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1. INTRODUÇÃO 

O presente Projeto de Execução tem como objetivo a Integração Paisagística do Troço Mira Sintra / 

Meleças – Caldas da Rainha, no âmbito do Projeto de Modernização da Linha do Oeste (LO). Este 

projeto tem o seu início ao km 20+320 da LO, logo após a estação de Mira - Sintra e final ao km 

107+740, logo após a estação das Caldas da Rainha, perfazendo uma extensão de 87,5 km, 

aproximadamente. 

As áreas a tratar correspondem essencialmente aos taludes adjacentes à plataforma da ferrovia e 

que, devido aos trabalhos de duplicação ou retificação/ beneficiação desta infraestrutura, ficarão 

sem revestimento vegetal, nomeadamente, os taludes associados aos dois troços de duplicação de 

via entre os km 20+700 a 30+438 (Desvio Ativo 1) e 38+070 a 44+300 (Desvio Ativo 2), os taludes 

da Variante do Outeiro (variante em trecho de via simples nova entre os km 75+383 e 77+338) e 

alguns trechos onde irão ser efetuadas ripagens de curvas em via simples nova, nomeadamente 

nos seguintes: 72+300 a 72+845, 78+490 a 78+845, 80+450 a 81+600, 84+990 a 85+550, 86+175 a 

86+500, 88+500 a 89+000 e 91+750 a 94+950. 

Para a realização deste Projeto de Integração Paisagística consultaram-se os seguintes 

documentos de trabalho: 

 Esboço corográfico (1:25.000); 

 Planta/perfil longitudinal da via férrea, nas escalas 1:1 000 (H) e 1:100 (V), assim como os 

respetivos perfis transversais na escala 1:200; 

 Fotografia aérea; 

 Estudo Geológico e Geotécnico deste projeto; 

 Desenhos e memória descritiva e justificativa de vários projetos específicos, 

nomeadamente: terraplenagens, drenagem, vedações, muros de suporte e caminhos 

paralelos; 

 Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da 

Rainha, no âmbito do Projeto de Modernização da Linha do Oeste (Agosto de 2017) e 

respetiva Declaração de Impacte Ambiental (Maio 2018) 

  



 

PF06.PE.V10.T0.2_MDJ_rev1 2 / 29 

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Neste ponto realiza-se uma descrição sintética das principais características do projeto que, de uma 

forma ou de outra, apresentam-se como principais condicionantes à proposta de integração 

paisagística a apresentar, ou influenciam a mesma. 

A Linha do Oeste desenvolve-se ao longo de 196,947km entre Agualva-Cacém (km17+343 – Linha 

de Sintra) e a Figueira da Foz (km215+185). Trata-se de uma linha em via única não eletrificada 

que inclui um total de 23 estações e 28 apeadeiros. 

A intervenção do âmbito do presente projeto incide entre a estação de Mira Sintra – Meleças 

(km20+230) e Caldas da Rainha (km107+740),numa extensão aproximada de 87,5km, tal como 

referido anteriormente. Este troço compreende atualmente um total de 11 estações, 12 apeadeiros, 

4 túneis, 12 pontes, 4 pontões, 2 viadutos, 24 passagens superiores rodoviárias, 2 passagens 

superiores pedonais, 17 passagens inferiores rodoviárias, 50 passagens de nível, das quais 8 são 

passagens de nível pedonais e 42 passagens de nível rodoviárias, e cerca de 300 passagens 

hidráulicas. 

Em termos gerais, as principais intervenções a realizar no projeto de Modernização da Linha do 

Oeste são: 

 Eletrificação de todo o troço; 

 Construção de dois desvios ativos materializados por duplicação da via em dois troços que 

permitirão o aumento da capacidade da linha existente; 

 Retificações de traçado com o objetivo de regularizar a velocidade de circulação; 

 Encerramento de 26 Passagens de Nível a substituir por 11 desnivelamentos. 

A intervenção prevista foi projetada de forma a limitar a área de ocupação do projeto ao Domínio 

Público Ferroviário, evitando a interferência com estruturas já existentes. No entanto, face à 

insuficiência de largura transversal do canal ferroviário nos locais dos desvios ativos e variantes, 

será necessário intervir fora desse limite. 

Ao longo do traçado a intervencionar estão assim previstas retificações em algumas das curvas 

existentes, destacando-se uma que se materializa numa variante ao traçado existente, designada 

como Variante do Outeiro, entre o km75+383 e o km77+338. 

A intervenção em termos de traçado desenvolve-se em quatro zonas com características distintas, 

designadamente: 

 Desvio Ativo 1 - entre a saída da Estação Mira Sintra – Meleças ao km20+700 e o 

km30+438 na Estação da Pedra Furada: troço de duplicação de via; 

 Entre a saída da Estação de Pedra Furada ao km30+438 e a Estação da Malveira 

(km38+070): troço de via única; 
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 Desvio Ativo 2 - entre a saída da Estação da Malveira ao km38+070 e o km44+300: troço de 

duplicação de via; 

 Entre o km44+300 e a Estação de Caldas da Rainha ao km107+740: troço de via única. 

Nos dois troços de duplicação de via (Desvio Ativo 1 e Desvio Ativo 2) pretende-se que a nova via 

tenha um desenvolvimento o mais paralelo possível ao da via atual, permitindo assim simplificar o 

faseamento da fase de construção. A escolha do lado em que a segunda via vai ser implantada teve 

também em conta todas as condicionantes da envolvente, nomeadamente, edificações, caminhos, 

taludes e obras de arte existentes. 

No trecho existente entre os desvios ativos (entre os km30+438 e 38+070), a intervenção resume-

se apenas à eletrificação da via férrea. 

No trecho entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, a retificação de curvas, a criação de uma 

variante ao traçado (variante do Outeiro) e, por último, 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. 

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. 

O projeto contempla intervenções nas Estações e Apeadeiros presentes no troço, num total de 11 

Estações (Sabugo, Pedra Furada, Mafra, Malveira, Pero Negro, Dois Portos, Torres Vedras, 

Ramalhal, Outeiro, Bombarral e Caldas da Rainha) e 9 Apeadeiros (Jerumelo, Sapataria, Zibreira, 

Feliteira, Runa, Paúl, São Mamede, Dagorda e Óbidos). 

Os apeadeiros do Telhal, Alcainça–Moinhos e de Camarão serão encerrados, uma vez que 

atualmente já não existe serviço comercial nos mesmos, e o apeadeiro de S. Mamede passará a 

considerar-se estação, por via da construção de uma via secundária, permitindo o cruzamento de 

composições. 

As principais intervenções a realizar em cada uma das Estações e dos Apeadeiros tem por objetivo 

dotá-los de condições mínimas necessárias ao modelo de exploração do Troço Mira Sintra/Meleças 

– Caldas da Rainha, nomeadamente, ao nível de qualidade, acessibilidade e segurança dos 

passageiros. 

Em consequência das alterações de layout, em algumas estações e apeadeiros, vão construir-se 

plataformas novas, estando também prevista uma uniformização das dimensões das mesmas, 

nomeadamente, ao nível do comprimento útil e da altura da plataforma. 

Em termos de conceção geral tem-se os seguintes pressupostos: 

 Alteamento dos cais de passageiros para 0,90m em todas as estações e apeadeiros até à 

Estação de Torres Vedras inclusive, e nas restantes estações e apeadeiros, até à Estação 
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de Caldas da Rainha, 0,685m, relativamente à plataforma de rolamento. Todas as 

plataformas que têm cota superior mantêm a cota existente. 

 O alteamento das plataformas nas zonas em frente aos Edifícios de Passageiros, ou outro 

edificado com acessos diretos às mesmas, é sempre uma solução que, para além de 

dispendiosa, apresenta dificuldades arquitetónicas e de acessibilidade. Assim, as 

intervenções de alteamento são por isso e sempre que possível realizadas em zonas 

laterais aos edifícios. 

 Garante-se a extensão útil de 150m de comprimento nas plataformas, ao adicionar os troços 

de plataforma que são alteados, aos troços a construir, o que permite garantir a sua 

funcionalidade para um volume de tráfego superior ao existente atualmente. 

 A largura mínima das plataformas alteadas é, sempre que possível, 3,00m. No entanto, nas 

situações em que é viável adotar a largura de 4,00m opta-se por esse valor para a largura 

das plataformas. 

 Instalação de abrigos de passageiros considerando proteções laterais. 

 É garantida a acessibilidade às plataformas através de rampas desde o exterior das 

Estações/Apeadeiros até às plataformas, devidamente adaptadas a pessoas com 

mobilidade reduzida ou condicionada. 

 Em casos específicos em que, para além da extensão das plataformas alteadas, se mantêm 

troços de plataforma não alteados garante-se a transição entre ambas por rampas. 

 Instalação de faixas de segurança, faixas de encaminhamento e faixas de cautela em 

plataformas com 80,0m ou mais, incluindo as plataformas em que não é necessário 

proceder ao seu alteamento. 

 Nos casos em que o acesso ao exterior da estação é feito atualmente apenas pelo interior 

do Edifício de Passageiros, é garantido um acesso alternativo pelo exterior do edifício, 

devidamente adaptado a pessoas com mobilidade condicionada. 

 Os atravessamentos de nível entre plataformas são assegurados com pavimento em 

borracha tipo "Strail". 

 Colocação de sinalética de encaminhamento em plataformas e acessos de acordo com 

normativo em vigor. 

 Instalação de mobiliário urbano (papeleiras, bancos e painéis informativos/horários, mapas 

da rede) e equipamentos (máquinas de venda automática de bilhetes, validadores, câmaras 

de televigilância remota, quadros de partidas e chegadas de comboio (apenas em 

Estações), painéis publicitários-Mupis, informação horária/relógios e informação 

sonora/altifalantes. 

 Remodelação/substituição integral dos quadros elétricos existentes. 

 Instalação, beneficiação ou remodelação integral de iluminação nas plataformas, nos 

acessos à Estação/Apeadeiros, nos abrigos e nas coberturas dos Edifícios de Passageiros. 
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 Instalação de caminhos de cabos (tubagem enterrada e caixas de visita), considerando a 

pré-instalação de sistemas de informação eletrónica aos passageiros. 

 Instalação de rede de terras enterrada. 

Para revestimento das plataformas e rampas de acesso, são utilizadas de um modo geral, lajetas 

de betão com dimensões 0,6x0,4x0,05m, de acabamento antiderrapante e cor cinza claro, assentes 

em almofada de areia. 

