE 2.8.1 + 2.8.2 
1E-2A, 1E-2B, 1E-2C, 1E-2D, 1F-2A, 1F-2B, 

1F-2C, 1F-2D 

LF 2.8.1 + 2.9 1E-2F, 1F-2F 

 

Quadro 8.1.3 - Soluções de traçado na ligação ao futuro aeroporto da Ota 

Designação Combinação de eixos e sub-eixos Alternativas a que se ligam 

LOA 1.1.1 + 1.1.2 1A, 1C, 1E 

LOB 1.1.1 + 1.2.1 1B, 1D, 1F 
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Enquanto todas as alternativas do sub-troço 1 se podem combinar com todas as alternativas 

do sub-troço 2, já a combinação entre as alternativas do sub-troço 2 e as do sub-troço 3 são 

limitadas a duas possibilidades por alternativa (Quadro 8.1.4). 

 

Quadro 8.1.4 - Combinações possíveis entre as alternativas dos sub-troços 2 e 3 

Alternativas do 

sub-troço 2 

Alternativas possíveis de combinação no 

sub-troço 3 

2A 3A ou 3B 

2B 3C ou 3D 

2C 3A ou 3B 

2D 3C ou 3D 

2E 3E ou 3F 

2F 3E ou 3F 

 

A selecção de alternativas no sub-troço 3 não é independente da solução aprovada para o 

início, a sul, do Lote B. As alternativas analisadas no sub-troço 3 contemplam a ligação com 

qualquer das alternativas consideradas no Lote B.  

 

A comparação de alternativas foi feita em dois passos: no primeiro consideraram-se, de 

forma independente, os sub-troços 1, 2 e 3; no segundo, procedeu-se à comparação das 

combinações possíveis das alternativas dos vários sub-troços, num total de 72 combinações 

(= 6 x 6 x 2), tal como ilustrado no Quadro 8.1.5 e nas Figuras 8.1.1 e 8.1.2. 

 

Tendo em vista a comparação de alternativas, procedeu-se à sua classificação, para cada 

descritor, utilizando uma escala de quatro classes, consoante o significado dos impactes 

previamente identificados e avaliados (Quadro 8.1.6). Esta comparação baseia-se na 

avaliação de impactes residuais, isto é, da avaliação dos impactes após aplicação das 

medidas minimizadoras indicadas no capítulo 7, tal como efectuada no capítulo 6. 
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Quadro 8.1.5 - Combinações possíveis de alternativas no Lote C1 

1A / LA / 2A / 3A 1C / LA / 2A / 3A 1E / LE / 2A / 3A 

1A / LA / 2A / 3B 1C / LA / 2A / 3B 1E / LE / 2A / 3B 

1A / LA / 2B / 3C 1C / LA / 2B / 3C 1E / LE / 2B / 3C 

1A / LA / 2B / 3D 1C / LA / 2B / 3D 1E / LE / 2B / 3D 

1A / LA / 2C / 3A 1C / LA / 2C / 3A 1E / LE / 2C / 3A 

1A / LA / 2C / 3B 1C / LA / 2C / 3B 1E / LE / 2C / 3B 

1A / LA / 2D / 3C 1C / LA / 2D / 3C 1E / LE / 2D / 3C 

1A / LA / 2D / 3D 1C / LA / 2D / 3D 1E / LE / 2D / 3D 

1A / LC / 2E / 3E 1C / LC / 2E / 3E 1E / LB / 2E / 3E 

1A / LC / 2E / 3F 1C / LC / 2E / 3F 1E / LB / 2E / 3F 

1A / LD / 2F / 3E 1C / LD / 2F / 3E 1E / LF / 2F / 3E 

1A / LD / 2F / 3F 1C / LD / 2F / 3F 1E / LF / 2F / 3F 

1B / LA / 2A / 3A 1D / LA / 2A / 3A 1F / LE / 2A / 3A 

1B / LA / 2A / 3B 1D / LA / 2A / 3B 1F / LE / 2A / 3B 

1B / LA / 2B / 3C 1D / LA / 2B / 3C 1F / LE / 2B / 3C 

1B / LA / 2B / 3D 1D / LA / 2B / 3D 1F / LE / 2B / 3D 

1B / LA / 2C / 3A 1D / LA / 2C / 3A 1F / LE / 2C / 3A 

1B / LA / 2C / 3B 1D / LA / 2C / 3B 1F / LE / 2C / 3B 

1B / LA / 2D / 3C 1D / LA / 2D / 3C 1F / LE / 2D / 3C 

1B / LA / 2D / 3D 1D / LA / 2D / 3D 1F / LE / 2D / 3D 

1B / LC / 2E / 3E 1D / LC / 2E / 3E 1F / LB / 2E / 3E 

1B / LC / 2E / 3F 1D / LC / 2E / 3F 1F / LB / 2E / 3F 

1B / LD / 2F / 3E 1D / LD / 2F / 3E 1F / LF / 2F / 3E 

1B / LD / 2F / 3F 1D / LD / 2F / 3F 1F / LF / 2F / 3F 

 

Quadro 8.1.6 - Classificação utilizada na avaliação comparativa de alternativas 

Classificação Comparação de alternativas 
Significado dos impactes residuais das alternativas, 

conforme capítulo 6 

1 
Alternativa claramente mais 

favorável 

Alternativa sem impactes negativos ou com impactes 

negativos pouco significativos 

2 Alternativa mais favorável Alternativa com impactes negativos significativos 

3 
Alternativa ligeiramente mais 

favorável 

Alternativa com impactes negativos significativos e, em 

número reduzido, com impactes negativos muito  

significativos 

4 Alternativa menos favorável 
Alternativa com impactes negativos muito  significativos 

em número superior à classe anterior 
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Os vários factores ambientais analisados têm um peso diferente na comparação de 

alternativas. 

 

Considerou-se que os impactes na qualidade do ar, na qualidade das águas subterrâneas, 

na qualidade das águas superficiais ou do ruído na fase de construção têm uma duração 

limitada e são reversíveis, considerando-se não serem relevantes para a comparação 

ambiental de alternativas. Para esses descritores apenas serão considerados, para efeitos 

de comparação de alternativas, os impactes na fase de exploração. No caso da qualidade 

do ar, verifica-se que os impactes na fase de exploração não são diferenciadores de 

alternativas. 

 

A atribuição de ponderações aos diferentes factores é, naturalmente, subjectiva. Para 

reduzir essa subjectividade, procedeu-se ao cálculo de coeficientes de ponderação 

utilizando os seguintes critérios: 

 

- significado dos impactes negativos residuais, isto é, após medidas de minimização, 

tal como resulta das sínteses de impactes apresentadas ao longo do capítulo 6; 

- âmbito espacial de ocorrência do impacte, também constante nos quadros 

apresentados nas sínteses de impactes apresentadas ao longo do capítulo 6; 

- importância das medidas minimizadoras, classificadas em duas categorias - pouco 

importantes e muito importantes, tal como resulta da síntese apresentada no 

subcapítulo 7.15. 

 

O critério "âmbito espacial de ocorrência do impacte" apresenta alguma redundância com o 

critério "significado dos impactes negativos residuais". No entanto, optou-se por considerá-lo 

de modo a reforçar o peso dos descritores com impactes de nível regional relativamente aos 

que apenas apresentam impactes de nível local. 

 

O critério importância das medidas minimizadoras é relevante para comparar alternativas 

com impactes residuais equivalentes mas com diferenças na importância das medidas 

minimizadoras. A título de exemplo, o ruído na fase de exploração apresenta impactes 

negativos residuais com o mesmo significado em todas as alternativas, porque se assume 

que serão adoptadas as medidas minimizadoras necessárias para cumprir, em todas as 
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situações, os valores regulamentares; o que diferencia as alternativas será a extensão das 

medidas minimizadores necessárias. 

 

Estes critérios permitiram construir um índice, calculado do seguinte modo:  

 

- impactes negativos pouco significativos (-), significativos (--) e muito significativos  

(---), valores de 1, 2 e 4, respectivamente; 

- impactes com âmbito regional, adição de 1 valor; 

- importância das medidas minimizadoras, adição de 2 valores no caso das medidas 

muito importantes. 

 

Esse índice foi seguidamente normalizado, dando origem aos coeficientes de ponderação 

(Quadro 8.1.7). 

 

No subcapítulo 8.2 apresenta-se a síntese dos impactes das diferentes combinações de 

alternativas, por descritor. Neste subcapítulo salientam-se os principais impactes negativos 

de cada combinação de alternativas.  

 

Finalmente, no subcapítulo 8.3 - Conclusões da Avaliação Comparativa, apresenta-se a 

hierarquização das melhores combinações de alternativas, salientando-se as melhores e as 

piores soluções e explicitando-se os principais impactes negativos e positivos das melhores 

soluções. 
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Quadro 8.1.7 - Coeficientes de ponderação associados a cada descritor 

Factor ambiental [sub-

capítulos da avaliação de 

impactes e das medidas 

minimizadoras] 

Significado 

dos 

impactes 

negativos 

Âmbito 

espacial 

do 

impacte 

Importância das 

medidas 

minimizadoras 

Índice de 

ponderação 

Coeficiente 

de 

ponderação 

Clima [6.2, 7.2] (--) L Pouco importante 2 2,95 

Geologia e Geomorfologia 

[6.3, 7.3] 
(---) L Pouco importante 4 

5,88 

Recursos Hídricos 

Subterrâneos [6.4, 7.4] 
(---) L Pouco importante 4 

5,88 

Solos [6.5.1, 7.5.1] (---) L Pouco importante 4 5,88 

Uso do solo [6.5.2, 7.5.2] (---) L Pouco importante 4 5,88 

Recursos Hídricos 

Superficiais [6.6, 7.6] 
(---) L Pouco importante 4 

8,45 

Flora, Vegetação e Habitats 

[6.7.1, 7.7.1] 
(---) L Pouco importante 4 

5,88 

Fauna [6.7.2, 7.7.2] (--) L / R Pouco importante 3 7,35 

Paisagem [6.8, 7.8] (---) L / R Muito importante 7 11,77 

Ruído e vibrações [6.10, 

7.10] 
(-) L Muito importante 3 

5,88 

Socioeconomia [6.11, 7.11] (---) L / R Muito importante 7 11,77 

Ordenamento do Território 

[6.12, 7.12] 
(---) L / R Pouco importante 5 

7,35 

Património cultural [6.13, 

7.13] 
(--) L Pouco importante 2 

5,88 

Resíduos [6.14, 7.14] (-) L / R Muito importante 5 7,35 

Riscos ambientais [6.15] (-) L Pouco importante 1 1,47 

Total    59 100,00 

(*) Após minimização 
L - Local; R – Regional 
 

 

8.2 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Utilizando a metodologia apresentada no ponto 8.1 e os resultados apresentados ao longo 

dos capítulos 6 e 7, apresentam-se seguidamente no Quadro 8.2.1 os resultados da análise 

comparativa de alternativas. 
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Quadro 8.2.1 - Comparação de alternativas 

Classificação das alternativas 

Sub-troço 
Designação das 

alternativas Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Recursos Hídricos 

Subterrâneos 

(Hidrogeologia) 

Solos Uso do solo 
Recursos Hídricos 

Superficiais 

Flora, Vegetação e 

Habitats 
Fauna 

1A 1 3 2 3 4 2 2 2 

1B 1 3 2 3 4 2 2 1 

1C 1 2 2 3 3 1 3 3 

1D 2 2 2 3 4 2 3 3 

1E 2 2 1 3 2 1 3 3 

Sub-troço 1 

1F 1 2 2 2 4 2 3 3 

2A 2 3 2 3 3 3 2 2 

2B 2 4 1 3 2 3 2 3 

2C 1 4 3 3 3 3 2 3 

2D 1 4 2 3 3 3 2 3 

2E 2 2 3 2 3 1 3 2 

Sub-troço 2 

2F 2 4 3 2 3 2 3 2 

3A 2 2 3 2 2 1 2 1 

3B 1 4 3 2 2 1 2 1 

3C 2 3 3 2 1 1 2 1 

3D 1 4 1 1 3 3 3 1 

3E 2 3 3 2 2 1 1 1 

Sub-troço 3 

3F 1 4 2 2 2 2 3 1 

LA 1 2 1 2 2 1 2 2 

LB 1 3 3 3 1 1 2 3 

LC 1 2 3 2 2 1 2 2 

LD 1 2 2 1 2 1 2 2 

LE 2 2 3 2 2 1 3 3 

Zona de ligação 

entre os sub-

troços 1 e 2 

LF 2 3 2 2 2 1 3 3 

LO A 1 1 1 1 2 2 3 3 Ligação ao futuro 

aeroporto da Ota LO B 2 2 2 2 3 1 2 2 
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Classificação das alternativas 

