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O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) mas que é apresentado num volume separado. Este documento tem 
como objetivo facilitar a divulgação pública do EIA durante o período de consulta pública. 
O RNT apresenta em linguagem simples o conteúdo de todo o estudo de forma a permitir 
que o público em geral se familiarize com as principais questões e efeitos relacionados 
com o projeto. 

Quem pretender obter informação mais detalhada e técnica sobre o projeto e os seus 
efeitos deverá consultar o EIA. O EIA é constituído por quatro volumes: o presente 
documento (Volume I), Relatório Síntese (Volume II), Anexos ao EIA (Volume III) e 
Aditamento ao EIA (Volume IV) estando disponível, durante o período de consulta 
pública: 

 Na Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (www.apambiente.pt)  

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585 
2610-124 Amadora 
Telefone: 214 728 200 

 Na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (www.cm-vfxira.pt):  

Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2 
2600-093 Vila Franca de Xira 
Telefone: 263 285 600 

A elaboração do RNT segue os “Critérios de Boa Prática para a elaboração e Avaliação de 
Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” publicados em 2008 pela 
Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

O que é o Resumo não Técnico? 

http://www.apambiente.pt/
http://www.cm-vfxira.pt/
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O presente relatório apresenta o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo, em fase de Anteprojeto. 

Isso significa que caso a presente intenção de investimento seja aprovada, o proponente deverá 

desenvolver o projeto de execução de acordo com as condicionantes impostas pela avaliação de 

impacte ambiental. 

O proponente do projeto é a empresa Companhia do Porto da Castanheira, Lda (CPC). Trata-se 

de uma empresa constituída em 19 de Maio de 2010 com o objetivo de construir e operar o Cais 

Fluvial de Castanheira do Ribatejo. A atividade da empresa é a movimentação de mercadorias, a 

carga e descarga de embarcações fluviais e navios de pequeno porte, bem como a sua 

transferência multimodal de e para meios terrestres. 

Face à estratégia logística prevista a região para a qual o projeto é agora proposto a CPC 

Companhia do Porto de Castanheira constituiu uma sociedade em parceria com a ETE (Empresa 

de Tráfego e Estiva)1, com o objetivo de desenvolver um porto fluvial que permita a articulação 

com a movimentação do Porto de Lisboa. 

A CPC adjudicou a elaboração do EIA ao IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento 
(www.idad.ua.pt), tendo os trabalhos de realização do estudo decorrido entre os meses de maio 
de 2015 e fevereiro de 2016. Em maio de 2016 a Autoridade de AIA com base na apreciação 
efetuada ao EIA pela Comissão de Avaliação (CA), solicitou um conjunto de elementos adicionais 
que constituem o Aditamento ao EIA. 

No decurso da realização do EIA foram efetuados diversos estudos de campo, de entre os quais se 
destacam: a realização de amostragens para caracterização da qualidade físico-química das águas 
subterrâneas e superficiais (na vala do Carril), a caracterização dos níveis de ruído na zona 
envolvente ao projeto e o levantamento das espécies de animais e de plantas que ocorrem na 
área de estudo. 

A entidade a quem compete a avaliação do presente EIA é a Agência Portuguesa do Ambiente 
(denominada por Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental). 

 

 
 

Em relação aos antecedentes, é de referir que a intenção da construção do Cais Fluvial surge em 
2008 após a aprovação do Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Plataforma Logística de 
Lisboa Norte (PLLN), cuja Declaração de Impacte Ambiental (DIA)2 condicionou a aprovação da 
PLLN à construção de um cais fluvial com vista à promoção da intermodalidade da Plataforma. 

Em 2010, a CPC iniciou contactos com a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo 
apresentando o pedido de Utilização de Recursos Hídricos para licenciamento do projeto do cais 

                                                 

1
 Desde os anos 50 que a ETE faz transporte fluvial no Rio Tejo tendo atualmente a concessão de 3 

terminais: o Terminal Multiusos do Poço do Bispo, o Terminal Multiusos de Lisboa (em Santa Apolónia) e o 
Terminal do Barreiro. Nestes terminais a ETE, com 80 anos de atividade como operador portuário, em 
operações de estiva e desestiva de navios, exerce a sua atividade por concessão em concurso público da 
APL (Porto de Lisboa) com a responsabilidade dos investimentos, manutenção e operações em regime de 
serviço público. 
2
 A DIA foi emitida em 04 de janeiro de 2008. 

Introdução 

Antecedentes 
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fluvial. Posteriormente a ARH enviou à CPC o contrato de concessão para a construção do Cais 
Fluvial em Castanheira do Ribatejo informando que o mesmo será assinado após a obtenção do 
reconhecimento do Interesse Público do Projeto. 

A necessidade do reconhecimento do Interesse Público surge pelo facto do Cais Fluvial se localizar 
em área de Reserva Ecológica Nacional, que de acordo com o seu regime jurídico (Decreto-Lei n.º 
166/2008 de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro) só poderá ser aprovado com reconhecimento do seu Interesse Público. 

Neste processo foram também envolvidas a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CMVFX) que 
classificou o Cais Fluvial como Projeto de Interesse Municipal e a Entidade Regional da Reserva 
Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT) que emitiu parecer favorável relativamente à 
ocupação de solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), uma vez que se trata de uma 
infraestruturas para a qual não se encontra alternativa técnica e economicamente aceitável em 
solos exteriores à RAN. 

O projeto base do Cais foi finalizado em 2011 e no início de 2012 a CPC procedeu à elaboração de 
um dossier de reconhecimento de Relevante Interesse Público o qual foi entregue, nos finais de 
2012, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-
LVT) juntamente com a fundamentação do projeto. Posteriormente, a CCDR-LVT enviou esta 
documentação à Secretaria de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, que em 2013 
pediu esclarecimentos adicionais.  

Nessa sequência a CCDR-LVT, em finais de 2013, solicitou parecer à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) relativamente ao enquadramento do projeto no regime jurídico de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), tendo a APA, no início de 2014, informado que face às características do 
projeto e sua localização deverá ser realizado um estudo de impacte ambiental, em resultado da 
publicação do novo regime jurídico de avaliação de impacte ambiental de 31 de outubro de 2013 
(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro). 

 

 

O local de implantação do projeto do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo situa-se na margem 
direita do rio Tejo, na União de freguesias de Cachoeiras e Castanheira do Ribatejo, no concelho 
de Vila Franca de Xira (Figura 1). 