Em todos os Apeadeiros e Estações verificou-se a possibilidade de se poderem aproveitar os 

abrigos existentes. Nas situações em que não é possível esse aproveitamento preconizou-se a 

colocação de um abrigo novo, constituído por estrutura metálica em aço galvanizado ou com 

estrutura em ferro com comprimentos de 6,10m. 

Ao longo do troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha existem atualmente 50 passagens de 

nível (PN), das quais 8 são de peões Por constituírem pontos de potencial conflito e/ou 

perigosidade do sistema de exploração ferroviária, o projeto prevê o desnivelamento daquelas que, 

por razões de segurança se consideram prioritárias. As principais alterações a prever no troço em 

estudo são as seguintes: 

 Supressão de todas as PN que se encontram nas zonas de duplicação da via (Desvio Ativo 

1 e Desvio Ativo 2) e de retificação de curvas; 

 Nos trechos de via simples, uma vez que a velocidade máxima não ultrapassa os 140km/h, 

proceder-se-á à supressão de algumas PN e à automatização de todas as PN que serão 

mantidas em funcionamento. 

 Serão suprimidas 26 PN que serão substituídas por 11 desnivelamentos; 

 Serão mantidas 24 PN, garantindo condições adequadas de segurança. 

Dos 11 restabelecimentos previstos 9 são considerados projetos complementares e apenas dois 

fazem parte integrante do projeto (restabelecimento de Dois Portos ao km 54+558 e 

restabelecimento de Óbidos ao km 99+780). 

A supressão das passagens de nível faz parte de um desígnio da IP, com vista à redução da 

sinistralidade nos atravessamentos ao caminho-de-ferro. Neste sentido e face às características do 

projeto, considerou-se prioritários 9 dos 11 restabelecimentos previstos, devendo a sua construção 

anteceder a empreitada de Modernização da Linha do Oeste, razão pela qual foram consideradas 

como projetos complementares tendo sido realizado, para cada um deles, um projeto de integração 

paisagística específico, apresentado em Volume Anexo à presente memória. 

Das 8 PN de peões existentes, 5 serão mantidas e 3 serão suprimidas e substituídas por 

atravessamentos de via (ATV) nas respetivas estações e apeadeiros, garantindo o acesso ao 

exterior. Destaca-se ainda a construção de uma Passagem Superior de Peões (PSp) a construir ao 

km 87+383, na estação do Bombarral. 
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Em termos de drenagem transversal foi efetuado o estudo hidrológico e o estudo hidráulico dos 

aquedutos, passagens hidráulicas e desvios de linhas de água. Com base nos resultados do estudo 

hidráulico procedeu-se à verificação da capacidade de vazão dos aquedutos (vão inferior a 2m) em 

secção cheia, para diferentes períodos de retorno, que se localizam nas zonas de intervenção de 

via, uma vez que nas restantes situações não está prevista intervenção. Os resultados da 

verificação e o dimensionamento proposto para as zonas de intervenção encontram-se no respetivo 

projeto de drenagem. 

Para as passagens hidráulicas com vão superior a 2m, localizadas também nas zonas de 

intervenção de via, foi efetuada a verificação da adequabilidade da situação existente e proposta, 

quando necessário, secções que garantam que o escoamento se dá em superfície livre no interior 

das passagens hidráulicas. 

No âmbito da drenagem longitudinal, com o objetivo de assegurar a recolha e encaminhamento das 

águas pluviais afluentes às áreas da plataforma ferroviária e aos restabelecimentos rodoviários, 

está prevista a implantação de valas, valetas, drenos, coletores, descidas, caixas e dissipadores de 

energia, apenas nas zonas onde houve ripagem de traçado ou duplicação da via, nos 

restabelecimentos rodoviários e nos seguintes troços por recomendação da IP: km 95+065 ao km 

95+300 – lado esquerdo, km 97+125 ao km 97+290 – lado direito, km 97+137 ao km 97+290 – lado 

esquerdo e km 102+938 ao km 103+838 – lado direito. 

De referir também a implantação de vários muros cuja localização e principais características estão 

definidas no quadro seguinte. 

Todos os muros previstos correspondem a muros em consola, em betão armado, com exceção do 

Muro 40.4. 

Quadro 1 – Muros 

Muro 
Lado da 

Ferrovia 
h máx  (m) PK's L (m) Observações 

20.1 Via Ascendente 

1,20 

20+925 a 21+0.35 110,95 Reposicionamento 
do muro existente 

(betão) / Edificações 
existentes 

 

21.1 Via Descendente 1,70 21+075 a 21+116 41,14 Edificações 
existentes 

 

21.2 Via Descendente 
5,40 

21+116 a 21+220 103,81 Reposicionamento 
do muro existente, 

EN250-1 

 

24.1 (A) Via Ascendente 4,70 24+560 a 24+586 28,50 Acesso existente  

24.2  Via Descendente 2,70 24+775 a 24+979 202,71 Edificações 
existentes 

 

29.1 Via Ascendente 
2,70 

29+490 a 29+725 238,34 Estrada existente / 
Edificações 
existentes 

 

29.2 Via Descendente 2,70 29+490 a 29+575 375,93 Edificações 
existentes 

 

30.1 Via Ascendente 
4,30 

30+925 a 31+070 150,69 Muro devido a 
caminho paralelo 

previsto / Caminho 
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Muro 
Lado da 

Ferrovia 
h máx  (m) PK's L (m) Observações 

existente 

38.1 Via Ascendente 2,20 38+428 a 38+750 317,66 Caminho existente  

38.2 Via Descendente 
1,70 

38+428 a 38+600 172,00 Edificações 
existentes  

 

38.3 Via Descendente 
2,75 

38+600 a 38+690 90,00 Regularização de 
vala existente 

 

38.4 Via Descendente 
3,20 

38+755 a 38+800 67,61 Edificações 
existentes  

 

38.5 Via Descendente 3,20 38+890 a 38+930 41,31 Muro em escavação  

38.6 Via Ascendente 2,20 38+925 a 39+050 125,00 Muro em escavação  

39.1 Via Descendente 8,00 39+147 a 39+305 157,87 Edificações 
existentes 

 

40.1 Via Descendente 1,70 40+050 a 40+095 45,00 Caminho existente  

40.2 Via Descendente 1,20 40+150 a 40+250 101,21 Caminho existente  

40.3 Via Descendente 2,70 40+539 a 40+675 136,00 Cortina de Estacas  

40.4 Via Descendente 2,50 40+865 a 40+950 85,00 
Muro em gabiões 
devido a caminho 
paralelo previsto 

 

41.1A Via Descendente 8,00 41+285 a 41+365 80,00 Edificações e 
Caminho existentes 

 

41.1 Via Ascendente 4,30 41+300 a 41+400 100,90 Caminho Municipal 
existente (CM 1185) 

 

41.2 Via Descendente 1,70 41+710 a 41+785 70,00 Edificações 
existentes 

 

41.3 Via Ascendente 3,20 41+865 a 42+065 200,00 
Caminho Municipal 

existente (CM 1185) / 
Muro de propriedade 

afetado 

 

(A) – Corresponde ao único muro em aterro com o paramento externo voltado para a envolvente, com possibilidade de integração 
paisagística. Nos restantes casos o paramento externo dos muros está voltado para a ferrovia, ou o muro é coincidente com o 
limite da área de intervenção/ vedação, não sendo possível o respetivo revestimento vegetal. 
 

Atendendo às características geométricas da linha férrea e à sua localização, torna-se fundamental 

a instalação de vedações físicas ao longo de parte do seu traçado. Desta forma, preconizou-se por 

questões de segurança, a colocação de vedações ao longo dos dois desvios ativos e entre estas 

duas zonas em virtude da duplicação da via e por uma questão de continuidade entre os dois 

desvios ativos. 

Após o 2º desvio ativo só se prevê a colocação de vedações na zona das estações e nas zonas das 

variantes e de retificação de curvas, quando estas zonas já possuam vedações. Nas restantes 

situações em que não existem vedações, não se previu a sua colocação, mantendo-se a situação 

atualmente existente. 

Atualmente, a Linha do Oeste encontra-se eletrificada entre as estações de Agualva – Cacém e 

Mira Sintra – Meleças e entre as estações da Figueira da Foz e Louriçal. O Projeto de 

Modernização da Linha do Oeste permitirá dotar a infraestrutura dessas mesmas características. 

O fio de contacto será montado a uma altura nominal de 5,50m acima do plano dos carris (PMR) e a 

catenária terá uma abertura nominal de 1,40m. Os postes de catenária serão do tipo perfil metálico 

HEA ou HEB como na rede ferroviária existente. 
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Os postes de catenária serão implantados dos dois lados da via em zonas de via dupla e 

nominalmente do lado direito da via (sentido ascendente da quilometragem) em zonas de via única. 

No que se refere à movimentação de terras, em função da análise dos elementos relativos à 

Geotecnia, foi possível estabelecer com segurança uma reutilização dos solos escavados na linha. 

Em consequência não se prevê a necessidade de mobilização de manchas de empréstimos. 

Da escavação total estimada em cerca de 518.000m
3
 serão reutilizados cerca de 178.800m

3
, 

resultando num volume de 339.200m
3
 a levar a depósito. 

O volume de terra em excesso entre os km20 e 44, no total de 224.000m
3
, aproximadamente, será 

levado para local de depósito exterior à empreitada. Os restantes 115.200m
3
 serão colocados nos 

trechos em escavação da plataforma desativada da LO, devido à execução da variante do Outeiro. 

A geometria a praticar nos novos aterros a construir é de V/H = 1/2. Os taludes de escavação terão 

inclinações de V/H=1/1,5, sendo que em alguns, devido ao caráter rochoso e/ou semirochoso, 

serão praticadas geometrias mais agressivas V/H=1/1. 

 

3. SÍNTESE DA CARATERIZAÇÃO DA REGIÃO 

A descrição que se segue teve por base o conteúdo do EIA realizado para o Estudo Prévio do Troço 

Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, no âmbito do Projeto de Modernização da Linha do 

Oeste (Agosto de 2017) e refere sucintamente os aspetos paisagísticos e biofísicos de maior 

relevância para o desenvolvimento do presente projeto. 

A diversidade territorial é uma das características mais marcantes do corredor em estudo, patente 

nas especificidades que caracterizam as diferentes unidades de paisagem aos mais variados níveis, 

passando por questões tão diversas como o relevo, o dinamismo e as atividades económicas 

predominantes, a concentração e dispersão da população, a dimensão dos agregados 

populacionais, a presença de elementos de valorização/desvalorização visual, ou, ainda, as 

características cénicas. 

A conjugação de fatores como a qualidade visual, sustentabilidade ecológica e a identidade 

histórico/cultural, reflete-se nas paisagens de maior qualidade da área em estudo constituindo, 

simultaneamente, os sistemas mais sensíveis a alterações decorrentes das atividades humanas. 

