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Infraestruturas de Portugal, SA 

Praça da Portagem 

2809-013 - ALMADA 
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-------------------------------------------------------------------; 
SI referência Data Nj referência Data 

S067348-201711-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.OO182.2017 

Assunto: AIA2979: Modernização da Linha do Oeste - Troço Mira 
Sintra/Meleças - Caldas da Rainha. Pedido de Elementos 
Adicionais para efeitos de Conformidade do ElA 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Projeto 
acima mencionado, informa-se que, a 3 de novembro e após a apreciação técnica da 
documentação recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação 
efetuada pela Comissão de Avaliação (CAl. não estarem reunidas as condições para ser 
declarada a conformidade do ElA, considerando para tal indispensável a apresentação 
dos elementos adicionais mencionados em anexo. 

Estes elementos adicionais, sob forma de Aditamento ao ElA, devem dar entrada na 
Agência Portuguesa do Ambiente até 12 de janeiro de 2018, encontrando-se suspensos, 
até à sua entrega, os prazos previstos no Decreto-Lei n.º 151-8/2013, de 31 de outubro. 

Com os melhores cumprimentos. 

Anexos: o referido 
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Procedimento de AIA n° 2979: "Modernização da Linha do Oeste - Troço Mira Sintra/Meleças - Caldas da 

Rainha" 

Da análise efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (ElA) do Projeto em fase de Estudo Prévio da "Modernização 

da Linha do Oeste - Troço Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha", a Comissão de Avaliação, a 3 de novembro 

de 2017, ao abrigo dó nO 8 do artigo 14° do Decreto-lei nO 151-8/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, 

considerou necessário, para o prosseguimento do processo de AIA, a apresentação da seguinte informação 

adicional: 

Objetivos, Justificação e Descrição do Projeto 

1. Mencionar como se articula o projeto em avaliação com a restante linha não eletrificada. 

2. ~escrever as implicações da fase de construção no funcionamento dos comboios e respetivas Estações. 

3. Fundamentar porque não está previsto o desnivelamento da totalidade das Passagens de Nivel, e apresentar 

os critérios que estiveram na seleção das Passagens que serão desniveladas. 

4. EspeCificar o uso previsto para os locais da Linha a desativar. 

5. Fundamentar o facto de 11 dos 15 Restabelecimentos propostos não fazerem parte do projeto, tendo em 

consideração que serão construidos fora do domínio ferroviário. 

6. Identificar as Passagens de Nivel em que ainda existem Guardas. 

7. Apresentar os elementos de caraterização das obras de arte (incluindo o periodo de retomo de 

dimensionamento de projeto) que irão ser implementadas com vista a suprimir as Passagens de Nivel, por 

forma a analisar como será garantido o atravessamento das linhas de água. 

8. Esclarecer a solução apresentada na passagem aérea representada na peça desenhada 

lO.EP.IOA.PDS.3019 (passagem superior de Dois Portos), na qual é proposta a implementação de um pilar 

na margem de uma linha de água. 

9. Esclarecer a solução apresentada para a passagem superior de Runa (km58+942), dado que a mesma prevê 

a execução de pilares implementados na linha de água (rio Sizandro). 

10. Apresentar uma solução para o desvio da linha de água, afluente do rio Corga , junto ao talude de aterro da PI 

do Cadaval (km 79+340), de modo a restabelecer o regime de escoamento existente e assegurar a 

conetividade à charca existente a jusante. 

11 . Incluir nas peças desenhadas do documento intitulado "ANEXO_EIA_Linha_Oeste_ VlIl. l " as carateristicas 

das passagens hidráulicas a remodelar e uma clara identificação de cada uma, designadamente o número de 

10. 

12. Incluir no Anexo 11 .2, onde são apresentados os resultados da verificação da capacidade de vazão das 

passagens hidráulicas em secção cheia, todas as passagens hidráulicas constantes do Anexo 11.1 . 

