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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto 
Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da 
Rainha, entre os Km 20+320 e 107+740 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Estudo Prévio 

Tipologia do projeto 
Alínea c), do n.º 10, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1º, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Concelho de Sintra (freguesias de Rio de Mouro, Algueirão - Mem Martins, 
União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, de Cacém e S. Marcos, de 
Queluz e Belas, de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar). 

Concelho de Mafra (União de Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, de 
Malveira e São Miguel de Alcainça, de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das 
Galés, de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário e freguesia de 
Milharado). 

Concelho de Sobral de Monte Agraço (freguesias de Sapataria, de Santo 
Quintino e de Sobral de Monte Agraço). 

Concelho de Torres Vedras (freguesia do Ramalhal, União de Freguesias de 
Dois Portos e Runa, de Santa Maria, São Pedro e Matacães, de Campelos e 
Outeiro da Cabeça). 

Concelho de Cadaval (União de Freguesias de Cadaval e Pêro Moniz). 

Concelho do Bombarral (União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo, 
freguesias do Carvalhal e da Roliça). 

Concelho de Óbidos (União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral 
da Lagoa, freguesia de Gaeiras). 

Concelho de Caldas da Rainha (União de Freguesias de Santo Onofre e Serra 
do Bouro, de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, de Tornada e 
Salir do Porto). 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 
definidos nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, nomeadamente 
Zonas de Proteção de Monumentos Nacionais (Aqueduto das Águas Livres, 
Aqueduto de Torres Vedras/ Aqueduto da Fonte dos Canos, Igreja Paroquial 
de Torres Vedras/Igreja de São Pedro e São Tiago, Ermida da Senhora do 
Ameal e Castelo de Óbidos e todo o conjunto urbano da vila), Monumentos e 
Imóveis de Interesse Público, classificados e em vias de classificação (Estância 
Termal dos Cucos e respetivo Parque, Edifício onde está instalado o Asilo de 
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Inválidos, Castelo de Torres Vedras/Castelo e cerca urbana de Torres Vedras, 
Capela e Forte de São Vicente, Solar dos Melos e Castro, respetiva ermida e 
terreno adstrito ao Solar, Capela de São Lourenço, incluindo todo o seu 
recheio, Capela de Nossa Senhora do Carmo/Ermida de São João do 
Mocharro e Necrópole, Forte da Feira, Reduto do Outeiro da Forca/Forte da 
Forca - Incluído na classificação das Linhas de Torres). 

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

A Linha do Oeste desenvolve-se ao longo de cerca de 200 km entre Agualva-
Cacém (km 17+343 - Linha de Sintra) e a Figueira da Foz (km 215+185), em via 
única, não eletrificada, e inclui um total de 23 Estações e 28 Apeadeiros.  

O projeto em avaliação corresponde a um troço da Linha do Oeste, entre 
Mira Sintra/Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740), numa 
extensão de cerca de 87 km, e tem como principal objetivo melhorar as suas 
condições de exploração dotando-a de padrões de qualidade, fiabilidade e 
segurança exigíveis a um troço da Rede Ferroviária Nacional. 

Assim, o projeto de Modernização da Linha do Oeste incidirá na eletrificação 
da totalidade do troço, na criação de dois Desvios Ativos (duplicação de via) 
em duas zonas distintas e na retificação de alguns troços e curvas, de modo a 
melhorar a velocidade e os tempos de percurso. Haverá lugar à supressão de 
26 Passagens de Nível que serão substituídas por 15 Passagens Desniveladas. 

O projeto de Modernização da Linha do Oeste corresponde ao conjunto das 
seguintes intervenções: 

Eletrificação de todo o troço, que inclui: 

� A construção de uma Subestação de Tração na freguesia de Runa (km 
58+240).  

� A ligação ao sistema elétrico de serviço público através de linha elétrica 
de 220 kV com um comprimento de 1,7 km, que ligará a Subestação de 
Tração à Subestação da Carvoeira, da REN. 

� A instalação do sistema de catenária no sistema 2x25 kV. 

� A instalação de um Posto de Zona Neutra do Sabugo ao km 26+600 do 
lado esquerdo e de 5 Postos Autotransformadores. 

Intervenções no traçado da via, que inclui: 

� Duplicação da via em dois troços: Desvio Ativo 1, entre o km 20+700 e 
30+438 e Desvio Ativo 2, entre o km 38+070 e 44+300.   

� Retificações de traçado entre os seguintes quilómetros: 72+300/72+845, 
km 78+490/km 78+845, km 80+450/km 81+600, km 84+990/km 85+550 e 
km 86+175/km 86+500. 
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� Construção da Variante do Outeiro entre os km 75+383/77+338. 

� Remodelação dos Túneis: Sapataria, ao km 44+822; Boiaca, ao km 
62+361; Cabaço, ao km 62+73; e Certã, ao km 63+347. 

� Movimentações de Terra: escavação de 455 026 m3 de terras e 
necessidade de 188 552 m3 de terras para aterros. Reutilização de 
277 496 m3 e 177 530 m3 de terras a levar a depósito (Pedreira da Pedra 
Furada e plataforma abandonada pela criação da Variante do Outeiro).  

� Melhoramento da drenagem transversal e longitudinal existente e 
implantação de nova drenagem nos troços em que a via será duplicada. 

� Aplicação de balastro novo nas linhas de duplicação. Aparelhos de 
mudança de via (AMV) Cogifer ou equivalentes, constituídos por carril 
54E1 e travessas de madeira. 

� Colocação de vedação ao longo dos dois Desvios Ativos por questões de 
segurança. No restante traçado colocação de vedações na zona das 
Estações e na Variante do Outeiro e de retificação de curvas, quando 
estas zonas já possuam vedações, mantendo-se a situação atual nas 
restantes.  

Intervenções nas Estações e Apeadeiros (11 Estações: Sabugo, Pedra Furada, 
Mafra, Malveira, Pero Negro, Dois Portos, Torres Vedras, Ramalhal, Outeiro, 
Bombarral e Caldas da Rainha e 12 apeadeiros: Telhal, Alcainça-Moinhos, 
Jerumelo, Sapataria, Zibreira, Feliteira, Runa, Camarão, Paúl, S. Mamede, 
Dagorda e Óbidos; desativação dos Apeadeiros de Alcainça-Moinhos e 
Camarão e passagem do Apeadeiro de S. Mamede a Estação): alteamento dos 
cais de passageiros, garantia de uma extensão útil e de uma largura mínima 
das plataformas, colocação de abrigos de passageiros, rampas devidamente 
adaptadas, mobiliário urbano e equipamentos, de faixas de segurança, 
encaminhamento e cautela, e de pavimento em borracha tipo "Strail" nos 
atravessamentos de nível entre plataformas. 

Intervenções ao nível das Passagens de Nível (PN) e Restabelecimentos: 
supressão de todas as Passagens de Nível nas zonas de duplicação de via, 
(Desvios Ativos 1 e 2); encerramento de 26 PN a substituir por 15 
restabelecimentos, dos quais 11 serão executados previamente à 
modernização da Linha do Oeste, uma vez que foram considerados 
prioritários no âmbito da redução da sinistralidade nos atravessamentos da 
Linha e 4 integram o projeto (nomeadamente a PS ao Km 54+870, na zona de 
Dois Portos, a PS ao km 58+942, na zona de Runa, a PI ao km 79+340, na zona 
de Pêro Moniz e a PS ao km 99+718, na zona de Óbidos); manutenção de 24 
PN; substituição de 3 PN por atravessamento de via nas respetivas Estações e 
Apeadeiros; supressão de 3 PN de peões e 6 atravessamentos de via 
correspondentes aos atravessamentos nas Estações e Apeadeiros; construção 
de uma Passagem Superior de Peões ao km 87+383, na Estação do Bombarral.  

A obra será executada sem interrupção de serviço, prevendo-se que tenha 
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uma duração de 18 meses, tendo em conta a duração de cada uma das 

intervenções previstas, prevendo-se a continuidade da exploração ferroviária 

durante a execução das obras, bem como dos serviços prestados pelas 

infraestruturas enterradas existentes. 
 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 06/10/2017, após receção de todos os elementos necessários à sua boa 
instrução.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da APA, da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), do Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, IP (LNEG), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do 
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de 
Agronomia (CEABN/ISA). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da 
documentação adicional e consulta do estudo prévio: 

- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, 
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de 
Aditamento ao EIA.  

- Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira 
geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas 
pelo que o EIA foi declarado conforme a 07/02/2018. 

- Sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou 
que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos 
complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 
dias úteis, desde 14 de fevereiro a 27 de março de 2018. 

• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: 
Câmaras Municipais de: Sintra, Mafra, Torres Vedras, Sobral de 
Montagraço, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha; Autoridade 
Nacional da Aviação Civil; Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional; 
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo; Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas – CNEMA Santarém; EDP - 
Eletricidade de Portugal; REN -Rede Elétrica Nacional; REN Gasodutos; 
Autoridade Nacional de Comunicações; ERRALVT - Entidade Regional da 
Reserva Agrícola LVT; Direção Geral Agricultura e Desenvolvimento 
Regional; Turismo de Portugal; Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
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I.P; e, Direção Geral de Energia e Geologia. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa 
que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada 
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a 
visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a participação 
pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo 
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do 
Código do Procedimento Administrativo. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e 
emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 10 do 
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos 
os pareceres das seguintes entidades: 

ICNF 

A área de implantação do projeto não interfere com Áreas Classificadas, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de julho. 

Flora e vegetação 

Das 17 espécies de flora protegida e 5 espécies RELAPE indicadas pelo EIA 
como podendo ocorrer na área de estudo, apenas 3 foram confirmadas no 
campo: Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus e Ulex densus. 

Tendo em conta que o trabalho de campo foi realizado no inverno, e que a 
maioria das espécies não apresentava elementos que permitissem a sua 
deteção e identificação, deve ser efetuada uma prospeção dirigida às 
espécies que abaixo se indicam, a realizar durante época adequada para a sua 
correta identificação e indicando transectos/pontos de inventário a utilizar. 

As espécies alvo de prospeção devem ser: 

� As constantes do quadro 4.6.1 (página 140 do Relatório Síntese): 
espécies protegidas identificadas pelo EIA como potencialmente 
ocorrentes na área de estudo (à exceção de Limonium multiflorum). 

� Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica; Linaria amethystea 

subsp. multipunctata; Tanacetum mucronulatum; Carduus lusitanicus 

subsp. broteroi; Euphorbia paniculata subsp. welwitschii (espécies 
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endémicas referenciadas para a área e referidas no EIA). 

� Lathyrus setifolius L. (espécie muito rara em Portugal e referida no 
elenco florístico potencial apresentado no EIA). 

Face ao resultado da prospeção, deve ser feita a respetiva avaliação de 
impactes e eventual definição de medidas de minimização. 

Deve, também, ser efetuada a atualização/correção do elenco florístico 
apresentado no Anexo IV (elenco florístico dos habitats observados na área 
de estudo), uma vez que contem erros ortográficos, itens incompreensíveis e 
nomenclatura desatualizada. 

Fauna 

Mamíferos 

Das 27 espécies indicadas no EIA como de ocorrência potencial na área de 
estudo, 8 delas estão inseridas nos anexos II, IV ou ambos do DL nº 140/99 de 
24 de abril na sua atual redação. 

Relativamente ao estatuto de conservação em Portugal, o coelho-bravo está 
classificado como Quase Ameaçado e quatro espécies de morcegos estão 
classificados como Vulneráveis (o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-
de-ferradura-pequeno, o morcego-rato-grande o morcego-de-peluche). O 
morcego-arborícola-pequeno e o leirão estão classificados como 
Insuficientemente Conhecidos (DD). Não são conhecidos abrigos de morcegos 
a menos de 5 km da área de estudo. Apenas foi confirmada a presença de 
raposa e javali. 

Aves 

Das 102 espécies de ocorrência potencial na área de estudo, 9 estão inseridas 
no anexo I do DL nº 140/99 de 24 de abril na sua atual redação.  

No que respeita ao seu estatuto de conservação, 3 espécies estão 
classificadas como Vulneráveis (açor, maçarico-das-rochas e noitibó-de-nuca-
vermelha) e 5 como Quase Ameaçadas (peneireiro cinzento, águia calçada, 
bique-bique, bufo-real). Foram observadas no terreno 46 espécies. 

Répteis e anfíbios 

Das 9 espécies de anfíbios e 13 de répteis indicadas como de ocorrência 
potencial na área de estudo, 4 espécies de anfíbios e 4 de répteis estão 
inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats; 1 espécie de anfíbio e 2 de répteis 
estão inseridas simultaneamente nos anexos II e IV da mesma Diretiva 
(correspondente ao anexo B-II no DL nº 140/99). Nenhuma das espécies 
possui estatuto de ameaça em Portugal. Não foi confirmada no terreno a 
presença de nenhuma das espécies acima referidas. 

No âmbito da avaliação de impactes, na fase de construção os principais 
impactes do projeto, decorrentes da desmatação, limpeza, montagem, 
funcionamento e desmontagem dos estaleiros, circulação de veículos afetos à 
obra, movimentação de máquinas, da criação de acessos temporários e do 
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estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, são os seguintes: 

� Destruição das plantas e comunidades da área afetada.  

� Diminuição da eficácia fotossintética devido à emissão de poeiras.  

� Perturbação da fauna - afastamento das espécies mais suscetíveis e 
eventual atropelamento de animais.  

Na fase de exploração os potenciais impactes, decorrentes da aplicação da 
vedação, eletrificação da linha, do aumento da velocidade de circulação e da 
frequência de passagens das composições, bem como das intervenções de 
manutenção das infraestruturas, são os seguintes: 

- Mortalidade de avifauna por colisão com cabos elétricos ou por 
eletrocussão;  

- Aumento da mortalidade de vertebrados por atropelamento; 

- Ampliação dos efeitos de barreira e de exclusão. 

Os potenciais impactes identificados são considerados negativos e pouco 
significativos, se implementadas as medidas de minimização propostas. 

No que diz respeito à fauna, concorda-se com os impactes identificados, 
nomeadamente com o facto de os mamíferos virem a ser o grupo mais 
afetado no que diz respeito aos atropelamentos, e as aves o grupo mais 
afetado pela colisão com cabos elétricos ou por eletrocussão.  

Tratando-se de uma infraestrutura já existente, considera-se que, embora 
haja um agravamento do efeito barreira, o maior impacte estará associado à 
eletrificação da linha. 

Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística 
deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou 
sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem 
local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de 
origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal 
ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações 
locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 

Concorda-se com as medidas de minimização gerais apresentadas para os 
sistemas ecológicos, propondo-se apenas alterar a redação da medida EC4 no 
sentido de não permitir que na integração paisagística sejam utilizadas 
espécies alóctones.  