Em termos paisagísticos interessa destacar: 

• As várzeas de Alfouvar/ Granja do Marquês com forte impacte visual pela sua amplitude e 

contraste com as encostas envolventes, nomeadamente com a serra da Carregueira, para 

além de um uso do solo muito particular; 

• As serras e os cones vulcânicos de Mafra e Torres Vedras de grande beleza estética, 

destacando-se na paisagem pela sua extensão e grandeza; 
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• As várzeas dos rios Arnóia e Real conjugadas com a relevância do conjunto edificado da vila 

e castelo de Óbidos como elementos caracterizadores da paisagem; 

• As principais linhas de água (rios Sizandro, Alcabrichel, Corga, Real, Bogota, Arnóia e rio da 

Cal) com interesse devido ao seu carácter linear e dinâmico ao longo dos vales; 

• Pontos e linhas panorâmicas criados pela morfologia da paisagem, revelando uma grande 

qualidade cénica. 

Estas paisagens de grande qualidade coexistem com outras unidades de paisagem de menor 

sensibilidade, como é o caso das áreas edificadas desordenadas e desqualificadas, resultantes de 

um crescimento urbano e industrial acelerado (Eixo Urbano de Sintra e Negrais/ Pero Pinheiro) ou 

povoamentos florestais contínuos de eucaliptos (Mancha Florestal de Torres Vedras). 

Em termos climáticos, considerando os resultados obtidos para os parâmetros temperatura, 

humidade do ar e precipitação no período 1971-2000 das estações de climatológicas de Sintra e 

Alcobaça, e de acordo com os critérios simples de classificação climática de Peixoto, verifica-se que 

o clima da área em estudo se classifica: 

 Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 14,9ºC em Sintra e 

15,0ºC em Alcobaça); 

 Quanto ao valor médio da variação anual da temperatura do ar: oceânico para a estação de 

Sintra (ΔT = 9,1ºC) e moderado para a estação de Alcobaça (ΔT = 11,1ºC); 

 Quanto à humidade do ar: húmido (humidade relativa média do ar de 81% para a estação 

de Sintra e de 80% para a estação de Alcobaça); 

 Quanto à precipitação: moderadamente chuvoso (precipitação anual média de cerca de 

767,7mm em Sintra e 839,6mm em Alcobaça). 

A cartografia geológica consultada permite descrever sucintamente os ambientes geológicos 

atravessados, de sul para norte do traçado existente, identificando as características litológicas 

mais relevantes, tal como referido no EIA. 

O troço inicial da Linha do Oeste em estudo começa em formações cretácicas, predominantemente 

detríticas. A continuação do traçado atravessa os terrenos mais intensamente perturbados tectónica 

e litologicamente pelas ações ligadas ao Complexo Vulcânico de Lisboa-Mafra, e à deposição 

continental do Complexo de Benfica. 

Subjacente aos basaltos, que afloram a noroeste, a linha atravessa uma das áreas mais 

interessantes sob o ponto de vista geológico e geomorfológico, pela existência de extensas zonas 

com afloramentos carsificados. 

Depois de atravessar uma massa eruptiva deλ gabros e dioritos (e lamprófiros), entra numa faixa 

com substrato cretácico superior com calcários e margas e grés, seguido de Cretácico inferior, com 
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arenitos e argilas, por vezes conglomerados médios e intercalações lignitosas, com calcários 

recifais, dolomias e margas, cortados por frequentes intrusões vulcânicas, sobretudo basálticas. 

Segue-se, na zona de Malveira, a travessia duma mancha de calcários e margas da base do 

Cretácico, atravessada por numerosos corpos filoneanos com predomínio da orientação próxima de 

E-W, sobretudo basálticos (alterados) entrando depois, até próximo de Runa, nas formações mais 

antigas e de litologia muito variada do Jurássico superior. 

Afloram depois formações afetadas por deslocações verticais provocadas por movimentos ao longo 

de falhas NW-SE, que, na zona de Patameira, erguem ao nível do terreno formações do Lusitaniano 

superior. Nas proximidades de linhas de água, encontram-se aluviões de fraca expressão, mas que 

podem ter importância geotécnica. 

O traçado atravessa em seguida a zona norte da pequena bacia de afundimento de Runa, 

controlada por movimentos tectónicos guiados por falhas que a contornam e cortam, mas, depois 

de transpor uma estreita faixa de terrenos cretácicos e do Complexo basáltico de Runa, entra em 

depósitos aluviais até sair da referida bacia afundada e continua em aluviões ao atravessar a maior 

parte do anticlinal diapírico salino de Matacães. 

Próximo de Torres Vedras, o traçado entra de novo em depósitos aluviais do vale do rio Sizandro e 

afluentes, seguindo para norte ao longo de um deles, bordejando uma mancha cretácica, nas 

proximidades de Ramalhal, com duas travessias de vales preenchidos com aluviões. 

A via-férrea entra depois, próximo de Pedras Negras (marco geodésico), numa extensa área do 

Jurássico que se prolonga para norte de Bombarral, mas o traçado segue na sua maior parte ao 

longo dos depósitos aluviais do rio Real, a norte de Bombarral e do seu afluente rio da Corga a sul. 

Nas proximidades de Carvalhal, a poente, a via entra no flanco SE do vale tifónico das Caldas da 

Rainha, atravessando formações do Jurássico superior, predominantemente gresosas, com 

deposições de maior profundidade, calcários e margas. 

O traçado corta então a falha do bordo oriental da estrutura tectónica do vale tifónico de Caldas da 

Rainha, induzida pela “erupção” das formações com depósitos de sal-gema e de gesso (ou de 

anidrite) da base do Jurássico rompendo a cobertura calcária e gresosa dos andares superiores 

jurássicos e, com algumas passagens por depósitos mais recentes do Pliocénico; a linha atravessa 

longitudinalmente os referidos depósitos do Hetangiano-Retiano e, a norte de Óbidos, as Camadas 

de Dagorda, ditas margosas mas mais frequentemente argilosas salíferas e calcárias, do mesmo 

andar estratigráfico. 

O troço terminal em estudo da linha do Oeste, até Caldas da Rainha, percorre de novo a cobertura 

do Pliocénico, sobreposta ao núcleo hetangiano-retiano do vale tifónico. 

No que se refere à vegetação presente no corredor envolvente ao troço em análise da LO, é de 

destacar que a área de estudo é um território muito alterado, ocupado sobretudo por culturas 

agrícolas e, entre Torres Vedras e Bombarral, por plantações florestais, sendo escassos os locais 
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com vegetação natural e semi-natural com valor de conservação. Estas surgem sobretudo como 

formações arbóreas e arbustivas em áreas declivosas de pequena extensão, que se destacam na 

matriz agrícola dominante. 

A vegetação ripícola apresenta-se também muito degradada. Os matagais e bosques ripícolas que 

habitualmente acompanham as linhas de água estão quase totalmente substituídos por canaviais, 

sendo raro encontrar salgueirais e freixiais que, quando ocorrem, são sempre descontínuos e com 

elevada proporção de espécies alóctones, sobretudo choupos e canas (Populus nigra e Arundo 

donax, respetivamente). 

A vegetação zonal – que não é condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada 

apenas com o clima regional – que ocorre nesta área é enquadrável em quatro séries de vegetação 

distintas: Arisaro clusii-Querco broteroi sigmetum e Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum na 

maior parte do território atravessado, a primeira nas áreas calcárias e a segunda nas areníticas 

(frequentemente formando um mosaico intrincado); e ainda Viburno tini-Oleeto sylvestris sigmetum 

nos solos vérticos com origem em substratos vulcânicos e Aro neglecti-Querco suberis sigmetum 

nos solos arenosos (Capelo et al., 2007). Estas séries são constituídas pelas seguintes 

comunidades: 

• Arisaro clusi-Querco broteroi Sigmetum: série que inclui bosques dominados por carvalho-

cerquinho, carrascais ou, mais raramente, matagal alto de loureiro. 

• Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum: série com bosques climácicos dominados por 

Quercus suber, medronhal, nanocarvalhal denso e tojal. 

• Viburno tini-Oleeto sylvestris Sigmetum: série que tem como etapa climácica um zambujal, 

carrascal e uma comunidade basal de Ulex jussiaei como mato baixo. 

• Aro neglecti-Querco suberis sigmetum: série de vegetação com uma etapa climácica florestal 

dominada por Quercus suber, medronhal e matos. 

Na área analisada, como já referido, as áreas de vegetação natural e semi-natural são escassas, 

ocupando menos de 5 % do corredor estudado. São constituídas sobretudo por matagais de 

zambujeiro e carrasco, encontrando-se também pequenos núcleos de bosques de carvalho 

cerquinho e sobreiro, tojais-urzais e ainda, em menor extensão, algumas áreas de habitats 

herbáceos vivazes e rupícolas. 

Estes Habitats caracterizam-se da seguinte forma: 

Formações arbóreas: 

- Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis: comunidades florestais 

climácicas de copado cerrado definindo um ambiente sombrio, dominado por Quercus 

faginea subsp. broteroi arbóreos. Estão presentes estratos lianóide, arbustivo 

latifoliado/espinhoso e herbáceo vivaz ombrófilo bem desenvolvidos. Este é um Habitat 
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pouco comum em Portugal, como floresta climácica que é. Os carvalhais deste tipo 

observados na área de estudo incluem ainda Olea europaea subsp. sylvestris, Quercus 

suber, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, Rubia peregrina, Smilax aspera, Hedera helix, 

Rosa canina, Vinca difformis, Ruscus aculeatus, Acanthus mollis, Lonicera periclymenum, 

Polypodium cambricum, entre outras. 

- Florestas de Quercus suber: comunidades florestais climácicas perenifólias, de copado 

cerrado, dominadas por sobreiro. Este habitat ocorre pontualmente na área em estudo, nos 

terrenos areníticos, frequentemente com uma proporção elevada de carvalho-cerquinho. As 

formações observadas tinham ainda Quercus rotundifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis, 

Erica arborea, Erica scoparia e algumas das espécies referidas na unidade anterior.  

Formações arbustivas: 

- Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos, subtipo de 'Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos': matagais densos de Quercus coccifera, com Olea 

europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Crataegus 

monogyna, Asparagus aphylus, Arbutus unedo, Smilax aspera, Ozyris alba, etc. Habitat 

relativamente comum em Portugal continental, estes carrascais surgem ao longo do 

corredor apenas pontualmente e em manchas de dimensão relativamente pequena, 

geralmente em áreas rochosas e declivosas. Destaca-se uma formação de dimensão 

considerável junto a Torres Vedras, atravessada pela linha férrea parcialmente em túnel. 