 

 

Nos últimos anos, as orientações das políticas comunitárias e nacionais, em matéria de 

transportes, têm vindo a preconizar uma aposta cada vez maior na intermodalidade, com vista a 

favorecer o desenvolvimento do transporte marítimo, fluvial e ferroviário, em vez do transporte 

rodoviário. 

São exemplos de orientações de políticas comunitárias a ‘Política Comum de Transportes’ e os 

‘Objetivos Estratégicos e recomendações para a Politica Comunitária de Transporte Marítimo no 

Horizonte 2015’, ambos aprovados pela Comissão Europeia, respetivamente em 2006 e 2010. A 

nível nacional destaca-se o ‘Plano Portugal Logístico’ aprovado pelo Governo Português em 2006 

e o Plano Estratégico do Porto de Lisboa adotado em 2007. 

A importância da atividade logística nesta região e em particular no concelho de Vila Franca de Xira 
revela um forte potencial motivado quer pelas oportunidades regionais, fruto da instalação e expansão 

Quais os principais objetivos e justificação do projeto? 

Onde se localiza o projeto? 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/21200/0630806346.pdf


 

Estudo de Impacte Ambiental do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo 
Resumo Não Técnico                                                                                                                                                                   Pág. 3 de 20 
 

de equipamentos e infraestruturas nos municípios, quer pelas vantagens locativas do concelho de Vila 
Franca de Xira, como sejam as boas acessibilidades e a inserção na área metropolitana de Lisboa. 

 

 
Figura 1– Localização do projeto do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo. 
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No âmbito do ‘Plano Portugal Logístico’ foi construída em Vila Franca de Xira a Plataforma 

Logística Lisboa Norte que se situa junto à área do Cais Fluvial, tendo sido aprovada em 2008. Na 

sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da Plataforma, a Declaração de 

Impacte Ambiental condicionou a sua aprovação, entre outros, a que no prazo de três anos, se 

procedesse à definição e viabilização da ligação intermodal ferroviária/fluvial. 

Perante este facto, no âmbito da primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de 

Xira, foi contemplada na planta de ordenamento uma infraestrutura portuária nesta zona do 

concelho. Assim, a implantação do Cais Fluvial nesta área irá contribuir para complementar a 

estratégia de desenvolvimento logístico que vem sendo planeada para esta área do território de 

Vila Franca de Xira, assegurando uma alternativa de transporte às mercadorias com origem ou 

destinadas à Plataforma Logística de Lisboa Norte e às que circulam no eixo entre Lisboa e o 

centro e norte do País. 

Atualmente o porto de Lisboa movimenta um elevado volume de mercadorias, grande parte 

destinada à região norte de Lisboa, sendo as mercadorias transportadas por camião, o que leva a 

uma grande pressão sobre a rede rodoviária da cidade de Lisboa e concelhos vizinhos. 

Assim, com a existência do Cais Fluvial, o transporte de mercadorias terá uma alternativa com 

grande relevância retirando parte do tráfego rodoviário que circula atualmente na estrada 

nacional 1 e na autoestrada A1, melhorando o nível de circulação destas estradas e a sua 

segurança rodoviária. 

A estratégia de desenvolvimento do cais Fluvial da Castanheira assenta assim na intermodalidade 

necessária para o desenvolvimento do Porto de Lisboa. Ao desenvolver o tráfego fluvial de 

contentores com um nódulo portuário fora do perímetro da cidade, permitirá retirar movimento 

significativo ao tráfego rodoviário já hoje existente 

 

 

O projeto consiste na construção e operação de um cais fluvial na margem direita do rio Tejo, 

junto à Plataforma Logística de Lisboa Norte, em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila 

Franca de Xira. Esta infraestrutura terá a função de servir de cais de carga-descarga de 

contentores. 

O Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo será constituído por três infraestruturas principais, 

nomeadamente, o cais fluvial, rampas de acesso e parque para carga e descarga de contentores. A 

área a ocupar pela totalidade das infraestruturas do projeto é de aproximadamente 1 ha. O acesso far-

se-á por uma estrada que será parcialmente sobreposta ao caminho atualmente existente e que 

ligará o Cais à primeira rotunda da Plataforma Logística de Lisboa Norte (Figura 2). 

O Cais Fluvial será constituído por uma laje em betão armado com uma largura de 22 m × 23 m, 

apoiada sobre 20 estacas, ficando instalado a uma cota de +4.50 m, para evitar que fique 

inundado devido a cheias, mantendo-se assim sempre operacional. 

No cais será instalada uma grua do tipo electro-hidráulica como apresentado na Figura 3, 

considerada como a melhor solução para operações em locais com espaços limitados podendo 

descarregar navios ou barcaças desde uma posição fixa. 

 

 

 

 

Quais são as principais características do projeto? 
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Figura 2 - Implantação das principais infraestruturas do projeto. 
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Figura 3- Exemplo de Grua electro-hidráulica. 

A construção do Cais Fluvial será iniciada pela colocação de um aterro à cota +4.00 m que 

funcionará como plataforma de trabalho. A partir desta plataforma constroem-se as estacas em 

betão armado. Em seguida escava-se o terreno à volta das estacas e começam-se os trabalhos de 

dragagem no leito do rio para obter a configuração final. Aplica-se o enrocamento de proteção e 

posteriormente constrói-se a laje em betão armado. 

Além das estacas da laje do cais, deverão ser construídas outras estacas com a finalidade de 

suportarem cabeços de amarração e outras para servirem de estacas de proteção e para 

facilitarem as manobras das barcaças quando atracadas. 

Após as obras de construção do cais, o aterro que funcionou como plataforma de trabalho, será 

removido. 

Na zona fluvial, junto ao cais, serão realizadas dragagens do leito e efetuado o enrocamento da 

margem do rio. Devido às características das barcaças que irão operar neste cais e também 

devido à cota da baixa-mar, as dragagens na zona de atracação serão realizadas até à cota -4,58 m 

e num comprimento total de 110 m, para que as embarcações com cerca de 90 m nunca fiquem 

encalhadas em baixa-mar aquando da realização de manobras para descarregar ou carregar os 

contentores. 

As rampas de acesso permitirão o acesso entre o Cais e o Parque de Contentores e entre este e a 

estrada que fará a ligação com a rede nacional de estradas. 

Entre o Cais e o Parque de Contentores, a Rampa terá um comprimento de 75 m e a cota de 

implantação varia entre 3 m nos primeiros 30 m junto ao cais e os 4,5 m nos últimos 45 m junto 

ao Parque de Contentores. Entre a Rampa propriamente dita e o Cais será instalada uma outra 

estrutura denominada por Rampa Metálica que permitirá vencer o desnível entre a cota de 3 m 

da Rampa de Acesso e a cota de 4,5 m do cais. 

