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O que é o Resumo Não Técnico? 

 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), mas 

que é editado de forma autónoma, de forma a facilitar uma divulgação mais alargada, em particular 

durante a consulta pública. O RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações 

constantes do EIA. Quem pretender aprofundar algum dos aspectos relativos ao estudo dos efeitos da 

Articulação da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto com a Linha do Oeste na Nova 

Estação de Leiria poderá consultar o EIA que estará disponível, durante o período de consulta pública 

na Agência Portuguesa do Ambiente – APA, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR) do Centro e nas Câmaras Municipais de Leiria e de Marinha Grande. 

 

 

O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o que é o 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental? E a 
Declaração de Impacte Ambiental? 

 

Alguns tipos de projectos estão sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

antes do seu licenciamento, que tem como objectivos avaliar os potenciais efeitos (impactes), 

positivos e negativos, identificar as medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos 

significativos e indicar as medidas de controlo (monitorização) a adoptar, antes de uma decisão ser 

tomada. A AIA também permite que as entidades e o público interessado se possam pronunciar, 

contribuindo para essa decisão sobre o projecto. 

 

Assim, o promotor de um projecto sujeito a AIA deve preparar um documento, designado como 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA), contendo as informações sobre os potenciais efeitos do projecto 

e as medidas que se propõe adoptar para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos 

significativos que tenham sido identificados no EIA. 

 

O regime legal da AIA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que o republica). Este diploma transpõe para o direito 

nacional a directiva europeia 85/337/CEE, usualmente designada como Directiva AIA. 

 

O procedimento de AIA é da responsabilidade de uma entidade da Administração, designada como 

Autoridade de AIA. No presente caso, a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

 

O projecto, localizado quase totalmente em corredor já aprovado no processo de AIA do Lote C1: 

Alenquer/Pombal, inclui pequenas alterações ao Estudo Prévio da Linha de Alta Velocidade e um 

troço com cerca de 11 km de uma variante à Linha do Oeste. Esta alteração à Linha do Oeste 

enquadra-se no n.º 21 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, com a redacção actual (“Qualquer 

alteração ou ampliação de projectos incluídos no presente anexo, se tal alteração ou ampliação, em 
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si mesma, corresponde aos limiares estabelecidos no presente anexo”). O n.º 7 do Anexo I inclui a 

“construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso”. 

 

A RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A., enquanto proponente, promoveu a elaboração 

do EIA deste projecto. O EIA foi elaborado pela ECOSSISTEMA, subcontratada pelo consórcio 

VIAPONTE/CENOR, entre Outubro e Dezembro de 2008. 

 

O procedimento de AIA termina com a emissão pelo Ministro (ou pelo Secretário de Estado) do 

Ambiente de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que pode ser favorável, favorável 

condicionada ou desfavorável. A DIA deve ter em conta a análise dos impactes do projecto realizada 

por uma comissão (a Comissão de Avaliação), nomeada para o efeito, bem como os resultados da 

consulta pública realizada. O projecto apenas pode ser licenciado após a emissão de uma DIA 

favorável ou favorável condicionada. 

 

 

Em que consiste o projecto de articulação da Linha do 
Oeste? 

 

O presente EIA tem como objecto a Articulação da Linha de Alta Velocidade com a Linha do Oeste 

na Nova Estação de Leiria. 

 

O projecto localiza-se na freguesia de Marinha Grande, do concelho de Marinha Grande e nas 

freguesias de Maceira, Barosa, Amor e Regueira de Pontes, do concelho de Leiria (ver Figuras 1 e 2). 

 

Este projecto, em fase de Estudo Prévio, inclui duas componentes: 

 

- Novo troço da Linha do Oeste, em via única, com uma extensão total de 10.875 m que 

substituirá o troço da Linha do Oeste entre os km 152+100 e 165+700; 

- Alteração da Linha de Alta Velocidade, numa extensão de 13.790 m, do Lote C1: Alenquer 

(Ota)/Pombal (troço já objecto de DIA favorável condicionada). 

 

Na nova Estação de Leiria será necessário proceder à implantação de um novo cais para a Linha do 

Oeste. 

 

A desactivação do troço da Linha do Oeste implica a desactivação da actual Estação de Leiria e a 

supressão de 13 passagens de nível. 

 

Com excepção dos troços inicial e final, o novo traçado da Linha do Oeste ocupará a mesma 

plataforma da Linha de Alta Velocidade. Os três viadutos previstos para a Linha do Oeste são 

independentes dos da Linha de Alta Velocidade. 