13. Na linha de água localizada na saida Oeste do túnel da Sapataria , a solução proposta consiste na manutenção 

da solução atualmente existente num dos troços da linha de água em estudo, ou seja, na execução de valas 

de drenagem em betão. É ainda indicado para a secção S3 que se preconiza uma vala revestida a colchões 

Reno, em que um dos taludes será de gabiões. Estas soluções não se encontram de acordo com o 

representado na peça desenhada lO.EP.IPV.DRN.196. Não obstante tal facto, analisar uma solução que 

preveja a renaturalização e reabilitação da linha de água. 
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14. Esclarecer/corrigir as dimensões indicadas para a passagem hidráulica da ribeira do Mourão na pág-3-50, por 

não estarem de acordo com o indicado no quadro 3.3-11 apresentado na pág .3-48. 

15. Esclarecer o dimensionamento das intervenções/desvio das linhas de água, definido para um periodo de 

retomo de 10 anos, conforme apresentado no projeto, atendendo a que o licenciamento deste tipo de 

intervenção terá por base um período de retomo de 100 anos. 

16. Relativamente à solução de revestimento e tratamento dos taludes marginais das linhas de água apresentar 

as diferentes soluções de intervenção previstas, devendo ser claro, em termos de peças desenhadas, quais 

os locais onde será adotada determinada solução e qual o tipo de solução a implementar. 

17. Apresentar a representação, em extrato da carta militar, do local de implementação do Subestação de Tração 

de Runa e dos 6 postos autotransformadores previstos. Esclarecer se esta solução já foi analisada/aprovada 

no âmbito do RJREN. 

18. Apresentar peças desenhadas que ilustrem a solução proposta para resolução da drenagem no túnel da 

Sapataria (km 44+822). 

19. Apresentar planta de implantação onde conste de forma explícita a marcação das zonas inundáveis existentes 

para a área de estudo e representação das intervenções previstas (i.e., alargamento da via, obras de arte, 

subestação de Runa , postos autotransformadores, entre outras). 

20. Corrigir a figura 4.4-3, uma vez que se verifica uma sobreposição de imagens. 

21 . Apresentar esclarecimentos/elementos quanto à entidade responsável pela execução dos objetivos 

apresentados para a SUOPG 2 - Malveira Sul e a SUOPG 3 - Malveira Expansão contemplados na pág. 4-

459 do ElA. 

22. Esclarecer, qual o encaminhamento que será dado às águas residuais domésticas produzidas, na fase de 

construção, nas instalações sanitárias dos estaleiros. 

23. É referido que os efluentes produzidos na fase de exploração, oriundos das instalações sociais, sâo 

encaminhados para os sistemas municipais de tratamento de águas residuais urbanas (RS, pág. 3-87). 

Apresentar as autorizações da entidade gestora para ligação à rede pública de drenagem das águas residuais 

urbanas ou , caso não tenham sido emitidas, os comprovativos dos pedidos de ligação; 

24. Referir qual o procedimento e substâncias a aplicar, para o desmate da linha férrea (taludes). 

25. Apresentar as condicionantes e os perimetros de proteção do recurso hidromineral denominado ·Caldas da 

Rainha", devendo ser consultada a DGEG para recolha desta informação. 

26. Apresentar estimativas de procura e frequência associadas ao projeto, diferenciando as principais estações. 

27. Justificar e descrever a conjugação intermodal e de capacidade de estacionamento para as estações 

consideradas mais significativas. 

28. Justificar a manutenção de troços das estações em que não se prevê alteamento do cais. 

29. Clarificar a integração territorial da PI ao km 79+340 e a conjugação e articulação com as vias existentes. 

30. Relativamente à Estação de Caldas da Rainha indicar se estão previstas alterações com vista a acomodar as 

composições que tenninam nesta estação. uma vez que para norte a linha não vai ser para já eletrificada, 

designadamente linhas de manobra, hangares de abrigo ou oficinas. 
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Fatores Ambientais: 

Geomorfologia, Geologia, Sismicidade 

o capitulo da caracterização da situação de referência encontra-se redigido com uma linguagem corrente e por 

vezes pouco técnica, além de apresentar algumas lacunas e inconsistências que devem ser revistas e colmatadas. 