Correspondem a etapas intermédias de degradação dos ecossistemas florestais (sobreirais 

e carvalhais). 

- Matos baixos calcícolas, subtipo de 'Matos termomediterrânicos pré-desérticos': matos 

baixos que se desenvolvem em substratos calcários, na área de estudo dominados por Ulex 

densus. São geralmente comunidades de elevada diversidade florística, com presença de 

Anthyllis vulneraria subsp. maura, Salvia sclareoides, Rosmarinus officinalis, Daphne 

gnidium, Asparagus aphyllus, etc. Estas são formações de ocorrência muito localizada, nos 

arredores de Lisboa, outrora muito comuns na sua restrita área de distribuição mas 

atualmente a rarear, pela destruição do seu habitat sobretudo pela expansão urbana. Ocorre 

na área de estudo apenas numa mancha, em mosaico com prados e carrascais. 

- Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais, subtipo de 'Charnecas 

secas europeias': matos baixos, de elevado grau de cobertura, dominados por 

nanofanerófitos – urzes, e tojos. Nas manchas deste Habitat observadas o elenco florístico 

dominante inclui Ulex jussiaei, Erica arborea, E. scoparia, Myrtus communis, Cistus crispus, 

C. salvifolius, Daphne gnidium, Asparagus aphyllus, etc. Este habitat é muito comum em 

Portugal continental e a área que ocupa tem tendência para aumentar, umas vez que as 

comunidades que o constituem - da aliança Ericion umbellatae - são favorecidas pelo fogo. 

Prados: 
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- Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia): 

arrelvados vivazes densos de substratos calcários, heliófilos, dominados por Brachypodium 

phoenicoides. No corredor analisado, estas comunidades surgem com alguma frequência 

como estádios sucessionais fugazes, que se desenvolvem após abandono de terrenos 

agrícolas, antes da instalação plena de matos e matagais densos. São escassas as áreas 

cartografadas com este habitat.  

Formações rupícolas: 

- Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica: comunidades vasculares 

casmofíticas que se desenvolvem em afloramentos de rochas carbonatadas. Na área de 

estudo registou-se a presença de comunidades com Cheilanthes acrosticha, Ceterach 

officinarum e Sedum album, com presença de Sedum sediforme, Narcissus bulbocodium 

Micromeria graeca subsp. micrantha, Lobularia maritima e outras nas bolsas terrosas em 

redor. Estas comunidades surgem ao longo do corredor nos afloramentos calcários dos 

cabeços declivosos que pontuam a paisagem agrícola do Oeste, em mosaico com 

carrascais que ocupam as vertentes terrosas. 

 

4. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

4.1. Proteção da Vegetação Existente 

Toda a vegetação arbórea e arbustiva, existente nas áreas não atingidas por movimentos de terras, 

nomeadamente nos taludes não intervencionados e nas áreas laterais contíguas aos taludes de 

escavação intervencionados, deverá ser protegida de modo a não ser afetada com o movimento de 

máquinas e viaturas ou pela implantação de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de 

pessoal e outros. Compete ao empreiteiro tomar as disposições adequadas para o efeito, 

designadamente instalando vedações e/ou resguardos onde for conveniente e necessário. 

 

4.2. Zonas de Depósito – Pedreiras 

A localização das pedreiras, assim como de outras eventuais manchas de depósito deve, como 

regra, ser determinada não só em função das necessidades da obra mas também das 

necessidades ao nível local e regional. Deverá ser dada preferência às pedreiras presentemente em 

exploração. Com esta medida pretende-se evitar a proliferação de múltiplas zonas e sistematizar a 

sua exploração, tornando possível no futuro promover o seu enquadramento na paisagem 

envolvente. 

Salienta-se que as pedreiras a utilizar, de acordo com a legislação vigente, deverão possuir um 

projeto de recuperação e integração paisagística a ser executado de modo faseado ao longo da sua 

exploração ou logo após o seu término. 
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Sobre este assunto importa referir que prevê-se levar a depósito para local exterior à empreitada, 

cerca de 339.293 m
3
 de solos resultantes das escavações realizadas entre o km 20 e o km 44. Os 

restantes solos a levar a depósito, provenientes de escavações a realizar entre o km 72 e o km 95, 

serão colocados na plataforma abandonada para execução da variante do Outeiro, cerca do km 75. 

 

4.3. Estaleiros 

Apesar de nesta fase não se conhecer ainda a localização dos estaleiros, estas zonas de ocupação 

temporária do solo justificam, dados os impactes que lhes estão associados, a adoção das 

seguintes medidas de preservação: 

 Subordinação do local escolhido à prévia aprovação da Fiscalização, devendo 

preferencialmente ser utilizadas áreas já degradadas ou de baixa amplitude e 

qualidade visual; 

 Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se 

necessário, a sua remoção, acondicionamento e posterior replantação; 

 Interditar a ocupação de áreas de solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou 

com aptidão agrícola, de zonas próximas de cursos de água e captações, assim como 

áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou próximas de habitações; 

 Proceder à decapagem da terra vegetal subjacente; 

 Após a desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de 

integração paisagística a apresentar à fiscalização, promover a reposição da zona no 

seu estado anterior, por meio de medidas de descompactação e arejamento dos 

solos, modelação do terreno e cobertura com terra arável, seguida de sementeira e 

plantação com espécies vegetais da região. 

 

4.4. Recuperação Paisagística de troços de estradas e/ou caminhos desativados 

De forma a conseguir-se uma adequada recuperação paisagística dos troços de algumas estradas 

que vão ser desativados devido à implantação dos novos restabelecimentos (caso do troço a norte 

do km 43+100, associado ao restabelecimento 43+211, ou dos troços localizados de ambos os 

lados da ferrovia ao km 73+550, associados ao restabelecimento do km 73+580), deverão os 

mesmos ser objeto de trabalhos de remoção da camada superficial do pavimento, posterior 

cobertura com terra e sementeira (Mistura A), de acordo com o assinalado nas peças desenhadas 

respetivas. 

 

4.5. Recuperação Paisagística dos troços da Linha do Oeste desativados 

Alguns troços da LO que serão desativados devido a retificações do traçado deverão ser objeto de 

recuperação paisagística, nomeadamente os trechos desativados dos desvios 1 e 2, onde devido a 
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correções nos parâmetros geométricos da via, a duplicação do traçado efetua-se num corredor 

distinto do atual (km 23+500 a 23+850 e 43+150 a 43+500, aproximadamente), assim como o troço 

que será desativado devido à construção da Variante do Outeiro, aproximadamente entre os km 

75+383 e 77+338. 

Os troços referidos anteriormente deverão ser objeto de trabalhos de recuperação que implicam a 

remoção dos carris, travessas e balastro, posterior cobertura com terra e sementeira ao covacho de 

Quercus suber (sobreiro), num compasso de 5m x 5m. De salientar que os trechos em escavação 

entre os km 75+837 e 76+600 serão também objeto de depósito de solos sobrantes provenientes 

das escavações e respetiva modelação, tal como referido anteriormente. 

 

5. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 

5.1. Objetivos 

A presente proposta de integração paisagística pretende uma correta e harmoniosa inserção deste 

troço da Linha do Oeste na paisagem, após os trabalhos previstos de duplicação e/ou retificação da 

plataforma ferroviária, através da criação de um corredor verde que possa fazer parte da estrutura 

ecológica da paisagem, bem como a valorização da Linha do Oeste na ótica dos utentes da mesma. 

Com a integração paisagística pretende-se atingir três tipos de objetivos: estéticos, funcionais e 

económicos. 

 Objetivos estéticos: integração dos novos taludes na paisagem, procurando manter-se a 

continuidade com a estrutura verde envolvente. De forma a assegurar o sucesso e a 

manutenção da estrutura verde proposta, além da componente técnica do projeto, terá de se 

considerar os diversos aspetos, descritos anteriormente, relacionados com as 

características climáticas, geológicas, hídricas e fitosociológicas da região. 

 Objetivos funcionais: estabilização biológica dos taludes de aterro e escavação de forma a 

protegê-los contra a erosão eólica e hídrica. 

 Objetivos económicos: custos reduzidos na implantação e manutenção da estrutura verde 

proposta. 

Uma vez que as áreas a tratar são na sua maioria taludes de aterro ou de escavação, a 

estabilização do solo passa a ser um dos objetivos prioritários desta proposta, que se atinge através 

de uma adequada modelação superficial e com um correto revestimento vegetal. 

Deste modo, para cumprir os objetivos anteriormente estipulados, o projeto desenvolver-se-á 

estrategicamente no sentido de: 

 Reconstruir e valorizar as áreas afetadas durante a execução das obras de duplicação 

(desvios 1 e 2), construção da Variante do Outeiro (variante em trecho de via simples nova 
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entre os km 75+383 e 77+338) e alguns trechos onde irão ser efetuadas ripagens de curvas 

em via simples nova, nomeadamente nos seguintes: 72+300 a 72+845, 78+490 a 78+845, 

80+450 a 81+600, 84+990 a 85+550, 86+175 a 86+500, 88+500 a 89+000 e 91+750 a 

94+950; 

 Criar barreiras vegetais, sobretudo nas imediações de áreas sociais, sempre que possível, 

através da plantação de sebes/cortinas arbóreo – arbustivas como foi proposto ao km 

21+450 – povoação de Recoveiro, entre o km 22+500 a 22+850 – povoação de Casal da 

Mata, ao km 39+350 – povoação de Matoutinho e entre o km 40+600 a 41+100 – Casais 

dos Carriços; 

 Reconstituir o coberto das zonas afetadas, dentro da área de intervenção, com espécies 

autóctones; 

 Recuperar os troços da ferrovia desativados em virtude das alterações decorrentes da 

retificação de alguns troços (km 23+500 a 23+850 e 43+150 a 43+500) e implantação da 

variante do Outeiro (km 75+383 a 77+338), promovendo a sua recuperação paisagística; 

 Contribuir para um melhor enquadramento paisagístico de situações específicas de projeto, 

nomeadamente a Subestação de Runa, a noroeste do km 58+250, e dos restabelecimentos 

de Dois Portos (km 54+558) e de Óbidos(km 99+780); 

 Estabilização biológica dos taludes e das restantes áreas a tratar, mediante revestimento 

vegetal, para controlo da erosão hídrica e eólica; 

 Minimizar potenciais impactes paisagísticos e/ou biofísicos; 

 Adotar vegetação com elevada capacidade de adaptação ao local e às características do 

projeto; 

 Otimizar os sistemas de gestão e manutenção. 