Sub-troço 
Designação das 

alternativas Paisagem Ruído e Vibrações Socioeconomia 
Ordenamento do 

Território 

Património Cultural, 

Arqueológico e 

Construído 

Resíduos Riscos Ambientais 

1A 
3 2 3 4 1 2 

1 

1B 
4 2 4 4 3 3 

1 

1C 
2 2 2 3 1 2 

1 

1D 
3 2 3 4 3 2 

1 

1E 
3 1 1 1 3 2 

1 

Sub-troço 1 

1F 
3 2 2 4 3 2 

2 

2A 
3 2 2 2 3 3 

1 

2B 
3 1 1 1 3 3 

2 

2C 
2 2 4 4 3 3 

1 

2D 
2 2 4 4 3 3 

1 

2E 
4 2 3 4 2 3 

2 

Sub-troço 2 

2F 
4 2 3 4 2 3 

1 

3A 
4 2 2 2 1 2 

1 

3B 
2 2 3 3 1 2 

2 

3C 
4 2 1 1 1 1 

2 

3D 
3 1 4 4 1 3 

1 

3E 
3 2 2 2 1 2 

1 

Sub-troço 3 

3F 
3 2 3 3 1 2 

1 

LA 
4 2 3 2 2 1 

2 

LB 
2 1 4 4 1 1 

1 

LC 
3 2 2 3 2 1 

2 

LD 
2 2 2 2 2 1 

1 

LE 
4 2 1 1 2 1 

1 

Zona de ligação 

entre os sub-troços 

1 e 2 

LF 
4 2 3 3 2 1 

2 

LO A 
3 2 1 2 3 1 

1 Ligação ao futuro 

aeroporto da Ota LO B 
4 1 4 4 3 1 

2 
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8.3 BALANÇO DA COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Utilizando os coeficientes de ponderação calculados no ponto 8.1, apresentam-se no 

Quadro 8.3.1 os valores atribuídos a cada alternativa. 

 

Quadro 8.3.1 - Valores finais de classificação das alternativas 

Sub-troço Designação das alternativas Classificação das alternativas 

1A 
2.5 

1B 
2.9 

1C 
2.1 

1D 
2.7 

1E 
2.0 

Sub-troço 1 

1F 
2.5 

2A 
2.5 

2B 
2.3 

2C 
2.9 

2D 
2.9 

2E 
2.7 

Sub-troço 2 

2F 
2.9 

3A 
2.1 

3B 
2.1 

3C 
1.8 

3D 
2.5 

3E 
1.9 

Sub-troço 3 

3F 
2.3 

LA 
2.1 

LB 
2.2 

LC 
2.1 

LD 
1.7 

LE 
2.1 

Zona de ligação 

entre os sub-

troços 1 e 2 

LF 
2.5 

LOA 
1.9 

Ligação ao futuro 

aeroporto da Ota LOB 
2.5 
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De acordo com a metodologia adoptada, as alternativas mais favoráveis são as seguintes, 

por ordem de preferência: 

 

- Sub-troço 1: 1E e 1C; 

- Sub-troço 2: 2B e 2A; 

- Sub-troço 3: 3C, 3E, 3A e 3B. 

 

Por outro lado, as alternativas mais desfavoráveis são as seguintes: 

 

- Sub-troço 1: 1B e 1D; 

- Sub-troço 2: 2C, 2D e 2F; 

- Sub-troço 3: 3D e 3F. 

 

As alternativas na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 são todas ambientalmente 

aceitáveis, com excepção da LF. 

 

Na ligação ao futuro aeroporto da Ota a alternativa LOA é claramente mais favorável do 

que a LOB. 

 

A alternativa 2B do sub-troço 2 conjuga-se com as alternativas 3C e 3D do sub-troço 3 e a 

alternativa 2A conjuga-se com as alternativas 3A e 3B do sub-troço 3. A ligação entre as 

alternativas 1E e 2B e 1E e 2A é assegurada pela alternativa LE e a ligação entre as 

alternativas 1C e 2B e 1C e 2A é assegurada pela alternativa LA. A ligação ao futuro 

aeroporto da Ota, no caso das alternativas 1E e 1C é assegurada, pela alternativa LOA. 

 

Resulta, assim, que as conjugações das alternativas mais favoráveis, ilustradas na 

Figura 8.3.1, são, por ordem de preferência, as seguintes: 

 

- 1E + LE + 2B + 3C; 

- 1C + LA + 2B + 3C; 

- 1C + LA + 2A + 3A; 1C + LA + 2A + 3B; 

- 1E + LE + 2A + 3A; 1E + LE + 2A + 3A. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

8.12 
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9 MONITORIZAÇÃO 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento ambiental durante a fase de construção é uma acção indispensável 

para assegurar a aplicação das medidas destinadas a evitar, reduzir ou compensar os 

impactes negativos, avaliar a sua eficácia e, eventualmente, definir a sua adaptação ou 

correcção. 

 

A monitorização deve ter lugar durante a fase de construção, mas é sobretudo relevante na 

fase de exploração. É definida no Decreto-Lei n.º 69/2000 como o “processo de observação e 

recolha sistemática de dados sobre o ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado 

projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do 

proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no 

procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos 

decorrentes do projecto” (alínea m) do art. 2º). A monitorização tem lugar na pós-avaliação, “com o 

objectivo de garantir o cumprimento das condições [da Declaração de Impacte Ambiental], 

designadamente a resposta do sistema ambiental (...) e a eficácia das medidas de gestão ambiental 

adoptadas (...)” (alínea a) do art. 2º). 

 

A monitorização surge assim como um instrumento com, pelo menos, dois objectivos: 

 

- Avaliar a resposta do sistema ambiental; 

- Avaliar a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. 

 

O Programa de Monitorização, a submeter à Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente) em 

simultâneo com o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) pormenorizará os parâmetros a medir e a periodicidade dos relatórios a 

apresentar, bem como os mecanismos para a sua revisão. 

 

No Quadro 9.1.1 apresenta-se uma primeira indicação dos programas de monitorização cuja 

pertinência deverá ser aferida em sede de projecto de execução, em função de estudos de 

pormenor a realizar no âmbito do RECAPE. 
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Quadro 9.1.1 - Definição dos programas de monitorização a apresentar no RECAPE 

Factores ambientais 
Monitorização na fase de 

construção 

Monitorização na fase de 

exploração 

Hidrogeologia ● ● 

Qualidade da água ●  

Flora, Vegetação e Habitats ● ● 

Fauna ● ● 

Qualidade do Ar ●  

Ruído ● ● 

Vibrações ● ● 

Saúde e Segurança das Populações ●  

Uso do Solo e Efeito Barreira  ● 

Utilização da Via Férrea  ● 

Resíduos ●  

 

As directrizes dos programas de monitorização nas fases de construção e de exploração, 

respectivamente, são objecto dos subcapítulos 9.2. e 9.3. Cada ponto desses subcapítulos 

apresenta a seguinte organização: 

 

- Parâmetros a monitorizar; 

- Locais e frequências das amostragens; 

- Técnicas, métodos e equipamentos necessários; 

- Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto; 

- Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar; 

- Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa. 
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9.2 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

9.2.1 Hidrogeologia 

 

9.2.1.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Para a obtenção de um quadro de referência sobre o comportamento dos recursos hídricos 

subterrâneos na zona onde os níveis freáticos se encontram mais próximos da superfície e 

pela sua possível intercepção pontual pelo traçado, propõe-se a realização previamente ao 

início da construção, de uma amostragem em furos / captações de água da envolvente, com 

o objectivo de identificar o actual nível freático. 

 

Durante a construção, propriamente dita, deverá proceder-se também a amostragens 

regulares para controlo da situação. 

 

O parâmetro a monitorizar corresponde assim à profundidade do nível de água nos furos / 

captações que deverão ser devidamente definidas na fase de projecto de execução, para a 

alternativa de traçado seleccionada. 

 

 

9.2.1.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar correspondem a captações / furos localizados na envolvente da 

alternativa de traçado que vier a ser seleccionada para o projecto de execução e 

considerando os troços onde houver intersecção dos níveis freáticos de forma significativa. 

 

Para estes locais deve ser feita uma amostragem previamente ao início das obras, como 

forma de obter um quadro de referência. Durante a construção deve proceder-se a 

amostragens regulares, com uma periodicidade mínima trimestral. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto de recolha e à própria amostragem 

(profundidade, tipo de utilização e data da recolha). 
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9.2.1.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível de água. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto da amostra e à própria amostragem 

(profundidade, tipo de utilização e data de recolha). 

 

 

9.2.1.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção 

 

O objectivo de monitorização prende-se com a necessidade de averiguar eventuais descidas 

do nível freático em captações / furos na proximidade, ou mesmo, o desaparecimento de 

água em consequência das acções de construção, nomeadamente relacionadas com a 

execução de escavações que possam fazer rebaixar ou interromper os níveis freáticos 

actuais. 

 

 

9.2.1.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Os resultados devem ser interpretados relacionando-os com a pluviosidade no período 

antes da amostragem e o histórico da utilização, de modo a verificar se eventuais alterações 

decorrem das acções de projecto. Nesse caso devem ser atribuídas medidas de 

compensação adequada aos proprietários. 
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9.2.1.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Da campanha de amostragem prévia à construção deverá ser produzido um relatório. 

 

Das campanhas a realizar durante a construção deverão ser produzidos relatórios para cada 

campanha que deverão ser inseridos no respectivo Relatório Mensal da Gestão Ambiental 

da Obra. 

 

 

9.2.2 Qualidade da Água 

 

9.2.2.1 Objectivos  

 

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade do água são os seguintes: 

 

- Avaliar o impacte das actividades de construção do Troço Alenquer (Ota) - Pombal 

na qualidade da água superficial; 

- Avaliar a eficácia das medidas de minimização adoptadas em virtude do processo 

avaliação de impacte ambiental, para a fase de construção do Troço Alenquer (Ota) -

 Pombal; 

- Verificar o cumprimento da legislação nacional, para a qualidade do água, nas linhas 

de água atravessadas pelo traçado do Troço Alenquer (Ota) - Pombal e permitir 

responder a eventuais reclamações durante a fase de obra que se relacionem 

directamente com as actividades de construção; 

- Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 

- Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental das 

entidades executantes e do proponente. 
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9.2.2.2 Parâmetros a monitorizar 

 

A definição dos parâmetros a monitorizar teve por base a legislação nacional sobre 

qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), a qual estabelece normas, 

critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático. 

 

Face aos objectivos definidos no EIA, consideraram-se como indicadores de poluição 

susceptíveis de provocar impactes negativos e serem objecto de monitorização os seguintes 

parâmetros: 

 

- pH (escala de Sorensen); 

- Temperatura (ºC); 

- Condutividade (µS/cm, 20ºC); 

- Oxigénio dissolvido (% de saturação de O2); 

- Sólidos suspensos totais (mg/L); 

- Carência bioquímica de oxigénio (mg/L O2); 

- Óleos minerais (mg/L); 

- Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/L); 

- Cádmio (mg/L); 

- Cobre (mg/L); 

- Zinco (mg/L). 

 

Deve, adicionalmente, proceder-se à medição do caudal da linha de água em todos os 

locais de amostragem. 

 

 

9.2.2.3 Locais das amostragens 

 

Os locais de amostragem a monitorizar devem corresponder aos seguintes critérios de 

escolha: 

 

- Linhas de água atravessadas pela alternativa de traçado seleccionada para o 

projecto de execução; 

- Linhas de água com caudal permanente; 
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- Linhas de água mais intervencionadas no decorrer das actividades de construção; 

- Linhas de água com usos ou sensibilidade ecológica a jusante do local 

intervencionado. 

 

Os procedimentos de selecção dos locais devem ser devidamente documentados com 

identificação através de coordenadas, meios cartográficos e fotográficos. 

 

Uma vez que se trata de uma monitorização da qualidade da água para a fase de 

construção, onde as actividades responsáveis pela emissão de partículas e aumento do 

escoamento superficial decorrem num intervalo de tempo limitado, os locais seleccionados 

devem ser periodicamente revistos e, quando se justificar, alterados, de modo a que seja 

possível monitorizar a qualidade do água ao longo de todo o traçado e durante grande parte 

do período de construção. 

 

 

9.2.2.4 Frequência das amostragens 

 

Para todos os parâmetros indicados, propõem-se a realização de campanhas de 

amostragem trimestrais, duas no período de Abril a Setembro (a que corresponde o 

semestre de menor caudal nas linhas de água) e duas no período de Outubro a Março (a 

que corresponde o semestre de maior caudal nas linhas de água). 