O conteúdo deste capítulo é extremamente extenso com uma quantidade da informação desproporcionada e com 

diversas imprecisões e incorreções. Apesar das fontes bibliográficas referidas serem, à partida, as adequadas e 

suficientes, verifica-se que a transposição da informação para o relatório não foi feita da melhor forma, em particular 

no sub-capitulo dedicado ao Enquadramento geológico regional. Neste particular, são descritas e referenciadas 

características ou conceitos (como o de Bacia Lusitaniana V$. Orla ou Bacia sedimentar ocidental; ou a referência 

à idade da instalação do Maciço Eruptivo de Sintra , entre outros) que denotam uma deficiente interpretação 

daquela bibliografia, levando à inclusão de incorreções na caracterização. A cartografia geológica apresentada no 

desenho n04 encontra-se igualmente com incorreções graves no que se refere à escala (a escala original é de 1 :50 

000, tendo sido apresentada ampliada para a escala 1 :25000). A escala gráfica não está presente. Já no que se 

refere à Sismicidade, ou mais concretamente à Sismotectónica, o relatório de ElA apresenta uma quantidade 

extensa de informação irrelevante para a caracterização da situação de referência . A informação essencial que 

deve ser fornecida refere-se à classificação do território em termos do efeito que as características sismotectónicas 

locais possam exercer num edifício/construção. Assim, e neste contexto, devem remeter-se os seguintes 

elementos: 

31. Reformular o subcapitulo dedicado ao enquadramento geológico regional por técnico com formação em 

geología habilitado a interpretar e transpor a informação da bibliografia. 

32 . Incluir um desenho com cartografia geológica à escala 1 :50 000, com escala gráfica que respeite a escala 

original da cartografia, devidamente orientado e com as referências às fontes. Ao longo do texto os desenhos 

com cartografia e as suas referências também devem respeitar estas condições. 

33. Reformular o capítulo dedicado à Sismotectónica com inclusão da implantação do projeto no zonamento do 

território com a delimitação das zonas sísmicas que consta do Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas de edifícios e Pontes (DL 235/83 de 31 de maio), e nos zonamentos associados a este ou que 

estiveram na origem deste, como o das zonas de intensidade sísmica máxima e o de sismicidade histórica. 

34. Justificar a deposição de parte das terras sobrantes no troço da Variante do Outeiro que vai ser desativado 

uma vez que, segundo as imagens do Google Earlh, as curvas que vão ser anuladas se desenvolvem ao 

longo de um corredor com relevo positivo. Indicar os impactes em termos da geomorfologia desta deposição. 

Recursos Hídricos 

Superficíais 

35. Apresentar, para a área do projeto, informação relativa às massas de água intercetadas, avaliação do estado 

das massas de água (estado ecológico, estado quimico e estado global, no âmbito da Diretiva Quadro da 

Água), de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, (aprovado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n" 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela 

Declaração de Retificação n" 22-B/2016, de 18 de novembro, para o períOdO 2016-2021). 

36. Face aos elementos solicitados na descrição de projeto, ponderar a reavaliação de impactes. 
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37. Corrigir a significância do impacte na captação privada localizada na freguesia de Sapataria, a cerca de 11 m 

da linha férrea, com o código de utilização 2012.000187.000.TACA.SUB e que se destina ao consumo 

humano (pág . 6-46 do RS), porque entra em contradição com O afirmado na pág. 6-44 do ElA. 

38. Rever a significância do impacte nas captações públicas quando a faixa de ocupação associada á linha 

atravessa as zonas intermédia e alargada dos perímetros de proteção (pág. 6-46 do ElA) porque entra em 

contradição com o afirmado na pág. 6-44 do ElA. 

39. Identificar e avaliar eventuais impactes decorrente do projeto na área de proteção das Termas, no caso de se 

verificar afetação dos perímetros de proteção do recurso hidromineral denominado ·Caldas da Rainha". 

Reserva Ecológica Nacíonal 

40. Incluir análise que permita comprovar detalhadamente que, com as intervenções previstas pelo projeto e pelos 

projetos complementares, não são colocadas em causa , cumulativa e especificamente, as funções das 

tipologias de REN intercetadas (Cursos de água e respetivos leitos e margens, Áreas estratégicas de proteção 

e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo), 

nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.O 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n." 239/2012, 

de 2 de novembro, por função. Se o cumprimento dessas funções só for possível através da aplicação 

adequada de medidas de minimização propostas no presente ElA, referir especificamente estas medidas. 

Medidas de Minimização 

41. Indicar quais as medidas de minimização previstas para minimizar os impactes induzidos pelos efluentes 

industriais resultantes de lavagens e de outras operações na fase de construção e das águas pluviais 

potencialmente contaminadas. 