Relativamente ao plano de monitorização proposto, não se considera 
relevante avaliar a necessidade da instalação de barreiras opacas dirigidas aos 
anfíbios, concordando-se, no entanto com a importância de avaliar a eficácia 
das medidas de minimização dirigidas à avifauna. Contudo, não são propostas 
quaisquer medidas específicas no sentido de minimizar a mortalidade deste 
grupo, pelo que as mesmas deverão ser apresentadas em fase de RECAPE, 
devendo para o efeito ser considerado o estabelecido no “Manual de apoio à 
análise de projetos relativos à implementação de infraestruturas lineares”, 
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elaborado pelo ICNF. 

O plano de monitorização deverá permitir avaliar a mortalidade direta de 
mesomamíferos e avifauna (através da prospeção de cadáveres), durante um 
ciclo anual. Face aos resultados, caso se verifique mortalidade elevada, 
poderá ser prolongada a monitorização. 

Câmara Municipal de Mafra: 

Considerou que o projeto foi acompanhado pela Câmara Municipal e que, 
dadas as características das áreas envolvidas, não tem quaisquer questões a 
acrescentar ao EIA. 

Câmara Municipal de Sintra: 

Considera que o projeto encontra-se em consonância com a estratégia 
aprovada no MDT e desenvolvida na revisão do PDM. 

No que diz respeito ao EIA, verifica-se que, além da melhoria das condições 
de segurança da circulação ferroviária e rodoviária (supressão de passagens 
de nível e sinalização da via), a conclusão da execução deste projeto trará 
benefícios ao nível da redução das emissões de C02 e dos níveis de ruído. 

Segundo o estudo, os impactes negativos surgem ao nível da fase de 
construção, no entanto foram adotadas medidas de minimização que visam 
reduzir consideravelmente os efeitos ao nível dos vários fatores avaliados. 

Em relação ao ponto 11 - Ordenamento do território, efetuou-se uma análise 
ao uso do solo proposto na revisão do PDM para a faixa dos 200 metros 
considerada no EIA. Verifica-se que a faixa em causa abrange uma área de 
475,6 ha, na sua maioria solo rústico (cerca 408 ha), e os restantes 67,6 ha 
correspondem ao solo urbano. 

Como se pode observar no quadro apresentado no parecer, a categoria de 
espaços mais afetada são os espaços agrícolas, com aproximadamente 286,7 
ha, sendo a área de menor impacte os espaços naturais 2, com apenas 0,5 ha. 

De referir, ainda, que o traçado atravessa seis perímetros urbanos, 
designadamente Rio de Mouro, Baratã/Meleças, Casal da Mata, Vale de 
Lobos/Casal dos Gémeos/Sabugo, Pedra Furada e Mastrontas. 

Além da especial atenção para as edificações existentes, tendo existido 
particular preocupação em minimizar os seus impactes, nomeadamente nas 
habitações, e não obstante as restantes medidas de minimização adotadas 
nomeadamente sobre a flora e vegetação, devem ser analisados, em 
específico, os valores naturais em presença, designadamente os habitats que 
constam da diretiva comunitária (92/43/CEE) e que se encontram 
representados na planta de ordenamento e listados no Anexo VI do 
regulamento do PDM, nomeadamente:  

� 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

� 6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 
calcário (Festuco-Brometalia) importantes habitats de orquídeas. 
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� 9240 - Carvalhais Ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis. 

Em relação às servidões e restrições de utilidade pública, a área em estudo 
está abrangida por diversas condicionantes, designadamente recursos 
naturais, património cultural, equipamentos e infraestruturas e perigosidade 
de incêndio, pelo que se propõe a consulta às cartas que constam da 
proposta de revisão do Plano. 

Como já foi referido, a proposta de plano encontra-se em consonância com a 
modernização desta infraestrutura, considerando-a essencial na política de 
transportes e mobilidade. Atendendo à estratégia assumida pela Câmara 
Municipal, e às medidas de minimização adotadas no projeto, associadas aos 
impactes de maior importância que visam alterar e/ou compensar os efeitos 
negativos e potenciar os impactes positivos, entende-se que o Gabinete do 
PDM nada tem a opor, apenas apresentar as sugestões mencionadas - análise 
do impacte sobre os habitats presentes e consulta das cartas de 
condicionantes. 

Câmara Municipal de Torres Vedras: 

Após a análise dos documentos verifica-se que não são apresentadas 
propostas de obras junto às estações, destinadas ao estacionamento de 
transporte individual - TI. Foram estudadas as estações e apresentadas 
renovações no que concerne somente aos cais de passageiros, não havendo 
referências a intervenções ao nível do estacionamento de automóveis. 

As estações devem estar capacitadas para receber passageiros vindos de 
outros modos de transporte, Transporte Público Rodoviário - TP e de 
Transporte Individual - TI. No TP devem ser considerados espaços para as 
respetivas paragens BUS junto às estações. Devem ainda ser considerados 
espaços para paragem e estacionamento de táxis junto às estações, 
sobretudo nas com maior área de influência. Presentemente apenas a 
estação de Torres Vedras apresenta esta valência. Para o Transporte 
Individual - TI devem ser considerados espaço de estacionamento de longa 
duração Park & Ride - P&R, para que se concretize a intermodalidade entre 
diferentes modos de transporte. 

No âmbito do estacionamento, apresentam-se sugestões para as seguintes 
estações de comboios existentes no município de Torres Vedras: Estação de 
Torres Vedras, Runa, Outeiro da Cabeça, Dois Portos, Ramalhal e Feliteira: 

Para a Estação de Torres Vedras apresentam-se dois cenários, um mais 
económico e rápido de realizar e um segundo de maior investimento, mais 
demorado, mas com maior projeção de futuro. 

O conjunto das sugestões apresentadas pretende capacitar a estação de 
caminho-de-ferro de Torres Vedras com uma plataforma intermodal, 
articulando transporte público ferroviário, rodoviário-autocarros e táxis e 
transporte individual. 
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Mapa de suporte ao Cenário 1 e ao Cenário 2. 

Estação de Runa - Solicita-se a mudança do apeadeiro de Runa para mais 
próximo do centro da localidade. Caso a mesma não seja possível, propõe-se 
que junto à estação seja providenciada uma zona de estacionamento, o 
alinhamento do muro de vedação e um espaço para a paragem BUS dedicado 
e em segurança. 

Estação de Outeiro da Cabeça - Solicita-se a criação de espaço para Praça de 
Táxis e ainda capacitar esta estação com um espaço para estacionamento de 
TI de modo a que possa dar resposta de mobilidade não só à Freguesia bem 
como estender a sua atratividade à zona envolvente, incluindo os concelhos 
vizinhos mais próximos.  

Estação de Dois Portos - O espaço envolvente à entrada principal da estação 
deveria ser requalificado para Park & Ride. 

Estação do Ramalhal - Reordenar o espaço público de forma a libertar área 
que permita a organização de uma bolsa de estacionamento para TI - Park & 

Ride. 

Estação da Feliteira - Esta estação apresenta um reduzido espaço público de 
acesso à estação o que condiciona a existência de uma bolsa de 
estacionamento para TI - Park & Ride. 

O transporte ferroviário deve ser entendido como um elemento de uma 
cadeia, interligado com os restantes modos de transporte, e as estações e os 
espaços conexos podem apresentar-se como plataformas intermodais de 
transporte.  

No que diz respeito às estações está definida a elevação das plataformas por 
forma a ficarem de nível com o material circulante. Chama-se a atenção de 
que se deverá ter em atenção a integridade arquitetónica da estação no seu 
todo, nomeadamente a relação entre a plataforma e o edifício da estação, 
dado que os presentes edifícios são património de todos, devendo por isso 
ser preservados. Sobre este assunto anexa-se ao parecer um "Relatório 

Preliminar sobre o Valor Patrimonial das Estações que compõem a Linha do 

Oeste no Concelho de Torres Vedras". 
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Todas as passagens de nível definidas como "a manter" devem ser suprimidas 
por passagens desniveladas inferiores ou superiores. Na impossibilidade 
técnica da realização das passagens desniveladas, no mínimo, devem ser 
consideradas barreiras automáticas para todas elas, garantindo assim a 
segurança dos cidadãos e as velocidades que se pretende atingir. 

A passagem desnivelada considerada junto à estação de Dois Portos 
inicialmente estava definida 60 m a jusante da atual passagem de nível. Veio-
se a verificar que o projeto deslocalizou essa passagem para montante da 
passagem de nível. Não se concorda com esta solução por esta ter um 
traçado, a nível rodoviário, desfavorável e introduzir uma divisão na 
localidade de Dois Portos, fazendo com que o acesso à Estrada Nacional seja 
efetuado a partir de uma área urbana consolidada. 

A passagem desnivelada considerada para Runa deverá ser revista com o 
objetivo de garantir uma melhor integração no traçado da Estrada Nacional 
existente, e deste, com a localidade. 

Face à existência de uma subestação de tração em Runa e de parques eólicos 
nas imediações, solicita-se que possa ser considerada a execução de uma 
unidade de storage neste local, a qual serviria para alimentar a linha com 
energia renovável de baixo custo produzida por esses mesmos parques 
eólicos para quando a rede elétrica não tem capacidade para receber energia.  

Relativamente ao material circulante gostariam que se equacionasse novo 
material híbrido a hidrogénio. Torres Vedras é o único município em Portugal 
membro da HYER - European Association for Hydrogen and fuel cells and 

Electro-mobility in European Regions. 

Pretende o município a realização, o mais breve possível, do atual projeto. 
Não deixa no entanto de manifestar o seu interesse que, num futuro próximo, 
possa ser considerada a alteração do traçado da linha de caminho-de-ferro a 
partir da Malveira infletindo esta direto a Lisboa, Gare do Oriente ou Loures, 
garantindo uma solução competitiva em termos temporais e financeiros para 
o transporte dos cidadãos. Isto torna-se particularmente importante, quando 
ao dia de hoje, existe uma deslocação diária de aproximadamente 3 mil 
pessoas de Torres Vedras para Lisboa em modo rodoviário. A capitalização 
destes passageiros para a ferrovia faria aumentar o número de viagens 
mensais de 12 000 para 132 000. A este facto acresce a importância em 
termos económicos de todas as mercadorias que necessitam de ser 
transportadas desta região para Lisboa. 

Câmara Municipal do Cadaval: 

Solicita que seja verificada a capacidade da passagem hidráulica ao km 79+99. 

Solicita que seja acautelada a passagem das redes já existentes de 
abastecimento de água e de esgotos domésticos sob a via junto à passagem 
de nível de Vale Francas, ao km 82+00, e que não se encontra sinalizadas no 
desenho LO.EP.PG.EIA.0019_2. 
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Solicita que a passagem de nível desnivelada seria a solução a ponderar para 
Vale Francas, tendo em conta que a eletrificação terá como consequência 
maior tráfego, e porque aquela passagem é a ligação da povoação à sua igreja 
e à estrada nacional nº 8 com ligação ao Bombarral, a Torres Vedras e à A8. 
Solicita que a manter-se a passagem de nível, deverá ficar garantida a 
sinalização luminosa e sonora de aproximação dos comboios, instalação de 
barreiras, e pavimento adequado à mobilidade pedonal e acessibilidade a 
pessoas com mobilidade reduzida. 

EDP distribuição: 

A documentação recebida pela EDP referente ao Projeto nada refere quanto 
à(s) alimentação(ões) de energia elétrica à nova infraestrutura, pelo que não 
se podem pronunciar quanto a este ponto. 

Ao longo da Linha do Oeste existem atravessamentos de várias linhas aéreas 
de Alta Tensão e de Média Tensão. 

Encontram-se já, em conjunto com a IP, a proceder ao estudo das soluções a 
adotar de forma a resolver todas as situações mencionadas no ponto 
anterior, de forma a garantir que sejam respeitadas as distâncias 
regulamentares impostas pelo Decreto-lei n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 
Chamam a atenção para o fato de terem de ser preservados os respetivos 
corredores de passagem das linhas, devendo ser observadas as distâncias 
regulamentares, relativamente a edificações a construir sob ou na vizinhança 
das linhas em causa. 

Consideram que devem ser tomados cuidados especiais na montagem e 
manobra de quaisquer dispositivos auxiliares utilizados na construção da 
infraestrutura em causa (gruas, guindastes, etc) sob as referidas linhas de Alta 
Tensão e Média Tensão, devendo a EDP Distribuição ser obrigatoriamente 
consultada, por escrito, para que se pronuncie acerca dos procedimentos e 
cuidados a ter para que este tipo de equipamentos possa ser montado e 
manobrado em total segurança. A não solicitação do parecer acima 
mencionado, ou o não acatamento deste, implicará para o Requerente a total 
responsabilidade, civil e criminal, por qualquer acidente que venha a ocorrer. 

REN - Rede Elétrica Nacional: 

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural 
com 20 m de largura centrada no eixo longitudinal do gasoduto. No interior 
da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições: 

� Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 
2 m do eixo longitudinal do gasoduto. 

� Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo 
longitudinal do gasoduto. 

� Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 
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10 m do eixo longitudinal do gasoduto. 

Relativamente ao projeto em avaliação, informam que, na área de estudo, 
encontra-se em operação um troço do gasoduto Ramal de Torres Vedras 
(Linha 01004). 

Acresce que, no troço em questão, correspondente km 69+324 da Linha do 
Oeste, existe uma situação de atravessamento da linha ferroviária. De acordo 
com o processo de licenciamento e com as normas construtivas aplicáveis, o 
referido atravessamento foi realizado o mais perpendicular à via-férrea, com 
recurso ao método por perfuração horizontal e com a aplicação de manga de 
proteção até cerca de 6 m além da vedação da via ferroviária, encontrando-se 
a geratriz superior sempre a um mínimo de 2,0 m da base do carril. 

Alertam ainda que apesar da eletrificação das linhas ferroviárias com tensão 
AC (pressuposto assumido de acordo com a prática comum neste tipo de 
infraestrutura, uma vez que os elementos facultados não esclarecem esta 
questão), não implicar habitualmente interferências que ponham em causa a 
integridade das tubagens da REN, somente após a entrada em funcionamento 
das linhas eletrificadas é que será possível terem essa garantia através de 
análises e medições específicas no gasoduto. Nesse sentido e ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do art.º 7° da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril, a REN-
Gasodutos reserva-se do direito de indicar, em fase posterior à entrada em 
operação do projeto, quais as eventuais medidas adequadas para proteção da 
infraestrutura de transporte de gás natural e, consequentemente, quais os 
respetivos custos a imputar ao promotor. 

Para análise e eventual compatibilização do projeto, referem que anexam em 
CD-ROM (embora não conste do ofício) a tela final do referido 
atravessamento, alertando contudo que, ao abrigo do disposto nos art.º 7.° e 
56.° da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril, quaisquer intervenções nas 
imediações da infraestrutura da REN que a possam afetar, direta ou 
indiretamente, deverão ser previamente avaliadas pela REN-Gasodutos para 
que possam ser tomadas as medidas de proteção adicionais que venham a ser 
consideradas necessárias para a manutenção da segurança e 
operacionalidade da rede de transporte de gás natural. 

No âmbito do plano de desenvolvimento da RNTGN, adiantam que, para a 
região em causa, não existem projetos de expansão da atual rede de 
transporte de gás natural. 