O parque de contentores terá uma área de 2100 m2, correspondendo a um retângulo de 70 m x 

30 m. Situa-se a 75 m das margens do rio Tejo porque o peso dos contentores poderá constituir 

um efeito desestabilizador. Neste parque será possível alojar entre 200 e 300 contentores. 

O parque de contentores será implantado a uma cota de +4,50 m para evitar que fique inundado 

devido a cheias, mantendo-se assim a sua operacionalidade. 
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Atualmente, o local de implantação do parque de contentores apresenta uma cota média de 

cerca de 1,60 m, pelo que será necessário construir um aterro para atingir a cota de projeto 

(4,5 m). O aterro será iniciado com a construção de um aterro pré-carga até à cota +6.50 m, que 

funcionará durante cerca de 4 meses e que servirá para promover os assentamentos imediatos e 

uma ligeira parte de assentamentos por consolidação do aterro final. 

Posteriormente, os trabalhos serão terminados com a colocação de tout-venant na zona do parque 

de contentores, o que permitirá facilmente corrigir eventuais assentamentos que ocorram ao longo do 

tempo. 

Os aterros serão feitos com detritos de pedreira, saibos ou outros solos equivalentes até às cotas 

definidas no projeto. 

Para a construção dos aterros serão necessárias terras cujo volume total é de 39 063,35 m3. No 

entanto, no final da obra, parte deste volume será retirado, nomeadamente, 15 000 m3 da 

plataforma de trabalho e parte do volume do aterro de pré-carga que após os assentamentos 

ficará à cota de +4,5 m (Quadro 1). As terras virão de uma área de empréstimo ainda não 

identificada nesta fase do projeto. Nas ações de dragagem serão retirados 2 100 m3. As terras que 

serão removidas serão enviadas para um local ainda não identificado nesta fase do projeto. 

Quadro 1 - Movimentações de terras necessários durante a obra. 

Trabalho Volume (m
3
) 

Execução de aterro definitivo (até à cota +4.50 m) 13 749,35 

Execução de aterros provisórios 
Pré-carga (cota 6,50 m) 10 344,00 

Plataforma de trabalho no cais (cota 4,00 m) 15 000,00 

Quanto à estrada de ligação, esta será construída em aterro, aproveitando em parte a existência 

de um caminho rural marginal à vala do Carril. A estrada terá um comprimento de cerca de 380 m 

com uma área aproximada de 5 400 m2. 

A construção do projeto durará aproximadamente 8 meses. O funcionamento terá uma duração 

mínima de 30 anos, equivalente ao período de concessão para uso privativo do domínio público. 

Funcionamento do Cais  

O Cais irá funcionar durante 24 horas por dia durante todo o ano. No início irá empregar 12 

pessoas e no final do período da concessão prevê-se que sejam 18 pessoas a trabalhar. 

Com o funcionamento do cais haverá tráfego fluvial e tráfego de camiões. No tráfego fluvial, 

realizado entre o porto de Lisboa e o Cais, serão utilizadas barcaças tipo “Europa”, com 

capacidade para 99 TEU (contentores de 20 pés), com 90 m de comprimento e calado máximo de 

3,30 m, sem propulsão (Figura 5). As barcaças serão movimentadas por rebocadores (Figura 6). 

 
Figura 5 - Barcaça tipo ‘Europa’. 
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O número de viagens fluviais depende do volume anual de mercadoria a transportar e da 

capacidade utilizada por cada barcaça. No primeiro ano de funcionamento prevê-se o transporte 

de 10 mil contentores, o que representa um total de 56 viagens por ano. No final do período de 

concessão o número de viagens será de 273 por ano. Ou seja, considerando 365 dias por ano, 

espera-se que, em média, haja menos de 1 viagem por dia. 

 
Figura 6 - Rebocador a utilizar na movimentação das barcaças. 

O movimento de camiões, também está dependente do volume anual de carga. Todavia, prevê-se 

que pelo menos 50% dos camiões que vão ao cais fluvial tenham carga de retorno, ou seja, que 

descarreguem e carreguem no porto fluvial. Assim, no primeiro ano da concessão, o número de 

viagens rodoviárias será de 3 750 por ano, ou seja, 15 por dia, considerando 250 dias úteis por 

ano, alcançando as 18 437 voagens no final do período de concessão (74 por dia). 

Nesta fase o projeto não prevê a ligação à rede pública de abastecimento de água. Dado o baixo 

consumo previsto, a solução poderá passar por abastecimento via autotanque. De referir que não 

existirão espaços verdes que necessitem de água para rega. No caso do combate a possíveis 

incêndios a água terá origem no próprio rio Tejo. 

Também não está prevista a ligação à rede de saneamento básico pública. O Cais fluvial será 

servido por instalações sanitárias portáteis e as águas residuais recolhidas periodicamente e 

encaminhadas para destino adequado. 

Relativamente a emissões gasosas, na fase de construção estas terão origem na circulação de 

veículos e máquinas (emissão de poluentes pelos escapes do veículos e levantamento de poeiras 

devido à circulação de veículos no acesso não pavimentado). Na fase de funcionamento as 

emissões gasosas resultam do funcionamento do gerador a gasóleo e do tráfego fluvial e 

rodoviário. 

A movimentação de veículos e máquinas serão fontes de produção de ruído durante a fase de 

construção. Na fase de funcionamento, haverá ruído devido às operações de descarga dos 

contentores entre as barcaças e o parque, ao funcionamento do gerador e à circulação de 

veículos pesados que transportarão os contentores ao seu destino. 

No que respeita aos resíduos, durante a fase de construção é previsível que venham a ser 

produzidos um conjunto de resíduos mais ou menos frequentes em qualquer obra de construção 

nomeadamente embalagens resultantes de alguns materiais utilizados na construção (Resíduos 

de Embalagens) e restos de materiais não aproveitáveis na construção (Resíduos de Construção e 

Demolição).  

Na fase de funcionamento, uma vez que não existirão na área quaisquer tipos de unidades de 

produção, os resíduos produzidos serão pouco diversificados e em reduzidas quantidades e 

estarão associados sobretudo às operações de manutenção das instalações/equipamentos (grua e 

equipamento de movimentação horizontal) e à presença dos funcionários (resíduos domésticos). 
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O local escolhido para a construção do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo deve-se sobretudo 

à proximidade de grandes áreas de logística encontrando-se enquadrado pelo Plano Diretor 

Municipal de Vila Franca de Xira e pelo antecedente de construção da PLLN e respetiva 

Declaração de Impacte Ambiental. 