42. Esclarecer quais as medidas de minimização previstas, em caso de descarga acidental de 

materiais/substâncias poluentes suscetíveis de contaminar os recursos hídricos (fase de exploração). 

Plano de Monitorização 

43. O plano de monitorização deve atender ao seguinte: 

a) No conjunto de parâmetros selecionados a monitorizar (Capitulo 9.3.1.3), indicar quais os critérios que 

estão subjacentes à escolha de cada um dos metais pesados (Cádmio, Chumbo, Crómio, Zinco e Ferro); 

b) Ainda sobre o mesmo capítulo (Capitulo 9.3.1 .3), os parâmetros Carbono Orgânico Total (COT), Carbono 

Orgânico Dissolvido (COD), Dureza e pH deverão ser incluídos na monitorização, sendo que, em 

contrapartida, os parâmetros Óleos e Gorduras, Carência Bioquímica de Oxigênio e Carência Química de 

Oxigénio deverão ser eliminados; 

c) A monitorização do parâmetro Hidrocarbonetos deve ter em conta a legislação vigente (Decreto-Lei n." 

103/2010, de 24 setembro e Decreto-Lei n." 218/2015, de 7 de outubro). 

d) A escolha dos parâmetros a monitorizar, no que respeita aos poluentes especificos, deve também atender 

ao disposto na Parte 2, Anexo VI do PGRH da RH5. 
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44. É referido que "a caracterização da Situação Atual/Situação de Referência na componente vibração foi 

efetuada através apenas de medições acústicas in situ em 10 pontos de medição ao longo do traçado". 

Esclarecer qual o procedimento adotado para caracterização da componente vibrações a partir de medições 

acústicas. 

45. Caso tenham sido realizadas medições de vibrações esclarecer: 

a) Qual o equipamento utilizado e condições de calibração; 

b) A localização dos acelerómetros para recolha dos dados; 

c) A caracterização foi realizada para a passagem de quantos comboios e de que tipo. 

46. Esclarecer se os valores apresentados no quadro 4.8-1 correspondem a valores médios resultantes da 

passagem de diferentes tipos de comboio e se integram comboios de mercadorias. 

47. Esclarecer se a referência a " (tráfego rodovia) " nos pontos PM05, PM06, PM08, PM09 e PM10 significa que 

os valores obtidos resultam do tráfego rodoviário. 

48. Esclarecer o facto de se mencionar que o impacte é negativo se o valor for igual ao da Situação de Referência, 

e na classificação da magnitude dos impactes negativos se considerar que esta é nula ou baixa se os níveis 

foram superiores até 6 dB(A) relativamente à Situação de Referência. Esclarecer se se exclui a classificação 

da magnitude quando a Situação de Referência se mantém. (quando a Situação de Referência se mantém o 

impacte deveria ser nulo e não negativo). 

Paisagem 

49. Esclarecer o seguinte: na elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual não se revela adequado 

considerar uma classe "Muito Elevada" com base na não existência de sobreposição de bacias (Quadro 6.8-

1 - Sobreposição de Visibilidades! Capacidade de Absorção Visual da Paisagem) que deveria ter sido 

integrada na classe "Elevada". Por outro lado, verifica-se muito facilmente que várias áreas da carta, dentro 

da classe referida, onde existe ocupação significativa não foram consideradas para a constituição de pontos 

de observação. Importa referir que sendo uma carta que visa caracterizar a situação de referência os pontos 

devem ser distribuidos pela área de estudo, de forma representativa e essa distribuição não deve ser em 

função da proximidade ao Projeto. 

50. Apresentar a bacia visual do Projeto da Linha do Oeste considerando a altura mais desfavorável que 

corresponderá à altura da catenária, 7m. Nos locais onde os taludes previstos excedem os 7m deve ser 

adotada a altura mais desfavorável dos mesmos. Deve ter representação gráfica translúcida sobre a carta 

militar à escala 1: 25 000, que permita leitura adequada das referências geográficas da mesma. Efetuar a 

representação gráfica da linha perimetral da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira 

(PPLSSA) na carta a apresentar. 

51. Apresentar as bacias visuais da Subestação e dos 3 viadutos a implantar ao Km 54+870, Km 79+340, Km 

99+718. No caso dos restabelecimentos (Passagens Superiores), as bacias visuais devem considerar toda a 

extensão do restabelecimento e assumir as cotas do eixo longitudinal , desde as menores, nas suas 

extremidades, até às maiores, correspondente à altura do viaduto. 