 

O tráfego médio previsto para a Linha do Oeste, num horizonte de 10 anos, é de 13 comboios de 

passageiros por dia e de 10,6 comboios de mercadorias por dia. As velocidades serão de 90 km/h 

para os comboios de passageiros e de 102 km/h para os de mercadorias. 
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Prevê-se a entrada em serviço do novo troço da Linha do Oeste em 2015, em simultâneo com a Linha 

de Alta Velocidade e a Nova Estação de Leiria. A desactivação do troço da Linha do Oeste e da actual 

Estação de Leiria, que não é objecto do EIA que foi elaborado, será naturalmente também 

simultânea, para o troço entre o km 152+100 e 165+700, para os comboios de passageiros e para 

parte dos comboios que não tenham origem ou destino no terminal de mercadorias da actual Estação 

de Leiria. A desactivação total, que inclui o desmantelamento e o destino final da plataforma 

ferroviária, só ocorrerá quando estiver construído o novo terminal de mercadorias que se prevê que 

seja na Marinha Grande.  

 

A desactivação da Linha do Oeste e a construção do novo terminal de mercadorias da Marinha 

Grande serão objecto de um processo de AIA específico, no âmbito do Plano de Modernização da 

Linha do Oeste que constitui uma das medidas do Programa de Acção para os Municípios do Oeste e 

da Lezíria do Tejo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2008, de 9 de Setembro). 

 

 

Quais os antecedentes deste projecto? 

 

As decisões sobre a rede ferroviária de alta velocidade foram acordadas entre os Governos de 

Portugal e de Espanha na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz (2003) e confirmadas na Cimeira Ibérica 

de Évora (2005). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 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 para passageiros Lisboa-Porto. 

 

Para o desenvolvimento do projecto de alta velocidade foi constituída uma empresa própria: RAVE - 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. A RAVE tem vindo a promover a elaboração dos estudos 

prévios dos vários troços da rede aprovada e os respectivos estudos de impacte ambiental. Entre 

estes troços encontra-se o Lote C1 - Troço Alenquer (Ota) / Pombal que foi sujeito a procedimento 

de AIA durante 2007, tendo obtido DIA favorável condicionada em 21 de Dezembro desse ano. 

 

Com o presente projecto pretende-se estabelecer uma articulação entre a rede de alta velocidade e 

a rede convencional na estação da Linha de Alta Velocidade prevista para Leiria, promovendo a 

interoperabilidade dos dois modos ferroviários, o que irá facilitar os acessos e a transferência de 

passageiros incrementando, desta forma, a mobilidade das populações de forma significativa. 

Constitui, ainda, um contributo para a concretização do Projecto de Modernização da Linha do 

Oeste, promovido pela REFER, Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 

 

A modernização da Linha do Oeste, entre Lisboa e Figueira da Foz, constitui um dos projectos que 

integra o Programa de Acção para os Municípios do Oeste e da Lezíria do Tejo, adoptado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2008, de 9 de Setembro. 
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O Projecto de Modernização da Linha do Oeste pretende contribuir para atingir as metas 

apresentadas nas Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário, de 29 de Outubro de 2006: 

 

- Diminuição dos tempos de percurso com melhoria das acessibilidades e mobilidade; 

- Aumento da quota de mercado de passageiros e mercadorias; 

- Eficiência das condições de exploração com adequados padrões de segurança; 

- Evolução para um modelo de financiamento sustentável e promotor da eficiência. 

 

No âmbito do Estudo Prévio do Lote C1, o consórcio VIAPONTE/CENOR elaborou para a RAVE, em 

2006, um Estudo de Viabilidade sobre a articulação com a Linha do Oeste em Leiria. Este Estudo de 

Viabilidade contemplava diversas alternativas, para ambas as localizações (nascente e poente) da 

Estação de Leiria do Lote C1 da Linha de Alta Velocidade consideradas no Estudo Prévio. 

 

Com base neste Estudo de Viabilidade concluiu-se que o cenário objecto do presente estudo era o 

que, sendo técnica, económica e ambientalmente viável, melhor servia os objectivos de articulação 

e consequente intermodalidade dos dois sistemas ferroviários. 

 

 

Quais as principais características da área de implantação do 
projecto? 

 

O projecto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Lis, que constitui a principal linha de água 

atravessada. 

 

O projecto desenvolve-se numa área planáltica, atravessada a norte, pela baixa aluvionar do Lis. 

 

Os solos dominantes apresentam uma reduzida capacidade de uso, com excepção das baixas 

aluvionares, com destaque para a várzea do rio Lis – objecto de um importante aproveitamento 

hidro-agrícola. Fora destas zonas de baixa, com intensa utilização agrícola, o uso florestal de 

produção (eucalipto e pinheiro) é largamente dominante. 