Devido à necessidade de localizar o Cais Fluvial na proximidade de grandes áreas de logística, 

junto às principais infraestruturas rodoviárias, sem causar incómodos às populações e, pela 

natureza do projeto, a obrigatoriedade de localização nas margens do rio, não se encontram 

alternativas mais favoráveis à sua implantação. 

 

 
 

A área de implantação do projeto do Cais Fluvial é caracterizada por um uso do solo 
predominantemente agrícola com destaque para o uso agropecuário na medida em que o solo está 
ocupado por pastagens que são utilizadas por gado bravo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Pastagens na área envolvente (foto da esquerda) e na área de implantação do parque de 

contentores (foto da direita). 

 

Para além das pastagens destacam-se ainda as áreas não cultivadas com presença de vegetação 
herbácea espontânea. No local diretamente intervencionado pelo projeto, essa vegetação encontra-se 
nas bermas dos caminhos rurais existentes bem como numa zona de aterro correspondente à mota de 
proteção quer na zona da foz da vala do Carril quer na margem direita do rio Tejo. A norte da vala do 
Carril encontra-se também, uma extensa área de vegetação herbácea espontânea.  

A envolvente do local de implantação do Cais Fluvial é caracterizada por uma forte ocupação humana, 
visualizando-se aí uma importante presença de indústrias e equipamentos, o que faz com que esta 
área, em termos de paisagem, tenha uma média qualidade visual mas com uma sensibilidade visual 
elevada pelo facto de se encontrar numa área plana junto ao rio Tejo. 

Este tipo de uso do solo com forte intervenção humana não apresenta relevância do ponto de vista dos 
valores de fauna e flora, pelo que nesta zona não existe nenhuma área importante do ponto de vista 
da conservação da natureza e biodiversidade, designadamente área protegida e/ou pertencente à Rede 
Natura 2000.  

Foram consideradas alternativas de localização do projeto? 

Quais são as principais características da área onde o projeto se localiza? 
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Contudo, ao nível da flora, no rio Tejo destaca-se a presença de dois habitats naturais incluídos na 
Diretiva Habitats, nomeadamente, um habitat formado por salgueiros e outro formado pelos lodaçais e 
areais a descoberto na baixa mar. 

O habitat de salgueiros encontra-se na margem do rio Tejo, encontrando-se muito degradado neste 
local. Este habitat encontra-se melhor conservado para norte da área de intervenção do Cais Fluvial. 

O habitat de lodaçais e areais que ficam a descoberto na maré baixa é potencialmente utilizado por 
algumas espécies de aves que se alimentam neste habitat. Este habitat encontra-se muito bem 
representado mais a sul, na generalidade da área do estuário, a jusante da Ponte de Vila Franca de Xira. 

O rio Tejo, a vala do Carril e as áreas de pastagem favorecem a biodiversidade faunística local, existindo 
comunidades vegetais que dão suporte à fauna. Neste contexto, destaca-se o caniçal (Figura 8) 
presente nas margens da vala do Carril e em alguns locais da margem do rio Tejo bem como a sua 
vegetação ribeirinha a qual favorece a presença no local de várias espécies de aves. 

Ao nível dos peixes, estes são mais abundantes no rio Tejo. Segundo o Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Rio Tejo existirão 37 espécies na bacia hidrográfica, sendo que 20 dessas espécies 
poderão existir no troço próximo da área de implantação do projeto.  

As áreas de pastagem dão suporte a outras espécies típicas da área das lezírias, observando-se aí a 
presença de uma grande variedade de aves incluindo as aves de rapina.  

 
Figura 8 - Caniçal ao longo da vala do Carril. 

Pese embora a variedade da fauna, a generalidade das espécies com interesse conservacionista 
inventariadas não encontram na área de estudo condições favoráveis à sua reprodução. 

No que respeita aos recursos hídricos a área de implantação do projeto, encontra-se inserida na 
bacia hidrográfica do Rio Tejo (RH5), mais propriamente na sub-bacia do estuário do Tejo, sendo 
limitada a nascente pelo rio Tejo e a norte pela Vala do Carril. 

Com base nos dados disponíveis no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do rio Tejo, constata-se que 
94% das massas de água têm classificação de estado inferior a bom, sendo os parâmetros físico-
químicos gerais e os parâmetros biológicos os responsáveis. Em nenhuma das massas de água avaliadas 
se registou violações dos objetivos da qualidade ao nível dos poluentes específicos e das substâncias 
prioritárias, ou outras substâncias perigosas.  

Na Vala do Carril foram efetuadas análises no âmbito do EIA, através da recolha de água na vala a qual 
apresentava cor escura e cheiro típico de esgoto. Das análises realizadas, verificou-se ultrapassagem 
dos valores regulamentares estabelecidos para a água de rega e para os objetivos de qualidade 
mínima das águas superficiais no parâmetro carência bioquímica de oxigénio (CBO5). Constatou-se 
também a ultrapassagem dos valores regulamentares estabelecidos para a água de rega para o 
parâmetro Coliformes Fecais. 
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No que diz respeito às águas subterrâneas a recarga do aquífero é feita por infiltração direta das 
águas da chuva ou a partir das linhas de água. O local da construção do cais fluvial situa-se em 
zona designada para captação de água subterrânea para consumo humano em massas de água 
subterrânea. No entanto não existem captações de água no interior do perímetro da área prevista 
para a implantação do cais fluvial. 

O cais fluvial fica fora dos perímetros de proteção das captações de água para abastecimento 
público presentes na área envolvente nomeadamente nas captações públicas da EPAL do Polo do 
Carregado localizadas cerca de 1 100 m a norte do cais. A via de acesso interceta parcialmente, no 
extremo sul, a zona de proteção alargada das referidas captações 

O furo mais próximo situa-se no monte da herdade de Emaús, a cerca de 1 km a sul da área de 
implantação do projeto. Em termos de qualidade, as análises efetuadas no âmbito do EIA 
mostram que a água se apresenta dentro dos parâmetros definidos para o consumo humano. 

Do ponto de vista de vulnerabilidade à contaminação, face às caraterísticas geológicas o local de 
implantação apresenta uma vulnerabilidade baixa pelo facto das camadas aquíferas estarem 
recobertas por camadas mais ou menos contínuas e espessas de lodos e argilas.  