 

Todas as campanhas anuais de amostragem deverão coincidir, sensivelmente, na mesma 

época de cada período, de modo a que se possam realizar comparações entre os períodos 

de amostragem e acompanhar a evolução da qualidade da água durante o período de 

construção. 

 

A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas 

campanhas de monitorização de modo a serem verificadas as potenciais não 

conformidades. 
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9.2.2.5 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, todos os parâmetros 

seleccionados devem ser objecto de análise laboratorial, dependendo o método analítico do 

tipo de parâmetro a monitorizar. 

 

Para tal, deve-se proceder à recolha de amostras no local, sendo posteriormente enviadas 

para um laboratório acreditado para realizar as análises aos parâmetros monitorizados. 

 

Todas as amostras recolhidas devem ser objecto de determinação no local da sua 

temperatura, pH e condutividade eléctrica, para além de medições de caudais. 

 

A recolha de amostras e as determinações de parâmetros no local de recolha só podem ser 

realizadas por técnicos de nível III, devidamente formados. 

 

Para a realização da recolha de amostras é necessário material específico de recolha de 

amostras, termómetro, medidor de pH e condutividade eléctrica e caudalímetro devidamente 

calibrado. 

 

 

9.2.2.6 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 
caracterizadores 

 

A fase de construção do Troço Alenquer (Ota) – Pombal implicará a realização de 

actividades responsáveis pela emissão de partículas, metais pesados e hidrocarbonetos, 

nomeadamente, a operação dos estaleiros, a movimentação e condicionamento de terras, a 

circulação de veículos e máquinas nas frentes de obra e vias não pavimentadas e a 

operação e funcionamento de centrais de britagem. 

 

A exposição prolongada de grandes superfícies de solo irá proporcionar as condições ideais 

para o escoamento superficial, com arraste de partículas, nos períodos de precipitação mais 

intensa. A fracção das partículas sólidas mobilizadas pelo escoamento superficial, em 

conjunto com a matéria orgânica existente, tem a capacidade de adsorver os metais 

pesados e os hidrocarbonetos, podendo ainda conter bactérias e vírus patogénicos. 
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Deste modo, o aumento do escoamento superficial, contendo partículas em suspensão, 

metais pesados e hidrocarbonetos origina uma diminuição da qualidade da água das linhas 

de água devido à introdução desses poluentes no meio receptor. 

 

 

9.2.2.7 Critérios de avaliação dos dados 
 

Nos relatórios das campanhas deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos 

resultados obtidos em função das condições das actividades de construção. 

 

Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração os valores máximos 

admissíveis para objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 

Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e os valores máximos admissíveis 

para a qualidade das águas destinadas à rega, Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de Agosto. 

 

 

9.2.2.8 Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do 

Programa de Monitorização 

 

Em situações que indiciem a ultrapassagem dos valores máximos admissíveis dos 

objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais ou os valores 

máximos admissíveis para a qualidade das águas destinadas à rega, deverão ser adoptadas 

as seguintes medidas de gestão ambiental com vista à minimização do impacte: 

 

- Introdução de estruturas temporárias de contenção das águas de escorrência, 

contendo sedimentos, metais pesados e hidrocarbonetos, das frentes de obra; 

- Sinalização das frentes de obra que se localizem nas proximidades de linhas de 

água por forma a evitar a afectação das áreas adjacentes; 

- Implementação de procedimentos que assegurem uma resposta mais eficaz a 

eventuais anomalias operativas que gerem águas de escorrência das frentes de 

obra. 
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9.2.2.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 
a revisão do programa de monitorização 

 

O Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de AIA, terá uma periodicidade 

anual e deverá obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

O Programa de Monitorização deverá ser revisto anualmente, podendo ou não sofrer 

alterações no sentido de selecção de novos locais de amostragem, em função das 

actividades de construção e dos resultados obtidos até à data. 

 

 

9.2.3 Flora, Vegetação e Habitats 

 

9.2.3.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Para avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas e garantir que a área de 

afectação durante a fase de construção é a mínima possível, evitando a destruição de 

habitats / coberto vegetal natural, a monitorização deverá considerar a avaliação das 

comunidades vegetais situadas junto aos limites da área a expropriar e nas áreas 

destinadas à instalação de estaleiros, depósitos temporários de terras e de materiais. 

 

 

9.2.3.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar reportam-se às zonas ecologicamente mais sensíveis, 

nomeadamente os habitats com estatuto de protecção (especialmente os prioritários) que se 

localizam no km 10+000 do sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira 

de Carnide), no km 17+000 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – rio 

Lena) e no km 34+500 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona de viaduto – ribeira 

dos Frades) e habitats de elevado valor regional que de um modo geral integram as áreas 

de sobreirais e os carvalhais. Devem ser também considerados os vales associados às 

principais linhas de água atravessadas constituindo verdadeiros corredores ecológicos como 

a Lezíria do Tejo (rio da Ota, vala do Archino e ribeira da Ameixoeira), a zona de transição 

do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral, os vales dos rios Arunca, Lis, e Lena e os 

vales das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide. 
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As avaliações deverão ser efectuadas periodicamente através de reconhecimentos de 

campo regulares no âmbito do acompanhamento da gestão ambiental de obra. 

 

 

9.2.3.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

A avaliação efectuada baseia-se na observação directa. 

 

 

9.2.3.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção 

 

O objectivo da monitorização nesta fase prende-se com a necessidade de garantir a 

aplicação e eficácia das medidas de minimização dos impactes propostas no sentido da 

preservação da vegetação de maior valor ecológico localizada adjacentemente à área de 

expropriação ou sob viadutos. 

 

 

9.2.3.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Se a avaliação efectuada durante a monitorização assim o exigir deverá ser efectuada uma 

revisão das medidas de minimização propostas e adoptar medidas adicionais, 

designadamente para imponderáveis durante a fase de construção. 

 

 

9.2.3.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Para cada campanha de avaliação efectuada deve ser produzido um relatório que deverá 

ser inserido no respectivo relatório mensal da Gestão Ambiental de Obra. 
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9.2.4 Fauna 

 

9.2.4.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar nesta fase do projecto são: 

 

- Abundância/densidade da avifauna; 

- Diversidade e abundância de quirópteros; 

- Taxa de passagem de aves. 

 

9.2.4.2 Locais e frequência das amostragens 
 

Os locais e frequência de amostragem definidos para cada parâmetro a monitorizar constam 

no Quadro 9.2.1. 

 

Quadro 9.2.1 - Locais e frequência dos parâmetros a monitorizar na fase de construção. 

Parâmetros Locais de Amostragem Frequência de Amostragem 

Abundância da 

avifauna 

Paul do Archino; Parque Natural e 

Sítio Serras de Aire e Candeeiros; 

envolvente ao Ninho da Águia; 

Turquel – Carvalhal; envolvente à 

Ribª do Mogo; Mata da Curvachia 

2 campanhas: época de 

nidificação e invernantes. 

2 pontos de amostragem por 

local. 

3 a 5 réplicas. 

Diversidade e 

abundância de 

quirópteros 

Parque Natural e Sítio Serras de 

Aire e Candeeiros; Ribª do Mogo 

2 campanhas: época de 

reprodução e hibernação 

Taxa de passagem de 

aves 

Vale do Rio da Ota, p.e. Alto da 

Gorda 

3 campanhas: época de 

nidificação (Abril-Maio), 

migração outonal (Set.-Out.) e 

invernantes (Dez.-Jan.) 

 

 

9.2.4.3 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

 

Na determinação da abundância/densidades das comunidades de aves existentes na área 

em estudo deverá ser utilizado um método de censos para esse fim que poderá variar entre 

a realização de métodos lineares (transectos a pé) ou métodos pontuais (pontos de escuta). 
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Quanto à determinação da diversidade e abundância de quirópteros, os abrigos identificados 

nas imediações do traçado final deverão ser monitorizados através da determinação das 

espécies que os utilizam, bem como da abundância de cada uma delas. Deverá ser também 

monitorizada a ocorrência e abundância de quirópteros nos biótopos de alimentação junto à 

ferrovia, através do recurso a detectores de ultra-sons. 

 

No que diz respeito à determinação da taxa de passagem, será efectuado o registo do 

número de indivíduos ou grupos de aves que se deslocam ao longo do vale do Rio da Ota, 

durante uma hora, nas 2 horas que antecedem o pôr-do-sol, com o auxílo de binóculos. 

 

 

9.2.4.4 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da construção, procurando identificar os principais 

indicadores ambientais desta fase do projecto 

 

Tendo sido efectuada a determinação quer da abundância/densidade avifaunística quer a 

diversidade e abundância de quirópteros em fase anterior ao início da fase de construção 

(que servirá de situação de referência) poderá comparar-se os valores obtidos na fase de 

construção com os da situação referência e discutir relativamente a eventuais diminuições 

da abundância ou presença de determinadas espécies com interesse conservacionista face 

à destruição dos biótopos e perturbação decorrente desta fase do projecto (efeito de 

exclusão). 

 

A determinação da taxa de passagem de indivíduos ou grupos de aves em anteriormente ao 

início da fase de construção (situação de referência) será importante para comparar os 

valores obtidos na fase de construção e discutir eventuais diminuições da taxa de passagem 

de aves face à perturbação deste corredor ecológico provocada por as acções inerentes a 

esta fase do projecto. Ter em consideração que as diferenças identificadas poderão decorrer 

de alteraçãoes não provocadas pelo projecto em estudo, como por exemplo alterações ao 

nível dos biótopos de destino destas aves em passagem. 
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9.2.4.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Sendo expectável uma redução ao nível dos parâmetros a serem monitorizados nesta fase 

do projecto, caso esta redução seja significativa poderão ser sugeridas medidas de 

compensação a levar a cabo durante esta fase do projecto ou na fase de exploração. 

 

 

9.2.4.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização na fase de construção 

 

Recomenda-se que os relatórios de monitorização tenham uma periodicidade anual durante 

a fase de construção do projecto. 

 

Contempla-se a necessidade de proceder a alterações no programa de monitorização desta 

fase do projecto, quando ocorram alterações significativas nas condições ecológicas das 

espécies e biótopos a monitorizar (e não previstas no EIA). 

 

 

9.2.5 Qualidade do Ar 

 

9.2.5.1 Objectivos 
 

Os objectivos fundamentais da monitorização da qualidade do ar são os seguintes: 

 

- Verificar o cumprimento da legislação nacional, para a qualidade do ar, na 

envolvente ao Troço Alenquer (Ota) - Pombal e permitir responder a eventuais 

reclamações durante a fase de obra que se relacionem directamente com as 

actividades de construção; 

- Avaliar a eficácia das medidas de minimização adoptadas em virtude do processo 

avaliação de impacte ambiental, para a fase de construção do Troço Alenquer (Ota) -

 Pombal; 

- Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 
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− Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental das 

entidades executantes e do proponente; 

 

 

9.2.5.2 Parâmetros a monitorizar 
 

A legislação nacional sobre qualidade do ar identifica um conjunto alargado de poluentes, 

aos quais atribui parâmetros de qualidade mínimos, através da definição de valores-limite e 

limiares de alerta, definidos estatisticamente em função de amostragens baseadas em 

períodos que vão desde a média horária até à média anual. 

 

Face aos objectivos definidos no EIA, consideraram-se como poluentes susceptíveis de 

provocar impactes negativos e serem objecto de monitorização as emissões de partículas 

totais em suspensão (PTS) e as partículas em suspensão susceptíveis de passar através de 

um filtro selectivo com 50% de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm (PM10). 

 

De acordo com o disposto na Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, as 

PTS e as PM10 devem ser avaliadas separadamente. Tendo em consideração que a matéria 

particulada considerada como eventualmente inalável possui um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 µm, o conhecimento das fracções mais finas assume maior relevância em 

termos de saúde pública. 

 

Considera-se ainda fundamental a requisição, junto do Instituto de Meteorologia, das 

condições meteorológicas ocorridas durante os períodos de medição, nomeadamente, da 

precipitação, da humidade relativa, da temperatura máxima e mínima e da velocidade média 

e direcção do vento. 

 

 

9.2.5.3 Locais de amostragem 
 

Os locais de amostragem a monitorizar devem corresponder, em primeiro lugar, a 

receptores considerados sensíveis (áreas vocacionadas para usos habitacionais, escolas 

hospitais, zonas comerciais e espaços de lazer, áreas de sensibilidade ecológica e áreas 

agrícolas), identificados na avaliação de impactes (subcapítulo 6.8.2.1.4), que se localizem 

nas proximidades da alternativa de traçado seleccionada para o projecto de execução. 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, os pontos de amostragem devem 

estar localizados de modo a evitar medir microambientes. A título de orientação, um ponto 

de amostragem deve ter uma localização que o torne representativo da qualidade do ar 

numa área de pelo menos 200 m2. 