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT)  

Analisado o desenho com a área de estudo considerada informam que no seu 
interior da área de estudo existem com servidão constituída as seguintes 
infraestruturas da RNT: 

� Linha Carvoeira - Trajouce a 220 kV. 

Assim, a realização dos estudos deverá ter em conta e garantir a manutenção 
das servidões daquelas infraestruturas da RNT. 
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Em particular decorre do RSLEAT: 

� As linhas elétricas e o eixo da ferrovia não deverão formar um ângulo 
inferior a 15o. 

� As distâncias mínimas a garantir entre os carris e os condutores nas 
condições de flecha máxima definidas pelo RSLEAT e para linhas elétricas 
de 220 kV deverão ser de 8,5 m (ferrovias não eletrificadas) ou de (13,2 + 
0,005L) (sendo L a menor distância dos apoios da linha elétrica ao eixo da 
via), com um mínimo de 13,5 m (ferrovias com eletrificação prevista). 

� A distância mínima horizontal a garantir entre os apoios e a zona do 
caminho-de-ferro é de 5 m. 

Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM: 

Verificou-se que o traçado atual da Linha do Oeste desde Meleças até Caldas 
da Rainha intersecta diversas zonas de território condicionadas pelas 
seguintes servidões radioelétricas: 

a) Servidão de proteção à ligação hertziana Montejunto – Mafra (da PT 
Comunicações, S.A.), constituída pelo Despacho Conjunto n.º A153/96-
XIII, de 6/8/96. 

b) Servidão de proteção à ligação hertziana Montejunto – Torres Vedras (da 
PT Comunicações, S.A.), constituída pelo Despacho Conjunto n.º A151/96-
XIII, de 5/9/96. 

c) Servidão de proteção à Estação Terrena de Sintra (da ex-Marconi), 
constituída pelo Decreto Regulamentar n.º 38/79, de 5/7/79. 

No que diz respeito às servidões mencionadas em a) e b), as ligações 
hertzianas em causa estão desativadas, embora as servidões não tenham sido 
ainda revogadas; nesta conformidade, a ANACOM não coloca objeção à 
execução do projeto nas zonas condicionadas por essas servidões a) e b), uma 
vez que na presente data elas não protegem qualquer infraestrutura de 
telecomunicações licenciada e em operação. 

No que diz respeito à servidão c) acima mencionada, Servidão de proteção à 
Estação Terrena de Sintra, a Linha do Oeste intersecta zonas condicionadas 
por esta servidão, concretamente a zona de libertação secundária A 
(primeiros 1000 m) numa extensão de cerca de 2100 m e a zona de libertação 
secundária B (restante área até 3000 m) numa extensão sensivelmente igual.  

Na zona de libertação secundária A o Decreto Regulamentar n.º 38/79 
estabelece como condicionantes que: 

1) Só serão permitidas as linhas aéreas de energia elétrica para tensão 
composta igual ou inferior a 5 kV e desde que não prejudiquem o 
funcionamento da Estação Terrena. 

2) Só poderá ser autorizada a instalação de qualquer obstáculo fixo ou 
móvel se o seu nível superior não ultrapassar a cota máxima de 181 m + 
0,1 x distância do obstáculo ao limite da zona de libertação primária 
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definida na servidão. 

A ANACOM não tem, nesta fase do projeto, o conhecimento completo do 
perfil do traçado que a IP - Infraestruturas de Portugal pretende instalar, pelo 
que não pode emitir parecer relativamente ao cumprimento da 
condicionante em altura, imposta por 2). Quanto à condicionante 1), 
esclarece que não é suscetível de ser ultrapassada por qualquer parecer 
favorável da ANACOM (ao contrário do que se pode inferir do texto contido 
no EIA), uma vez que o texto do diploma legal não condiciona a instalação a 
qualquer parecer. Nessa conformidade, unicamente se poderá concluir que se 
a linha de energia elétrica a instalar for uma linha aérea (visto que o traçado 
da atual Linha do Oeste é à superfície) e funcionar a 25 kV, então tal 
instalação não é permitida pelo Decreto Regulamentar n.º 38/79. 

Finalmente, no que diz respeito ao trajeto da Linha do Oeste na zona de 
libertação secundária B, o Decreto Regulamentar n.º 38/79 estabelece como 
condicionantes que só será permitida a montagem de linhas aéreas de 
energia elétrica de tensão composta superior a 5 kV desde que elas não 
prejudiquem o funcionamento da Estação Terrena. Nesse sentido, a ANACOM 
solicitou já aos serviços da PT Comunicações SA um parecer sobre a 
possibilidade de a eletrificação da Linha do Oeste poder vir a prejudicar o 
funcionamento da Estação, embora não tenha ainda obtido qualquer 
resposta. 

Em conclusão, considera: 

� No que concerne à condicionante (2) da zona de libertação secundária A, 
bem como à zona de libertação secundária B, não dispõe ainda a 
ANACOM dos elementos necessários que permitam a esta Autoridade 
emitir parecer dentro do prazo estabelecido no n.º 10 do artigo 14.º 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

� No que concerne à condicionante (1) da zona de libertação secundária A, 
a sua aplicabilidade decorre diretamente da lei, desde que – como 
acontece no caso em análise - se verifiquem os respetivos requisitos, 
obstando, assim, a um parecer favorável ao projeto em causa por parte 
da ANACOM. 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes – IMTT: 

Apesar das restrições que levam a que nem todas passagens de nível possam 
ser suprimidas, consideram como positiva a melhoria das condições de 
segurança e concomitantemente a potencial redução da sinistralidade. 

Consideram que seria importante a apresentação de análise consolidada que 
consubstancie a redução dos tempos de percurso e benefícios 
socioeconómicos mencionados no EIA. 

Questionam o facto de não se ter considerado qualquer estudo relativo a 
interfaces/parques de estacionamento nas estações/apeadeiros que 
permitisse a criação das sinergias cruciais à promoção da intermodalidade, 
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nomeadamente no caso das estações mais significativas que, o presente 
estudo prévio remete para concertação futura com os respetivos municípios 
(e, logicamente com a CIM do Oeste).  

No que respeita ao descritor Clima, refere-se que seria importante ao nível da 
avaliação de impactes, analisar a potencial redução da emissão de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE), nomeadamente resultante da eletrificação da linha, 
bem como avaliar as vulnerabilidades do projeto/infraestrutura em termos 
dos efeitos das alterações climáticas por forma a analisar e a introduzir 
soluções de adaptação, aumentando a sua resiliência e prevenindo os 
potenciais riscos associados. 

No que respeita à mortalidade de vertebrados e ao referido acréscimo da 
mesma, em resultado da colisão com as composições, dado que a 
eletrificação desta linha implica um acréscimo de tráfego significativo, ao 
mesmo tempo que permitirá um acréscimo de velocidade de circulação em 
toda a sua extensão, julga-se que seria adequado uma análise mais 
aprofundada da situação que poderá passar pela apresentação de eventuais 
medidas mitigadoras a introduzir, caracterizada convenientemente a situação 
de referência e os correspondentes impactes. 

ASCENDI: 

Nada tem a obstar, desde que seja dado cumprimento ao disposto na Lei n.º 
34/2015, de 27 de abril, em vigor, que aprova o novo Estatuto das Estradas da 
Rede Rodoviária Nacional (EERRN), e que contempla os limites das zonas de 
servidão non aedificandi. No entanto, deve ser enviado em fase de projeto de 
execução, pormenores da zona de interferência com a obra de Arte da A16 
com o Nº 32.0, em anexo ao Parecer desta entidade. 

Turismo de Portugal, I.P.: 

Do ponto de vista do turismo, independentemente do projeto em estudo 
apresentar benefícios incontestáveis para a região e para o país, devem ser 
tidos em consideração os impactes negativos nos empreendimentos 
referenciados no parecer, no que concerne a possíveis ruídos e vibrações, à 
qualidade do ar, à paisagem e ao património arqueológico e arquitetónico. 

Assinala-se que apesar de o consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva 
ter requerido um pedido de elementos sobre os recursos turísticos e os 
empreendimentos turísticos existentes e previstos de maneira a identificar as 
principais condicionantes que o território em causa apresenta, com vista à 
otimização do traçado final, o qual foi respondido, o EIA não faz referência a 
estes, nem teve em conta os impactes resultantes da passagem da linha 
ferroviária principalmente na área planeada para os empreendimentos 
turísticos mais próximos. 

Relativamente aos dois descritores que estão mais relacionados com o 
turismo, onde se preveem impactes negativos - a paisagem e o património 
arqueológico e arquitetónico - devem ser implementadas as medidas de 
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minimização previstas, nomeadamente dos efeitos do projeto sobre o 
património arqueológico, onde está previsto um acompanhamento por um 
arqueólogo de todas as ações relacionadas com a movimentação geral de 
terras em obra. Relativamente à paisagem, irá ser elaborado um Projeto de 
Integração Paisagística em fase de projeto de execução, que tem como 
principais objetivos efetuar o enquadramento paisagístico integrado da via-
férrea em relação à envolvente, a recuperação paisagística de áreas 
degradadas devido à execução do projeto e o aumento da funcionalidade da 
via-férrea, relacionada fundamentalmente com a segurança e o conforto 
visual do utilizador. 

Consideram que desde que sejam implementadas as medidas de minimização 
e os planos de monotorização previstos e descritos no EIA, nomeadamente as 
medidas de minimização relativas ao fator paisagem, através de um projeto 
de execução de integração paisagística/arranjo de espaços exteriores, tal 
como foi descrito anteriormente, concorrerá para minimizar os efeitos 
negativos na paisagem onde se insere o projeto. 

Direção Geral Agricultura e Desenvolvimento Regional - DGADR: 

Constata-se que o troço da Linha Férrea do Oeste, a modernizar confina com 
a área beneficiada do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos 
(AHBO), aproximadamente entre os Km 93+200 e 95+000 (bloco da Amoreira) 
e entre os Km 98+500 e 100+000 (bloco de Óbidos). Na zona do bloco da 
Amoreira estão previstos trabalhos identificados como "ripagem de curvas e 

de traçado e eletrificação" e na zona do bloco de Óbidos prevê-se a 
eletrificação da linha bem como a construção de uma passagem superior (km 
99+718). 

Desse modo, a execução da obra da modernização da Linha do Oeste não 
deverá provocar impactes sobre a área beneficiada e as infraestruturas do 
AHBO que se encontra em fase de execução de obra. 

O AHBO é uma área condicionada, com projeto de execução aprovado por 
despacho, de 05/01/2010 do Senhor Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, publicado pelo despacho n° 12110/2014, no DR, 2ª 
série, n° 189, de 01/10/2014. 

No AHBO aplica-se o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 
Hidroagrícola (RJOAH): Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação complementar.  

Implicações na área beneficiada pelo AHBO. 

Decorre do RJOAH, que as áreas beneficiadas estão sujeitas ao disposto no 
artigo 95° e seguintes, sendo que nelas são proibidas todas e quaisquer 
construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de 
prédios, exceto as que nos termos do regime forem admitidas como 
complementares da atividade agrícola, sendo qualquer ação objeto de 
parecer prévio vinculativo da DGADR. 
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As ações previstas no Projeto de Modernização da Linha do Oeste, com 
ocupação de área beneficiada, não se enquadram no disposto no art.º 95 pelo 
que deverá, no âmbito do Projeto de Execução (PE) ser equacionada a sua 
exclusão do AHBO. 

Afigura-se que se encontram na situação de exclusão as áreas beneficiadas 
onde o Projeto da Modernização confina (terá de ser verificado se existe 
sobreposição) com a área beneficiada do AHBO, aproximadamente entre os 
Km 93+200 e 95+000 (Bloco da Amoreira) e entre os Km 98+500 e 100+00 
(Bloco de Óbidos) e ainda na zona do Bloco da Amoreira onde estão previstos 
trabalhos identificados como "ripagem de curvas e de traçado e 

eletrificação". Também na zona do Bloco de Óbidos (Km 99+918), prevê-se a 
eletrificação da linha e construção de uma passagem superior (Km 99+718) 
dentro da área beneficiada, neste local, também com implicações em 
infraestruturas já construídas e em construção, do AHBO. 

As áreas beneficiadas envolvidas terão de ser identificadas, contabilizadas e 
cartografadas (georeferenciadas) em PE e avaliados os respetivos impactes 
(redução de área beneficiada, implicações no cadastro da obra de rega, 
fragmentação de prédios, exclusão do regadio, entre outros). 

Implicações nas infraestruturas AHBO 

Ao abrigo do RJOAH as infraestruturas do AHBO são protegidas por faixas de 
proteção de pelo menos 5 metros para cada lado das mesmas, de forma a 
garantir a sua proteção e o acesso e realização de eventuais operações de 
conservação ou manutenção, pela entidade gestora do AHBO. Acresce referir 
que sobre as implicações com infraestruturas e faixas de proteção qualquer 
ação está sujeita também a parecer prévio vinculativo da DGADR. Refira-se 
que nestas faixas não é permitida nomeadamente a plantação de árvores, 
edificar ou fazer movimentações de terras. 

Constata-se que a passagem superior, proposta, ao Km 99+718, será 
construída, maioritariamente, em área beneficiada do AHBO e que o aterro 
de jusante será construído numa zona em que se encontra instalada uma 
conduta da rede de rega em FFD DN1200 e outra em PEAD DN110 PN10. 

A montante da passagem superior, está prevista a construção de um troço de 
caminho para reposição de acessos que também será instalado sobre uma 
conduta da rede de rega em FFD DN600. 

Em fase de Projeto de execução deverão avaliar-se alternativas de localização 
da passagem superior (Km 99+718), tendo em vista minimizar os impactes 
sobre a rede de rega e área beneficiada do AHBO. 

Para a localização da passagem superior (Km 99+718), atualmente proposta, 
devem identificar-se as diversas localizações, com implicações do projeto 
sobre a rede de rega do AHBO, devem ser avaliados os impactes e previstas 
as soluções para proteção das infraestruturas de rega, cujos projetos 
detalhados deverão integrar o PE da obra.  
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No que respeita ao EIA, apesar do traçado das referidas condutas do AHBO 
estar implantado no Desenho 19 (Condicionantes - Infraestruturas, Folha 3 de 
3) nada é referido quanto à solução técnica a adotar para a sua proteção. 
Aliás, no desenho de pormenor (PS – pk 99+723 - Implantação e Perfis 
Longitudinais) as condutas da rede de rega nem se encontram implantadas. 

As interferências do Projeto de Modernização com o AHBO e respetivas 
infraestruturas e faixas de proteção devem ser sujeitas (independentemente 
do procedimento de AIA) a parecer prévio vinculativo da DGADR, em fase 
prévia ao licenciamento do PE. 

Também no EIA não são estudadas soluções alternativas à localização da 
passagem superior localizada ao Km 99+718, o que se justifica pelas 
implicações gravosas nas infraestruturas de rega do AHBO existentes ou em 
construção no local. 