Face à proximidade do rio Tejo, períodos de chuvas muito intensas combinados com o efeito das 
marés poderão conduzir a cheias. De facto, em termos de ordenamento do território, a área de 
implantação do cais encontra-se classificada na planta de ordenamento como uma área sujeita ao 
risco de inundação. Paralelamente, a área está inserida na Reserva Ecológica Nacional (REN), 
nomeadamente, por ser uma área ameaçada por cheias, mas também por ser uma área de 
máxima infiltração (Figura 9).  

Os estudos realizados para determinar a influência de uma cheia centenária nesta área 
mostraram que os riscos associados de inundação no troço final da Vala do Carril são baixos ou 
insignificantes. 

Na envolvente à área de implantação do projeto não se identificam grandes fontes emissoras nem 
de ruído nem de poluentes atmosféricos. As principais fontes emissoras de ruído dizem respeito 
ao tráfego rodoviário nas estradas nacionais e autoestradas e ao tráfego ferroviário na linha do 
norte. No entanto, de acordo com as medições realizadas no terreno junto às habitações mais 
próximas da área de implantação verifica-se que não existem problemas de poluição sonora. A 
nível da qualidade do ar os dados obtidos nas estações de monitorização revelam que não 
existem atualmente problemas de poluição na zona de abrangência das estações consideradas. 

Contudo ao nível das emissões com gases de efeito de estufa, constatou-se que nesta região, 
depois do concelho de Alenquer, o concelho de Vila Franca de Xira é o que mais contribui para a 
emissão de dióxido de carbono (CO2), devido ao tráfego rodoviário. Em termos de tráfego e 
acessibilidades o concelho de Vila Franca de Xira é atravessado pelas principais estradas que 
servem o país registando grandes volumes de tráfego. 
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Figura 9 - Carta de ordenamento – Áreas de risco ao uso do solo e unidades operativas de planeamento e 
gestão. 
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Com a construção e o funcionamento do projeto do Cais Fluvial, haverá um conjunto de ações 
com potencial para causar efeitos negativos e positivos no ambiente. Na fase de construção os 
principais efeitos negativos resultam do corte de vegetação, da colocação de aterros, da 
movimentação de terras, das dragagens no rio para permitir a aproximação de barcaças, da 
movimentação das máquinas e da instalação e desativação do estaleiro.  

Na fase de funcionamento os efeitos resultam da própria presença e operação do Cais com a 
respetiva circulação de camiões e barcaças para transportar os contentores. 

Na análise efetuada verificou-se que ocorrerão diversos impactes que na maior parte das 
circunstâncias, serão insignificantes ou pouco significativos, temporários e coincidentes com a 
fase de construção. 

Da execução deste projeto resulta a transformação definitiva e irreversível do território, 
materializada numa alteração permanente do uso atual do solo, considerando-se que a 
eliminação de solos com uso agrícola é um efeito negativo. Em termos do ordenamento de 
território, a planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira classifica o 
local de implantação do Cais fluvial e a maior parte do troço da estrada de acesso como ‘espaço 
agrícola de produção tipo I’ os quais estão integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
ocupando o Cais Fluvial 0,53 ha e a estrada de acesso 0,54 ha de RAN. 

A RAN tem como objetivo proteger os solos com maior aptidão agrícola e, de acordo com o seu 
regime jurídico, o Cais Fluvial só pode ser construído caso seja reconhecido interesse público do 
Projeto.  

Quanto à Reserva Ecológica Nacional (REN), o projeto do Cais ocupa 0,87 ha e a estrada de acesso 
0,54 ha. Segundo o regime jurídico da REN existe um conjunto de usos e ações de iniciativa 
pública ou privada que são interditas em áreas de REN. Contudo, são previstas exceções desde 
que os usos e ações sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN e que cumulativamente não 
coloquem em causa as funções das respetivas áreas. No caso do projeto em análise, a ação a levar 
a cabo não se enquadra nas exceções referidas. 

Contudo a legislação prevê que se possam realizar alterações simplificadas da REN tendo por 
fundamento a evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais, decorrente de 
projetos públicos ou privados a executar, com base em alguns requisitos. Complementarmente, o 
regime jurídico da REN refere que “estão igualmente sujeitas a um regime procedimental 
simplificado as alterações de delimitação da REN decorrentes de projetos públicos ou privados 
objeto de procedimento de que resulte a emissão de declaração de impacte ambiental ou decisão 
de incidências ambientais favorável ou condicionalmente favorável.” 

Estando o projeto localizado numa área ameaçada pelas cheias, a ocupação de uma parte deste 
espaço poderá, potencialmente, aumentar o risco de inundações na área envolvente, podendo 
colocar em causa a segurança de pessoas e bens. Os potenciais riscos de inundações resultam da 
construção do aterro para o parque de contentores e rampas de acesso os quais irão ocupar uma 
área de cerca de 0,6 ha e serão colocados à cota 4,5 m. 

De acordo com os estudos realizados, para avaliar estes efeitos das inundações no âmbito da 
construção Plataforma Logistica Lisboa Norte (PLLN), com uma área 100 vezes superior à do 
projeto do cais fluvial, concluiu-se que o aterro da PLLN contribui para uma sobre-elevação na 
ordem de 1 cm, sendo o efeito praticamente nulo no andamento dos níveis do rio Tejo. Dessa 

Como é afetado o ambiente após a implementação do Cais Fluvial e que 
medidas serão tomadas para diminuir os efeitos negativos? 
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forma, em situação de cheia não se alterará significativamente o nível da cota de água não 
havendo assim alteração nos riscos de inundação, comparativamente com a situação sem PLLN. 

Assim, e considerando que a área de implantação do Cais Fluvial na qual serão efetuados aterros 
(parque de contentores e rampas de acesso), é de apenas 0,6 ha e que será instalado à cota 
+4,5 m, o efeito cumulativo do cais fluvial perante a situação já estabelecida é desprezível, não 
implicando o incremento dos riscos de inundação na área envolvente. 

Relativamente ao facto da área ser considerada estratégica para a proteção e recarga de 
aquíferos, constatou-se que em termos geológicos e geomorfológicos as camadas aquíferas estão 
cobertas por camadas mais ou menos contínuas e espessas de lodos e argilas, com espessura de 
dezenas de metros levando a que esta área tenha uma permeabilidade muito baixa ou 
praticamente nula. Assim, face ao isolamento permitido pelos lodos que é suficiente para limitar 
as contaminações ao nível das águas subterrâneas, o Cais Fluvial não afetará os recursos hídricos 
subterrâneos, quer em qualidade quer em quantidade, nem sequer perturbará a função 
preconizada pela REN. 