52. Quantificar a área (ha) de qualidade visual "Elevada" e "Muito Elevada" sobre a qual se projeta o impacte 

visual do Projeto da Linha e a quantificação da área de Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e 

Archeira (PPLSSA) afetada visualmente. 
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53. Na avaliação de impactes ao se considerar o parâmetro "Magnitude" do impacte visual meramente assente 

num maior ou menor número de pontos de observação torna-o frágil como critério. Ou todos os pontos têm o 

mesmo peso ou, se cada ponto representa um número de observadores diferente, então o Quadro 6.8-2 -

Análise da Intrusão Visual da Linha do Oeste não se revela suficientemente válido para avaliar a "Magnitude". 

A questão do peso dos pontos de observação determina ainda sensibilidades diferentes e, como tal, há um 

risco elevado de contaminação dos resultados quando se aplica o Quadro 6.8-3 - Avaliação da significância 

dos impactes sobre a paisagem. Esclarecer este apeto e clarificar a metodologia mencionando onde e como 

foi aplicada. No caso de ter sido aplicada à linha apresentar uma carta com os troços classificados pelo 

parâmetro "Significância" quanto à intrusão visual. 

54. Sistematizar e hierarquizar os impactes, para cada fase, em impactes de natureza estrutural/funcional -

desflorestação/abate , desmatação, alteração de relevo - e em impactes de natureza visual. As diversas 

componentes do Projeto devem ser avaliadas de forma independente -linha do oeste, passagens superiores, 

subestação e linha elétrica aérea . Neste contexto deve ainda ser apresentado um quadro sintese com os 

impactes e a sua classificação. 

55. Clarificar a metodologia de classificação dos impactes associados aos taludes. Essa clarificação deve abordar 

os seguintes pontos: 

a) As diversas ocorrências do Projeto que efetivamente sejam consideradas relevantes - significativas e 

muito significativas - devem ser apresentadas em quadro onde constem as classes dos parâmetros QVP, 

CAVe Sensibilidade nas quais a área se insere, dado haver incoerências no texto (a titulo de exemplo 

Pág. 6-75) quanto aos mesmos. 

b) Esclarecer se a avaliação realizada para os principais aterros e escavações (Quadro 6.8-4 - Pág. 6-66) 

se refere a impactes de natureza estrutural e/ou visuais. 

c) Se a avaliação, apresentada no Quadro 6.8-4 (Pág. 6-66), se refere a impactes visuais, mencionar que 

relação existe entre os "critérios para a classificação da magnitude" que constam na Pág. 6-65, e os 

critérios Quadro 6.8-2 - Análise da Intrusão Visual da Linha do Oeste e que relação existe entre os 

critérios para a "classificação do significado do impacte" (Pág. 6-66) e o Quadro 6.8-3 - Avaliação da 

significáncia dos impactes sobre a paisagem (Pág. 6-63). 

d) Avaliar/ponderar se o recurso à ,,%n da extensão dos troços é adequada como critério e nesse caso rever 

as percentagens dos critérios para a "classificação do significado do impacte" (Pág. 6-66) uma vez que o 

intervalo 20% a 30% não foi considerado. 

e) Apresentar o Quadro 6.8-4 (Pág. 6-66) acrescentando uma coluna com a classe de "Qualidade Visual" da 

área em que se insere cada uma das ocorrências do Projeto. 

Ruido 

56. Esclarecer a que ano se reporta o cenário de tráfego futuro considerado neste fator. 

57. Justificar a escolha dos 10 pontos de medição para caracterização da situação de referência , em particular 

dos pontos PM05, PM06, PM07, PM08, PM09 e PM10 para os quais, no capitulo de Previsão e Avaliação de 

Impactes, não é identificada nenhuma situação de impactes. 

58. Enviar o Relatório de Ensaio das medições efetuadas (no Anexo VI do ElA s6 constam os certificados de 

calibração do equipamento de medição). 

59. Esclarecer a que indicador se reportam os niveis sonoros referentes à situação "à passagem de comboios" 

constantes do Quadro 4.8.1 (Medições in situ). 
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60. Incluir no Quadro 4.8.1 os valores dos níveis sonoros referentes à situação "global com(j) à passagem"; o 

símbolo (j) refere-se a soma logarítmica), apresentando os cálculos efetuados. 