Não existindo qualquer alternativa viável à localização da passagem superior, 
em fase de projeto de execução devem também apresentar-se soluções que 
minimizem os impactes no caso de rutura das condutas e traduzir como se 
poderá aceder aos locais para realizar trabalhos de reparação. É fundamental 
que esta questão seja equacionada em PE, face à dimensão dos caudais e 
pressões de funcionamento da rede de rega. 

Numa situação de rutura, os danos causados na passagem superior não 
poderão ser imputados à DGADR, ou à entidade gestora do AH, sendo da 
responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) / dono da obra. 

Em PE terão de ser caracterizadas as implicações com a rede de 
infraestruturas do AHBO e avaliados os impactes sobre a mesma rede, bem 
como contabilizada e cartografada a redução de área beneficiada que se virá 
a verificar, com a execução do Projeto de Modernização. 

Note-se que as implicações com o AHBO, não se trata somente de uma 
fragmentação de áreas agrícolas, mas também de implicações muito 
significativas com infraestruturas de rega do AHBO. Contudo, é um facto que 
se verifica fragmentação/redução da área beneficiada pelo AHBO, que terá de 
ser contabilizada e também avaliadas as implicações em PE, uma vez que se 
trata duma inutilização definitiva de áreas beneficiadas por AH. 

É também importante que se avaliem os impactes nas diversas fases do 
Projeto de Modernização, nomeadamente nas fases de construção e de 
exploração. Isto inclui nomeadamente a avaliação e apresentação de soluções 
de minimização dos impactes no caso de rutura das condutas de rega, bem 
como a forma de aceder às mesmas para reparação. 

No que respeita às implicações com as infraestruturas do AHBO devem ser 
propostas medidas do tipo estrutural, envolvendo a construção de obras 
complementares de proteção e salvaguarda da rede de rega afetada.  

Desse modo deverem ser acrescentadas às medidas a considerar na conceção 
do Projeto de Execução, entre outras que se afigurem convenientes à 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

20

proteção do AHBO, as seguintes: 

a) Na PE1 considerar que a área beneficiada, as infraestruturas do AHBO e 
suas faixas de proteção, são locais onde não é possível a instalação de 
estaleiros. 

b) Deverá acrescentar-se uma nova PE que reporte para a necessidade de 
consulta prévia (vinculativa) da DGADR, ao licenciamento de PE, ao abrigo 
do RJOAH. 

c) Na PE9, ter em consideração que a colocação de vedações (o mesmo se 
aplicando a instalação de árvores ou outras ações não agrícolas) em áreas 
beneficiadas e/ou faixas de proteção às infraestruturas é também objeto 
de emissão de parecer prévio vinculativo por parte da DGADR. 

d) Acrescentar nova(s) medidas que reporte(m) para a necessidade de no 
PE, ou em fase de obra ou de exploração serem tratados os seguintes 
temas: 

1. Serem descritos cenários de rutura das condutas de rega e 
equacionadas soluções que minimizem impactes dessa eventual 
ocorrência. 

2. Ser contabilizada a área beneficiada afetada pelo Projeto de 
modernização e o consequente desencadear do procedimento de 
exclusão, ao abrigo do RJOAH. 

3. Serem tratadas em projetos de pormenor integrantes do PE, as 
localizações com implicação na rede de infraestruturas do AHBO e 
apresentadas as soluções de projeto, a executar, para salvaguarda da 
rede de rega, tanto em fase de obra como em fase de exploração. 
Integração no PE de plantas de pormenor, perfis e memória descritiva 
das situações detetadas. Estes projetos serão objeto de parecer 
prévio vinculativo desta Direção-Geral. 

4. Ser indispensável ao licenciamento/aprovação do PE, o parecer 
prévio, vinculativo, da DGADR a emitir ao abrigo do RJOAH. 

5. Salvaguardar no PE, em fase de construção e em fase de exploração, 
que os danos causados pela sua execução da obra ou pela sua 
exploração, ou decorrentes do próprio funcionamento da 
infraestrutura de rega, devido à proximidade/sobreposição da 
infraestrutura ferroviária e da passagem superior ao Km 99+718, com 
a rede de rega, não poderão ser imputados à DGADR ou entidade 
gestora do AHBO. 

6. Acrescentar uma nova MG, no ponto 7.3.1 (Medidas Prévias à 
execução da obra), que reporte para a necessidade de comunicar à 
DGADR e entidade gestora do AHBO, o início da construção, 
atempadamente (antecedência de 2 meses), de modo a que se possa 
acompanhar a execução da obra, nos locais onde há interferência 
com o AHBO, em particular na passagem superior, ao Km 99+718. 
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7. Nas MG2, MG40, MG41 e na 0T1, acrescentar o AHBO (área 
beneficiada, infraestruturas e faixas de proteção).  

A localização prevista para os estaleiros deverá respeitar a carta de 
condicionantes, que deve incluir o AHBO, não devendo implicar com a área 
beneficiada nem com as infraestruturas de rega e faixas de proteção. 

Em conclusão emitem parecer favorável condicionado ao presente EIA, 
devendo cumprir-se o estipulado no mesmo. Deverá também o Projeto de 
Modernização da Linha do Oeste - Troço Mira Sintra / Meleças - Caldas da 
Rainha, entre os Km 20+320 e 107+740 ser executado considerando os 
aspetos e observações expostos no parecer desta entidade e integrar os 
projetos de pormenor necessários à salvaguarda das infraestruturas do 
AHBO.O Projeto de Execução terá de ser objeto de emissão de parecer prévio 
vinculativo da DGADR, ao seu licenciamento/aprovação. 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo - DRAP LVT: 

Esta entidade emite parecer favorável condicionado ao cumprimento da 
seguinte questão:  

� De acordo com a delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
atualmente em vigor para os concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de Monte 
Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, 
constata-se que as intervenções previstas se situam parcialmente em 
áreas integradas nessa restrição de utilidade pública. Assim, deverá ser 
solicitado parecer prévio à Entidade Regional da Reserva Agrícola de 
Lisboa e Vale do Tejo, órgão colegial que a DRAPLVT integra e preside, 
para efeitos de viabilidade/conformidade das utilizações não agrícolas 
propostas, no âmbito do disposto nos artigos 22.° e 23.° do Decreto-Lei 
n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 
16 de setembro, e do regulamentado pela Portaria n.º 162/2011, de 18 
de abril.  

A obtenção do mesmo ocorrerá mediante apresentação prévia pelo 
proponente, junto da DRAPLVT, de requerimento, dos elementos instrutórios 
e do comprovativo da liquidação da taxa de apreciação, conforme estipulado 
nessa Portaria n.º 162/2011, bem como na Portaria n.º 1403/2002, de 29 de 
outubro. 

Por outro lado, não se presenciam outros interesses públicos com expressão 
territorial e ambiental prosseguidos por este serviço periférico da 
administração direta do Estado, designadamente:  

� Servidão administrativa respeitante às Obras de Aproveitamento 
Hidroagrícola, nomeadamente as classificadas no grupo IV (Decreto-Lei 
n.º 269/82, de 10 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
86/2002, de 6 de abril) 

� Áreas protegidas ou de reserva no âmbito do Programa de Ação para a 
Zona Vulnerável a nitratos de origem agrícola do Tejo (definido pela 
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Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto). 

Mais se informa que a situação de referência e os fatores ambientais solo e 
uso do solo, enquanto fundamentais para a atividade agrícola, foram 
devidamente analisados, tanto para a área de implantação como para a 
envolvente, através da avaliação dos impactes (nas fases de construção e 
exploração), bem como pela identificação das respetivas medidas/técnicas de 
minimização e de compensação ou programas de monitorização a adotar. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias, de 14 de 
fevereiro a 27 de março de 2018. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

Durante este período foram recebidos onze pareceres com a seguinte 
proveniência:  

� Entidades da Administração Central: ANAC – Autoridade Nacional de 
Aviação Civil e DG Território – Direção geral do Território. 

� Particulares: Domingos Raposo Vicente, João Cunha, José Xavier, Luis 
Alves, Margarida Gonçalves, Pedro José Simões de Carvalho, Pedro 
Norberto Lopes, Pedro Pinho, Ricardo Quinas. 

A análise das exposições recebidas, cujos aspetos mais relevantes se 
sumarizam em seguida, não evidencia uma posição desfavorável ao projeto.  

A ANAC informa que a área de estudo não é afetada por qualquer servidão 
aeronáutica civil, não havendo, por isso, quaisquer condicionantes que o 
estudo tenha que contemplar. Contudo, caso se verifique a instalação de 
elementos cujas alturas acima do solo se possam considerar como obstáculos 
à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica 
10/03, de 6 de maio, solicita que seja dado conhecimento para eventual 
validação de balizagem diurna e luminosa.  

A dg Território informa, relativamente à rede geodésica, que na área de 
estudo existe um vértice geodésico e, no que se refere à rede de nivelamento 
geométrico de alta precisão, que existem as marcas indicadas no documento 
anexo cuja integridade deverá ser preservada. Também as coordenadas do 
vértice se encontram naquele documento. 

Quanto aos limites administrativos recomenda que as peças desenhadas 
contenham a representação dos limites administrativos, concelho e freguesia 
e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP 
utilizada. 

No que à cartografia diz respeito, alerta para questões de carácter técnico 
legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do 
projeto. 
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Domingos Raposo Vicente é proprietário de uma exploração agrícola que é 
atravessada pela projeto entre o km 28+000 e o km 29+000. Refere que 
percorre, diariamente, 2,5 km desde a sede da exploração até aos terrenos, 
passando pelos caminhos paralelos CP26.1 e CP28.1, atravessando a PN ao 
km 28+420 com os tratores e respetivas alfaias agrícolas. Constatando que se 
quer suprimir aquela PN e construir uma nova PN ao km 26+600 prolongando 
os caminhos paralelos CP 26.1 e CP28.1, pretende consciencializar que para a 
sua atividade económica ter que percorrer, diariamente, mais 4 km irá 
acarretar custos muito elevados, pondo em risco a sua atividade. Apresenta a 
sugestão de se construir uma PS nova, aproximadamente ao km 28+840, 
onde já existiu uma PN sem guarda que foi suprimida aquando da última 
remodelação da via-férrea, o que permitirá a supressão dos CP 26.1 e CP28.1 
minimizando, assim, os custos e, também, o impacte ambiental. 

João Cunha encara a promoção da Linha do Oeste como alternativa à linha 
do Norte, como algo muito positivo. No entanto, julga que há duas 
dimensões vitais que não estão acauteladas: as velocidades comerciais 
comparáveis e a carga por locomotiva comparável indicando, a título de 
exemplo, o caso de uma locomotiva de tipo 4700, que rebocará cerca de 20% 
menos, via Linha do Oeste do que via linha do Norte, não tornando aquela 
atrativa para composições de mercadorias. Também o traçado Caldas Rainha 
- Lisboa com o tempo previsto de 90 minutos, continuará, também, a não ser 
competitivo.  

José Xavier considera que seria da maior importância que o apeadeiro de 
Runa se localizasse mais próximo da localidade, designadamente junto ao 
Parque Verde. Realça que aquele apeadeiro vai servir a zona interior do 
concelho pelo que só faz sentido que o mesmo esteja mais perto da 
população. Runa, acrescenta, tem projetada uma Unidade de Saúde Familiar 
junto ao Parque Verde e o apeadeiro junto da localidade ajudará, também, 
esses utentes. A proximidade do apeadeiro à localidade será, certamente, 
uma mais-valia, conclui. 

Luís Alves sugere que se aproveite o projeto para promover a acessibilidade 
entre as estações e as comunidades que aquelas servem e propõe, para 
aceder à Estação do Sabugo, que se construa um acesso pedonal na estrada 
nacional até à estação para que se previnam acidentes, para que seja mais 
eficiente e, para que, deste modo, se incremente a quantidade de 
utilizadores. Na sua perspetiva, a Linha do Oeste só conseguirá atingir os seus 
objetivos sociais, económicos e ambientais se se promover uma ligação mais 
direta com Lisboa que sirva a população do concelho de Loures, para quem 
uma ligação ferroviária com Lisboa é, também, uma necessidade muito 
premente. Quanto ao objetivo de poder ter resguardos para comboios de 
mercadorias de 750 metros corre-se o risco de não ter utilidade tendo em 
conta as rampas existentes em algumas seções do troço intervencionado mas 
também e sobretudo nas linhas de Cintura de Lisboa e de Sintra, a que a 
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Linha do Oeste está ligada. 

Margarida Gonçalves questiona o facto de o projeto de modernização da 
Linha do Oeste ser feito por troços e não em toda a sua extensão, e sublinha 
que a Linha do Oeste precisa de ser modernizada no seu conjunto, pois só 
assim poderá servir a população que, desde há anos, precisa desta linha 
ferroviária. 

Pedro José Simões de Carvalho concorda em mudar o apeadeiro de Runa 
para mais perto da localidade. 

Pedro Norberto Lopes refere que a linha pode/deve ter passagem (inferior) 
para peões a ligar a rua poente à rua nascente, isto quase em frente à rua 
que vem do mercado municipal e, ainda, toda a área sob o estacionamento 
junto da loja do cidadão, poderia dar lugar a um parque de estacionamento 
com vários pisos (com acessos independentes) sendo que o primeiro ao nível 
da estação ferroviária poderia servir a mesma diretamente. Adverte, por 
último, que as passagens de nível devem ser todas resolvidas, antes de 
acumular problemas. Apesar de não estar identificado o local, julga-se que se 
refere à Estação de Torres Vedras. 

Pedro Pinho manifesta-se desiludido com o projeto, considerando-o uma 
aberração em todo o seu percurso, um desperdício de dinheiro, um projeto 
político que não serve o futuro. 

Ricardo Quinas considera que as ideias de base ao plano de modernização da 
Linha do Oeste se encontram completamente desenquadradas daquilo que 
são as necessidades de mobilidade de pessoas e bens da região Oeste e não 
vão de encontro àquela que deverá ser a realidade exigível a um transporte 
ferroviário digno do século XXI no contexto europeu. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Face ao exposto, considera-se que em fase de Projeto de Execução devem ser 
equacionadas os seguintes aspetos: 

� Caso se verifique a instalação de elementos cujas alturas acima do solo 
se possam considerar como obstáculos à navegação aérea, conforme 
definido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, 
dar conhecimento para eventual validação de balizagem diurna e 
luminosa à ANAC. 

� Preservar a integridade no âmbito da rede geodésica, do vértice 
geodésico e, no que se refere à rede de nivelamento geométrico de 
alta precisão, das marcas indicadas no documento em anexo ao 
parecer da dgT. 

� As peças desenhadas devem conter a representação dos limites 
administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda aos 
mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.  

� Colmatar as questões de caráter legal associadas à cartografia. 

� Minimizar a afetação do aumento em cerca de 4 km de percurso a 
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efetuar pela supressão da PN ao km 28+420. 

� Equacionar a construção de acesso pedonal na EN117, caso seja 
possível, para aceder à estação do Sabugo. 