O corte da vegetação ribeirinha na margem do rio Tejo e as operações de dragagem constituem 
ações com potencial efeito na REN. A vegetação ribeirinha tem como função controlar a erosão 
fluvial da margem do rio Tejo, e a sua destruição poderá levar a condições de erosão local, pelo 
menos enquanto o enrocamento não é construído. Será no entanto uma situação temporária e 
muito localizada que será minimizada com a construção do enrocamento. 

No entanto, em termos de flora, a vegetação ribeirinha e a margem do Rio Tejo fazem parte de 
habitats naturais constantes da diretiva habitats. Assim, o corte e o enrocamento provocam um 
efeito permanente mas pouco importante na medida em que a reduzida afetação em área desses 
habitats e a abundância desses habitats na área envolvente não coloca em causa a sua 
abundância/distribuição local não interferindo a conservação da natureza na região. 

Naturalmente que as operações de aterro e circulação de veículos pesados no local se traduzem 
de imediato na destruição dos habitats aí presentes (de natureza agropecuária), afetando 
sobretudo as comunidades da fauna e da flora locais. No entanto, considerando que neste local 
não se reproduzem espécies com especial interesse em termos da conservação da natureza, a 
afetação dos valores naturais é pouco importante. Apesar disso o EIA recomenda a 
implementação de algumas medidas na fase de construção do projeto. 

Relativamente às dragagens, preveem-se efeitos ao nível dos recursos hídricos superficiais, 
nomeadamente ao nível da secção de vazão e no risco de poluição da água. Com a remoção de 
2 100 m3 de sedimentos do rio Tejo haverá uma alteração da secção do rio que é considerada 
irrelevante face ao baixo volume de sedimentos a retirar. Os efeitos na qualidade da água 
resultam das atividades de construção, originando um aumento de sólidos suspensos e estão 
dependentes da composição química dos sedimentos, que em caso de estarem contaminados 
tenderão a dispersar-se no rio. A presença do estaleiro nas proximidades do rio é outro fator de 
potencial risco de poluição, uma vez que aí poderão estar armazenadas substâncias suscetíveis 
de, em caso de derrame, causarem poluição. 

No caso concreto do estaleiro o EIA propõe medidas que se relacionam com o seu afastamento à 
margem do rio, com a impermeabilização dos locais de armazenamento de substâncias 
suscetíveis de causarem poluição e com a própria gestão dos resíduos gerados e que são 
temporariamente armazenados no estaleiro. 

Uma vez que na fase atual em que o projeto é apresentado ainda não se conhece a qualidade dos 
sedimentos a dragar nem a sua influência na qualidade da água, o EIA recomenda que seja 
efetuada a caracterização desses sedimentos de acordo com a legislação aplicável. Esse estudo 
deve ser apresentado em fase de submissão do projeto de execução para avaliação da 
conformidade ambiental do projeto de execução. Em função da qualidade dos sedimentos deverá 
ser definido o destino mais adequado a dar aos sedimentos. 
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Relativamente aos solos e uso do solo, prevê-se a ocorrência de alterações texturais e estruturais 
na área de implantação do Cais e da estrada de acesso, resultantes sobretudo dos aterros e da 
ocupação do espaço. Contudo, uma parte dessa ocupação será realizada sobre uma área de 
aterro já existente e, portanto, já artificializada. A restante área a ocupar é dominada por 
pastagens para gado-bravo, que têm já hoje, problemas de drenagem com o respectivo 
condicionamento de outra utilização agrícola. Resulta assim, que o efeito sobre o uso do solo é 
muito pouco importante. 

Quanto à paisagem, as ações de construção, sendo elas temporárias, terão um efeito negativo 
pouco significativo. Contudo, durante a fase de funcionamento, com a presença do parque de 
contentores e da grua haverá um efeito poderá ser significativo pelo facto de a área apresentar 
uma elevada sensibilidade visual. Nesse sentido, o EIA recomenda a realização e implementação 
de um Plano de Integração Paisagística que reduzirá o impacte do projeto sobre a paisagem que 
passará a ser pouco significativo. 

Tendo em conta que na área de implantação do Cais fluvial e estrada de acesso, não foram 
identificados elementos de património arqueológico, o projeto não interfere direta ou 
indiretamente com elementos de valor patrimonial. Por outro lado, o potencial arqueológico é 
nulo, não existindo desta forma impactes negativos. De qualquer modo, durante a fase de 
construção, o EIA recomenda o acompanhamento arqueológico nas frentes de obra a 
desenvolver. 

Durante as atividades de construção e sobretudo com a circulação de veículos pesados para 
transporte de terras para a construção dos aterros e com a movimentação de máquinas, são 
expectáveis efeitos negativos com consequências na degradação ambiental devido a emissões de 
ruído, poeiras e outros poluentes. 

Ao nível do ambiente sonoro (emissões de ruído) a movimentação e operação de maquinaria pesada 
provocará, durante a fase de construção, um aumento dos níveis de ruído. Contudo, estes efeitos 
estão limitados às zonas onde decorrem as obras e, uma vez que os aglomerados populacionais 
mais próximos da obra são o lugar da Vala do Carregado, a cerca de 700 m a norte do cais fluvial, e 
Castanheira do Ribatejo, situada a cerca de 1,9 Km a poente, considera-se que estes dificilmente serão 
afectados pelo ruído causado por estas atividades. 

Durante a fase de funcionamento do Cais Fluvial, a circulação e veículos pesados e das barcaças irão 
alterar as características sonoras da área de intervenção. Contudo, face à distância a que os recetores 
sensíveis (habitações) mais próximos se encontram, segundo o estudo de ruído elaborado não ocorrerá 
incumprimento da legislação. 

Quanto ao transporte efetuado por via rodoviária que, de acordo com o projeto, está estimado em 15 
camiões por dia no início de funcionamento podendo alcançar os 74 veículos/dia no ano horizonte do 
projeto (30 anos), o seu efeito no ambiente sonoro será localizado nas vias por onde circulam. Tendo 
em conta que, a maioria das vias rodoviárias já possui grande volume de tráfego e que os camiões irão 
circular maioritariamente pela A1 não são esperados efeitos negativos significativos diferentes dos que 
atualmente existem. Além disso o EIA apresenta como medida a não realização de cargas/descargas 
rodoviárias no período noturno. 

Ao nível da qualidade do ar, durante a fase de construção haverá um aumento do teor de partículas 
(poeiras) na atmosfera ocorrendo efeitos negativos na qualidade do ar local. No entanto, devido aos 
ventos dominantes de norte, não se preveem efeitos negativos sobre a população vizinha. Contudo, 
como medida de minimização, na fase de construção propõe-se a aspersão das áreas de aterro e 
caminhos de acesso não pavimentados como forma de evitar o levantamento de poeiras. 