De salientar que os taludes existentes atualmente, onde os trabalhos a realizar implicam ações de 

terraplenagens e/ou de desmatação apenas em parte reduzida da respetiva superfície, apenas 

serão objeto de intervenção, no âmbito deste projeto, na área do talude intervencionada.  

O revestimento vegetal existente na restante superfície do talude não intervencionada (incluindo as 

faixas laterais contíguas) deverá ser mantido e preservado, uma vez que intervenções adicionais 

poderiam pôr em causa a sua estabilidade e originar fenómenos de erosão atualmente inexistentes. 

O referido anteriormente aplica-se também a taludes que não serão objeto de qualquer trabalho de 

movimentação de terras. No entanto, para alguns destes taludes previu-se um reforço nas 

plantações existentes, tendo em consideração a proximidade a povoações e/ou edifícios. 
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5.2. Medidas de minimização de impactes 

Na realização deste projeto, e no intuito de se atingirem os objetivos propostos ao nível estético, 

funcional e económico, atendeu-se às considerações expostas nos capítulos anteriores, no que se 

refere às características do projeto, e à caracterização biofísica e paisagística do território. 

Teve-se também em consideração a necessidade de introduzir medidas de minimização de 

impactes, tendo sido implementadas no presente projeto as seguintes medidas que constam da DIA 

(Maio 2018) relativa ao EIA do Estudo Prévio do troço em projeto da Linha do Oeste. 

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 pecas 

desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. 

Corresponde aos termos em que se apresenta o presente Projeto de Integração Paisagística. 

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

garantia. 

O mapa de quantidades é apresentado no Volume de Estimativa Orçamental do PIP. O 

Programa de Manutenção consta das Cláusulas Técnicas e os cronogramas para os 

trabalhos a realizar e para os trabalhos de manutenção conservação, são apresentados no 

final da presente memória. 

c) Considerar a integração paisagística em consonância com a preservação de imoveis e sítios 

arqueológicos. 

Em consonância com o descritor património foram analisados os potenciais impactes no 

enquadramento paisagístico dos imóveis e sítios arqueológicos mais próximos e considerou-

se não existir impactes para os valores patrimoniais que levem à tomada de medidas 

específicas no presente projeto. 

d) Todas as situações em que ocorra a afetação do enquadramento cénico dos imoveis 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 as intervenções da fase 

de construção. Consequentemente, a cada uma das situações deve corresponder uma proposta de 

integração para avaliação. 

Tal como referido na resposta à medida anterior, considerou-se não existir impactes para os 

valores patrimoniais que levem à tomada de medidas específicas no presente projeto 

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. 

Este aspeto está contemplado no presente projeto, conforme decorre da leitura do ponto 5.3 

da presente Memória Descritiva e ponto 2.1.1, das Cláusulas Técnicas. 
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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. 

Para a composição do elenco de vegetação utilizado foram selecionadas as espécies 

presentes nas formações e habitats identificados na área de estudo, tendo como objetivo a 

preservação e reconstituição dos ecossistemas, assegurando assim a manutenção do 

contínuo natural/estrutural dos habitats e o valor ecológico da paisagem. Foram também 

adicionadas outras espécies identificadas nos trabalhos de campo e prospeções de flora do 

EIA, que integram a flora local, diversificando o elenco mas assegurando a manutenção da 

identidade da paisagem. 

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. 

Medida incorporada nas Cláusulas Técnicas (ponto 1.3). 

h) Não usar espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 

nacional. 

Na lista das espécies utilizadas no presente projeto (Quadro 2), não constam espécies com 

estas características. 

i) Identificar o elenco e número dos exemplares transplantados. 

A hipótese de transplante de alguns exemplares existentes foi posta de parte devido à 

idade/porte dos indivíduos, custo da operação e probabilidade mínima de sucesso. O 

sucesso, nestes casos seria reduzido, pois as raízes atingem uma grande profundidade e a 

capacidade de regeneração da planta é muito menor. 

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 a plantação de espécies trepadeiras e arbustivas. 

Tal como já havia sido referido em nota inserida no final do Quadro 1, apenas foi possível 

realizar a integração paisagística do muro M24.1 (km 24+560 a 24+586), uma vez que os 

restantes ou tinham o paramento externo voltado para a ferrovia (caso dos muros 20.1, 21.1, 

21.2 e 24.2, entre outros), ou não tinham disponibilidade de espaço para efetuar plantações, 

dado serem coincidentes com o limite de intervenção/ vedação (caso dos muros 38.2 e 38.4, 

entre outros). 



 

PF06.PE.V10.T0.2_MDJ_rev1 19 / 29 

 

Figura 1 - Exemplo de muro com paramento externo voltado para a ferrovia (muro 24.2) 

 

k) Preservar, sempre que possível, os exemplares de azinheiras e sobreiros existentes. Caso não seja 

possível, efetuar plantação de sobreiros - Quercus suber - nos trocos 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. 

Além da plantação de exemplares de sobreiro nalguns troços da Linha do Oeste, está 

prevista a sementeira ao covacho de Quercus suber, conforme referido no ponto 5.4.1 da 

presente Memória. Esta sementeira será aplicada nos trechos desativados dos desvios 1 e 2, 

onde devido a correções nos parâmetros geométricos da via, a duplicação do traçado efetua-

se num corredor distinto do atual, nomeadamente entre os km 23+500 a 23+850 e 43+150 a 

43+500, aproximadamente. Será igualmente realizada a sementeira ao covacho no troço que 

será desativado devido à construção da Variante do Outeiro, aproximadamente entre os km 

75+383 e 77+338. No total está prevista uma área aproximada de 7.000 m
2
 para sementeira 

ao covacho de sementes de sobreiro. 

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

passagens inferiores). 

O tratamento das rotundas e dos taludes de encontro das obras de arte, associadas aos 

restabelecimentos, está previsto no âmbito dos projetos específicos de integração 

paisagística realizados para os restabelecimentos, conforme apresentado em volume Anexo à 

presente memória. Exceção ao referido constituem os restabelecimentos de Dois Portos (km 

54+558) e de Óbidos (km 99+780), os quais fazem parte integrante do presente projeto (ver 

Desenho n.º PF06.PE.V10.T0.2_042 e PF06.PE.V10.T0.2_043), estando o revestimento 

vegetal dos taludes de encontro das respetivas obras de arte contemplado no âmbito do 
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presente projeto, através de sementeiras e plantações arbóreas, em grupo, e arbustivas, em 

módulo. Também o revestimento vegetal da área interior das rotundas associadas a estes 

restabelecimentos está contemplado, conforme descrito no ponto 5.4.3 da presente Memória 

Descritiva. 

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 pagina 7.4 do Relatório Síntese do EIA 

Foram efetuadas plantações arbóreo-arbustivas nas situações de maior proximidade a áreas 

habitacionais, nomeadamente ao km 21+450 – povoação de Recoveiro, entre os km 22+500 

e 22+850 – povoação de Casal da Mata, ao km 39+350 – povoação de Matoutinho e entre os 

km 40+600 e 41+100 – Casais dos Carriços, além de outros locais não especificados no EIA 

e já referidos anteriormente nesta Memória Descritiva. 

Os locais sugeridos no EIA foram analisados, tendo-se constatado não ser possível efetuar 

plantações arbóreo arbustivas em alguns deles, conforme se pode verificar no quadro 

seguinte. Tal situação prende-se com a inexistência de espaço para realizar as plantações, 

quer devido à implantação de muros ou caminhos paralelos, quer porque a largura da faixa de 

terreno disponível para as plantações era inferior a 10m o que implicaria que as mesmas se 

realizassem nas faixas de gestão de combustível definidas na RCM n.º 161/2017, de 31 de 

outubro. 

LOCAIS DEFINIDOS NO EIA REALIZAÇÃO DE PLANTAÇÕES 

21+450 (LE da linha) Edifícios da povoação de Recoveiro Foram efetuadas plantações arbóreo-arbustivas 

22+550 (LD da linha) Habitações do aglomerado de Casal da 

Mata 
Foram efetuadas plantações arbóreo-arbustivas 

24+550 (LE da linha ) Quinta das Covas 
Foram efetuadas plantações de trepadeiras junto ao muro 

de suporte 24.1 

24+525 a 25+050 (de ambos os lados da linha) Edifícios da 

povoação do Sabugo 

Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível (Muro M24.2) ou é insuficiente 

25+150 a 25+700 (ambos os lados da linha) Pavilhões 

industriais da Zona Industrial do Sabugo e algumas 

habitações 

Foram efetuadas plantações a nascente da LO entre os 

km 25+250 a 25+450 

29+500 a 30+000 (ambos os lados da linha) Pavilhões 

industriais associados a locais de extração de inerte e 

habitações de Pedra Furada 

Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível (Muros M29.1 e 29.2) ou é insuficiente 

38+750 (LD da linha) Edifícios de habitação da vila da 

Malveira 

Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível 

39+250 (LE da linha) Habitações da povoação de Matoutinho 
Foram efetuadas plantações arbóreo-arbustivas (km 

39+300 a 39+400) 

41+000 a 41+100 (LE da linha) Edifícios da povoação de 

Casais dos Carriços 

Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível 

41+300 (ambos os lados da linha) Habitações da povoação de 

Casais dos Carriços 

Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível (Muros M41.1 e 41.1A) 
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LOCAIS DEFINIDOS NO EIA REALIZAÇÃO DE PLANTAÇÕES 

41+750 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo 
Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível (Muro M41.2) 

42+000 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo 
Não foram efetuadas plantações, pois não existe espaço 

disponível (Caminho Paralelo 41.1) ou é insuficiente 

 
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. 

A proposta de recuperação paisagística para os troços a desativar da LO consta do presente 

projeto, não tendo sido realizado projeto autónomo por uma questão de uniformização com as 

restantes especialidades do projeto (exº drenagem, geologia, vedações…), uma vez que 

também nos restantes projetos específicos, estes troços não foram destacados do conjunto 

do projeto. 

5.3. Modelação do terreno e Espalhamento de Terra 

No que se refere à modelação dos novos taludes, os mesmos deverão apresentar um boleamento 

suficientemente largo e um adoçamento na base, adaptando-se suavemente ao relevo natural, sem 

quebrar a sua continuidade. 

A estabilidade do talude depende também do seu perfil. Deste ponto de vista, o perfil sinusoidal é o 

que oferece melhores resultados no processo de estabilização. A crista e a base do talude são 

suavizadas diminuindo o seu declive e aumentando o declive do terço médio. A transição entre 

taludes de aterro e escavação deverá ser disfarçada gradualmente, de forma que haja uma suave 

ligação entre eles ou ao terreno natural. 