� Para a Estação de Torres Vedras, equacionar uma passagem (inferior) 
para peões e a criação de um Parque de Estacionamento na área sob o 
estacionamento, com acesso à Estação. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão Territorial, verifica-se que na área 
de estudo incidem os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML) conforme a RCM n.º 68/2002, de 7 de fevereiro e 
publicado no Diário da República n.º 82, I Série – B de 08/04/2002; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
(PROT OVT), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) 
n.º 64-A/2009 (de 6 de Agosto) e retificado pela Declaração de 
Retificação nº 71-A/2009, de 2 de outubro. 

Considera-se que o projeto na sua globalidade não coloca em causa as 
orientações estratégicas dos PROT, indo ao encontro dos objetivos 
estabelecidos em termos regionais e contribuindo para a implementação do 
modelo territorial definido nos dois planos, sem colocar em causa a 
sustentabilidade do modelo territorial. 

Este projeto visa contribuir para uma melhoria das acessibilidades, 
promovendo o reforço das centralidades a nível supramunicipal e a criação de 
novas centralidades sub-regionais. O reforço da infraestrutura ferroviária 
poderá assim desempenhar um papel relevante no estabelecimento de uma 
rede coesa e sustentável de transportes, com uma desejável redução do 
recurso ao transporte privado. Trata-se pois de um projeto que vai ao 
encontro dos objetivos defendidos nos PROT. 

Em termos de Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental 
(ERPVA), a via atravessa sistemas da Rede Ecológica Metropolitana (REM), 
sublinhando-se o atravessamento de Ligações/Corredores Estruturantes 
Primários (CEP) da Rede Primária e Ligações/Corredores Secundários da Rede 
secundária. Contudo estas interferências não colocam em causa a estratégia 
regional definida a montante. 

• Planos Diretores Municipais (PDM): 

o PDM de Sintra – publicado em 16-09-1999 e sujeito a posteriores 
alterações (em fase avançada de revisão). 

o PDM de Mafra - publicado em 15-06-2015 e sujeito a posteriores 
alterações. 

o PDM de Sobral de Monte Agraço publicado em 27-08-1996 e sujeito 
a posteriores alterações. 
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o PDM de Torres Vedras - publicado em 26-09-2007 e sujeito a 
posteriores alterações. 

o PDM de Cadaval - publicado em 13-12-1995 e sujeito a posteriores 
alterações. 

o PDM de Bombarral - publicado em 21-01-1997 e sujeito a 
posteriores alterações. 

o PDM de Óbidos - publicado em 28-11-1996 e sujeito a posteriores 
alterações. 

o PDM de Caldas da Rainha – publicado em 18-06-2002 e sujeito a 
posteriores alterações. 

Quanto ao PDM de Sintra verifica-se que a duplicação a via neste município 
ocorre na maior parte do traçado (Desvio Ativo 1) e tenta seguir, no essencial, 
o espaço canal do PDM, verificando-se que o alargamento para espaços 
contíguos/limítrofes maioritariamente rurais. As PS e os PAT (projetos 
complementares) implicam essencialmente com espaços rurais do PDM, com 
destaque para a PS km 29+420 que ocupa cerca de 2,41 ha de espaços 
culturais e naturais, nos quais e privilegia a proteção dos recursos naturais e 
culturais e salvaguarda dos valores paisagísticos, sendo interditas algumas 
atividades, entre as quais, quaisquer movimentos de terras, à exceção das 
obras de interesse público, com salvaguarda das atividades agrícolas e 
florestais (cf. artigo 36º). Trata-se de uma área contígua a pedreira em 
exploração. 

O projeto segue no essencial o traçado da linha existente, podendo 
considerar-se que as interferências com solo urbano não constituem 
desconformidades, não obstante essencialmente os projetos 
complementares implicarem com áreas urbanas construídas (ex. PS nova 
25.063). 

As interferências diretas com solo rural do PDM, eventualmente desviantes 
das normas aplicáveis do PDM, ocorrem em vários espaços em especial em 
espaços culturais e naturais (nível 1) e espaços de proteção e 
enquadramento, onde são interditas ações que destruam os elementos de 
valorização cénica (artigo 33º), sendo contudo situações de reduzida 
interferência e contíguas à linha existente. Verificam-se ainda situações de 
interferência com espaços agrícolas (artigo 31º) classificados como RAN, 
carecendo estes da devida ponderação da DRAPLVT/ERRALT, e de espaços 
florestais (artigo 32º). 

Segundo o EIA o projeto incide sobre área do PU da Carregueira publicado, 
pelo que terá a CM de Sintra de verificar e ponderar sobre eventuais 
desconformidades. 

Relativamente ao PDM de Mafra a duplicação da via ocorre no troço mais a 
norte (início do Desvio Ativo 2), estando prevista a supressão da PN e a 
construção de uma nova PS. A duplicação da via interfere maioritariamente 
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com solo urbano. Das novas PI destaca-se a PI 39+818 que interfere em 
grande área de solo urbano. Ao nível das SUOPG 2 e SUOPG 3 do PDM, este 
considera no programa de execução a consolidação deste perímetro urbano, 
aspeto que carece da devida articulação com a CM de Mafra. 

O projeto segue no essencial a via existente, verificando-se situações de 
interferência o PDM ao nível o solo rural (florestal, agroflorestal e natural – 
secção IV, secção III e secção V) e com REN e RAN, carecendo de ponderação 
da DRAPLVT/ERRALT as ações previstas em RAN. Contudo, o PDM admite em 
solo rural a implantação de infraestruturas, não obstante não seja 
expressamente referida a ferrovia (artigo 14º). 

Em Sobral de Monte Agraço o Desvio Ativo 2 inicia-se em Mafra e termina já 
no início do concelho de Sobral de Monte Agraço. O traçado segue no 
essencial o espaço canal do PDM de Sobral de Monte Agraço, contudo as 
interferências ocorrem essencialmente com solo rural do PDM, em especial 
em espaços agrícolas da RAN, destinados à produção agrícola e pecuária 
(capítulo VI – secções I, II e III). 

No município de Torres Vedras merece destaque a ripagem de curvas e a 
construção da Variante do Outeiro que, segundo o EIA, implica a expropriação 
de cerca de 3,13 ha de área florestal a qual, contudo, será compensada com a 
desativação da via existente também, inserida em espaço florestal e que será 
regularizada com terras sobrantes e reflorestada. Nos espaços florestais o 
PDM determina o fomento, a exploração e a conservação dos povoamentos 
florestais, não sendo a pretensão um uso expressamente previsto (artigos 48º 
e 49º). A subestação de tração (SST) de Runa terá aproximadamente 0,37 ha e 
localizar-se-á em espaço agrícola essencialmente da RAN (artigos 43º e 44º). 
A construção de um estaleiro contíguo e o restabelecimento do acesso 
implicam decapagem e desmatação do terreno. A ligação ao sistema elétrico 
de serviço público será por linha aérea que ligará a SE da Carvoeira da REN. 

Quanto ao município do Cadaval o projeto da via interfere com solo rural, 
maioritariamente com espaço florestal-floresta de produção e ainda com 
espaço agrícola RAN e não RAN e agroflorestal. A PITL nova (km 77+954) 
interfere com solo urbano urbanizado e ocorre em área atualmente livre. 

No município do Bombarral a principal intervenção ocorre com a ripagem de 
curva em cerca de 0,71 ha em espaço naturais (artigos 55º a 57º). As 
intervenções em espaço natural de proteção integral integram a REN.  

A PS ao km 87+383 ocorre em espaço natural parcial numa área diminuta 
ocupada pelos pilares da estrutura aérea a construir. Os espaços agrícolas 
(artigos 55º a 57º) interferidos integram a RAN em cerca de 1,5 km junto à via 
existente. 

No município de Óbidos as interferências/desconformidades mais relevantes 
ao nível do uso do solo advêm dos restabelecimentos, nomeadamente com a 
PS 99+718 em espaço agrícola da RAN num total de 0,80 ha e ainda em áreas 
de aproveitamento hidroagrícola das Baixas de Óbidos, sendo necessária a 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

28

compatibilização com o respetivo regime específico (DRAPLVT).    

No município das Caldas da Rainha não estão previstas intervenções com 
implicações ao nível do uso do solo, sendo o km 104+745 o términus do 
projeto. 

Face ao exposto, observam-se algumas situações não totalmente 
coincidentes com o traçado da via definido nos PDM, o que permite 
identificar alguns desvios face ao normativo estipulado nos regulamentos dos 
vários PDM (independentemente da dimensão das intervenções). 

Importa assim verificar da viabilidade do projeto face ao zonamento 
estabelecido nos PDM envolvidos e respetivas normas/regras aplicáveis em 
matéria de uso e ocupação do solo, mas essencialmente importa ponderar da 
adequabilidade da proposta em matéria de ordenamento do território.   

Verifica-se que o projeto se desenvolve maioritariamente em áreas com 
valores agrícolas, florestais e naturais, com interferências em áreas 
condicionadas por Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
(SARUP). Ora, muito embora nalgumas situações possa existir 
compatibilidade de uso com as atividades agrícola, florestal ou natural, 
poderá estar em causa, de um modo geral, uma redução da área utilizável 
para atividades económicas e ao nível do espaço natural, podendo implicar 
perdas de rendimento e de recursos.  

Ao nível das intervenções em solo urbano, poder-se-á dizer que no essencial 
ocorre no início do troço e nas áreas dos projetos complementares. 
Considera-se que existe compatibilidade de uso, não obstante a possível 
degradação do enquadramento visual e a desvalorização das áreas urbanas 
envolvidas, situações a ter em conta em fase de projeto de execução e 
medidas de minimização. 

Não obstante as desconformidades/desvios face aos PDM, porque é 
expectável que o projeto sujeito a AIA venha a resolver/minimizar problemas 
ao nível da mobilidade e das acessibilidades, sendo expectáveis melhorias 
consideráveis na qualidade do serviço ferroviário prestado aos utentes, 
promovendo a coesão social, considera-se que globalmente é viável, 
justificável e adequado em matéria de Ordenamento do Território e constitui 
um contributo positivo, salvaguardados que sejam os procedimentos prévios 
legais de adequação dos PDM e, eventualmente, de servidões administrativas 
e/ou restrições de utilidade pública que, antes da aprovação do projeto, terão 
de ser devidamente acautelados pelos 8 municípios envolvidos. 

• Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Quanto à interferência do projeto com áreas afetas ao regime da REN em 
vigor nos municípios em causa, considerou-se que, nos termos do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, o projeto em avaliação não 
colocará, relevantemente, em causa as funções das tipologias de áreas de 
REN afetadas, uma vez que se trata de um importante projeto de 
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modernização de uma via existente, onde a interferência com áreas de REN é 
pouco relevante e a afetação das funções das tipologias de áreas de REN é 
pouco significativa. 

Quanto à restante apreciação das ações no âmbito da REN, de acordo com a 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, é de mencionar que o regime 
jurídico da REN não prevê a necessidade de situações como a duplicação da 
via, da ripagem de curvas em via simples e da subestação de tração e postos 
autotransformadores cumprirem qualquer requisito específico, pelo que nada 
haverá a opor às pretendidas ações. Em relação à construção de 
restabelecimentos para supressão de Passagens de Nível e à construção de 
restabelecimentos e caminhos paralelos referentes aos projetos 
complementares entende-se que, tendo como pressuposto os objetivos da 
construção dos restabelecimentos, procurou assegurar-se o cumprimento, 
cumulativo, dos requisitos indicados. Saliente-se que são também 
acauteladas na presente decisão medidas que garantem que o projeto 
assegurará a salvaguarda das funções das tipologias REN afetadas. 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Quanto à afetação de solos pertencentes à RAN, foi solicitado parecer à 
entidade competente nesta matéria, a respetiva Entidade Regional. Apesar da 
mesma não se ter pronunciado, estão previas na presente decisão medidas 
que procuram garantir que o projeto de execução terá em consideração esta 
afetação.  

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

A presente decisão fundamenta-se no Parecer da CA e no Relatório da 
Consulta Pública. 

De acordo com o proponente a intervenção foi projetada de forma a limitar a 
área de ocupação do projeto ao Domínio Público Ferroviário, evitando a 
interferência com estruturas existentes, no entanto, face à insuficiência de 
largura do canal ferroviário nos locais de duplicação e da variante, foi 
necessário intervir fora desse limite. 

Em termos de antecedentes, e de acordo com o proponente, o Estudo Prévio 
foi antecedido de uma Nota Técnica de Fixação de Traçados onde foram 
estudadas as soluções consideradas adequadas, tendo em conta as 
características do traçado existente e a ocupação da zona envolvente, de 
forma a obter a melhor solução técnico-económica que cumprisse os seus 
objetivos, nomeadamente a necessidade de conferir ao traçado velocidades 
de exploração que melhorassem significativamente a situação existente, com 
a menor afetação possível e minimizando as expropriações.  

Como principal objetivo do projeto foi mencionado a criação de um serviço 
mais competitivo, na Rede Ferroviária Nacional, com melhores condições de 
segurança e de exploração, e simultaneamente, o reforço do crescimento da 
quota de mercado do modo ferroviário, que potenciará o reforço da 
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competitividade do setor ferroviário ao nível metropolitano e regional, 
através da melhoria das condições de mobilidade de pessoas e mercadorias 
ao longo da região Oeste e o aumento da sua integração na Rede Ferroviária 
Nacional dadas as melhores ligações ao restante território nacional e a 
Espanha, aos portos de Lisboa e da Figueira da Foz, às principais indústrias e à 
região da Grande Lisboa.  

Este projeto contribuirá ainda, através da modernização das infraestruturas 
existentes, nomeadamente a eletrificação e instalação de sistemas de 
sinalização elétrica e de telecomunicações, para a melhoria do atual sistema 
de exploração através do aumento das velocidades comerciais, do aumento 
de capacidade da infraestrutura e das condições de segurança, indo ao 
encontro do preconizado no PETI 3+ e, mais recentemente, no Plano de 
Investimentos Ferrovia 2020. A duplicação da via, nos dois Desvios Ativos 
previstos, irá permitir, em termos de exploração, uma maior capacidade de 
circulações diárias entre lisboa e Torres Vedras, nomeadamente cerca de 48 
composições diárias, nos dois sentidos, face às 21 circulações atuais, e caso a 
procura o justifique, dada a possibilidade de cruzamento de composições, o 
seu potencial aumento. 

No trecho entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, a retificação de curvas, a 
criação da Variante do Outeiro e a construção de uma nova linha na Estação 
de S. Mamede irão permitir aumentar ligeiramente a capacidade existente, 
pela possibilidade de cruzamento de composições em S. Mamede, e 
aumentar a velocidade de circulação reduzindo significativamente os tempos 
de percurso. No futuro, o projeto irá permitir a ligação ferroviária entre 
Torres Vedras e Lisboa em 50 minutos, e entre Caldas da Rainha e Lisboa em 
90 minutos, resultando numa redução do tempo de percurso de cerca de 40 
minutos. 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão do Território verifica-se que o 
projeto não compromete as orientações territoriais estratégias preconizados 
nos PROT da Área Metropolitana de Lisboa e do Oeste e Vale do Tejo, indo ao 
encontro das orientações setoriais ao nível do sistema de mobilidade e da 
estratégia de melhoria do transporte ferroviário. 