 

Os locais de amostragem dirigidos para a protecção da saúde humana devem ser 

instalados: 

 

- De modo a fornecerem dados nas áreas em que é provável que a população esteja 

directa ou indirectamente exposta a níveis elevados durante um período significativo; 

- De modo a fornecerem dados de outras áreas dentro das zonas que sejam 

representativas da exposição da população em geral. 

 

Os locais de amostragem seleccionados devem ainda seguir as seguintes orientações: 

 

- O fluxo de ar do local não deve ser restringido por eventuais obstruções que possam 

afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de amostragem 

(normalmente a alguns metros de distância de árvores, edifícios e equipamentos); 

- Presença de relevo estável e tanto quanto possível plano, na envolvente imediata, 

bem como inexistência de obstáculos à dispersão atmosférica; 

- Inexistência de outras fontes de poluição na proximidade, mesmo que de pequena 

ou média dimensão, que pudessem mascarar os resultados a obter; 

- Representatividade face ao evoluir das diversas actividades construtivas 

responsáveis pela emissão e reemissão de partículas; 

 

Os procedimentos de selecção dos locais devem ser devidamente documentados com 

identificação através de coordenadas, meios cartográficos e fotográficos. 

 

Uma vez que se trata de uma monitorização da qualidade do ar para a fase de construção, 

onde as actividades responsáveis pela emissão e reemissão de partículas ocupam apenas 

um período da construção da linha de alta velocidade em cada local, os locais 

seleccionados devem ser periodicamente revistos e, quando se justificar, alterados, de 

modo a que seja possível a monitorização da qualidade do ar ao longo de todo o traçado e 

durante grande parte do período de construção. 
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9.2.5.4 Frequência das amostragens 
 

Tanto para as PTS, como para as PM10, deverão ser efectuadas campanhas trimestrais de 

amostragem. Devendo ficar a frequência estabelecida, condicionada aos resultados obtidos 

no primeiro ano de monitorização.  

 

Cada campanha será constituída por medições de PTS e PM10, em contínuo, por um 

período de 24 horas com início às 00h00m. 

 

No caso das PM10, se os valores obtidos no primeiro ano indicarem a não ultrapassagem do 

limiar superior de avaliação, as medições passarão a ser semestrais. 

 

A verificar-se a ocorrência de reclamações deverão ser de imediato despoletadas 

campanhas de monitorização por forma a serem verificadas as não conformidades. 

 

 

9.2.5.5 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 
 

De acordo com a Portaria 286/93, de 12 de Março, Anexo III, o método de análise para as 

PTS é o método gravimétrico, onde as partículas são recolhidas num filtro de vidro ou de 

membrana. 

 

O dispositivo de amostragem consiste num filtro, uma bomba de aspiração e num contador 

de gás volumétrico ou um medidor de caudal. 

 

A duração da amostragem é de 24 horas, devendo o filtro ser protegido da deposição directa 

de partículas sedimentáveis e da influência directa das condições atmosféricas. A 

velocidade do ar através do filtro deve estar compreendida entre 33 cm/s e 55 cm/s. 

 

A análise é feita por pesagem dos filtros antes e depois da amostragem. 

 

No caso das PM10, o método de referência para a amostragem e medição é apresentado na 

Secção IV do Anexo XI do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. O princípio de medição, 

descrito na EN 12341, é baseado na recolha num filtro da fracção PM10 de partículas em 

suspensão no ar ambiente e na determinação da massa gravimétrica (método gravimétrico). 
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Outro método poderá ser utilizado desde que possa demonstrar que os resultados são 

equivalentes e que possui uma relação sistemática com o método de referência. 

 

Para a recolha de PM10 deverá ser utilizada uma bomba de aspiração, calibrada e ajustada 

para um caudal de 30 L/min. 

 

A aspiração do ar a analisar é efectuada através de um filtro colocado a montante da 

bomba. Os filtros são geralmente de fibra de vidro, uma vez que o que se pretende é uma 

análise quantitativa às poeiras existentes. 

 

O tempo de aspiração será de 24 horas, sendo este tempo variável em função da 

concentração de poeiras suspensas e da colmatação dos filtros. 

 

No final serão recolhidos os filtros e procede-se ao seu acondicionamento, durante 24 h, e 

pesagem em ambiente controlado. 

 

 

9.2.5.6 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 
caracterizadores 

 

A fase de construção do Troço Alenquer (Ota) – Pombal implicará a realização de 

actividades responsáveis pela emissão e reemisão de partículas, nomeadamente, a 

movimentação e condicionamento de terras, a circulação de veículos e máquinas nas 

frentes de obra e vias não pavimentadas, a operação e funcionamento de centrais de 

britagem e a movimentação e assentamento do balastro. 

 

A granulometria das partículas em suspensão produzidas pelas actividades de construção é, 

na sua maioria, superior à fracção potencialmente inalável (partículas com diâmetro inferior 

a 10 µm) logo, em termos de saúde pública, a qualidade do ar não será um factor de 

preocupação maior. 

 

A quantidade de PTS emitidas pode ser um factor de preocupação para as áreas de maior 

sensibilidade ecológica e em áreas agrícolas, através da deposição sobre as plantas com a 

consequente redução de produtividade. 
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Embora não se espere que os níveis de PM10 ultrapassem os valores limite estabelecidos 

para a protecção da saúde humana, dada a proximidade das actividades de construção aos 

receptores sensíveis identificados, para além das PTS, justifica-se a realização da 

monitorização deste parâmetro, pelo menos no primeiro ano de amostragem.  

 

 

9.2.5.7 Critérios de avaliação dos dados 
 

Nos relatórios das campanhas deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos 

resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas e das condições 

das actividades de construção. 

 

No caso das PTS, a avaliação dos resultados terá como referência os valores limite 

estabelecidos pelo Anexo I, Tabela E, da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 

 

Paras as PM10, a avaliação deverá ter como referência os valores limites para a protecção 

da saúde humana estabelecidos pelo Anexo III, do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, 

e os limiares superiores e inferiores de avaliação estabelecidos no Anexo VII, Secção I, 

Alínea c), do mesmo diploma. 

 

 

9.2.5.8 Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do 
Programa de Monitorização 

 

Em situações que indiciem a ultrapassagem dos valores limite, deverão ser adoptadas as 

seguintes medidas de gestão ambiental com vista à minimização do impacte: 

 

- Intensificação da humidificação periódica nos estaleiros e zonas de acesso à frentes 

de obra implantados na proximidade de zonas habitadas e nas áreas agrícolas; 

- Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas; 

- Cobertura da carga com lona no transporte de materiais particulados; 

- Implementação de procedimentos que assegurem uma resposta mais eficaz a 

eventuais anomalias operativas que gerem emissões significativas de poeiras para a 

atmosfera. 
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9.2.5.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 
a revisão do programa de monitorização 

 

O Relatório de Monitorização (RM), a submeter à autoridade de AIA, terá uma periodicidade 

semestral e deverá obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

O Programa de Monitorização deverá ser revisto anualmente, podendo ou não sofrer 

alterações no sentido de selecção de novos locais de amostragem, em função das 

actividades de construção e dos resultados obtidos até à data. 

 

 

9.2.6 Ruído 

 

9.2.6.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A [LAeq], que servirá à verificação 

do estabelecido no artigo 9º do Regime Legal sobre a Poluição Sonora, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 292/2000 (14 de Novembro). 

 

 

9.2.6.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Dever-se-ão monitorizar todas as situações analisadas, identificadas na caracterização da 

situação de actual. 

 

A duração do tempo de medição, na fase de construção, deverá ser estabelecida tendo em 

conta o desenvolvimento e o comportamento da fonte ou fontes de ruído, em utilização. É 

corrente adoptar um intervalo de tempo de medição que corresponda à estabilização do 

parâmetro LAeq, neste caso para um período considerado representativo. 

 

Dever-se-ão realizar campanhas com periodicidade trimestral ou inferior durante o período 

de construção em que decorram actividades ruidosas (ou passíveis de gerar vibrações) na 

proximidade dos receptores sensíveis identificados e com periodicidade semestral no 

restante período de construção. 
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9.2.6.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Serão efectuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização directa por 

amostragem no espaço, e discreta no tempo. Os dados resultam de leituras directas, pelo 

que não se utilizam métodos específicos de tratamento de dados. 

 

As medições deverão ser efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis: 

 

- Norma Portuguesa 1730-1: 1996 

Descrição do ruído ambiente 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos; 

- Norma Portuguesa 1730-2: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 

- Norma Portuguesa 1730-3: 1996 

Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 3: Aplicação aos limites de ruído. 

 

Os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvida 

nesta fase são os seguintes: 

 

- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado 

pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de 

Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros. 

- Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

 

 

9.2.6.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Dentro de cada fase da obra, os níveis sonoros o ruído são influenciados pelo número e tipo 

de equipamentos em actividade. 
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9.2.6.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de minimização, 

nomeadamente isolamento sonoro, de fontes de ruído ou alteração no horário de 

funcionamento das obras. 

 

As campanhas de monitorização deverão caracterizar os períodos diurno e nocturno, em 

todas as situações analisadas. 

 

Uma vez que não existe um plano de trabalhos, deverão ser, no mínimo, monitorizadas as 

actividades mais ruidosas, nomeadamente: 

 

- Demolição de edifícios; 

- Instalação e desactivação dos estaleiros; 

- Circulação de máquinas e equipamentos; 

- Construção de túneis; 

- Actividades envolvidas nos trabalhos de implementação da via. 

 

 

9.2.6.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 
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9.2.7 Vibrações 

 

9.2.7.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro velocidade eficaz global de vibração, [vef]. 

 

 

9.2.7.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Dever-se-ão monitorizar todas as situações analisadas, identificadas na caracterização da 

situação de actual. 

 

A duração do tempo de medição, na fase de construção, deverá ser estabelecida tendo em 

conta o desenvolvimento e o comportamento da fonte ou fontes de vibração, em utilização. 

 

Dever-se-á realizar uma campanha de medição por actividade de construção, constante do 

cronograma da obra. 

 

 

9.2.7.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

Os dados que resultam de leituras directas “in situ ”, não requerem métodos específicos de 

tratamento. 

 

As medições, deverão ser efectuadas tendo em conta a normalização portuguesa aplicável: 

 

- Norma Portuguesa 2074: 1983 

Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 

solicitações similares. 
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Os meios necessários à realização do programa de Monitorização são um acelerómetro e 

analisador espectral calibrados em laboratório adequado. 

 

 

9.2.7.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Dentro de cada fase da obra, os níveis de vibração são influenciados pelo número e tipo de 

equipamentos em actividade. 

 

 

9.2.7.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de minimização, 

nomeadamente alteração no horário de funcionamento das obras. 

Uma vez que não existe um plano de trabalhos, deverão ser, no mínimo, monitorizadas as 

actividades com maior influência a nível de vibrações: 

 

- Demolição de edifícios; 

- Instalação e desactivação dos estaleiros; 

- Circulação de máquinas e equipamentos; 

- Construção de túneis; 

- Actividades envolvidas nos trabalhos de implementação da via. 

 

 

9.2.7.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha 
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9.2.8 Saúde e segurança das populações 

 

9.2.8.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Deverão ser monitorizados os acidentes relacionados com a obra envolvendo pessoas 

estranhas à obra e a aplicação de medidas de segurança relacionadas com os trabalhos em 

curso (avisos de proximidade de obra, de trânsito de pesados, de desvio e interrupção de 

trânsito, de ocorrência de rebentamentos, etc.). 

 

 

9.2.8.2 Locais e frequências das amostragens 

 

A monitorização deverá abranger todos os locais com actividade de obra e ser contínua 

durante o período de duração da obra. 

 

A vistoria da sinalização, avisos e outras medidas semelhantes deverá ser semanal. 

 

 

9.2.8.3 Técnicas, métodos e equipamentos necessários 

 

O registo de acidentes deve basear-se nos relatórios produzidos no âmbito da própria obra, 

incluindo o tratamento de reclamações apresentadas pelo público ou outras entidades e a 

análise da imprensa local e regional. 

 

 

9.2.8.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto 

 

As condições de segurança da execução das actividades de obra, incluindo desvios de 

trânsito, acessos provisórios e tráfego gerado pela obra, relacionam-se directamente com a 

probabilidade de ocorrência de acidentes. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

9.26 

 

9.2.8.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

O reforço das condições de segurança da obra e das acções de aviso e informação às 

populações potencialmente afectadas, são exemplo das medidas a adoptar. 