Em fase de funcionamento as emissões associadas à movimentação de camiões e barcaças são 
menores que na situação atual. No entanto, a presença do gerador no local do cais contribui para um 
ligeiro incremento das emissões de alguns poluentes atmosféricos em relação à situação atual. Nesse 
sentido, o EIA propõe a substituição do gerador por uma ligação do cais fluvial à rede elétrica fazendo 
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assim com que os efeitos do projeto sobre a qualidade do ar passem a ser positivos, demonstrando 
assim o benefício do transporte fluvial em detrimento do transporte rodoviário. 

Ainda na vertente das emissões atmosféricas verifica-se que a transferência modal entre o meio 
rodoviário e o meio fluvial se traduz em efeitos positivos na ótica da mitigação das alterações 
climáticas na medida em que o projeto evidencia uma diminuição das emissões de dióxido de 
carbono. Essa diminuição torna-se mais importante à medida que a carga transportada aumenta. 

A concretização deste projeto, nomeadamente a execução da construção, implicará um 
investimento com repercussões positivas ao nível da sócio economia, nomeadamente, na criação 
de emprego e atividades económicas, tanto à escala local como regional. Posteriormente, com o 
início do funcionamento do Cais Fluvial, este será responsável pela geração de um volume de 
emprego de 12 pessoas chegando ao fim do horizonte do projeto a 18 pessoas. Por forma a 
valorizar ainda mais este efeito, o EIA recomenda que na subcontratação de empresas, 
contratação de serviços, aquisição de produtos e recrutamento de mão-de-obra, seja dada 
prioridade à mão-de-obra e às empresas de base local e regional, medida a desenvolver 
preferencialmente em articulação com entidades locais (autarquias, centros de emprego, 
associações empresariais).  

Ao nível das atividades económicas, os efeitos positivos serão mais importantes na fase de 
funcionamento contribuindo para aumentar a intermodalidade dos meios de transporte com 
forte redução dos custos das empresas em matéria de transportes e logística.  

Em súmula, após a implementação das medidas mitigadoras da fase de construção é expectável 
que ocorram 21 impactes: 3 positivos e 18 negativos. Verifica-se que 77,8% dos impactes 
negativos (14 impactes) são insignificantes e que 22,2% (4 impactes) são pouco significativos, não 
se prevendo assim a ocorrência, nesta fase, de nenhum impacte negativo significativo ou muito 
significativo. 

Na fase de funcionamento, após a implementação das medidas de mitigação propostas prevê-se a 
ocorrência de 13 Impactes: 5 positivos e 8 negativos. Quanto aos impactes negativos 87,5% (7 
impactes) serão insignificantes e apenas 12,5% (1 impacte) será pouco significativo não se 
identificando assim impactes negativos significativos ou muito significativos. Quanto aos impactes 
positivos prevê-se que 3 impactes sejam pouco significativos e 2 sejam significativos, destacando-
se neste caso a diminuição das emissões atmosféricas, nomeadamente no que respeita às 
emissões de gases com efeito de estufa e a dinamização da atividade logística através da 
promoção da intermodalidade. 

A implementação do projeto, com o conjunto de medidas propostas pelo EIA traduz-se assim na 
ocorrência de impactes positivos ao nível do emprego, da atividade logística, da intermodalidade, da 
emissão de poluentes atmosféricos e da emissão de gases com efeito de estufa. 

A importância da intermodalidade e da aposta em meios e redes de transporte mais eficientes, 
como fator de acréscimo de competitividade, está presente nos objetivos do Programa Nacional 
Politica de Ordenamento do Território e no Plano Regional de Ordenamento da Área 
Metropolitana de Lisboa. Neste contexto, o projeto do Cais Fluvial contribui de modo positivo 
para alcançar dos objetivos destes instrumentos de gestão territorial.  

De salientar, que no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da PLLN, ficou patente a 
importância da construção de um Cais Fluvial com vista à promoção da intermodalidade no sistema de 
transportes. Face à sua importância, o Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira contempla na sua 
planta de ordenamento a localização nesta área de um Cais Fluvial. 
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Na área envolvente ao local de implantação do projeto existem outras ações que poderão ter 
efeitos cumulativos no ambiente, sobretudo ao nível das componentes que atualmente já se 
encontram ou poderão encontrar em situação desfavorável, nomeadamente ao nível da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) e habitats naturais protegidos. 

Entre as ações com possíveis efeitos cumulativos destacam-se a Plataforma Logística de Lisboa 
Norte, a Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo, Nó de Acesso à A1 e travessia do Tejo 
(ponte das Lezírias). 

A área envolvente ao local de implantação do projeto e a própria área do projeto tem observado 
ao longo das décadas um incremento significativo da pressão sobre os recursos naturais. Alguns 
destes recursos, devido à sua importância para o equilíbrio do ecossistema e dos seus serviços, 
encontram-se protegidos por instrumentos de gestão territorial nomeadamente pela REN e RAN. 

O facto de ser uma área implantada em aluviões do Tejo, tradicionalmente utilizados para 
agricultura, fez com que estes solos fossem classificados como RAN e inseridos na REN. 

A inserção da área de implantação do projeto na REN deveu-se ao facto de se estar em presença 
de zonas ameaçadas por cheias, de áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, de 
cursos de água e respetivos leitos e margens e respetivas faixas de proteção. 

De destacar ainda a presença de habitats naturais classificados associados às margens do rio Tejo 
e que importa preservar. 

No entanto, face à sua localização, estes terrenos têm vindo ao longo dos anos a ser ocupados por 
projetos/infraestruturas que de alguma maneira têm afetado a sua funcionalidade como um todo. 
Entre os projetos em causa contam-se as plataformas logísticas e as infraestruturas rodoviárias 
(Ponte das Lezírias e Nó de acesso à A1 que permite a ligação entre as áreas de logística e a rede 
de autoestradas). 

As referidas ocupações têm-se traduzido numa artificialização global do território, com 
diminuição das áreas de RAN e REN devido à construção de aterros e impermeabilizações e à 
destruição de habitats ribeirinhos. Globalmente, essas ocupações causam o incremento das 
escorrências superficiais e a diminuição da recarga do aquífero. 

Conjugando o projeto em avaliação com as intervenções já existentes, tem ocorrido uma 
artificialização e/ou impermeabilização de extensas áreas nas proximidades do rio Tejo afetando 
de forma significativa os solos e dos vários ecossistemas de REN. 