Relativamente aos PDM dos oito concelhos envolvidos, concluiu-se que a 
concretização do projeto e dos projetos complementares vai afetar os usos e 
transformar os espaços envolventes à linha férrea existente. Verifica-se que o 
projeto incide essencialmente em solo rural e tenta seguir ao máximo o 
traçado da via-férrea existente, pretendendo-se otimizar o espaço existente e 
evitar expropriações principalmente de habitações e outros usos. Contudo, 
devido à insuficiência de largura do canal ferroviário, é inevitável que nos 
locais de duplicação da via e da Variante se intervenha fora desse limite. 

Nesse sentido, observam-se algumas situações, não totalmente coincidentes 
com o traçado da via definido nos PDM, no entanto, tendo em conta o 
enquadramento do projeto nos vários PDM, conclui-se que não irá 
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transformar e afetar significativamente os usos/atividades dos espaços 
envolventes, não obstante possa limitar de alguma forma as atividades 
agrícola, florestal e natural. 

Não obstante as desconformidades/desvios face aos PDM, é expectável que o 
projeto promova melhorias consideráveis na qualidade do serviço ferroviário 
prestado aos utentes, promovendo a coesão social, pelo que se considera que 
globalmente o projeto é viável, justificável e adequado em matéria de 
ordenamento do território e constitui um contributo positivo, salvaguardados 
que sejam os procedimentos prévios legais de adequação dos PDM e, 
eventualmente, de servidões administrativas e/ou restrições de utilidade 
pública que, antes da aprovação do projeto, terão de ser devidamente 
acautelados pelos oito municípios envolvidos. 

Quanto à afetação de áreas abrangidas pelo regime da REN, verifica-se que o 
projeto não colocará, relevantemente, em causa as funções das tipologias de 
áreas de REN afetadas. A interferência com estas áreas é pouco relevante e a 
afetação das suas funções é pouco significativa. 

Quanto à afetação de solos pertencentes à RAN, estão previstas medidas que 
procuram garantir que o projeto de execução terá em consideração esta 
afetação.  

Da avaliação efetuada foram considerados fatores determinantes para 
apreciação do projeto a Socioeconomia e o Ordenamento do Território, 
sendo nesse âmbito que se verificam os principais impactes positivos do 
projeto.  

Como fatores relevantes, foram identificados os fatores Património, Recursos 
Hídricos, Ecologia, Paisagem, Geologia e Geomorfologia, Ruído e Vibrações e 
Qualidade do Ar. 

Os principais impactes positivos do projeto estão associados à sua exploração 
e resultarão do aumento da oferta do número de composições e numa 
redução do tempo de percurso entre Torres Vedras e Lisboa (passando de 85 
para 50 minutos) e do percurso entre Caldas da Rainha e Lisboa (passando de 
130 para 90 minutos), prevendo-se assim um aumento da mobilidade de 
passageiros que utilizam esta Linha com ganhos significativos no tempo de 
percurso. Para além da melhoria do serviço prestado pela infraestrutura 
ferroviária, em termos de rapidez e conforto, acresce ainda o incremento da 
segurança, pelos desnivelamentos previstos em algumas das passagens de 
níveis existentes e a automatização de todas as passagens de nível que não 
serão suprimidas. Deste modo, reduz-se o número de atravessamentos da via 
ao mesmo tempo que se melhoram as condições de segurança dos 
atravessamentos a manter, prevendo-se que venham a diminuir as situações 
de congestionamento junto das mesmas, por eliminação de locais de 
paragem obrigatória. 

Saliente-se que ao nível dos Recursos Hídricos superficiais, a construção de 
novas passagens hidráulicas e requalificação das existentes, com secções de 
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vazão adequadas para os caudais de dimensionamento, assim como a 
implantação de órgãos de drenagem longitudinal (valas, valetas, entre outros) 
irão melhorar as condições de drenagem induzindo, também a ocorrência de 
impactes positivos.  

Também ao nível da Qualidade do Ar, a utilização de locomotivas elétricas em 
detrimento de locomotivas a diesel vai ao encontro das políticas vigentes, 
nomeadamente, o PNAC 2020/2030, que tem como principais objetivos 
promover a transição para uma economia de baixo carbono e assegurar uma 
trajetória sustentável de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa, 
garantindo os compromissos nacionais de mitigação. Esta redução de 
emissões de poluentes atmosféricos considera-se como um impacte positivo 
do projeto, embora atinga uma maior magnitude quando toda a Linha do 
Oeste estiver eletrificada. 

Quanto aos impactes negativos do projeto, os mesmos ocorrem 
principalmente durante a sua fase de construção. A execução do projeto será 
suscetível de provocar impactes negativos em vários fatores ambientais, dado 
que é durante a fase de obra que ocorrem as maiores intervenções, 
nomeadamente, preparação e ocupação do terreno com a desmatação e 
decapagem da terra vegetal, acrescido da execução de obras de arte e 
passagens hidráulicas, bem como a montagem de estaleiros e a 
movimentação de máquinas e materiais. Os impactes negativos serão, na sua 
maioria, significativos (embora alguns se possam classificar de muito 
significativos) a pouco significativos, alguns de caráter temporário, e 
ocorrerão nos troços em que se prevê o alargamento da plataforma, ripagens 
e outros melhoramentos da geometria de traçado, nomeadamente nos 
Desvios Ativos 1 e 2, na Variante do Outeiro, nos Restabelecimentos, nas 
intervenções nas Estações e Apeadeiros.  

Da avaliação desenvolvida, destacam-se como principais impactes negativos 
do projeto ao nível: 

� Da Geomorfologia, a alteração da morfologia natural dos terrenos, dada a 
necessidade de execução de aterros e escavações, impactes significativos 
numa extensão de cerca de 1825 e 3170 m de aterros e escavações, e 
muito significativos numa extensão de cerca de 650 e 2852 m de aterros e 
escavações, também respetivamente.  

� Da Geologia, a potencial afetação de valores geológicos frequentes em 
maciços carbonatados, dada a ocorrência de cavidades ou grutas 
resultantes da carsificação do maciço. 

� Dos Recursos Hídricos, a implantação de pilares em margens de linhas de 
água, interferindo com o normal escoamento das mesmas; a 
consideração de reduzidas seções de vazão (para períodos de retorno de 
10 anos) que não garantem o bom funcionamento as linhas de água 
intervencionadas; para as situações de escavações com alturas superiores 
a 10 m, a afetação da recarga e hidrodinâmica dos aquíferos para os 
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sistemas aquíferos intercetados, por se tratarem de aquíferos mais 
porosos e permeáveis (exceto para o Sistema Aquífero de Torres Vedras); 
a afetação da qualidade da água subterrânea devido a potenciais 
derrames acidentais, que se considera muito significativo no caso de 
poder ser afetado o sistema aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré, o qual 
possui elevada permeabilidade; a afetação das captações de uso privado, 
significativo para a captação privada na freguesia do Carvalhal e para as 
duas captações privadas na união de freguesias de Venda do Pinheiro e 
Santo Estêvão das Galés e muito significativo para a captação privada na 
freguesia de Sapataria; a ocupação das zonas intermédia e alargada dos 
perímetros de proteção das captações públicas, com finalidade destinada 
ao consumo humano; a afetação da zona preferencial de recarga do 
sistema aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré, pelos caminhos paralelos 
previstos, situados na freguesia de Roliça, que se encontram inseridos 
numa zona de elevada permeabilidade. 

� Do Ruído, o aumento dos níveis de ruído, na fase de construção, para os 
seguintes recetores: S01 a S08 (S01 cerca do km 20+800 corresponde ao 
Colégio Vasco da Gama), S10 a S12, S20, S21, S27 a S30 e S32, aos quais 
acrescem os seguintes: Hospital SOERAD (S14, cerca do km 47+500) e da 
Escola Básica Integrada de Santo Onofre ao km 103+900, à esquerda, bem 
como da zona de construção da nova PS, ao km 99+178, junto a Óbidos. 

� Da Qualidade do Ar, a degradação da qualidade do ar em resultado da 
emissão de poluentes, originados pela queima de combustíveis utilizados 
pela maquinaria e outros veículos pesados afetos às obras, nas áreas de 
intervenção que ocorram no interior ou na proximidade de áreas 
urbanas, em particular as de caráter residencial. 

� Da Ecologia, a destruição de plantas e de comunidades florísticas e de 
vegetação existentes; perturbação da fauna; o afastamento das espécies 
mais suscetíveis e eventual atropelamento de animais; a mortalidade de 
avifauna por colisão com cabos elétricos ou por eletrocussão; o aumento 
da mortalidade de vertebrados por atropelamento; a ampliação dos 
efeitos de barreira e de exclusão. 

� Dos Usos do solo, a ocupação e afetação de áreas com culturas 
temporárias (3,54 ha) e áreas florestais (3,2 ha); a afetação de solos 
pertencentes ao regime da RAN; a afetação de áreas afetas ao 
Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos; a afetação de 0,5 ha 
de parcelas de vinha pela PS prevista em Dois Portos, e de 0,3 ha, pela PS 
prevista em Runa. 

� Da Socioeconomia, a expropriação de terrenos agrícolas; expropriação e 
demolição de edifícios industriais e habitações, incluindo alguns anexos; 
aproximação da linha das habitações nas zonas em que ocorre duplicação 
da via em zonas já muito condicionadas, com instalação de muros para 
evitar a sua expropriação; alterações da mobilidade local; o aumento dos 
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níveis de ruído e de poeiras; as alterações no serviço ferroviário 
regularmente prestado uma vez que a intervenção na linha faz-se com a 
ferrovia em funcionamento. 

� Do Património, a afetação de faixas de restrição legal/servidões a estas 
associadas, designadamente das zonas gerais de proteção ou das zonas 
especiais de proteção dos Imoveis classificados atrás mencionados; 
impactes indiretos nas ocorrências patrimoniais e com importância 
geológica, 33 a 36, que se localizam na proximidade dos Túneis da Boiaca 
e do Cabaço; dada a atualização do layout das Estações de Malveira, Dois 
Portos, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha poderá ser 
potencialmente geradora de afetações; a PS 29+420, na zona da Pedra 
Furada, que incide sobre uma área arqueológica extremamente sensível, 
na qual se encontram referenciadas as ocorrências: E15 – Sítio 
Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano) e E16 - Casal do 
Silvério (Necrópole Romano, CNS 30119); a PS 29+420 que se sobrepõe à 
Zona Especial de Proteção do imóvel relativo à ocorrência E15 – Sítio 
Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano), ocorrendo uma 
sobreposição à extremidade da Área C da Zona Especial de Proteção, que 
integra o campo de lapiás, incluindo parte de necrópole de incineração 
romana, a jazida de Monte da Macieira e a Estação paleolítica de Terra 
das Cenouras. 

� Da Paisagem, os impactes significativos e muito significativos que 
decorrem fundamentalmente da expressão dos taludes nas zonas de 
duplicação a via e dos restabelecimentos/viadutos e da presença da 
Subestação de Tração que se devem à alteração do relevo natural, 
afetação física de valores/atributos visuais, afetação da integridade visual 
das áreas de qualidade visual “Elevada”, proximidade a observadores 
permanentes, fragmentação do espaço/isolamento de 
habitações/observadores permanentes, alteração do sistema de vistas e 
alteração de escala de referências. 

Quanto aos pareceres emitidos pelas entidades externas à CA, estes 
salientam como aspetos positivos: 

� A melhoria das condições de mobilidade de pessoas e mercadorias na 
região Oeste. 

� A melhoria das condições de segurança da circulação ferroviária e 
rodoviária (supressão de passagens de nível e sinalização da via). 

� Os benefícios para a região e para o país, dotando a ligação ferroviária da 
Linha do Oeste, entre o troço Mira Sintra - Meleças - Caldas da Rainha, 
das condições necessárias a uma exploração mais eficiente, permitindo 
competir com o transporte rodoviário e captar passageiros para o 
transporte ferroviário, em virtude dos percursos oferecidos após a 
intervenção, que reduzem cerca de 40 minutos o percurso atual entre 
Lisboa - Torres Vedras e Lisboa - Caldas da Rainha e potenciar o 
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transporte ferroviário de mercadorias e a mobilidade das pessoas entre 
as regiões do Oeste e Lisboa. 

� Os benefícios ao nível da redução das emissões de C02 e dos níveis de 
ruído. 

� A criação de novos postos de trabalhos, melhoria das acessibilidades. 

e como aspetos negativos: 

� A afetação de valores naturais, designadamente os habitats que constam 
da diretiva comunitária (92/43/CEE). 

� O acréscimo da mortalidade de vertebrados. 

� A interferência com a área beneficiada do Aproveitamento Hidroagrícola 
das Baixas de Óbidos (AHBO), aproximadamente entre os Km 93+200 e 
95+000 (bloco da Amoreira) e entre os Km 98+500 e 100+000 (bloco de 
Óbidos) tanto com implicações na redução da área beneficiada como com 
implicações relevantes nas infraestruturas de rega. 

� A afetação de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

� A proximidade a empreendimentos turísticos existentes e previstos na 
proximidade do projeto. 

� A ausência de intervenções ao nível do estacionamento de 
automóveis/transporte individual que impede a intermodalidade entre 
diferentes modos de transporte, nomeadamente a articulação do 
transporte público ferroviário, rodoviário-autocarros e táxis e transporte 
individual. 

� A afetação da integridade arquitetónica de Estações no seu todo, 
nomeadamente a relação entre a plataforma e os edifícios das estações. 

� A interferência de algumas passagens desniveladas com as localidades e 
seus acessos. 

� A manutenção de algumas passagens de nível não desniveladas. 

� A interferência com serviços de abastecimento, atravessamentos de 
várias linhas aéreas de Alta Tensão e de Média Tensão, Linha Carvoeira – 
Trajouce, a 220 kV e do troço do gasoduto Ramal de Torres Vedras (Linha 
01004), intersecção de diversas zonas condicionadas por servidões 
radioelétricas. 

Os pareceres emitidos pelas entidades públicas, no âmbito da Consulta 
Pública, referem a necessidade de cumprimento da legislação específica 
relativa à interferência do projeto com outras estruturas e servidões e 
restrições de utilidade pública.  

Assim, considerando os impactes positivos do projeto e atendendo a que os 
seus impactes negativos são, na sua generalidade, suscetíveis de serem 
minimizados, emite-se decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos 
termos e condições impostas no presente documento. 
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Índice de avaliação 
ponderada dos impactes 
ambientais 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes 
ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4. 

 

Condicionantes 

1. Apresentar novos locais para implantação dos pilares dos viadutos a construir, nomeadamente das 
soluções em que se verifica a sua implantação no leito e margens de linhas de água e de afetação da 
galeria ripícola. 

2. Evitar a ocupação da zona de risco de inundação do rio Sizandro. 

3. Dimensionar todos os desvios e intervenções em linha de água, com base em caudais de cheia, 
correspondentes a um período de retorno de 100 anos. 