O espalhamento das terras nos taludes só poderá iniciar-se após aprovada pela Fiscalização a sua 

modelação. 

O espalhamento das terras deverá ser realizado sobre a superfície de todos os taludes 

intervencionados, e poderá ser feito manual ou mecanicamente, numa camada uniforme com uma 

espessura de 0,15 m, seguindo-se a sua regularização e ligeira compactação, quando necessário. 

Nos taludes com inclinação superior a 1:1,5 (V:H), bem como nos taludes rochosos, não se 

procederá ao espalhamento de terra viva. 

 

5.4. Revestimento Vegetal Proposto 

O estabelecimento do revestimento vegetal será efetuado com o recurso de sementeiras e 

plantações. 
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A seleção das espécies a utilizar foi essencialmente condicionada por dois fatores: aspetos de 

ordem estética e a garantia de uma boa adaptação às condições locais. Nesta escolha tiveram peso 

decisivo as associações vegetais características da região. 

Relativamente ao perfil adotado em cada situação, a distribuição da vegetação irá fazer-se tendo 

em consideração duas zonas distintas do perfil, sem contorno rígido entre si, e a efetuar-se do 

seguinte modo: 

 Os taludes serão revestidos na totalidade da área com a mistura herbácea pioneira 

preconizada para revestimento geral dos taludes; 

 As misturas arbustivas propostas para revestimento dos taludes de aterro ou escavação, 

deverão ser semeadas na área compreendida para além dos 3 m anexos ao fundo da 

valeta, ou dreno, de modo a que no futuro o desenvolvimento da vegetação não perturbe o 

canal ferroviário. 

Ao longo deste troço da LO previu-se também, em complemento das sementeiras, a plantação nos 

taludes e faixas laterais de grupos de espécies arbustivas e/ou arbóreas, com funções diversas, de 

modo a assegurar o enquadramento paisagístico pretendido e atenuar ou valorizar certas 

incidências ambientais originadas pelos trabalhos previstos, conforme já foi referido anteriormente. 

 

5.4.1. Sementeiras 

A sementeira será o recurso principal no estabelecimento do material vegetal. As misturas de 

sementes propostas, expressas em percentagem, assim como a densidade de sementeira são as 

seguintes: 

MISTURA A – Mistura herbácea a semear na totalidade da área dos taludes intervencionados e 

áreas laterais adjacentes aos taludes de aterro. 

(Espécie)                                                         (%) 
Festuca rubra.................................................22% 
Dactylis glomerata..........................................20% 
Lolium rigidum….............................................35% 
Lotus corniculatus...........................................10% 
Trifolium incarnatum.........................................8% 
Trifolium subterraneum.....................................5% 

 
Densidade de sementeira............................25 g/m

2 

MISTURA B – Mistura arbustiva a semear nos taludes de escavação de maior dimensão, para além 

dos 3 m anexos à valeta 

(Espécie)                                                         (%) 
Cistus crispus......................................................10 
Cistus monspeliensis ..........................................25 
Erica arborea.........................................................2 
Daphne gnidium..................................................35 
Rosmarinus officinalis..........................................28 
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Densidade de sementeira..................................2 g/m

2 

MISTURA C – Mistura arbustiva a semear nos taludes de aterro de maior dimensão, para além dos 

3 m anexos à valeta, e áreas laterais contíguas 

(Espécie)                                                         (%) 
Arbutus unedo...................................................10 
Cistus crispus......................................................2 
Cistus salvifolius..................................................2 
Daphne gnidium................................................20 
Pistacia lentiscus.............................................. 20 
Phillyrea latifolia.................................................30 
Rhamnus alaternus...........................................16 

 
Densidade de sementeira ...............................  2 g/m

2 

 

Importa realçar que os taludes de dimensão mais reduzida (h<3m) apenas serão semeados com 

mistura herbácea, enquanto os taludes com dimensões mais significativas, quer sejam de aterro, ou 

de escavação, serão também semeados com mistura arbustiva. 

Sementeira ao covacho de Quercus suber 

Além das misturas de sementes referidas anteriormente, que serão projetadas através do recurso a 

hidrosementeira, está ainda previsto o recurso à sementeira ao covacho da espécie Quercus suber. 

Esta sementeira será utilizada nos trechos desativados dos desvios 1 e 2, onde devido a correções 

nos parâmetros geométricos da via, a duplicação do traçado efetua-se num corredor distinto do 

atual, nomeadamente entre os km 23+500 a 23+850 e 43+150 a 43+500, aproximadamente. Será 

igualmente utilizada no troço que será desativado devido à construção da Variante do Outeiro, 

aproximadamente entre os km 75+383 e 77+338. 

Esta sementeira será efetuada abrindo pequenas covas (0,2 m x 0,2 m x 0,2 m) com um intervalo 

de 5 m entre elas, sendo colocada em cada uma duas a três sementes da espécie referida. Segue-

se a cobertura das sementes e preenchimento dos covachos com terra, após o que deverá efetuar-

se uma rega. A sementeira ao covacho será executada nas áreas assinaladas nas respetivas peças 

desenhadas. 

 

5.4.2. Plantações 

Embora a sementeira garanta um maior sucesso no estabelecimento da vegetação, possui como 

inconveniente imediato o período de tempo que permeia o crescimento das espécies até atingirem 

um porte significativo. 

Assim, optou-se igualmente pela plantação de árvores, em grupo, e de arbustos, em módulo, nas 

faixas laterais aos taludes (espaço compreendido entre a base do aterro ou topo da escavação e a 
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vedação), de modo a obter-se um efeito mais imediato das vantagens e benefícios da presença da 

vegetação. 

O recurso a plantações foi limitado a situações específicas, já referidas anteriormente, e que 

correspondem às seguintes: 

 No enquadramento das principais Passagens Hidráulicas, contribuindo para a valorização 

das principais linhas de água, como locais de elevado valor biofísico e ecológico; 

 Nas faixas laterais sempre que se verifique a presença de observadores na sua 

proximidade, nomeadamente habitações, ou quando se registe a presença de edifícios de 

grandes dimensões sem qualidade (caso da área industrial do Sabugo) criando cortinas 

arbóreo-arbustivas, de modo a reduzir o impacte visual; 

 No enquadramento da subestação de Runa (km 58+240); 

 No enquadramento dos muros de suporte cujo paramento externo seja voltado para o 

exterior da Linha do Oeste – Muro M24.1; 

 Na base dos taludes de aterro de maior dimensão onde o efeito de barreira visual é mais 

significativo, é o caso dos taludes entre os km 43+250 a 43+475 e km 44+050 a 44+150, 

formando uma cortina arbóreo-arbustiva que permita minimizar o impacte visual. 

 

Importa chamar a atenção para o facto já referido no âmbito da alínea m) da medida 27, que nem 

sempre foi possível efetuar plantações arbóreo - arbustivas nos locais pretendidos devido à falta de 

espaço para realizar as mesmas. 

Esta situação surge por vezes associada à implantação de muros, normalmente coincidentes com a 

vedação/ limite da área de intervenção, como é o caso do km 41+300, onde apesar de existirem 

edifícios da povoação de Carriços de ambos os lados da linha, não foram efetuadas plantações, 

pois não existe espaço disponível (o limite da área de intervenção corresponde aos Muros M41.1 e 

41.1A). 

O mesmo sucede com a existência de caminhos paralelos, ou quando a largura da faixa de terreno 

é insuficiente (inferior a 10m contados a partir do limite do carril exterior), o que implicaria que as 

plantações se realizassem nas faixas de gestão de combustível definidas na RCM n.º 161/2017, de 

31 de outubro. 

A escolha das espécies arbóreas a utilizar teve em atenção a necessidade de formar uma barreira 

visual eficaz no mais curto espaço de tempo possível. Assim optou-se por espécies de crescimento 

médio a rápido - Fraxinus angustifolia (freixo), Populus alba (choupo branco), Olea europaea 

sylvestris (zambujeiro), e árvores de crescimento mais lento – Quercus suber (sobreiro), e Quercus 

faginea (carvalho cerquinho). 

As espécies utilizadas nas plantações em módulo, ou em grupo, constam do quadro seguinte. 
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Quadro 2 – Lista de árvores e arbustos utilizados nas plantações 

ÁRVORES 

Fa Fraxinus angustifolia (freixo) Qf Quercus faginea (carvalho cerquinho) 

Oe Olea europaea sylvestris (zambujeiro) Qs Quercus suber (sobreiro) 

Pa Populus alba (choupo branco)   

ARBUSTOS 

Au Arbutus unedo (medronheiro) No Nerium oleander (loendro) 

Cm Crataegus monogyna (pilriteiro) Qc Quercus coccifera (carrasco) 

La Lavandula angustifólia (alfazema) Rc Rosa canina (rosa brava) 

Mc Myrtus communis (murta) Ta Tamarix africana (tamargueira) 

TREPADEIRAS 

Lp Lonicera peryclimenum (madressilva) Sa Smilax áspera (salsaparrilha brava) 

 

Importa referir o facto, de sempre que a localização das plantações assinalada nas peças 

desenhadas não seja possível de cumprir, nomeadamente devido ao substrato geológico presente, 

deverá ser proposta, por escrito, à fiscalização a alteração da localização das plantações. 

Módulos a Utilizar nas Áreas Laterais Contíguas aos Taludes 

Modulo A - Para aplicação nas proximidades das principais passagens hidráulicas 

 Rc Rc Ta Ta Rc Rc Rc Ta Ta Rc Rc 

1ª Fila      Rc       No        No       No      Rc       Rc       No       No       No      Rc        Rc 
 

Compasso de plantação: 2, 0 m x 2,0 m      Extensão: 20 m  
_____________________________________________________________ 

Modulo B - Para aplicação nos troços de maior impacte visual 

Qc Qc Qc Cm Cm Qc Qc Cm Cm Qc Qc Qc 

1ª Fila      Au       Au       Au       Mc       Mc      Mc      Mc       Mc      Au     Au      Au 

 

Compasso de plantação: 2, 0 m x 2,0 m  

Extensão: Conforme indicado para cada local no desenho respetivo 

_______________________________________________________________ 

Módulo C - Para aplicação junto aos muros de suporte assinalados nas peças desenhadas 

Lp----Lp----Lp----Sa----Sa----Sa----Lp----Lp----Lp----Sa----Sa----Sa----Lp----Lp----Lp 
 
Compasso de plantação: 0,5 m 
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Extensão: Igual à extensão do muro de suporte 

 A plantação de trepadeiras no Módulo C deverá situar-se o mais próximo possível da base 

dos muros de suporte. 