 

 

9.2.8.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do 

programa 

 

O relatório deverá ser entregue com periodicidade semestral. A revisão do programa pode 

ser proposta tendo em atenção os resultados obtidos no primeiro semestre de obra e 

eventuais propostas da Autoridade de AIA, das autarquias locais ou sugestões do público. 

 

 

9.2.9 Resíduos 

 

9.2.9.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar foram seleccionados de forma a constituírem indicadores da 

eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. Como tal propõe-se a monitorização 

dos seguintes parâmetros para a generalidade dos resíduos gerados durante a construção: 

 

- Quantidade de resíduos produzida por tipologia; 

- Fracção de resíduos sujeita a triagem na origem; 

- Fracção de resíduos enviada para valorização e respectivos destinatários; 

- Fracção de resíduos não passível de valorização enviada para eliminação e 

respectivos destinatários; 

 

No caso concreto das terras sobrantes, que, previsivelmente, constituem o resíduo mais 

problemático em termos de gestão devido às elevadas estimativas de produção, é relevante 

monitorizar a quantidade de terras de escavação reutilizadas na execução dos aterros. 

Através deste parâmetro, e por comparação com os volumes de escavação reutilizáveis na 

obra a calcular na fase de Projecto de Execução, é possível aferir se se está proceder à 
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reutilização prevista das terras escavadas reutilizáveis, o que constitui uma medida 

essencial para minimizar os impactes negativos associados à gestão das terras sobrantes. 

 

 

9.2.9.2 Locais e frequências das amostragens 

 

A verificação dos dados relativos a estes parâmetros deverá verificar-se no decurso de toda 

a(s) empreitada(s) de construção, em todos os estaleiros e frentes de obra, de preferência 

em coordenação com os autos de medição da obra.  

 

 

9.2.9.3 Técnicas, métodos e equipamentos necessários 

 

A monitorização deverá basear-se nos registos e documentos de controlo do processo de 

implementação das medidas de gestão de resíduos a desenvolver no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental de Obra, nomeadamente, os registos dos quantitativos de 

resíduos produzidos e sujeitos a triagem na origem e nas guias de acompanhamento de 

resíduos. 

 

A monitorização das terras escavadas reutilizadas em aterro poderá ser efectuada através 

da elaboração de relatórios periódicos sobre a reutilização de terras escavadas, nos quais 

deverá constar informação relativa aos volumes de terras escavadas reutilizados e os locais 

de origem e destino final (ao pk) dessas terras, entre outra informação que seja considerada 

relevante para o efeito. 

 

 

9.2.9.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros do projecto 

 

Os parâmetros a monitorizar dependem directamente dos procedimentos de gestão de 

resíduos adoptados durante a realização das acções de construção do projecto. 
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9.2.9.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

Caso a monitorização indique a existência de problemas na gestão dos resíduos produzidos, 

tais como a deficiente resposta por parte dos sistemas/operadores de gestão de resíduos 

existentes na região ou desvios significativos nas quantidades de resíduos previstas, 

deverão ser adoptadas as medidas correctivas adequadas. 

 

 

9.2.9.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do 

programa 

 

O relatório de monitorização deverá ser entregue com periodicidade semestral. 

 

O programa de monitorização deve cessar com a conclusão das acções de construção 

geradoras de resíduos e deve ser revisto com base na análise dos resultados do primeiro 

relatório de monitorização. 
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9.3 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

9.3.1 Hidrogeologia 

 

9.3.1.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar correspondem à profundidade do nível de água nos furos / 

captações, na sequência das amostragens realizadas na fase de construção. 

 

 

9.3.1.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais de amostragem correspondem aos definidos para a fase de construção. 

 

No primeiro e no segundo ano de exploração deverão ser repetidas as medições em data 

semelhante às realizadas na fase de construção, com periodicidade mínima trimestral. O 

programa de monitorização será ajustado às conclusões da medição nos dois primeiros 

anos. 

 

 

9.3.1.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível da água. 

 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 

os dados e observações respeitantes ao ponto da amostra e à própria amostragem. 

 

 

9.3.1.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

O objectivo da monitorização nesta fase, prende-se com a necessidade de averiguar 

eventuais descidas do nível freático ou mesmo o seu desaparecimento ainda como 

resultado da estabilização decorrente do processo de construção. 
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9.3.1.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se confirme que as eventuais alterações, aos níveis freáticos, decorrem da presença 

da via, devem ser atribuídas medidas de compensação adequadas aos proprietários. 

 

 

9.3.1.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

De cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório. Se não houverem 

alterações sensíveis no fim do período de dois anos após o início da exploração, as 

amostragens devem ser canceladas. 

 

 

9.3.2 Flora, Vegetação e Habitats 

 

9.3.2.1 Parâmetros a monitorizar 

 

O objectivo desta fase consiste na avaliação da capacidade de regeneração dos sistemas 

ecológicos sob os viadutos, bem como nas áreas que se vierem a propor florestar como 

compensação para os habitats perdidos, efectuando novos povoamentos de montado de 

sobre ou azinho, em conformidade com o Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio.  

 

Deverão ser assim monitorizados a diversidade florística, o estado de conservação e o grau 

de desenvolvimento, e a capacidade de regeneração dos sistemas ecológicos sob os 

viadutos de modo a permitir a avaliação da evolução das fitocenoses nas margens das 

linhas de água atravessadas pelo traçado, bem como nas novas áreas florestadas como 

habitats de substituição. 
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9.3.2.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais a monitorizar reportam-se aos principais vales associados às linhas de água 

atravessadas constituindo verdadeiros corredores ecológicos. Referem-se como corredores 

ecológicos a Lezíria do Tejo (rio da Ota, vala do Archino e ribeira da Ameixoeira), os vales 

dos rios Arunca, Lis, e Lena e os vales das ribeiras dos Milagres, Sirol, Carnide e Mogo e 

ainda os locais onde se identificaram habitats com estatuto de protecção (especialmente os 

prioritários) que se localizam no km 10+000 do sub-eixo 2.5.2 (vegetação ripícola em zona 

de viaduto – ribeira de Carnide), no km 17+000 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em 

zona de viaduto – rio Lena) e no km 34+500 do sub-eixo 2.2.4 (vegetação ripícola em zona 

de viaduto – ribeira dos Frades). 

 

Incluem-se também as áreas que vierem a ser definidas na fase de projecto de execução 

como habitats de substituição. 

 

 

9.3.2.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Numa primeira fase serão recolhidos e analisados todos os elementos disponíveis sobre a 

flora, vegetação e habitats dos locais, nomeadamente no Estudo de Impacto Ambiental 

realizado. Para facilitar o trabalho de campo deverá ser elaborada uma ficha de 

caracterização tipo que incluíra no mínimo a seguinte informação: 

 

- Número da Ficha; 

- Data da Amostragem; 

- Técnico Responsável; 

- Localização da Amostragem; 

- Extracto da cartografia do projecto com marcação do local; 

- Fotografia do local da amostragem; 

- Características do local de amostragem; 

- Inventário Florístico; 

- Descrição do estado das fitocenoses. 
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A monitorização dos parâmetros acima referidos incluirá o registo fotográfico, a realização 

de inventários florísticos com áreas mínimas de 10 x 10 m e a possível recolha de 

exemplares para posterior identificação em laboratório. 

 

Nesta monitorização será seguido o método dos transectos lineares com definição de três 

transectos perpendiculares à linha de água em cada um dos pontos de amostragem. 

 

 

9.3.2.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

O objectivo da monitorização nesta fase prende-se com a necessidade de avaliar a 

posteriori o impacte da existência da ferrovia (nomeadamente pelo efeito de sombra) na 

flora, vegetação e habitats das zonas de vale que não foram directamente afectadas pela 

construção. 

 

Inclui-se também a análise de sucesso da vegetação das áreas que vierem a ser definidas 

como habitats de substituição. 

 

 

9.3.2.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização. 

 

Em função dos resultados obtidos, apenas se justificará a adopção de medidas, caso estes 

venham a detectar problemas com a evolução da vegetação. Deverão ser assim atribuídas 

medidas de compensação adequadas, como a eventual plantação de novas espécies. 

 

 

9.3.2.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Serão efectuadas campanhas de amostragem nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro 

durante dois anos após o inicio da exploração. 
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Se ao fim deste período, a vegetação se encontrar estabilizada em termos do seu 

crescimento, deverá ser cancelado o programa de monitorização. 

 

 

9.3.3 Fauna 

 

9.3.3.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Os parâmetros a monitorizar nesta fase do projecto são: 

 

- Abundância/densidade da avifauna; 

- Diversidade e abundância de quirópteros; 

- Taxa de passagem de aves; 

- Utilização das passagens hidráulicas e outras pela fauna terrestre. 

 

A monitorização da mortalidade por colisão ou atropelamento apresenta fortes 

condicionantes ao nível do estado de conservação dos cadáveres e da sua deteção, na 

medida em que é totalmente inviável a circulação de técnicos ao longo da linha de caminho-

de-ferro, bem como o facto de as aves ao colidirem com o comboio em circulação a alta 

velocidade serem projectadas, certamente, a vários metros de distância. Tendo-se  

considero a monitorização deste parâmetro inpraticável. 

 

 

9.3.3.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Os locais e frequência das amostragens definidos para os parâmetros 

abundância/densidade da avifauna, diversidade e abundância de quirópteros e taxa de 

passagem de aves mantêm-se na fase de exploração. 

 

Os locais e frequência das amostragens da utilização das passagens hidráulicas e outras 

pela fauna terrestre encontram-se no Quadro 9.3.1. 
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Quadro 9.3.1 - Locais e frequência da monitorização da utilização das passagens hidráulicas e outras 

para a fauna terrestre 

Parâmetros Locais de Amostragem Frequência de Amostragem 

Utilização de 

passagens hidráulicas 

e outras pela fauna 

terrestre 

Paul do Archino; Vala do Archino; 

envolvente à Ribª da Ameixoeira; 

Parque Natural e Sítio Serras de 

Aire e Candeeiros; Turquel-

Carvalhal Sistema da Ribª do 

Mogo; Rio de Cós; Mata da 

Curvachia 

4 campanhas: Inverno (Dez.-

Fev.); Primavera (Mar.-Jun); 

Verão (Jul.-Ago.); Outono (Set.-

Nov.) 

3 a 5 réplicas por passagem 

 

 

9.3.3.3 Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

 

A determinação da utilização de passagens hidráulicas e outras pela fauna terrestre poderá 

ser efectuada com recurso à aplicação de pó de pedra e/ou à utilização de câmaras 

fotográficas automáticas (sensor de disparo pelo movimento) e posterior identificação das 

ocorrência. Serão alvo desta análise passagens hidráulicas, passagens inferiores, bem 

como as passagens para a fauna recomendadas no âmbito deste estudo. 

 

 

9.3.3.4 Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto ou outros factores exógenos ao 

projecto, procurando identificar os principais indicadores ambientais desta 

fase do projecto 

 

Tendo sido efectuada a determinação quer da abundância/densidade avifaunística quer a 

diversidade e abundância de quirópteros em fase anterior ao início da fase de construção 

(que servirá de situação de referência) poderá comparar-se os valores obtidos na fase de 

construção com os da situação referência e discutir relativamente a eventuais diminuições 

da abundância ou presença de determinadas espécies com interesse conservacionista face 

à destruição dos biótopos e perturbação decorrente desta fase do projecto (efeito de 

exclusão). 

 

A determinação da taxa de passagem de indivíduos ou grupos de aves anteriormente ao 

início da fase de construção (situação de referência) será importante para comparar os 
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valores obtidos na fase de construção e discutir eventuais diminuições da taxa de passagem 

de aves face à perturbação deste corredor ecológico provocada por as acções inerentes a 

esta fase do projecto. Ter em consideração que as diferenças identificadas poderão decorrer 

de alteraçãoes não provocadas pelo projecto em estudo, como por exemplo alterações ao 

nível dos biótopos de destino destas aves em passagem. 

 

No que diz respeito à utilização das passagens, tende a ser expectável observar uma maior 

frequência de passagens de fauna terrestre em áreas onde os biótopos apresentam um 

maior capacidade de suporte faunístico (como manchas arbóreas compostas por elementos 

predominantemente autóctones) ou biótopos inseridos em corredores ecológicos ou ainda 

em passagens que antecedam grandes extensões sem permeabilidade. 

 

A frequência de passagens por espécies traduzirá também a abundância relativa dessas 

espécies na área envolvente, bem como a tolerância das mesmas à presença de infra-

estruturas artificiais, à presença humana na envolvente e à perturbação gerada por estradas 

de grande tráfego. 