4. Evitar a afetação de captações de água superficiais e subterrâneas, considerando um limite de 
proteção de 10 m, no mínimo, para as captações que não tenham perímetros de proteção associados. 

5. Equacionar uma localização alternativa para a Subestação de Tração ao km 58+200, tendo em conta a 
necessidade de minimização dos impactes sobre a paisagem. 

6. Contemplar no Projeto de Execução os seguintes aspetos para compatibilização com o 
Aproveitamento Hidroagrícola da Baixa de Óbidos: 

6.1. apresentar uma localização alternativa para a PS ao km 99+718 (Óbidos) face aos impactes que 
tem sobre este aproveitamento, na paisagem e no património (proximidade às muralhas do 
castelo de Óbidos). 

6.2. prever cenários de rutura das condutas de rega e equacionar soluções que minimizem impactes 
dessa eventual ocorrência; 

6.3. definir projetos de pormenor específicos para as situações que possam implicar afetação na rede 
de infraestruturas do AHBO e apresentar as soluções de projeto, a executar, para salvaguarda da 
rede de rega, tanto em fase de obra como em fase de exploração.  

7. Adotar, nas áreas de vertente acentuada, as medidas necessárias de forma a evitar possíveis 
deslizamentos, nomeadamente através da colocação de estruturas de suporte adequadas. 

8. Evitar a afetação da ZEP da ocorrência patrimonial E15 – Granja dos Serrões, ou demonstrar a sua 
inevitabilidade. 

9. Estação do Sabugo: equacionar a construção de um acesso pedonal na EN117 para aceder à estação. 

10. Estação de Torres Vedras: 

10.1. Equacionar uma passagem (inferior) para peões a ligar a rua poente à rua nascente, e a 
criação de um Parque de Estacionamento na área sob o estacionamento junto da loja do 
cidadão, com acesso à estação. 

11. Estação de Runa: 

11.1. Equacionar a mudança do Apeadeiro de Runa para mais próximo do centro da localidade. Em 
caso de impossibilidade prever uma zona de estacionamento bem como o alinhamento do 
muro de vedação, que deveria ser repensado no sentido de ser recuado de forma a ser 
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requalificada a via rodoviária e promovidas as acessibilidades nesta zona.  

11.2. Rever a passagem desnivelada considerada para Runa com o objetivo de garantir uma melhor 
integração no traçado da Estrada Nacional existente, e deste, com a localidade. 

12. Estação de Dois Portos: 

12.1. Rever a localização da passagem desnivelada considerada junto à estação, que inicialmente 
estava definida 60 m a jusante da atual passagem de nível, nos termos previstos no parecer 
emitido pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

13. Estação da Feliteira: 

13.1. Manter a integridade arquitetónica da Estação no seu todo, nomeadamente a relação entre a 
plataforma e o edifício da estação, dado que os edifícios existentes são património público, 
devendo por isso ser preservados.  

14. Dotar, as Passagens de Nível que não forem desniveladas, de barreiras automáticas, no âmbito da 
empreitada de conceção/construção de sinalização ferroviária, a lançar para esta Linha. 

15. Acautelar a passagem das redes já existentes de abastecimento de água e de esgotos domésticos sob 
a via junto à passagem de nível de Vale Francas, ao km 82+00, e que não se encontram sinalizadas no 
desenho LO.EP.PG.EIA.0019_2. 

16. Ponderar uma passagem de nível desnivelada para Vale Francas. A manter a passagem de nível, 
garantir a sinalização luminosa e sonora de aproximação dos comboios, instalação de barreiras, e 
pavimento adequado à mobilidade pedonal e acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. 

17. Análise e eventual compatibilização do projeto, com o troço do gasoduto Ramal de Torres Vedras 
(Linha 01004), atravessado cerca do pK 69+324 da Linha do Oeste. 

18. Garantir a manutenção das servidões da Linha Carvoeira - Trajouce a 220 kV.  

19. Preservar a integridade no âmbito da rede geodésica, do vértice geodésico e, no que se refere à rede 
de nivelamento geométrico de alta precisão, das marcas indicadas no documento em anexo ao 
parecer da dgT emitido em sede do presente procedimento de AIA. 

20. Minimizar o aumento em cerca de 4 km de percurso a efetuar na propriedade agrícola, pela 
supressão da PN ao km 28+420. 

Elementos a apresentar em RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação da conformidade ambiental do projeto 
de execução, o RECAPE e/ou Projeto de Execução a apresentar à Autoridade de AIA deve incluir também 
os seguintes elementos: 

1. Estudo de avaliação de impactes dos locais onde se pretende instalar os estaleiros, identificando as 
respetivas medidas de minimização, incluindo proposta de integração dos estaleiros que combine 
elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim como a tipologia de vedação. 

Os estaleiros e as infraestruturas de apoio à obra não devem ocupar os seguintes locais: Áreas do 
domínio hídrico; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 
Nacional (REN); Áreas do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos; Zonas de risco de 
inundação; Zonas de proteção de captações de água subterrânea e superficial; Zonas de depósitos e 
de massas minerais; Zonas coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da 
Rainha; Áreas onde possam ser afetadas espécies de flora protegidas, nomeadamente sobreiros e/ou 
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azinheiras; Áreas de ocupação agrícola; Zonas de risco de incêndio elevado; Zonas de proteção do 
património; bem como, áreas de ocorrência de habitats que se venham a identificar.  

2. Carta com as condicionantes à localização dos locais de depósito temporários de materiais entulhos e 
terras sobrantes. 

3. Medidas de minimização para as áreas onde haverá alteração dos padrões hidrológicos em termos de 
drenagem transversal e longitudinal (criação dos desvios ativos, ripagem de curvas, criação da 
variante do Outeiro e implantação dos restabelecimentos). 

4. Medidas de proteção e salvaguarda de pessoas e bens tendo em conta a implantação em zonas 
inundáveis e em caso de ocorrência de cheia. 

5. Cotas dos troços da linha férrea que atravessam as zonas inundáveis dos concelhos de Torres Vedras, 
Sobral de Monte Agraço, Bombarral e Óbidos as quais devem ser confrontadas com as cotas de cheia 
centenária. 

6. Identificação de todas as passagens hidráulicas alvo de intervenção/remodelação, devendo ser 
indicadas as capacidades de vazão das novas secções. Nos casos em que o caudal correspondente ao 
período de retorno de 100 anos circula em pressão no aqueduto, devem ser apresentadas secções de 
vazão que permitam o escoamento em superfície livre. 

7. Solução de renaturalização e reabilitação da linha de água localizada na saída Oeste do Túnel da 
Sapataria. 

8. Soluções de revestimento e tratamento dos taludes marginais das linhas de água, com indicação onde 
as mesmas serão adotadas (incluindo as respetivas peças desenhadas). 

9. Reavaliação do fator Vibrações, de acordo com o mencionado no Parecer da Comissão de Avaliação. 

10. Descrição dos aspetos relevantes dos modos construtivos a adotar e avaliação dos respetivos 
impactes no fator Ruído, apresentando também uma estimativa dos níveis sonoros esperados por 
período de referência junto dos edifícios sensíveis mais expostos em cada uma das situações S01 a 
S08, S10 a S12, S20, S21, S27 a S30 e S32, e ainda S14 (Hospital SOERAD, cerca do km 47+500), Escola 
Básica Integrada de Santo Onofre (km 103+900, à esquerda), e recetores afetados pela construção 
das novas PS ao km 25+050 (Sabugo) e km 99+178 (junto a Óbidos). 

11. Programa de gestão de ruído, incluindo medidas concretas de minimização dos impactes causados 
pelo ruído em fase de obra.  

12. Estudo acústico desenvolvido a uma escala de trabalho igual ou superior a 5:000 e dando especial 
enfoque às edificações de uso sensível onde ocorrerá maior proximidade à ferrovia, conforme 
identificadas no Quadro 6.8-5 do Relatório Síntese (habitações de Recoveiro, Colégio Vasco da Gama, 
habitações de Tala, de Casal da Mata, da Quinta das Covas, Sabugo, Pedra Furada, Matoutinho, Casais 
dos Carriços e Jerumelo), e ainda às situações agora estudadas que não foram alvo de medições e 
para as quais o ruído particular Ln≥50 dB(A) e/ou não se conhece a classificação da zona onde se 
inserem (S11, S21, S24, S27 a S33).  

Atendendo à baixa distância entre os recetores em situação de exposição sonora mais crítica e a 

ferrovia, adotar um valor de α=0.5 (mais conservativo que 0.8).  

Para cada recetor/situação deve ser associado o ruído particular estimado por piso, e ruído residual e 
ambiente medidos, expressos nos indicadores Ln e Lden, bem como associar Lmax à passagem de 
cada tipo de composição no período noturno (recorrer a medições em situações análogas às em 
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questão). Deve ser averiguado, para cada município, a existência ou ausência de cartografia de zonas, 
não sendo aceitável assumir por defeito a aplicação de valores limite interinos. 

13. Avaliação e demonstração de que as seguintes ações salvaguardam as funções das tipologias da REN 
afetadas e cumprem os respetivos requisitos: 

a) as PH existentes a intervencionar em linhas de água; 

b) os alegados “desvios e intervenções em linhas de água”; 

c) as zonas da via férrea existente a intervencionar, eventualmente em REN; 

d) as estruturas de contenção previstas, eventualmente em REN; 

e) as soluções de reposição dos serviços afetados, eventualmente em REN; 

f) a instalação de vedações, eventualmente em REN; e 

g) os locais condicionados à implantação de estaleiros. 

Caso a necessária avaliação específica de cada uma daquelas ações em termos de REN venha a 
contrariar, pelo menos em parte, esta possibilidade, terá de ser devidamente justificada a sua 
imprescindibilidade e inexistência de alternativas de projeto, de forma a possibilitar o seu 
enquadramento nas ações de relevante interesse público, nos termos do n.º 1 e 3 do artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação. 

14. Localização e identificação em cartografia: 

14.1. Das áreas de depósito da camada de terra viva/vegetal decapada. 

14.2. Dos elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater.  

15. Proposta de medidas cautelares, a implementar pelo empreiteiro, para a proteção da vegetação 
existente. 

16. Estimativa do volume de terra viva/vegetal previsto decapar em função do respetivo horizonte 
existente. 

17. Projeto de Iluminação Exterior que acautele todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça segundo a vertical. 

18. Soluções de revestimento exterior dos edifícios e dos pavimentos das estações que se deverão pautar 
por materiais e tonalidade tendencialmente neutras e de baixa refletância. 

19. Resultados da prospeção da flora (espécies protegidas e RELAPE), respetiva avaliação de impactes e 
eventual definição de medidas de minimização. Deve ser efetuada a atualização e correção do elenco 
florístico constante do Anexo IV ao EIA.  

20. Avaliação dos impactes do projetos sobre os habitats presentes, designadamente os habitats que 
constam da Diretiva 92/43/CEE, e eventual definição de medidas de minimização. 

21. Demonstração da conformidade do projeto de execução com os seguintes regimes, no âmbito da 
proteção da Floresta:  

a) Legislação de proteção do sobreiro e da azinheira, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 
de 21 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho);  

b) Legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, com as alterações 
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introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 27/2017 de 2 de outubro);  

c) Legislação relativa aos povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei n.º 
327/90 22 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de março). 

22. Análise aprofundada sobre o potencial acréscimo de mortalidade de vertebrados em resultado da 
colisão com as composições e eventual apresentação de medidas mitigadoras. 

23. Medidas de minimização a mortalidade da avifauna por colisão/eletrocussão, considerando o 
estabelecido no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à implementação de infraestruturas 
lineares”, elaborado pelo ICNF.  

24. Reavaliação dos impactes negativos nos empreendimentos turísticos afetados pelo projeto, no que 
concerne a possíveis ruídos e vibrações, à qualidade do ar, à paisagem e ao património arqueológico 
e arquitetónico, identificando potenciais medidas de minimização dos mesmos. 

25. Demonstração de que o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização foram 
desenvolvidas em articulação com as entidades consultadas em sede de AIA (ANAC, ANACOM, 
ASCENDI, DGADR, DRAP, dgT, EDP Distribuição, Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e 
Vale do Tejo, REN e Serviços Municipais de Proteção Civil e/ou os Gabinetes Técnicos Florestais de 
Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da 
Rainha), atendendo aos pareceres emitidos pelas mesmas. 

26. Plano de Gestão Ambiental. 

27. Projeto de Integração Paisagística da Linha do Oeste, tendo em consideração os seguintes aspetos: 

a) Apresentado na qualidade de Projeto de Execução como documento autónomo com as devidas 
peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados.  

b) Incluir o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a 
fase de garantia. 

c) Considerar a integração paisagística em consonância com a preservação de imóveis e sítios 
arqueológicos. 

d) Todas as situações em que ocorra a afetação do enquadramento cénico dos imóveis e sítios 
arqueológicos devem ser objeto de uma abordagem, ao nível da conceção do Projeto de 
Execução, focada e especifica para cada caso particular, considerando as potenciais implicações 
visuais inerentes às intervenções da fase de construção. Consequentemente, a cada uma das 
situações deve corresponder uma proposta de integração para avaliação. 

e) Modelação dos taludes de aterro e escavação em clara continuidade com o terreno natural, 
preconizando o boleamento das cristas e o adoçamento das bases dos taludes. 

f) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou 
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e com as características 
do local onde a Linha do Oeste se insere, com especial cuidado na travessia das principais 
linhas de água e zonas de vale adjacente. 

g) Todas as plantas autóctones devem obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer 
estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro devem ter origem local. Deve 
excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o 
uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação 
genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 
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h) Não usar de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional. 

i) Identificar o elenco e número dos exemplares transplantados. 

j) Identificar e integrar os muros de suporte, ao longo de toda a extensão dos mesmos e na face 
voltada para as habitações, com recurso à plantação de espécies trepadeiras e arbustivas. 

k) Preservar, sempre que possível, os exemplares de azinheiras e sobreiros existentes. Caso não 
seja, efetuar plantação de sobreiros - Quercus suber - nos troços da Linha do Oeste a desativar, 
nomeadamente entre o km 75+300 e o km 77+300, como medida de compensação para o 
abate de exemplares desta espécie. 

l) Tratamento das rotundas e taludes de encontro das obras de arte correntes (passagens 
superiores e passagens inferiores). 

m) Plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas 
habitacionais que permitam minimizar a presença da ferrovia nestes locais. Devem ser 
considerados os locais elencados na tabela da página 7.4 do Relatório Síntese do EIA  

 
28. Projeto de Recuperação Paisagística das Vias a Desativar na qualidade de Projeto de Execução como 

documento autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os pormenores adequados. 
Deve constar o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a 
fase de garantia. 

29. Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas na qualidade 
de Projeto de Execução como documento autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e 
com os cortes e pormenores adequados. Deve constar o Mapa de Quantidades e o Programa de 
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia. O projeto deve ter em consideração os 
seguintes aspetos: 

a) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região. 

b) Todos os exemplares das espécies autóctones deverão obrigatoriamente provir de populações 
locais, quer quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro. 
Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou 
o uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação 
genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 
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c) Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional; 

d) Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que deverão ser graficamente detalhadas e 
pormenorizadas. 

30. Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras para as Áreas Afetadas, que deve conter 
cartografia, carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a metodologia 
adequada para o controlo das espécies ocorrentes. 

31. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s). 

Medidas de minimização 

GERAIS 

1. Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
portal da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido. 

2. Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser 
revistas de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 

3. Todas as medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no 
Plano de Gestão Ambiental. 

4. A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e 
que contemple as medidas de minimização que se vierem a definir. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

5. Fasear o desenvolvimento dos trabalhos de modo a evitar interrupções do serviço ferroviário, ou caso 
não seja possível, alocar essas interrupções aos períodos de fim-de-semana. 

6. No faseamento construtivo a definir, programar o encerramento das passagens de nível, após a 
conclusão e entrada em funcionamento dos respetivos restabelecimentos. 

7. Balizar e delimitar, em todo o perímetro, as áreas de intervenção devendo a mesma ser reduzida à área 
essencial, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra. 

8. Transplantar os exemplares arbóreos existentes nos locais de intervenção ou que condicionem 
marginalmente a obra e que reúnam condições para essa operação. 

9. Efetuar o levantamento de todos os sobreiros/azinheiras localizados nas zonas sujeitas a intervenções, 
nomeadamente de abertura/alargamento de acessos. 

10. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a 
intervencionar devem ser assinalados previamente ao início dos trabalhos, de forma a evitar a sua 
afetação ou destruição; as sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra.  

11. Nas novas áreas de intervenção proceder à prévia decapagem dos solos; as terras provenientes da 
decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperação das áreas afetadas 
temporariamente no decorrer da implementação do projeto ou para recobrimento dos taludes criados.  

12. Prever a decapagem e armazenamento em pargas da terra viva/vegetal na espessura correspondente à 
profundidade do horizonte de cada local em concreto. Definir medidas para a conservação da terra 
viva/vegetal. 
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13. Restringir ao absolutamente necessário as áreas de estaleiros e parques de materiais, os quais devem 
ser vedados.  

14. Comunicar à DGADR e entidade gestora do AHBO, o início da construção, atempadamente 
(antecedência de 2 meses), de modo a que se possa acompanhar a execução da obra, nos locais onde 
há interferência com o AHBO. 

15. Para a definição do cronograma da obra, maximizar a opção de horário de trabalho das 8h às 20h de 
dias úteis; eventuais exceções a esta condicionante devem ser claramente fundamentadas. 

16. Caso se verifique a instalação de elementos cujas alturas acima do solo se possam considerar como 
obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 
de maio, dar conhecimento para eventual validação de balizagem diurna e luminosa à ANAC. 

17. Assegurar o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que 
impliquem revolvimentos de terras, desde imediatamente após as expropriações, acompanhando as 
ações de desmatação, demolições, escavação, terraplanagens, abertura de caminhos de acesso, 
construção de estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de solos, entre outros, que possam afetar o 
património arqueológico no solo e subsolo. Neste procedimento deverão merecer particular atenção 
as áreas assinaladas com densa cobertura vegetal, que inviabiliza a deteção de eventuais vestígios. Este 
acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações 
inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim simultâneas. Este arqueólogo 
deve ter experiência em intervenções no carso. Durante o acompanhamento deverá igualmente 
assegurar-se o cabal cumprimento das medidas propostas relativamente ao levantamento e 
salvaguarda dos elementos patrimoniais diretamente afetados e também das medidas relativas à 
afetação indireta dos elementos patrimoniais identificados, bem como a reposição das condições após 
a conclusão da obra. 

18. Realizar sondagens arqueológicas manuais na área da ocorrência patrimonial E16 - Casal do Silvério 
(Necrópole Romana). Estas sondagens a distribuir em torno do ponto de ocorrência de achados de 
superfície, de forma a verificar a eventual existência de contextos arqueológicos no subsolo. Dos 
trabalhos arqueológicos poderá decorrer a necessidade de elaboração de estudos complementares, 
nomeadamente a escavação em área, da faixa necessária a afetar pela obra da PS29+420. 

19. Efetuar prospeção arqueológica sistemática do terreno após a desmatação, nas áreas de visibilidade 
reduzida a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento. 

20. Se no decorrer da obra forem detetadas cavidades cársicas não apreciadas no EIA, efetuar avaliação 
espeleo-arqueológica prévia. Caso estas cavidades possuam interesse arqueológico, colocar à 
consideração prévia da tutela do património o conjunto de medidas consideradas adequadas. 

21. No caso de serem detetados vestígios arqueológicos durante os trabalhos de acompanhamento 
arqueológico da obra, suspender de imediato as movimentações de terras no local do achado e 
comunicar a descoberta à DGPC, de forma a serem definidas as respetivas medidas de minimização. 

22. Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico poderá também haver a 
necessidade de prever medidas complementares. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação 
compatibilizar a localização dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu 
enquadramento visual.  

23. Colocar os achados móveis em depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural. 

24. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, garantir a salvaguarda pelo registo gráfico, 
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fotográfico e pela elaboração de memória descritiva da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra. 

25. Acautelar que as intervenções nas Estações/Apeadeiros sejam realizadas de forma a não afetar os 
painéis de azulejos, relógios existentes bem como outros bens culturais móveis. 

26. Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, das principais ações a 
realizar e respetiva calendarização, junto das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias abrangidas 
pelo projeto. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização e as 
principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações, designadamente a afetação 
das acessibilidades. 

27. Elaborar um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a circulação rodoviária e 
pedonal, que garanta a menor perturbação possível em termos de mobilidade da população e para o 
qual devem ser consultadas as Autarquias e outras entidades oficiais competentes. 

28. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. 

29. Planear adequadamente as intervenções de modo a interferir o menos possível com o funcionamento 
dos eixos viários, em especial das estradas nacionais que ligam as principais localidades existentes na 
faixa em estudo e na sua envolvente. 

30. Elaborar um plano de circulação para os veículos afetos à obra, visando minimizar a interferência com 
áreas urbanas, de lazer e de culto das populações e para o qual deverão ser consultadas a Autarquia e 
outras entidades oficiais competentes. 

31. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

32. Evitar a ocupação, mesmo que temporária, de áreas de RAN, de REN, de Domínio Hídrico, áreas 
inundáveis (zona de risco de inundação do rio Sizandro), zonas de proteção de captações de água 
subterrânea e superficial, zonas do AHBO, zonas de proteção de águas minerais, zonas de depósitos e 
de massas minerais, zonas coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da 
Rainha, áreas de sobreiros e/ou azinheiras, áreas de ocupação agrícola, zonas de proteção do 
património. 

33. Aplicar terra viva/vegetal proveniente da decapagem em todas as áreas sujeitas a recuperação e 
integração paisagística. 

34. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras 
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e 
integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito devidamente acondicionada. 

35. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou materiais inertes para 
enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada atenção especial à sua 
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

36. Na área ocupada pelo estaleiro, prever a instalação de uma plataforma impermeável para 
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abastecimento de combustíveis, lavagens de equipamento (com um sistema de recolha e 
armazenamento de águas residuais) e para as operações de manutenção, tais como sejam as 
reparações mecânicas necessárias, mudanças de óleo e restantes operações de lubrificação ou 
aplicação de massas. 

37. Limitar as zonas de circulação dentro do estaleiro e de acesso à obra. 

38. Proceder, se necessário, à escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, resultado da 
instalação de estaleiros ou caminhos de passagem de maquinarias, para restabelecer as condições de 
infiltração e de recarga de aquíferos, de modo a não diminuir a sua capacidade de armazenamento. 

39. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, devendo a 
movimentação de terras ser efetuada, tanto quanto possível, fora da época das chuvas. 

40. As terras sobrantes devem ser reutilizadas nos aterros previstos neste projeto, e as restantes, sempre 
que possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, em obras onde haja 
necessidade de aterro tal como a que está planeada para a Variante do Outeiro ou para a reposição da 
quota original da Pedreira da Pedra Furada. O depósito definitivo das terras em vazadouro deverá ser 
feito em último recurso de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e 
deposição daquelas terras.    

41. Sempre que possível, e depois de devidamente tratado, reutilizar e/ou valorizar o balastro, travessas e 
carril. 

42. Assegurar e manter a boa drenagem nos aterros e escavações. 

43. Armazenar os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, em locais com 
características adequadas para depósito. 

44. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais impermeabilizados e cobertos, até ao seu encaminhamento a destino final 
adequado.  

45. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico 
que sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação 
geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para a sua preservação e 
acessibilidade.  

46. De modo a prevenir e conter os fenómenos de erosão e instabilidade de taludes derivados da 
escavação prevista devem ser adotadas as medidas preconizadas no estudo geotécnico desenvolvido, 
em particular no que toca às geometrias de talude.  

47. Criar áreas específicas de armazenamento de óleos e combustíveis, que deverão ser cobertas e 
dotadas de bacias de retenção. 

48. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia. 

49. Assegurar a manutenção dos equipamentos de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou 
hidrocarbonetos e a sua escorrência para o solo e linhas de água. 

50. Assegurar ações de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar a sua obstrução parcial 
ou total. 

51. Controlar o nível de água das captações localizadas próximo do traçado, em particular nas zonas onde 
estão previstas as maiores alterações da morfologia, nomeadamente nas zonas dos trabalhos 
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associadas às escavações e aterros mais significativas. 

52. Efetuar o restabelecimento de captações a serem eventualmente afetadas durante as obras, o que 
poderá ser efetuado através do seu rebaixamento ou pela construção de unidades similares na 
envolvente, especialmente nos casos em que se mantenha a necessidade de o utilizar, de modo a não 
prejudicar os seus utilizadores. 

53. Instalar dispositivos de drenagem interna dos taludes, máscaras e/ou esporões drenantes nas 
escavações em que seja previsível a ocorrência de níveis hidrogeologicamente produtivos. 

54. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído e vibração possível. 

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

56. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar o cumprimento das normas relativas à 
emissão de ruído e vibração. 

57. Garantir que pelo menos as operações mais ruidosas/vibráteis se restringem ao período diurno e de 
dias úteis, e cumprem a legislação e regras de boa prática em vigor. 

58. Condicionar a circulação de veículos pesados junto a eventuais escolas, hospitais ou afins.  

59. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

60. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

61. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

62. Rever o estado geral de conservação dos edifícios com valor patrimonial situados na faixa de ocupação 
/ do projeto, assegurando-se o seu bom estado, ou, em alternativa, a execução dos trabalhos de 
conservação / restauro necessários à reposição da sua condição inicial. 

63. Concretizar a recuperação paisagística das zonas ocupadas pelo estaleiro, parque de máquinas e vias 
de acesso provisório.  

64. Comunicar à população com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, 
etc.) a afetação de serviços. 

65. Comunicar à população com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, 
etc.) que permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no 
seu quotidiano a realização de determinadas atividades de obra geradoras de grande desconforto (por 
ex. utilização de explosivos). 

66. Na proximidade do Colégio Vasco da Gama no início do projeto e da Escola Básica identificada junto à 
Estação das Caldas da Rainha tomar medidas adicionais de segurança, prevendo-se a vedação de todas 
as áreas que possam vir a constituir qualquer tipo de perigo, de modo a impedir o acesso dos utentes 
da escola, em particular das crianças, à obra. 

67. Montar um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações (por exemplo, através da 
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disponibilização de um contacto telefónico), de modo a permitir aferir o grau de incomodidade 
percecionado pela população residente e equacionar a necessidade de implementação de novas 
medidas. 

68. Promover sempre que possível a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

69. Providenciar, em caso de derrame acidental, a limpeza imediata da zona, utilizando os procedimentos 
adequados ao tipo de derrame. Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha do derrame 
devem ser tratados como resíduo e encaminhados para destino final adequado. 

70. Inspecionar periodicamente os órgãos de drenagem transversal existentes, assegurando uma 
adequada secção de vazão, garantindo-se o escoamento para jusante e diminuindo o atual risco de 
inundação a montante da via. 

71. Inspecionar os órgãos de drenagem nos locais onde se verifique acumulação de água melhorando o 
escoamento e evitando a inundação da plataforma. 

72. Promover, conjuntamente com as autarquias afetadas, o estudo de soluções que promovam a 
conceção de espaços para estacionamento Park&Ride. 

 

Planos de Monitorização 

Devem ser desenvolvidos e integrados no RECAPE os planos de monitorização a seguir elencados, 
considerando as propostas apresentadas no EIA e as orientações constantes da presente decisão, 
conforme aplicável: 

1. Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais – Qualidade da Água 

2. Plano de Monitorização do Ruído: 

� Fase de construção:  

Os locais a monitorizar serão apenas aqueles que, por imposição da manutenção do serviço 
ferroviário em período diurno, tenham de ficar sujeitos a ruído de obra em período entardecer e 
noturno e por mais de um mês, ou os que, por força de uma Licença Especial de Ruído, fiquem 
sujeitos a valores limite de ruído no período diurno. 

Frequência de monitorização – nas atividades construtivas que decorram por mais de um mês na 
mesma área, incluindo a construção de restabelecimentos rodoviários (em particular, no Sabugo e 
em Óbidos) deverá ser identificado o período mais crítico em termos de emissão de ruído, e 
realizar a campanha nessa altura. 

� Fase de exploração: 

Os locais a monitorizar devem incluir os recetores sensíveis mais próximos da ferrovia (quadro 6.8-
5), os recetores sensíveis onde previsivelmente ocorrerá violação de valor limite (S14, S20, S28, 
S29 e S32) e eventuais situações semelhantes que resultem do estudo mais detalhado a 
apresentar no RECAPE; 

Parâmetros a registar - para além de LAeq,T, registar Lmax por cada tipo de composição e por 
período de referência. 

Frequência de monitorização – pelo menos, uma campanha no início da exploração e outra assim 
que estabilizado o tráfego previsto de 36 composições em período diurno, e 6 nos períodos 
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entardecer e noturno. Em função dos resultados da 1ª campanha e da evolução do número de 
passagens que venha a ocorrer de ano para ano, aquela frequência poderá ser ajustada. 

3. Plano de Monitorização das Vibrações: 

O EIA propõe que sejam monitorizadas as vibrações num ponto em cada uma das 34 situações 
consideradas no âmbito do fator ruído (S01 a S34). Esta metodologia deve ser revista em 
conformidade, tendo em conta que as situações consideradas na componente ruído não têm 
necessariamente que ser coincidentes com as situações a considerar na componente Vibrações. 

4. Plano de Monitorização dos Sistemas Biológicos e da Biodiversidade: 

Plano de monitorização da mortalidade direta de mesomamíferos e avifauna (através da prospeção 
de cadáveres), com a duração de um ciclo anual. Face aos resultados da monitorização, caso se 
verifique mortalidade elevada, deve ser prolongada a monitorização. 

 