 

A área de estudo não se encontra classificada como área protegida, sítio de importância comunitária 

(Rede Natura 2000) ou zona de protecção especial, existindo apenas áreas de reserva agrícola 

nacional (RAN), reserva ecológica nacional (REN) e domínio público hídrico. 

 

Apesar do grande domínio da floresta de produção, podem-se encontrar alguns habitats de maior 

valor ecológico: é o caso dos matos de tojo ou urze e das galerias ribeirinhas das ribeiras da 

Pedrulheira e do Fagundo e do vale do rio Lis. Este vale constitui o principal corredor ecológico da 

área do projecto. Da fauna que utiliza esta área não se destaca a presença de nenhuma espécie de 

elevado valor natural, com excepção da potencial presença da águia-calçada nas áreas florestais e 

na lezíria do Lis e de algumas espécies de morcegos. 

 

As unidades de paisagem definidas correspondem às zonas de vale (vales, planos e largos, do rio Lis e 

da ribeira dos Milagres, originando importantes várzeas agrícolas), às zonas florestais, que ocupam 
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os terrenos mais pobres e declivosos, e às zonas urbanas, que constituem uma presença marcante. A 

qualidade visual destas unidades de paisagem varia entre uma qualidade baixa (zona florestal), baixa 

a média (zonas urbanas) e elevada (zonas de vale). 

 

O ambiente sonoro é, de um modo geral, sossegado. 

 

O traçado da Linha de Alta Velocidade atravessa uma área periférica às cidades de Leiria e Marinha 

Grande, um dos mais dinâmicos eixos urbanos e económicos da Região Centro. Estas áreas periféricas 

têm sido reservas de expansão urbana e de implantação empresarial. As povoações mais próximas do 

projecto são Moinho de Cima e Albergaria, no concelho da Marinha Grande, e Barreiros, no concelho 

de Leiria. 

 

O sistema Leiria-Marinha Grande apresenta uma boa acessibilidade rodoviária, conferida pela 

presença do IP1-A1, do IC1-A8, do IC36-A17 e do IC2-EN1. 

 

Toda a área de estudo está abrangida pelos Planos Directores Municipais (PDM) de Leiria e de 

Marinha Grande, actualmente em fase de revisão. Uma vez que foram elaborados nos anos 1990, os 

PDM não contemplam um espaço-canal para o projecto de articulação (tal como já não 

apresentavam para a Linha de Alta Velocidade). O corredor de implantação da Linha de Alta 

Velocidade foi objecto de medidas preventivas, estabelecidas pelo Decreto n.º 7/2008, de 27 de 

Março.  

 

As principais condicionantes, do ponto de vista do ordenamento do território, são a RAN, a REN e o 

domínio hídrico, cujo atravessamento é inevitável.  

 

Apesar da pesquisa documental e das características do relevo indiciarem um potencial arqueológico 

importante, os trabalhos de campo (prospecção arqueológica sistemática) não conseguiram 

identificar qualquer sítio arqueológico na área potencialmente afectada pelo projecto. O único 

elemento patrimonial identificado é de natureza etnográfica e corresponde a um antigo forno. 

 

A procura do serviço de transporte de passageiros no troço da Linha do Oeste a desactivar tem vindo 

a diminuir, sendo notória a competição do modo rodoviário e da própria Linha do Norte, com 

serviços mais frequentes e rápidos (a Estação de Pombal localiza-se a cerca de 25 km por estrada). O 

número de passageiros com origem ou destino em Leiria é inferior a 30 por dia. Durante o Verão, a 

procura aumenta – para cerca de 500 passageiros por dia – com os veraneantes que se deslocam para 

S. Martinho do Porto, a uma hora de distância e com estação ferroviária muito próxima da praia. O 

apeadeiro de Regueira de Pontes encontra-se encerrado desde 2006. 

 

A Estação de Leiria tem uma reduzida utilização para o transporte de mercadorias. 
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Quais os principais efeitos (impactes) do projecto da 
articulação da Linha do Oeste? 

 

Ao longo do EIA foram analisados os impactes, positivos e negativos, do projecto de articulação. 

 

O principal impacte negativo resultante do projecto de articulação da Linha do Oeste com a Linha 

de Alta Velocidade em Leiria é o impacte visual do novo viaduto da Linha do Oeste no vale do Lis, 

em particular por se encontrar a cotas distintas, oblíquo e com pilares desfasados relativamente ao 

viaduto da Linha de Alta Velocidade. 