 

 

9.3.3.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

O tipo de medidas de gestão a adoptar em função dos resultados do programa de 

monitorização poderão ser, de acordo com cada um dos parâmetros a monitorizar nesta 

fase do projecto: 

 

- Abundância/densidade da avifauna 

■ Recuperação de biótopos, ao nível da recuperação da estrutura e composição da 

vegetação como medida de compensação por um significativo decréscimo da 

abundência de determinadas espécies de interesse conservacionista; 

■ Colocação de ninhos artificiais noutras áreas de modo a compensar a perda de 

locais de nidificação. 

 

- Diversidade e abundância de quirópteros  

■ Adopção de jmedidas adicionais de compensação aquando da identificação de 

impactes negativos significativos não previstos ou incorrectamente avaliados, 
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como por exemplo a adopção de medidas de compensação adicionais sobre 

outros abrigos e outras populações de quirópteros, no sentido de preservar e 

potenciar a sua conservação. 

 

- Taxa de passagem de aves 

■ Neste parâmetro é difícil sugerir medidas de gestão a adoptar pelo que se remete 

para a fase de RECAPE a definição das mesmas. 

 

- Utilização das passagens hidráulicas e outras pela fauna terrestre 

■ Melhoria das condições de encaminhamento da fauna para os vários pontos de 

passagem, p.e. através da colocação de vegetação arbustiva de ligação aos 

biótopos envolventes. 

■ Adopção de medidas de compensação com vista a potenciar as condições de 

suporte ecológico noutras áreas naturais. 

 

 

9.3.3.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização na fase de construção 

 

Recomenda-se que os relatórios de monitorização tenham uma periodicidade anual durante 

os primeiros 5 anos da fase de exploração do projecto, adoptando-se posteriormente uma 

periodicidade bienal. 

 

Contempla-se a necessidade de proceder a alterações no programa de monitorização desta 

fase do projecto, quando ocorram alterações significativas nas condições ecológicas das 

espécies e biótopos a monitorizar (e não previstas no EIA). 

 

 

9.3.4 Ruído 

 

9.3.4.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A [LAeq]. 
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9.3.4.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todas as situações 

potencialmente expostas a ruído, em um ou mais pontos que se considerem 

representativos, com especial atenção aos receptores críticos. 

 

A primeira campanha para monitorização resultante do tráfego deverá ter lugar 

imediatamente antes do início da exploração para caracterização da Situação de 

Referência. 

 

A segunda campanha deverá ter lugar nos primeiros três meses após o início da exploração. 

A definição das campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos e sua análise à luz 

da legislação vigente, propondo-se o cronograma do programa de monitorização indicado no 

Quadro 9.3.2. 

 

Quadro 9.3.2 - Cronograma do Programa de Monitorização (Fase de Exploração) 

Anos 

Actividades 0 a 3 

meses 

Entre o 1º 

e o 2º ano 

entre o 3º 

e ao 4º ano 

Entre o 6º 

e o 7º ano 

Monitorização directa nos locais sensíveis com e 

sem circulações 
x x x x 

M
o
n
ito

riz
a
çã

o
 

Caracterização das circulações x x x x 

 

 

9.3.4.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

A duração do tempo de medição deverá ser estabelecida a partir do comportamento da 

fonte ou fontes de ruído tendo em conta o estabelecido nas recomendações do IA(1). Para a 

                                                                  

(1) Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas de Transporte Rodoviárias e 

Ferroviárias, Instituto do Ambiente, Fevereiro 2003. 
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situação do tráfego ferroviário, que se caracteriza por emissões discretas, o tempo de 

medição do LAeq será em função da duração da influência de passagem da circulação no 

local. 

 

As medições, para caracterização dos níveis sonoros, deverão ser efectuadas tendo em 

conta a normalização: 

 

- Norma Portuguesa 1730-1: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos); 

- Norma Portuguesa 1730-2: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo); 

- Norma Portuguesa 1730-3: 1996 

(Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 3: Aplicação aos limites do ruído). 

 

Os meios necessários à realização do Programa de monitorização desenvolvido nesta fase 

são os seguintes: 

 

- Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado 

pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de 

Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros. 

- Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

 

 

9.3.4.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Os níveis sonoros do ruído são influenciados pelo tráfego ferroviário e suas características. 
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9.3.4.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com a legislação há que adoptar medidas de minimização. 

 

 

9.3.4.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios devem ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

 

 

9.3.5 Vibrações 

 

9.3.5.1 Parâmetros a monitorizar 

 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do 

parâmetro velocidade eficaz global de vibração, [vef]. 

 

 

9.3.5.2 Locais e frequência das amostragens 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todas as situações 

potencialmente expostas a vibrações, em um ou mais pontos que se considerem 

representativos, com especial atenção aos receptores críticos. 

 

A primeira campanha para monitorização resultante do tráfego deverá ter lugar 

imediatamente antes do início da exploração para caracterização da situação de actual.  
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A segunda campanha deverá ter lugar nos primeiros três meses após o início da exploração. 

A definição das campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos propondo-se o 

cronograma do programa de monitorização indicado no Quadro 9.3.3. 

 

Quadro 9.3.3 - Cronograma do Programa de Monitorização (Fase de exploração) 

Anos 

Actividades 0 a 3 

meses 

Entre o 1º 

e o 2º ano 

entre o 3º 

e ao 4º ano 

Entre o 6º 

e o 7º ano 

Monitorização directa nos locais sensíveis com e 

sem circulações 
x x x x 

M
o
n
ito

riz
a
çã

o
 

Caracterização das circulações x x x x 

 

 

9.3.5.3 Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários 

 

Para esta fase, propõe-se uma monitorização directa, por amostragem no espaço e discreta 

no tempo. 

 

Relativamente às vibrações, o tempo de medição deverão corresponder à passagem dos 

comboios. 

 

As medições, deverão ser efectuadas tendo em conta a normalização portuguesa aplicável: 

 

- Norma Portuguesa 2074: 1983 

Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 

solicitações similares. 

 

Os meios necessários à realização do programa de Monitorização são um acelerómetro e 

analisador espectral calibrados em laboratório adequado. 
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9.3.5.4 Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros 

caracterizadores da exploração do projecto 

 

Os níveis de velocidade eficaz global de vibração [vef], são influenciados pelo tráfego 

ferroviário e suas características. 

 

 

9.3.5.5 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados 

dos programas de monitorização 

 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade 

com os valores estabelecidos em bibliografia disponível, há que adoptar medidas de 

minimização. 

 

 

9.3.5.6 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre 

a revisão do programa de monitorização 

 

Os relatórios devem ser entregues um mês após a realização das campanhas de 

monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada 

campanha. 

 

 

9.3.6 Uso do Solo e Efeito Barreira 

 

A alteração do uso do solo nas áreas adjacentes à linha-férrea constitui uma das principais 

implicações da sua construção e exploração. Para além das alterações projectadas para os 

corredores nos quais a linha será implantada e na sua área de protecção, é previsível que 

venham a ocorrer alterações do uso do solo nas áreas envolventes, com carácter 

permanente ou de longa duração, decorrentes de impactes residuais ao nível do efeito de 

barreira ou da diminuição da qualidade de vida. 
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9.3.6.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Alteração de usos nas parcelas das propriedades atravessadas pela via e adjacentes. 

 

 

9.3.6.2 Locais das amostragens 

 

Propriedades atravessadas pela via e adjacentes. 

 

 

9.3.6.3 Frequências das amostragens 

 

2º, 4º e 6º anos após início da exploração. 

 

 

9.3.6.4 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos 

necessários 

 

- Verificação de processos de licenciamento nas câmaras municipais. 

- Análise de fotografia aérea. 

- Visitas ao traçado. 

 

 

9.3.6.5 Relação entre factores ambientais e parâmetros do projecto 

 

- Localização da via e das passagens desniveladas. 

- Criação de novas acessibilidades. 

- Evolução dos instrumentos de gestão territorial. 

 

 

9.3.6.6 Métodos de tratamento dos dados 

 

Elaboração de relatório com a cartografia das alterações e a análise das correlações com a 

localização da via, das estações e das passagens desniveladas. 
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9.3.6.7 Critérios de avaliação 

 

Influência da localização da via, das estações e das passagens desniveladas, do eventual 

aparecimento de novas acessibilidades e da evolução dos instrumentos de gestão territorial. 

 

 

9.3.6.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

- Alteração de passagens desniveladas. 

- Alteração de protecções acústicas e visuais. 

 

 

9.3.6.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização 

 

Anual, nos anos de monitorização. Deve ser elaborado um relatório por cada campanha de 

monitorização a realizar, que será apresentado à Autoridade de AIA dois meses após a 

realização de cada campanha. 

 

 

9.3.6.10 Critérios de revisão 

 

Em função dos resultados obtidos. 

 

 

9.3.7 Utilização da Via-férrea 

 

Será na fase de exploração da linha-férrea de alta velocidade que são esperados os 

impactes positivos mais significativos, que serão directa ou indirectamente resultantes do 

sucesso da utilização da infra-estrutura face aos objectivos que o projecto se propõe 

alcançar e aos impactes esperados. 
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9.3.7.1 Parâmetros a monitorizar 

 

Utilização da via-férrea por passageiros com origem e destino na área de estudo. 

 

 

9.3.7.2 Locais das amostragens 

 

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto e, em particular o troço Alenquer (Ota) – Pombal e a 

Estação de Leiria. 

 

 

9.3.7.3 Frequências das amostragens 

 

2º, 4º e 6º anos após início da exploração. 

 

 

9.3.7.4 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos 

necessários 

 

- Análise da utilização do troço por passageiros com origem e destino na região, 

recorrendo-se para o efeito dos dados estatísticos próprios da exploração da via. 

- Inquérito a uma amostra de utilizadores do troço, para uma mais fina apreensão de 

razões e intenções de uso. 

 

 

9.3.7.5 Relação entre factores ambientais e parâmetros do projecto 

 

Tempos de percurso, horários e paragens efectuadas. 

 

 

9.3.7.6 Métodos de tratamento dos dados 

 

Comparação entre os momentos de amostragem e a situação inicial. 
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9.3.7.7 Critérios de avaliação 

 

Comparação com os objectivos que justificaram o projecto. 

 

 

9.3.7.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar 

 

- Alteração de factores ligados à circulação ferroviária (horários, paragens, preços...). 

- Alteração de outros factores ligados ao funcionamento das estações. 

 

 

9.3.7.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização 

 

Anual, nos anos de monitorização. Deve ser elaborado um relatório por cada campanha de 

monitorização a realizar, que será apresentado à Autoridade de AIA dois meses após a 

realização de cada campanha. 

 

 

9.3.7.10 Critérios de revisão 

 

Em função dos resultados obtidos. 
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10 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

 

10.1 SOCIOECONOMIA 

 

Uma vez que parte substancial dos estudos de caracterização da situação actual se realizou 

com base em estudos socioeconómicos, estatísticas, interpretação de cartografia e 

fotografia aérea, o desfasamento temporal entre a produção destes documentos e a 

realização do estudo pode conduzir eventualmente ao surgimento de incorrecções 

decorrentes da desactualização dos dados. 

 

Esta possibilidade foi comprovada por diversas vezes ao longo dos trabalhos pela 

confrontação com informação actualizada fornecida pelas autarquias, por entidades 

responsáveis pela gestão de infra-estruturas, ou mesmo pela observação da situação actual 

através dos levantamentos de campo realizados. 

 

Não considerando os indicadores mais antigos utilizados para análises evolutivas ou de 

tendência, os dados menos recentes são os do Recenseamento Geral da Agricultura, 

datados de 1999, sendo todos os restantes de 2001 ou posteriores, o que se traduz num 

desfasamento máximo da informação apresentada de 8 anos. 

 

Na fase inicial do estudo foi solicitada diversa informação às autarquias, como estudos de 

caracterização socioeconómica ou dados relativos aos indicadores ambientais de cada 

concelho. Verificou-se que apenas algumas autarquias enviaram a informação solicitada, o 

que em alguns casos se justificou pela sua inexistência. Por outro lado, alguns dos dados 

recebidos foram produzidos com metodologias diferentes, tendo-se optado nesses casos 

por não os considerar em análises comparativas, mas apenas como complemento para a 

compreensão das estatísticas oficiais. 

 

Como foi referido na metodologia, os quadros em que são listadas as edificações, os 

equipamentos e as instalações de actividades económicas identificadas na proximidade da 

linha de alta velocidade resultam da análise da implantação dos traçados sobre cartas 

militares e ortofotomapas, complementada por observações no terreno, informações 

recolhidas junto das outras fontes de informação já referidas e informações presentes 
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noutros descritores ambientais, uma vez que seria incomportável, no âmbito deste estudo, o 

levantamento funcional exaustivo no terreno de uma área superior a 10.000 ha. 