No caso dos Habitats o efeito cumulativo tem menor relevância na medida em que apenas duas 
das ações em causa (cais fluvial e ponte das Lezírias) afetam habitats protegidos nas margens do 
rio Tejo numa área muito reduzida. 

Globalmente, o contributo do cais para a afetação dos recursos em causa é insignificante, 
representando, nesse contexto, quer no caso da REN quer no caso da RAN, menos de 1% da área 
total afetada. 

Apesar da afetação dos recursos, o conjunto de ações referidas tem efeitos cumulativos positivos 
e significativos, criando sinergias que promovem dinâmicas socioeconómicas, designadamente no 
emprego e no desenvolvimento da atividade logística, apresentando o cais fluvial um papel 
estratégico na promoção da intermodalidade regional. 

 

Quais são os efeitos do projeto quando conjugados com os efeitos de outros 
projetos previstos para a área de estudo? 
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A evolução das condições atuais desta área geográfica depende de vários fatores, difíceis de 
controlar e prever, devido às rápidas alterações de dinâmicas macroeconómicas e da capacidade 
dos municípios em influenciar a captação de investimentos, encontrando-se muito dependente 
dos instrumentos de gestão territorial em vigor. 

No caso dos instrumentos de Gestão Territorial entre os quais se destaca o PDM de Vila Franca de 
Xira e o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML) em revisão, as suas estratégias de desenvolvimento para este local centram-se no 
facto de a área de estudo apresentar uma concentração de um conjunto de infraestruturas afetas 
à logística e à promoção da intermodalidade fluvial. 

Neste sentido e, apesar de atualmente a área da Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN), 
embora infraestruturada, não se encontrar ainda em funcionamento, é previsível que no futuro se 
concretizem as estratégias do PDM incentivadas pelo PROTAML, no sentido de haver uma 
crescente ocupação da Plataforma e da área de expansão designada como U1 (Figura 10). 

A área de expansão U1 tem como objetivos, entre outros, acolher novas atividades económicas e de 
logística, e definir o desenho urbano dos espaços para multiusos em articulação com as outras 
categorias de espaço. 

A revisão do PROTAML, propõe um conjunto de diretrizes que, entre outras, passam por: 

 Dinamizar o transporte fluvial de mercadorias no estuário do Tejo, com vista a tirar 
partido das capacidades instaladas e viabilizar o funcionamento e o aproveitamento de 
novas zonas logísticas previstas no arco ribeirinho; 

 Estudar as soluções alternativas eficientes de escoamento das mercadorias a partir do 
terminal de Alcântara, atendendo aos compromissos assumidos de expansão do 
terminal de carga e garantindo soluções eficientes e sustentáveis e que não ponham 
em causa as demais funções essenciais dos sistemas rodoviário e ferroviário de 
suporte. 

 Concentrar a atividade logística na Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo, 
reforçando a Porta Logística Norte da AML definida no Plano Sectorial Portugal 
Logístico e tirando partido das acessibilidades rodo-ferroviárias e de transportes 
fluviais previstas; 

 Articular a centralidade de Alverca / Bobadela com a área de atividades do MARL e 
com a Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo como espaços privilegiados para 
a implantação de atividades ligadas à indústria e logística. 

Neste contexto as dinâmicas de ocupação desordenada do território tenderão a ser substituídas 
pela ocupação destas novas zonas planeadas. Os ramos da logística, do comércio grossista e dos 
transportes são os que têm melhores condições de desenvolvimento na área devido às 
classificações de uso do solo em vigor e pelas excelentes acessibilidades rodoviárias. 

O território dos concelhos Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja continuará a ser 
caracterizado por uma marcada ocupação urbana e industrial na faixa ribeirinha do rio Tejo. 

Em termos demográficos, as boas condições de acessibilidade irão traduzir-se na manutenção da 
tendência registada nas últimas décadas de crescimento da população nos concelhos da área de 
estudo, embora com diferenciações significativas, quer entre concelhos quer dentro de cada 
concelho.  

O que acontecerá na área do projeto caso este não obtenha aprovação? 
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Figura 10 - Extrato da Planta de Ordenamento enquadrando o cais fluvial com os Espaços Multiusos onde se 

identificam a Plataforma Logística e a unidade U1. 

Tendo em conta as boas acessibilidades e a existência de espaço industrial disponível para a 
instalação de empresas, é previsível a continuação da ocupação empresarial/industrial na 
freguesia de Castanheira do Ribatejo e, consequentemente, que haja uma maior ocupação urbana 
sobretudo à volta da Castanheira do Ribatejo. 

No cenário em que o Cais Fluvial não venha a ser aprovado, é de referir que embora não seja 
impeditivo das ocupações das áreas de logística anteriormente descritas atrasará com certeza a 
sua dinâmica de ocupação, desperdiçando-se a enorme vantagem de ser uma plataforma 
multimodal com aproveitamento do transporte fluvial e das suas vantagens acrescidas, 
nomeadamente, ao retirar elevado volume de tráfego rodoviário das zonas urbanas de Vila Franca 
de Xira e de Lisboa. 

No que respeita ao local de implantação, tendo em conta a sua sensibilidade e características, 
traduzidas na classificação como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, é 
previsível que a lezíria se mantenha afeta à atividade agrícola com predomínio da pastagem (gado 
bravo) pelo que no global as condições naturais dessa área serão mantidas. 
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Na sequência dos trabalhos desenvolvidos e apresentados no EIA concluiu-se que na sequência da 
construção e funcionamento do Cais Fluvial, após a implementação do conjunto de medidas 
propostas pelo EIA, não existem efeitos negativos importantes. A grande maioria dos efeitos 
comprovados é pouco importante ou insignificante.  

Contudo, existem algumas incertezas ao nível dos recursos hídricos superficiais, no que respeita à 
qualidade da água, pelo facto de se desconhecer a composição dos sedimentos a dragar. 

O EIA propõe a realização de um programa de monitorização para as águas superficiais, caso o 
estudo de caracterização dos sedimentos a dragar conclua que esses se encontram contaminados. 
Nesse caso é proposto o desenvolvimento de um programa de monitorização a detalhar em fase 
de projeto de execução  

O programa de monitorização deverá ser realizado durante a obra de dragagem com início antes 
desta para definição da situação base. As estações de amostragem deverão situar-se no rio Tejo a 
montante do local da dragagem, no local da dragagem e a jusante da dragagem por forma a 
percecionar os eventuais impactes da ação de dragagem sobre a qualidade da água do rio. 

 

Como verificar a eficácia das medidas propostas para diminuir os efeitos 
negativos? 