 A primeira fila dos módulos A e B deverá situar-se a 1 m da vedação ou do limite exterior da 

área de intervenção. 

As plantações em módulo deverão realizar-se de acordo com os esquemas acima apresentados, 

nos locais assinalados nos desenhos respetivos, e, no caso dos módulos B e C, deverá repetir-se o 

número de vezes de forma a acompanhar a extensão total do troço em causa, ou do muro de 

suporte. 

 

5.4.3. Restabelecimentos de Dois Portos (km54+558) e Óbidos (km 99+780) 

A proposta apresentada para estes restabelecimentos, além da sementeira dos taludes de aterro 

com as misturas indicadas anteriormente (misturas A e C), prevê também a plantação de arbustos 

em módulo (módulo A) e árvores em grupo (freixos e choupos), nos taludes de encontro dos 

viadutos (ver Desenho n.º PF06.PE.V10.T0.2_042 e Desenho n.º PF06.PE.V10.T0.2_043). 

 

 

Figura 1 – Perfil longitudinal do viaduto associado ao restabelecimento de Óbidos 

Para as áreas do interior das rotundas associadas a estes restabelecimentos, a proposta 

apresentada no presente projeto consta sumariamente dos trabalhos referidos de seguida: 

 Modelação do terreno da área interior das rotundas, de modo a criar uma superfície plana, 

de nível com o lancil envolvente; 

 Plantação de arbustos em quadrícula (Lavandula angustifolia), no caso do restabelecimento 

de Óbidos, ou em grupo, no caso do restabelecimento de Dois Portos, contribuindo para um 

aumento da qualidade visual do espaço em questão.  

 Aplicação de “mulch” de casca de pinheiro para subcoberto do solo nas manchas arbustivas 

(espessura 0,10 m), pois contribui, de uma forma esteticamente agradável, para uma menor 

evapotranspiração da água de rega e evita o aparecimento de infestantes; 

 Colocação de seixos de côr cinza ou branca (espessura 0,10 m), de forma a conseguir-se 

uma composição com textura e cor, tal como apresentado nas respetivas peças 

desenhadas. Importa referir que as zonas onde se prevê a colocação de seixos deverão ser 
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previamente revestidas com tela para controlo de infestantes, tal como referido no volume 

das Cláusulas Técnicas. 

 

5.4.4. Subestação de Runa 

Para a subestação de Runa foi proposta uma cortina arbóreo-arbustiva em redor da mesma 

(Desenho n.º PF06.PE.V10.T0.2_025), de modo a minimizar o potencial impacte visual e contribuir 

para o seu enquadramento paisagístico. Atendendo a que na disposição dos equipamentos da 

subestação prevê-se que as linhas elétricas chegarão por sudeste, não foram propostas 

plantações arbóreas deste lado, estando apenas prevista a plantação de arbustos em módulo 

(Módulo B). 

  

Figura 2 – Enquadramento da Estação de Runa e localização da linha elétrica associada 

Por outro lado o posicionamento da estação contíguo ao caminho paralelo que se desenvolve a 

poente, não permite realizar plantações deste lado devido à falta de espaço. 

 

6. CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

No quadro 3 é apresentada a calendarização dos trabalhos a realizar, realçando o facto dos 

períodos referidos para a execução dos mesmos apresentar alguma flexibilidade dado que, como é 

óbvio, os mesmos estão dependentes não só do cronograma relativo ao conjunto da obra, como 

também das condições climatéricas que se façam sentir na altura. 
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Quadro 3 – Mapa de trabalhos 

Meses 

Trabalhos 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Modelação do 
Terreno 

            

Espalhamento de 
Terra arável 

             

Sementeiras               

Plantações              

 

No quadro 4 é apresentada a calendarização das operações de manutenção e conservação a 

realizar. 

 

 

Quadro 4 – Operações de Manutenção 

               MESES 

TRABALHOS 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez 

Regas 
(1)             

Fertilização              

Ressementeiras               

Retanchas              

Cortes de Vegetação              

(1)  
 A realização de regas em períodos fora do assinalado está dependente das condições climatéricas que se registem. 

 

Lisboa, Outubro 2018 

 

Nélia Domingos, Arqtª Paisagista (APAP, nº215) 
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1. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

As sementes, arbustos, árvores e outros materiais utilizados nos trabalhos de revestimento 

vegetal, deverão ser de boa qualidade, garantindo as características de qualidade adiante 

especificadas. 

Se a Fiscalização assim o entender, poderão ser submetidos a ensaios para a sua verificação, 

tendo em atenção o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho, 

reservando-se a Fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a que deve 

satisfazer. Os custos e pagamentos dos eventuais ensaios constituem encargo do adjudicatário. 

1.2 MATERIAIS INERTES 

1.2.1 Terra arável 

A terra a utilizar na cobertura de taludes será a terra proveniente da decapagem dos terrenos 

afetados pela duplicação (desvios 1 e 2) e dos terrenos a ocupar pela variante do Outeiro, numa 

espessura média de 0,30m, conforme se pode observar no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Volume de terras a decapar e revestimento de taludes 

Localização Km Inicio Km Fim 
Decapagem 
0,3 m (m3) 

Revestimento 
taludes escavação 

(m2) 

Revestimento de. 
taludes aterro  

(m2) 

Desvio 1 - Via 
Dupla Nova 

20+700 30+438 9.430 40.349 
16.664 

Entre Desvios - Via 
Única Existente 

30+438 38+070 0 3.069 
 

Desvio 2 - Via 
Dupla nova 

38+070 44+300 6.185 26.567 
22.606 

Via Única Existente 44+300 55+000 0 2.561  

Via Única Existente 55+000 64+000 0 2.700  

Via Única Existente 64+000 72+300 0 0  

Via Única Existente 
e Via simples Nova 

72+300 78+000 5.925 15.273 
13.231 

Via Única Existente 
e Via simples Nova 

78+000 85+000 1.560 8.892 
2.478 

Via Única Existente 
e Via simples Nova 

85+000 95+000 2.050 14.371 
419 

Via Única Existente 95+000 105+000 0 0  

TOTAL 25.150 113.782 55.397 

O volume total de terra disponível (25.150m
3
) será colocado na totalidade nos taludes de aterro e 

escavação, sendo necessário terra arável proveniente do exterior da obra para colocar nos 

taludes dos restabelecimentos, nos taludes dos caminhos paralelos e nos troços desativados da 

linha do oeste, onde será efetuada a sementeira ao covacho de Quercus suber. 
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No caso de ser necessário recorrer à utilização de terra vegetal proveniente de empréstimo, tal 

como previsto para as situações referidas anteriormente, esta não deve provir de locais 

recobertos com espécies alóctones com conhecido comportamento invasor ou risco ecológico 

conhecido (ver Anexos do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro) ou que venham a 

desenvolver comportamento invasor ou risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação. 

Nestes casos poderá utilizar-se terra de outros terrenos desde que apresente boas 

características e seja proveniente da camada superficial de solos agrícolas. 

As terras devem ser isentas de pedras com dimensão superior a 5 cm, assim como de materiais 

prejudiciais (entulhos, raízes, troncos, etc.). A quantidade admissível de pedra miúda (com 

dimensão inferior a 5 cm) não deve exceder 10% do volume de terra a utilizar. 

As terras deverão ser armazenadas em pilhas regulares, em locais a aprovar pela Fiscalização. 

Recomenda-se a sua disposição em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,50 m de altura. 

Se os depósitos de terra forem exteriores à zona da obra, devem ficar resguardados de 

possíveis extravios (se necessário, com vedações) e deverá ficar garantido o seu acesso em 

qualquer época do ano. 

Recomenda-se que as pargas de terra, tendo em conta o período previsto para a sua 

reutilização, sejam semeadas com leguminosas que serão enterradas na fase de floração. 

1.2.2 Água 

A água a utilizar nos trabalhos, deverá ser doce, limpa e isenta de sais em teores prejudiciais às 

plantas, bem como de óleos, ácidos ou outras impurezas que possam prejudicar o normal 

desenvolvimento das diferentes espécies vegetais indicadas no projeto. 

1.2.3 Fertilizantes e Corretivos 

 Fertilizante 

 Mineral - adubo composto N-P-K 10-10-10 

- adubo azotado tipo “Nitrolusal” 

- adubo tipo “Sierrablen” ou “Sierraform”  (N-P-K + MgO) 

- Fertilizante de libertação controlada (tipo Exactyon AG HS 22-27-7 ou 
equivalente). 

 Orgânico – adubos orgânicos e estrume bem curtido proveniente das camas de gado 
bovino ou cavalar 

 Corretivo 
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Corretivos orgânicos: de preparação industrial, doseando pelo menos 40% de matéria orgânica; 

- Para hidrosementeira: Biohum ou equivalente; 

- Para sementeira clássica e plantações: Fertor, Ferthumus ou equivalente; 

Corretivos químicos: Agripo, Agroliz ou equivalente. 

1.2.4 Fixadores 

Produto de origem orgânica (do tipo “BoskBest MB” ou equivalente), de acordo com o 

especificado no ponto 2.2.1 deste documento. São usados em sementeiras cujas sementes não 

são enterradas (caso da hidrossementeira) e têm como função a “fixação” das sementes no local 

da sementeira. 

1.2.5 Protetores 

Manta hidráulica de fibra de madeira premium, de cor verde, com meio de crescimento flexível 

(FGM-Flexible Growth Medium) do tipo “Ecofibra IsoFlex FGM”. Apresenta elevada capacidade 

de proteção das sementes e do próprio solo, relativamente à ação dos agentes erosivos (chuvas, 

ventos, etc.) estabelecendo uma ligação imediata à superfície do solo, formando uma manta 

contínua, porosa, absorvente, flexível e resistente permitindo a germinação e desenvolvimento 

rápido. Deverá ser utilizada de acordo com o referido no ponto 2.2.1. 

1.2.6 Bioestimulantes 

Produtos constituídos por extrato de algas marinhas e matéria orgânica (35%) contendo 

aminoácidos e reguladores de crescimento, do tipo “Pronto”, ou equivalente. 

1.2.7 Tutores 

Os tutores para as árvores serão formados por varolas de pinho, tratadas em autoclave com sais 

de cobre, crómio e arsénio. 

Estes elementos deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm e tamanho proporcional à 

planta a tutorar. 

1.2.8 Atilhos 

Os atilhos para as amarrações das árvores, serão de material elástico, não abrasivo e resistente 

aos raios u.v. Deverá ter-se em conta que a sua colocação não pode, em momento algum, 

originar estrangulamento ou feridas nas plantas. 