 

Apesar deste levantamento permitir estimar, com razoável grau de fiabilidade decorrente da 

análise sistemática desenvolvida, o número de edificações, instalações industriais, 

armazéns e outras instalações que estejam claramente associadas a actividades 

económicas potencialmente afectados pela LAV, importa frisar que o exercício de foto-

interpretação tem limitações, designadamente, não permitir a distinção clara do número de 

pisos dos edifícios e não permitir a identificação inequívoca da função, ou funções 

desempenhadas pelos edifícios identificados. Considera-se, no entanto, que os valores 

apresentados são efectivamente representativos da realidade observada. 

 

 

10.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

No domínio do descritor ordenamento do território, devem relevar-se as seguintes situações: 

 

- A análise do ordenamento do território relativa aos PDM suporta-se nas cartas dos 

instrumentos em vigor. Considerando que a sua elaboração é datada de meados dos 

anos noventa (com a excepção das Caldas da Rainha, mais recente), as mesmas 

encontram-se desactualizadas, pelo que os resultados da análise relativa à 

quantificação das classes de uso do solo, apresentada na caracterização da situação 

actual devem ser encarados com alguma margem de erro face aos valores obtidos. 

Tal situação poder-se-á observar, sobretudo, numa sub estimação dos valores 

relativos aos espaços classificados como urbanizável e como industrial proposto, em 

virtude de poderem já estar ocupados por tecido urbano ou industrial existente, mas 

também em alterações de espaços REN e RAN, entre outros, para outras classes de 

ordenamento; 

 

- A grande maioria dos PDM encontra-se presentemente em fase de revisão e 

aprovação, mas a informação contida nas novas versões não pôde ser fornecida 

e/ou utilizada por não apresentar um carácter oficial. Em alguns casos, de acordo 

com as reuniões desenvolvidas pela equipa com as autarquias, há alterações 

relevantes na classificação do uso do solo; 
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- A informação em formato digital ou em formato raster disponibilizada pelas Câmaras 

Municipais relativa às Cartas de Ordenamento e Cartas de Condicionantes, quando 

devidamente tratada e uniformizada, resultou, em todos os casos, em problemas de 

quantificação nas áreas de transição entre concelhos (junção deficiente entre as 

cartas de dois concelhos contíguos, que acontece em todas as divisões 

administrativas municipais). Verificaram-se, assim, situações de sobreposição e/ou 

lacunas de informação nos limites concelhios, com dimensões, contudo, pouco 

significativas. Esta junção deficiente entre as cartas enunciadas é resultante de 

defeitos na produção das cartas digitais à escala 1:25.000 a partir das cartas 

analógicas; 

 

- A carta de ordenamento do PDM da Marinha Grande disponibilizada pela Câmara 

Municipal apresenta uma classe de ordenamento (Área Social) que não é 

identificada no respectivo Regulamento, nem na legenda da Carta, pelo que optou-se 

pela não inclusão nas quantificações apresentadas na caracterização da situação 

actual, devido à impossibilidade da sua classificação de acordo com a uniformização 

das classes de ocupação do solo, tal como metodologicamente descrito na mesma 

fase; 

 

- A informação em formato digital da Carta de Ordenamento do PDM de Alcobaça 

disponibilizada pela Câmara Municipal apresentou algumas lacunas, com vários 

espaços em branco, igualmente resultante de defeitos de produção da cartas digital 

à escala 1:25.000 a partir da carta analógica (Ordenamento). Contudo, no buffer de 

400 metros em estudo, esta situação é apenas verificada no Eixo 1.1.4, numa área 

de transição entre “espaço rural de transição” e “outro espaço agrícola” (classes do 

PDM), presumindo-se, portanto, que corresponderia a espaço agrícola (classificação 

de acordo com a metodologia adoptada e explanada na caracterização da situação 

actual). A área não foi, porém, contabilizada; 

 

- Também a informação em formato digital da Carta de Ordenamento do PDM de 

Pombal disponibilizada pela Câmara Municipal apresentou algumas lacunas, com 

vários espaços em branco, igualmente resultante de defeitos de produção das cartas 

digitais à escala 1:25.000 a partir das cartas analógicas (Ordenamento e 

Condicionantes). Neste caso, observou-se, no buffer de 400 metros, uma 

incompatibilização entre a Carta de Ordenamento e a Carta de Condicionantes, que 
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levou ao surgimento de algumas áreas não classificadas em nenhuma das cartas, 

com uma expressão, porém, pouco significativa; 

 

- Alguns instrumentos de planeamento e ordenamento do território à escala nacional e 

regional não foram considerados nos trabalhos desenvolvidos. Com efeito, o 

PNPOT, o PROTCL e o PROTO encontram-se presentemente em fase de 

elaboração e, por essa razão, não puderam ser analisados; 

 

- No caso dos municípios que se encontram em processo de revisão do PDM, as 

principais alterações eventualmente propostas para a área dos corredores, de 

acordo com a informação transmitida nas reuniões com as autarquias, carecem de 

carácter oficial, pelo que a sua realização/concretização, independentemente da 

opção seleccionada para o transporte ferroviário de alta velocidade, não é garantida. 

 

 

10.3 PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

Dado tratar-se de um Estudo Prévio, com numerosas alternativas apenas se realizaram 

prospecções sistemáticas nos poucos troços sem alternativas de traçado. Mesmo nesses 

troços verificaram-se situações de má visibilidade do terreno ou de dificuldades de acesso 

que reduziram a informação sobre potenciais sítios arqueológicos.  

 

 

10.4 GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

A aplicação plena da abordagem metodológica adoptada para a avaliação de impactes do 

projecto na gestão de resíduos foi limitada pela ausência de estimativas da produção de 

resíduos (com excepção das terras sobrantes) durante a construção e exploração do 

projecto e pela não definição das datas previstas para a realização das acções geradoras de 

resíduos. A conjugação destas lacunas de informação inviabilizou qualquer possibilidade de 

determinação da capacidade e disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão para 

garantirem a gestão adequada dos resíduos gerados e, consequentemente, uma avaliação 

quantitativa dos impactes gerados pelo projecto na gestão de resíduos. 
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10.5 CONCLUSÕES 
 

As lacunas indicadas não põem em causa as conclusões do EIA, nomeadamente a análise 

comparativa de alternativas. Na fase de projecto será possível colmatar as lacunas mais 

relevantes, por exemplo através da prospecções arqueológicas sistemáticas do traçado 

seleccionado. 
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11 CONCLUSÕES 

 

Os projectos de "vias para o tráfego ferroviário de longo curso" estão sujeitos ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 

de Novembro, que transpõe para o direito nacional a Directiva 85/337/CEE.  

 

De acordo com o referido diploma, a AIA “é um instrumento de carácter preventivo da 

política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efectiva 

participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem por objecto a recolha de 

informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem 

como a proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo 

em vista uma decisão sobre a viabilidade de execução de tais projectos”. A AIA constitui-se, 

assim, como um instrumento de apoio à decisão relativa a projectos, promovendo a 

participação pública no processo de decisão e contribuindo para a transparência desse 

processo. 

 

A AIA deve decorrer, sempre que possível, na fase de Estudo Prévio, quando as opções 

ainda estão em aberto e é possível influenciar uma futura decisão sobre alternativas. A 

legislação prevê que o promotor de um projecto elabore, sob a sua responsabilidade, um 

documento que inclua informações sobre o projecto e as alternativas consideradas, o estado 

do ambiente potencialmente afectado, os efeitos (impactes) do projecto e as medidas 

adoptadas para prevenir, minimizar ou compensar os principais impactes negativos. Esse 

documento tem a designação de Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 

Quando a AIA decorre em fase de Estudo Prévio, o Projecto de Execução é posteriormente 

submetido a Pós-Avaliação, acompanhado de um documento designado como RECAPE - 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução. 

 

A avaliação dos impactes de níveis mais estratégicos de decisão não se enquadra no 

âmbito da AIA, sendo usualmente objecto de um novo instrumento - a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). O quadro seguinte esquematiza os vários níveis de decisão relativos à 

alta velocidade ferroviária: 
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Decisão a 

tomar 
Questões a responder 

Instrumento de 

planeamento 

Instrumento de 

Avaliação Ambiental 

Vamos ou 

não fazer? 

Portugal necessita do comboio de alta 

velocidade? 
Política 

Onde? 

Que ligações vão ser adoptadas? Quais as 

cidades servidas por estações? Passageiros 

e/ou mercadorias? 

Plano / Estudo de 

Viabilidade 

AAE 

Que 

traçados? 

Que corredores vão ser adoptados? Que 

soluções técnicas? Como evitar pontos 

críticos? 

Estudo Prévio 
AIA em fase de Estudo 

Prévio (EIA) 

Como fazer? 

Quais as soluções de pormenor? Qual a 

localização e o dimensionamento das 

medidas de minimização? 

Projecto de 

Execução 

Pós-Avaliação 

(RECAPE) 

 

As decisões sobre a rede ferroviária de alta velocidade internacional, foram acordadas entre 

os Governos de Portugal e de Espanha na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, realizada a 8 

e 9 de Novembro de 2003.  Essas decisões foram confirmadas na Cimeira Ibérica de Évora, 

realizada em Novembro de 2005.A Resolução do Conselho de Ministros nº 83/2004, de 

26 de Junho, aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que integram a rede 

ferroviária de alta velocidade. Nestas infra-estruturas inclui-se a Linha Lisboa-Porto "como 

linha especialmente construída para a alta velocidade, com estações intermédias em Leiria, 

Coimbra e Aveiro".Foi ainda decidido pelo Governo que a ligação de alta velocidade entre 

Lisboa e Porto se destina apenas a passageiros. 

 

O presente EIA debruçou-se sobre o Estudo Prévio do Troço Alenquer-Pombal da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, designado por Lote C1. Este troço 

ocupa uma posição intermédia na ligação Lisboa-Porto. A norte, liga-se ao Troço Soure-

Mealhada (Lote B) e, a sul, liga-se ao Troço Lisboa-Ota (Lote D). Nenhum dos Estudos 

Prévios destes outros troços se encontra aprovado, pelo que as ligações a norte e a sul 

constituem situações particulares.  

 

O troço tinha o seu início, a sul, na zona do futuro Aeroporto da Ota. Os estudos 

realizados numa fase inicial do Estudo Prévio concluíram pelo interesse de considerar um 

traçado a nascente da localização do Novo Aeroporto de Lisboa, tendo em conta que não 

faria sentido condicionar o projecto da linha de Alta Velocidade à passagem obrigatória no 

futuro aeroporto da Ota. Esse traçado tem ainda a vantagem de possibilitar uma futura 
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interligação com a Linha do Norte. O limite sul do Estudo Prévio foi, assim, deslocado, de 

modo a incluir este traçado a nascente da Ota, para a Linha do Norte, aproximadamente no 

ponto de intersecção com a futura Auto-Estrada A10.  

 

O Estudo Prévio considerou duas hipóteses de ligação ao futuro aeroporto. A existência 

deste ramal de acesso ao Aeroporto da Ota, independente da linha de alta velocidade tem 

como vantagens a separação de obras com planeamentos diferentes, a separação das 

composições que param das que não param no aeroporto e a possibilidade da obra desse 

ramal coincidir com a obra do aeroporto, não interferindo na linha de alta velocidade.  

 

Verifica-se que a solução encontrada, de ligação à Linha do Norte, apresenta também 

vantagens ambientais, ao desenvolver-se num território com menos condicionantes dos 

pontos de vista  geológico, hidrológico e ecológico. 

 

Como é característico da fase de Estudo Prévio, foram consideradas alternativas de traçado. 

Os traçados alternativos foram organizados em eixos, subdivididos, quando necessário, em 

sub-eixos. A delimitação dos eixos e sub-eixos foi feita a partir dos pontos de intersecção 

dos vários traçados possíveis. 

 

A existência de uma zona comum a todos os traçados, localizada na zona da Benedita e 

Évora de Alcobaça a poente da Serra dos Candeeiros, permitiu considerar três sub-troços, 

Sub-troços 1, 2 e 3, com seis alternativas em cada sub-troço.  

 

Na Zona de Ligação entre os Sub-troços 1 e 2 foram estudadas soluções de traçado que 

asseguram a interligação entre quaisquer das soluções alternativas do sub-troço 1 e do sub-

troço 2. 