61 . O Quadro 6.9.4 (referente a tráfego na situação futura) refere composições de mercadorias a diesel mesmo 

após eletrificação da linha. Confirmar esta informação. 

62. Nos critérios para avaliação de impactes (Quadro 6.9.1) importa considerar a Regra de Boas Práticas 

conforme diretrizes da APA, pelo que essa análise deve ser incluída no sub-capitulo 6.9.6. 

63. Para o modelo digital de terreno, esclarecer qual foi a escala de trabalho utilizada e equidistância das curvas 

de nível. 

64. Incluir, no Quadro 6.9.10, as seguintes colunas de dados: 

a) - "classificação de zona" (onde se insere situação analisada); 

b) - "níveis sonoros atuais" (em termos de Ld/Le/Ln) por equiparação aos pontos de medição da situação de 

referência ou , preferencialmente, por simulação da situação atual; 

c) - níveis sonoros referentes ao "ruído partícula r" (em termos de Ld/Le/Ln); 

d) - "Conclusão do cumprimento do Critério de Exposição Máxima" e Conclusão do cumprimento da Regra 

de Boas Práticas". 

Ordenamento do Território 

65. Identificar os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP), não no capítulo das Condicionantes 

ao uso do solo (2.4.2), mas no capítulo do Relatório Síntese referente aos instrumentos de gestão territorial. 

66. Identificar e especificar no capítulo 4 do Relatório Síntese as normas dos PROT respeitantes à Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) e demonstrar a respetiva compatibilidade do projeto. 

67. Não obstante o ElA quantificar por município a área global das várias classes/categorias de espaço do PDM 

afetadas pelo projeto e diversos projetos complementares, importa proceder a uma avaliação mais fina e 

localizada relativamente às situações/alterações que possuem maior expressividade no território e que 

constituem desconformidades legais. Assim, incluir no capítulo de Avaliação e Identificação e Impactes um 

subcapítulo específico com levantamento e identificação gráfica (a escala adequada) dos troços onde irão 

ocorrer alterações de traçado expressivas no território (onde as obras irão assumir maior significância), áreas 

a afetar aos estaleiros e projetos complementares (subestação, restabelecimentos, etc.), bem como outras 

intervenções (mesmo de caráter temporário), com indicação da correspondente quantificação das 

classes/categorias afetadas e respetiva análise de conformidade face aos normativos dos regulamentos dos 

PDM, PU e/ou PP aplicáveis a cada área em concreto. 

68. No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional (REN), completar o ElA no sentido de incluir os seguintes 

esclarecimentos/correções: 

a) Efetuar o levantamento das várias intervenções previstas pelo projeto e pelos projetos complementares 

que terão lugar em áreas de REN, destacando em particular as que se constituem como ações interditas 

nos termos do Regime Jurídico da REN. 

b) Integrar os extratos das cartas de REN em vigor publicadas em Diário da República em diplomas 

autónomos, com O projeto e os projetos complementares em avaliação assinalados. 

c) Justificar a não previsão de afetação de áreas de REN pelo projeto e pelos projetos complementares em 

avaliação, nos territórios dos concelhos de caldas da Rainha e de Óbidos. 
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d) Corrigir as gralhas nos diplomas apresentados no Quadro 4.12-15, designadamente nos concelhos de 

Mafra, cadaval e Bombarral. 

e) Assegurar que as "áreas de REN por concelho", apresentadas nos totais concelhios no Quadro 4.12-16, 

correspondem efetivamente às áreas de REN em vigor (publicadas em Diário da República em diplomas 

autónomos), que são as únicas de facto vinculativas (ao contrário das Plantas de Condicionantes dos PDM 

e das cartas de REN por ecossistemas). 

f) Quantificar, por intervenção prevista pelo projeto e pelos projetos complementares, a área de REN 

interferida, bem como o volume de terras previsível em aterros e em escavações: e a natureza do 

pavimento (permeável, semipermeável e impermeável). 

g) Esclarecer fundamentadamente, em cada intervenção prevista pelo projeto e pelos projetos 

complementares, o enquadramento no Anexo 11 do Decreto-Lei n. ° 166/2008, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.o 239/2012. 