 

O s restantes impactes negativos não são relevantes quando se consideram os impactes do troço da 

Linha de Alta Velocidade já aprovada.  

 

Neste troço, os principais impactes ambientais negativos da Linha de Alta Velocidade dizem respeito 

ao ruído na fase de exploração. Efectivamente verificam-se sobretudo situações de acréscimo dos 

impactes já identificados e avaliados no EIA do Lote C1 da Linha de Alta Velocidade: novos taludes 

de aterro ou escavação (nos troços inicial e final da Linha do Oeste), alterações na infiltração e 

disponibilidade de águas subterrâneas, ocupação de cerca de 30 ha de solos, maioritariamente 

ocupados com floresta de produção, afectação de um amial, ruído de tráfego ferroviário e demolição 

de 16 habitações. Este número de habitações é idêntico ao previsto no EIA do Lote C1: 

Alenquer/Pombal. 

 

Como impactes positivos do projecto de articulação há a referir na fase de construção o reforço 

dos efeitos positivos, à escala local, no comércio, restauração, subcontratações e, eventualmente, 

no emprego, que já ocorrerão na construção do Lote C1 da Linha de Alta Velocidade, e, à escala 

regional e nacional, a incorporação por empresas nacionais de parte significativa do investimento. 

Na fase de exploração os principais impactes positivos são os seguintes: 

 

- previsível reforço da competitividade territorial, desenvolvimento económico e criação de 

emprego na área de estudo, beneficiando em particular o eixo urbano Leiria-Marinha Grande, 

devido à localização da Nova Estação de Leiria; 

- contributo para o desenvolvimento das acessibilidades, da mobilidade e da conectividade do 

sistema urbano regional,  

- aumento da centralidade e da competitividade do sistema urbano Leiria-Marinha Grande e da 

sub-região, com consequentes benefícios ao nível do desenvolvimento socioeconómico. 

 

Devem referir-se, ainda, os ganhos ambientais resultantes da transferência do modo de transporte 

rodoviário para o ferroviário, comuns a toda a rede ferroviária de alta velocidade. 

 

A desactivação do troço da Linha do Oeste que serve actualmente Leiria, incluindo a actual Estação 

de Leiria, apresenta alguns impactes negativos, considerados pouco significativos, e alguns impactes 

positivos como a supressão das passagens de nível existentes e a supressão da barreira física 

actualmente existente entre a cidade de Leiria e o rio Lis, assim como o fim de uma fonte de ruído e 
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vibrações que condiciona a qualidade de vida das populações residentes na sua imediação. Apesar do 

EIA ter considerado, de uma forma genérica, os impactes – negativos e positivos – desta 

desactivação, será no processo de AIA específico que eles serão pormenorizadamente identificados, 

avaliados e objecto de medidas de minimização. 

 

Os impactes cumulativos da Linha de Alta Velocidade com a Linha do Oeste são os que resultam da 

combinação dos impactes de ambos os projectos. No que se refere aos impactes negativos são, em 

geral, pouco relevantes – constitui excepção o impacte visual dos viadutos sobre o rio Lis, já 

referido. Por exemplo, o acréscimo de ruído dos comboios da Linha do Oeste é irrelevante quando 

comparado com o ruído provocado pelos comboios de alta velocidade.  

 

 

Quais as principais medidas de minimização dos impactes 
negativos? 

 

O projecto contempla um conjunto de medidas mitigadoras dos impactes negativos quer na fase de 

construção quer na fase de exploração.  

 

As medidas já previstas para a Linha de Alta Velocidade no EIA do Lote C1, previstas na respectiva 

DIA, deverão alargar-se à obra da Linha do Oeste, sempre que aplicáveis. De entre essas medidas 

destacam-se o acompanhamento ambiental e arqueológico da obra, a integração paisagística dos 

taludes de aterro e de escavação, a recuperação das galerias de vegetação ribeirinha nas principais 

linhas de água, a interposição de dispositivos para amortecer as vibrações e a construção de 

barreiras acústicas nos seguintes locais: 

 

- km 0+600 a km 0+900 (ambos os lados); 

- km 3+700 a km 4+500 (lado poente); 

- km 4+500 a km 4+700 (lado nascente); 

- km 9+800 a km 10+100 (lado nascente); 

- km 11+685 a km 11+753 (lado poente); 

- km 11+780 a km 11+900 (lado nascente); 

- km 12+000 a 12+300 (lado nascente). 

 

De entre as medidas adicionais agora propostas destacam-se os trabalhos arqueológicos de registo do 

forno e a construção de uma barreira acústica na Linha do Oeste (km 8+200 a 8+350, do lado 

poente). 
