 

Embora todas as alternativas do sub-troço 1 se possam interligar com todas as alternativas 

do sub-troço, o mesmo não se passa entre os sub-troços 2 e 3: cada alternativa do sub-

troço 2 só se combina com duas alternativas do sub-troço 3. 

 

A combinação de alternativas possível é, pois, de 72: (6 alternativas do sub-troço 1) x (6 

alternativas do sub-troço 2) x (2 alternativas do sub-troço 3). 
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A opção do Estudo Prévio em autonomizar a Ligação ao Aeroporto da Ota, considerando 

para esta ligação soluções que se combinam com quaisquer dos traçados do sub-troço 1, 

permite que estas ligações não condicionem a emissão da Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) relativa ao Troço Alenquer-Pombal. 

 

A Ligação ao Aeroporto da Ota pode coexistir com o traçado do sub-troço 1. 

 

Ambos os traçados da LAV previstos no Lote C1 (sub-troço 1 e Ligação ao Aeroporto da 

Ota) pretendem assegurar a continuidade e a ligação ao lote anterior da LAV (Lote D). 

 

Também a consideração de um sub-troço 3, na Zona de Ligação ao Lote B, contemplando 

soluções que possibilitam quaisquer combinações de traçados do sub-Troço 2 com os 

traçados do Lote B, permite, caso a decisão sobre o Lote B não seja anterior ou simultânea, 

condicionar uma decisão sobre esta zona de ligação, sem prejudicar a emissão da DIA 

relativa ao resto do Troço Alenquer-Pombal. De facto, considera-se que a travessia do vale 

do rio Arunca, já no Lote B, poderá ser relevante na opção entre as alternativas do sub-troço 

3. 

 

Por impacte entende-se uma alteração, num determinado instante e num determinado local, 

de um factor ambiental (biofísico, social ou económico)  relativamente ao que aconteceria, 

nesse mesmo instante e nesse mesmo local, caso o projecto não se concretizasse. Os 

impactes podem ser positivos ou negativos. 

 

As actividades causadoras de impactes têm lugar em duas fases bem distintas: a fase de 

construção, incluindo a localização da linha, e a fase de exploração. Na fase de construção 

as principais acções causadoras de impactes são a desmatação, as escavações e os 

aterros, a abertura de túneis, a construção de obras de arte, a colocação do balastro, do 

carril e dos restantes equipamentos e a vedação da via; na fase de exploração, os impactes 

são originados pela circulação das composições. 

 

A construção de uma via com as características necessárias à circulação de comboios de 

alta velocidade, com fortes constrangimentos técnicos quer em planta quer em perfil, 

apresenta, naturalmente, um conjunto de impactes negativos sobre o território atravessado. 

A futura via vai obrigar a alterações do relevo existente por escavação ou aterro, vai ocupar 

uma faixa de largura variável (raramente acima de 80 m) inibindo aí outros usos e 
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interferindo com actividades, edifícios e outras infra-estruturas existentes, vai constituir uma 

barreira física, ecológica e visual. Vai também provocar, pontualmente, alterações na 

hidrologia e na hidrogeologia. 

 

O projecto contempla um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes negativos quer 

na fase de construção quer na fase de exploração. Nesta última fase destacam-se os 

restabelecimentos viários, as passagens para a fauna, as barreiras acústicas, os 

dispositivos de redução das vibrações, os arranjos paisagísticos dos taludes de aterro e de 

escavação e das bocas dos túneis. 

 

Os principais impactes positivos na fase de construção são de natureza socioeconómica: 

crescimento da economia nacional e existência de postos de trabalho. A nível local, a obra 

tem reflexos no comércio e serviços, estimulando alguma subcontratação. Estes impactes 

são, naturalmente, temporários. 

 

Na fase de exploração o projecto da rede ferroviária de alta velocidade apresenta um 

conjunto de impactes positivos, globais, relacionados com a transferência de passageiros 

para a ferrovia de modos de transporte mais poluentes (automóvel, avião) ou com maior 

sinistralidade (automóvel). Assim, será expectável quer a redução da sinistralidade nos 

principais eixos rodoviários nacionais, quer a melhoria da qualidade do ambiente (poluição 

atmosférica) das zonas envolventes das principais infra-estruturas rodoviárias e 

aeroportuárias, para além da exploração do projecto constituir uma contribuição válida para 

o cumprimento dos objectivos de redução de gases com efeito de estufa (GEE). A estimativa 

de redução das emissões de GEE efectuada considerou uma taxa de ocupação média dos 

comboios de alta velocidade de 65%. A diminuição do tempo de percurso no eixo Lisboa-

Porto também representa um impacte económico com significado a nível nacional. 

 

Ainda como impacte positivo, mas a uma escala regional, merece referência a nova 

acessibilidade ferroviária do sistema urbano centrado em Leiria e que inclui Marinha 

Grande e Ourém. A ligação ferroviária de alta velocidade contribuirá para consolidar uma 

das apostas estratégicas deste eixo urbano, que é o do reforço e qualificação dos serviços 

às empresas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico que os principais sectores 

industriais têm registado. 
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Os corredores alternativos considerados no Estudo Prévio resultaram de um processo de 

sucessivas aproximações aos traçados que optimizassem a manutenção das características 

técnicas adequadas aos objectivos do projecto, a minimização dos custos e a minimização 

dos impactes ambientais. Este processo baseou-se nos corredores definidos no Estudo de 

Viabilidade Técnica, foi desenvolvido no âmbito da Nota Técnica de Selecção de Corredores 

e ao longo do próprio Estudo Prévio. Este processo, que incluiu o contacto com as entidades 

da Administração Pública com competências no território atravessado, bem como com as 

Câmaras Municipais e entidades concessionárias de serviços públicos da área, permitiu que 

nenhum dos corredores analisados apresentasse impactes negativos tão significativos que o 

tornassem, na prática, inviável. 

 

Esta viabilidade ambiental não significa, contudo, que não existam importantes diferenças 

entre os impactes associados de cada corredor.  

 

O EIA procedeu a uma comparação ambiental das várias alternativas de traçado dos vários 

sub-troços, já considerando a concretização de medidas minimizadoras dos impactes. Para 

o efeito foram considerados, para cada factor ambiental, diversos critérios. Os mesmos 

critérios foram igualmente aplicados às ligações ao futuro aeroporto da Ota  e às ligações 

entre os Sub-troços 1 e 2. No primeiro destes casos, a selecção de alternativas está, 

naturalmente, dependente da alternativa seleccionada no Sub-troço 1; no segundo caso, 

dependerá das alternativas  seleccionadas nos Sub-troços 1 e 2. 

 

Este exercício encerra alguma subjectividade, quer pela selecção dos critérios, quer pela 

ponderação que lhes foi atribuída. Representa, no entanto, um contributo para a decisão 

sobre as alternativas a seleccionar. 

 

As alternativas mais favoráveis são as seguintes, por ordem de preferência: 

 

- Sub-troço 1: 1E e 1C; 

- Sub-troço 2: 2B e 2A; 

- Sub-troço 3: 3C, 3E, 3A e 3B. 

 

Por outro lado, as alternativas mais desfavoráveis são as seguintes: 

 

- Sub-troço 1: 1B e 1D; 
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- Sub-troço 2: 2C, 2D e 2F; 

- Sub-troço 3: 3D e 3F. 

 

As alternativas na zona de ligação entre os sub-troços 1 e 2 são todas ambientalmente 

aceitáveis, com excepção da LF. 

 

Resulta, assim, que as conjugações das alternativas mais favoráveis, ilustradas na 

Figura 8.3.1, são, por ordem de preferência, as seguintes (ordenadas de sul para norte): 

 

- 1E + LE + 2B + 3C; 

- 1C + LA + 2B + 3C; 

- 1C + LA + 2A + 3A; 

- 1C + LA + 2A + 3B; 

- 1E + LE + 2A + 3A; 

- 1E + LE + 2A + 3A. 
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12 GLOSSÁRIO 

 

Anos Horizonte do Projecto – metas temporais definidas para a avaliação dos efeitos do 

projecto no ambiente, nomeadamente os anos de 2010 (Ano inicial), 2015 (Ano intermédio), 

e 2025 (Ano horizonte de projecto). 

 

Avaliação de Impactes – comparação da projecção do ambiente no tempo admitindo a 

execução do projecto, com a opção zero, resultando na identificação, caracterização (de 

forma qualitativa e sempre que possível quantitativa) dos desvios significativos do ambiente, 

bem como a sua classificação perante critérios, clara e explicitamente, definidos. 

 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – decisão emitida no âmbito da AIA sobre a 

viabilidade de execução dos projectos sujeitos ao regime previsto na legislação em vigor; 

este documento traduz o despacho da tutela do ambiente em relação à primeira fase do 

processo de AIA, nos casos de projectos avaliados em fase de Estudo Prévio ou 

Ante-Projecto, ou à fase única do processo de AIA nos casos de projectos avaliados em 

fase de Projecto de Execução. 

 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) – documento que serve de base à primeira fase do 

processo de AIA nos casos de projectos avaliados em fase de EP, ou à fase única do 

processo de AIA nos casos de projectos avaliados em fase de Projecto de Execução. O 

EIA20 contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes 

prováveis, positivos e negativos, que a realização do projecto poderá ter no ambiente, a 

evolução previsível da situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão 

ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e 

um resumo não técnico destas informações.  

 

Estudo Prévio (EP) - fase de desenvolvimento do projecto sobre a qual incidirá a Avaliação 

de Impacte Ambiental e que permite uma avaliação técnica económica e ambiental de 

corredores alternativos para os traçados da via. 

 

Impacte Residual – o impacte remanescente após a aplicação de medidas, por comparação 

com o impacte sem essas mesmas medidas. 

                                                                  

20 Definição do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio 
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Medida de Compensação – acção destinada a compensar impactes negativos não 

minimizáveis. 

 

Medida de Minimização – acção destinada a diminuir ou anular os efeitos negativos sobre o 

ambiente resultante da implementação do projecto e sua exploração (o cumprimento de 

requisitos legais não se afigura como elegível enquanto medida de minimização, 

constituindo-se como medidas de minimização as estratégias definidas para alcançar esses 

objectivos legalmente regulamentados). 

 

Medida de Potenciação - acção destinada a maximizar os efeitos positivos sobre o ambiente 

resultante da implementação do projecto e sua exploração. 

 

Opção Zero – Projecção do estado actual do ambiente no tempo (até ao ano horizonte de 

projecto), caso se admitisse a não implementação do projecto. 

 

Plano de Monitorização – plano destinado a acompanhar a evolução de um determinado 

descritor durante a execução/exploração do projecto, cuja avaliação prévia no EIA não tenha 

permitido, por razões técnicas ou de conhecimento científico, determinar o modo como este 

irá evoluir no tempo e/ou que por força dessa incerteza, não permita concluir de forma clara 

pela observância de determinados limiares ou requisitos legais. O plano deverá incluir, para 

além das directrizes de monitorização necessárias, as correspondentes medidas a adoptar 

em função dos possíveis cenários. 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (processo AIA ou AIA) – procedimento ou 

conjunto de procedimentos administrativos prévios à execução dos projectos, vertidos na 

legislação em vigor sobre esta matéria. 

 

Projecto Associado – projectos autónomos, necessários ao funcionamento pleno do projecto 

ferroviário de alta velocidade (ex: Troços/Lotes/Eixo da ferrovia, restabelecimentos, sub-

estações, obras de arte, parques de manutenção, cais de embarque, etc). 

 

Projectos complementares ou subsidiários - projectos autónomos que complementam o 

projecto da rede ferroviária de alta velocidade, embora a sua não execução  não 

comprometem o funcionamento da ferrovia (ex: Estações, Rede eléctrica Nacional, acessos 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

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

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 4/4) 
Doc N.º 02-EM-C00000000-00-RSTD001-0B – REVISÃO B – 15 de Julho de 2006 

12.3 

a estações, interfaces modais, parques de estacionamento, projectos de desenvolvimento 

urbano); 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) – fase do 

procedimento de AIA, prévia à execução do projecto e subsequente à primeira fase do 

processo de AIA, no caso de projectos avaliados em fase de Estudo Prévio. Tem por 

objectivo verificar a conformidade do Projecto de Execução com a DIA, efectuar uma 

avaliação de impactes detalhada para a solução escolhida, pormenorizar as medidas 

propostas na DIA, especificar os requisitos para a gestão ambiental em obra e preparar a 

informação necessária para instruir os demais processos administrativos de licenciamento 

ambiental. 

 

Situação de Referência (ou Estado Actual do Ambiente) - identificação e análise das 

características ambientais registadas no momento da elaboração do estudo e, 

consequentemente, sem a influência dos efeitos do projecto em concreto. 
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