h) Corrigir a seguinte referência (Págs. 6-179 e 6-198 do Reiatório Síntese): "No que diz respeito a construção 

de restabelecimentos para supressão de passagens de nível (ponto 11, alínea p), do Anexo 11 do DL n.o 

239/2012) está sujeita a comunicação prévia a afetação de ... cursos de água e respetivos leitos e margens 

(leitos dos cursos de água) ". 

i) caso seja inevitável - mesmo que as áreas sejam minimizadas o mais possível - a afetação de alguma(s) 

das tipologias de REN por alguma(s) das intervenções previstas pelo projeto e pelos projetos 

complementares com os quais não sejam compatíveis, concluir genericamente sobre o enquadramento no 

Regime Jurídico da REN. 

j) Verificar se, caso existam, são observadas as condições para a viabilização das intervenções previstas pelo 

projeto e pelos projetos complementares, considerando as disposições do Anexo I da Portaria n.o 

419/2012. 

k) Verificar se, nas tipologias de REN interferidas por intervenções previstas pelo projeto e pelos projetos 

complementares, terá(ia) de se obter parecer obrigatório e vinculativo da APA, nos termos do n.o 5 do 

artigo 22.° do regime jurídico da REN e do Anexo 11 da Portaria n.o 419/2012, atendendo à particularidade 

do projeto estar a ser sujeito a procedimento de AlA (ver n.o 3 do artigo 5.0 daquela Portaria). 

I) Incluir análise que permita comprovar detalhada mente que, com as intervenções previstas pelo projet.o e 

pelos projetos complementares, não são colocadas em causa, cumulativa e especificamente, as funções 

das tipologias de REN interferidas, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n. ° 166/2008, na redação do 

Decreto-Lei n.o 239/2012, por função (no caso da análise efetuada noutros fatores ambientais se aplicar 

à REN, deverão ser transcritos neste fator ambiental os aspetos relevantes / as respetivas conclusões). Se 

o cumprimento dessas funções só for possível através da aplicação adequada das medidas de minimização 

propostas n.o presente ElA deverão estas medidas ser especificamente referidas. 

Socioeconomia 

69. Avaliar os impactes associados aos elementos de clarificação e desenvolvimento solicitados quanto à 

descrição do projeto. 
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Património 

70. Apresentar o comprovativo da entrega do Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos para análise e 

aprovação da tutela do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. 

71 . Apresentar Quadro com Inventá~o do Património inserido no corredor em estudo com indicação das 

ocorrências patrimoniais que foram relocalizadas no trabalho de campo e das distâncias às unidades de 

projeto. 

72. Apresentar Carta de Património à escala 1: 25 000 com sinalização das ocorrências e respetivas áreas de 

dispersão, identificadas no corredor em estudo, e indicação dos impactes previsto (diretos/indiretos). 

73. Reformular o Desenho 17 relativo às Condições de Visibilidade do Solo, o qual deve sinalizar as ocorrências 

identificadas. 

Capítulo - Síntese de Impactes 

74. Apresentar Quadro-Resumo para cada uma das componentes do projeto (desvios ativos, Variante do Outeiro, 

restabelecimentos rodoviários, modificação de estações, reabilitação e desnivelamento dos túneis), com a 

síntese dos impactes previstos para cada um dos fatores ambientais avaliados e por cada fase considerada. 

Resumo Não Técníco 

75. Reformular o Resumo Não Técnico, considerando o seguinte: 

a) Referir que toda a documentação relativa ao ElA se encontra disponível no portal Participa e no site da 

APA em WNW. apambiente.pt. 

b) Corrigir o enquadramento do projeto para ponto 10, anexo 11 do DL n.O 151-B/2013 de 31 de outubro. 

c) Apresentar cartografia com enquadramento do projeto a nível nacional , regional e local. 

d} Indicar os fluxos rodoviários previstos e o número previsível de camiões a utilizar. 

e) Identificar de forma mais adequada os impactes inerentes às diferentes fases do projeto e descrever com 

maior rigor as medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar; designadamente os impactes no uso 

do solo, e nos recetores sensíveis de ruido e das vibrações. 

f) Integrar os elementos adicionais ao ElA acima solicitados. 

g ) Ter data atualizada. 
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