1.2.9 “Mulch” de Casca de Pinheiro 

O Mulch a aplicar no interior das rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de 

Óbidos será de casca de pinheiro, devidamente tratado através de combustagem, ou de outro 

tipo de tratamento, de forma a que se apresente isento de qualquer praga ou doença. Deverá 
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apresentar granulometrias variando entre 10 e 25 mm e poderá ser da marca Carmo Mulch ou 

similar, dos tipos “Carmo Premium” ou “Carmo Ornamental, ou equivalente. 

1.2.10 Seixo rolado 

O seixo rolado a colocar nas rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de 

Óbidos deverá ser da côr cinza ou branca e apresentar um diâmetro máximo de 5 cm. 

1.2.11 Tela para Controlo de Infestantes 

Para aplicação nas rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de Óbidos. 

Será do tipo “Plantex” da Jardins & Afins, ou equivalente, constituída por uma estrutura única de 

fibras polipropilenas termoligadas, material altamente duradouro e resistente ao tratamento 

contra os raios ultravioletas e peso de 99g/m
2
. No entanto, deve ser porosa e deixar passar a 

água e o ar mas fazer barreira à totalidade das ervas daninhas. 

1.3 MATERIAL VEGETAL 

Tal como referido na DIA (alínea g, da medida 27), todas as plantas autóctones devem obrigato-

riamente 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. 

Todo o material vegetal deverá ser identificado através de etiqueta, onde deve constar o seu 

nome Botânico, com referência obrigatória ao Género, Espécie, Variedade ou Cultivar. 

O material vegetal a utilizar deverá estar de acordo com o especificado no Projeto. Não serão 

aceites quaisquer substituições de Género, Espécie, Variedade ou Cultivar, sem a prévia 

autorização por escrito da Fiscalização, após consulta ao Projetista. 

Caso se verifiquem substituições não autorizadas, a sua remoção e replantação de acordo com 

o projeto será imediata, sendo os custos da total responsabilidade do Empreiteiro. 

Os exemplares apresentarão as características típicas da sua Espécie, Variedade ou Cultivar, 

salvo indicações específicas em contrário. Todo o material vegetal será proveniente de Viveiros 

qualificados. 

O material vegetal deverá apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um 

vigoroso sistema radicular. Dever-se-á apresentar em boas condições fitossanitárias, vigoroso, 

livre de defeitos, deformações, abrasões na casca, queimaduras, doenças, insetos, pragas ou 

outras formas de infeção, sendo de imediato rejeitadas caso estas condições não se verifiquem. 
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As plantas a fornecer deverão apresentar torrões firmes e intactos, devendo ser rejeitadas as 

plantas que tenham perdido parte ou apresentem danos do sistema radicular. Os exemplares em 

torrão protegido ou em contentores deverão apenas ser manipulados pelo torrão ou contentor e 

nunca pela parte aérea. 

Durante o transporte o material vegetal deverá circular em veículo fechado ou coberto, protegido 

contra temperaturas extremas, vento, insolação excessiva ou outras condições atmosféricas 

adversas. Se o transporte se efetuar em contentor fechado, o material vegetal deverá ter 

condições de ventilação adequadas, para evitar transpirações excessivas. Todos os 

carregamentos de transporte de material vegetal deverão ser acompanhados por guia de 

transporte, devendo ser verificadas pela Fiscalização. Os transportes de material vegetal 

deverão ser feitos de acordo com os preceitos legais confirmados através dos documentos 

respetivos. 

As descargas deverão ser efetuadas por conta do empreiteiro, no local da obra, tanto quanto 

possível na proximidade do local de plantação. Deverão ser observadas todas as medidas 

cautelares necessárias durante a descarga de plantas, de modo a evitar ferimentos no tronco e 

ramos, ou causar danos no sistema radicular. A descarga das árvores deverá ser efetuada com 

meios mecânicos apropriados como camião grua. Após a descarga no local da obra, o material 

vegetal deverá ser inspecionado pela Fiscalização, para verificação da conformidade com estas 

especificações. A Fiscalização deverá verificar todos os padrões qualitativos definidos pelo 

presente Caderno de Encargos. Se após a inspeção a Fiscalização considerar a existência de 

quaisquer danos no sistema radicular ou parte aérea da planta, todas as plantas dessa espécie 

ou mesmo lote de fornecimento serão rejeitadas e removidas do local da obra. O representante 

do empreiteiro deverá estar presente em todas as inspeções do material vegetal. 

Caso a plantação não se efetue imediatamente após a descarga, o material vegetal deverá ser 

devidamente acondicionado até à sua plantação, sem qualquer encargo para o Dono da Obra. O 

material vegetal em contentor ou em torrão deverá ser acondicionado e mantido até à altura da 

plantação em valas com areia, com profundidade suficiente para cobrir todo o torrão ou 

contentor. 

As valas deverão apresentar drenagem eficiente. Durante este período o Empreiteiro deverá 

assegurar as operações de manutenção necessárias, incluindo rega, sachas e mondas, podas, 

fertilizações, tratamentos fitossanitários e estabilização biomecânica do material vegetal, sempre 

que necessário. 
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1.3.1 Plantas 

As plantas a colocar serão exemplares novos, bem conformados, de plumagem com flecha 

intacta, raízes bem desenvolvidas e perfeito estado fitossanitário. Não devem apresentar sinais 

de poda que altere a conformação natural da planta. 

Deverão ter sido submetidas, pelo menos, a duas transplantações em viveiro, a certificar pelo 

fornecedor. 

Quanto às alturas, deverão, no mínimo, estar compreendidas entre os valores a seguir indicados: 

Árvores: 

 Folha caduca - 1,50 a 2,0 m e P.A.P. ≥ 10 cm 

 Folha persistente – 1,00 a 1,20 m 

Arbustos: 

 Folha caduca - 0,60 a 1,00 m 

 Folha persistente - 0,40 a 0,60 m 

1.3.2 Sementes 

As sementes deverão apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder germinativo 

exigidos por lei para as espécies que figurem nas tabelas oficiais. As que não figurem nestas 

tabelas deverão ser alvo de um processamento mecânico de limpeza por meio de crivagem e por 

via da densidade relativa, devendo apresentar o grau de pureza máximo proporcionado pelo 

processamento para cada espécie. 

Deverão igualmente possuir poder germinativo que garanta, ao fim de 2 anos, a 

representatividade de todas as espécies indicadas nas misturas, de acordo com o especificado 

no projeto. 

1.4 MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

Todos os materiais não especificados a utilizar na obra, deverão satisfazer as condições técnicas 

estabelecidas no projeto e possuírem as características definidas pelos regulamentos que lhes 

dizem respeito. 

Durante a execução dos trabalhos, a Fiscalização reserva-se o direito de verificar se aqueles 

materiais satisfazem essas condições e rejeitar todos aqueles que não as satisfaçam, sendo 

considerados como não fornecidos, mesmo que já tenham sido aplicados. 
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2 MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 Preparação do Terreno 

2.1.1 Modelação do terreno 

O adjudicatário deverá proceder à modelação do terreno, a qual compreende a eliminação das 

arestas, saliências e reentrâncias que resultam da intersecção dos diversos planos definidos 

pelas novas cotas de trabalho. 

Realiza-se no sentido de estabelecer a concordância entre esses planos mediante superfícies 

regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural e neste caso concreto, com 

os taludes existentes que eventualmente sejam preservados. 

A modelação terá em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais e da 

plataforma da linha férrea. 

Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil do tipo 

sinusoidal. A crista e base do talude deverão ser para tal suavizadas diminuindo o seu declive e 

aumentando o declive do terço médio do talude. 

No caso da área interior das rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de 

Óbidos, após a limpeza de pedras e/ou detritos, deverá a mesma ser colocada a uma cota 

inferior a 0,40m à do lancil envolvente. 

2.1.2 Mobilização dos solos 

A superfície dos taludes deverá apresentar um mínimo de rugosidade, sem sulcos verticais que 

facilitem o processo de erosão ou alisamentos à máquina, embora respeitando a geometria do 

projeto, e limpa de pedras com dimensões superiores a 0,08 m, troncos de árvores ou quaisquer 

outros entulhos. 

A preparação dos taludes a recobrir com terra deverá incluir ligeira mobilização, manual ou 

mecânica (escarificação até cerca de 0,10 m), com equipamento adequado, tipo klodbuster ou 

outro. Pretende-se, deste modo, melhorar a rugosidade, destruir eventuais sulcos de erosão e 

proporcionar uma melhor aderência da terra a colocar. 

Eventuais sulcos de erosão mais profundos e localizados deverão ser previamente preenchidos 

com materiais granulares devidamente acondicionados e compactados, por forma a garantir a 

sua consolidação e posterior fixação da terra de cobertura. 

No acabamento final dos taludes em escavação deve ser evitado o uso de equipamentos que 

induzam o aspeto “espelhado” da superfície ou sulcado com sulcos verticais. Se apesar de tal 
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recomendação os taludes apresentarem alguns dos aspetos acima referidos, deverá recorrer-se 

à escarificação anteriormente recomendada, devendo utilizar-se, se outro método não for 

indicado no projeto, uma lâmina com um bordo previamente denticulado, acoplado ao balde de 

uma escavadora giratória de grande alcance. 

2.1.3 Espalhamento de terras 

O espalhamento das terras será realizado em todos os taludes de aterro e escavação, exceto os 

taludes de escavação em rocha, e só poderá iniciar-se após aprovada pela Fiscalização a sua 

modelação. 

O espalhamento das terras nos taludes de escavação e aterro poderá ser feito manual ou 

mecanicamente numa camada uniforme com uma espessura de 0,15 m, seguindo-se a sua 

regularização e ligeira compactação, quando necessário. 

Nos taludes com inclinação superior a 1:1,5 (V:H), bem como nos taludes rochosos, não se 

procederá ao espalhamento de terra viva 

Nos troços da via ferroviária desativados, após a remoção dos carris, travessas e balastro, será 

colocada uma camada de terra com cerca de 0,20 m de espessura. Camada com idêntica 

espessura deverá colocada nos troços de estradas e/ou caminhos desativados, após remoção 

do respetivo pavimento betuminoso. 

No interior das rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de Óbidos, a 

espessura da terra a colocar será de 0,40m. 

2.1.4 Abertura de covas 

Depois da piquetagem dos locais para plantação das árvores e dos arbustos, proceder-se-á à 

abertura mecânica ou manual das covas. 

No caso da plantação de arbustos, as covas terão as seguintes dimensões: 0,40 m de 

profundidade e 0,40 m de diâmetro (ou lado). 

No caso da plantação de árvores, as covas terão as seguintes dimensões: 1m x 1m x 0,80 m 

O fundo e as paredes das covas, caso se apresentem demasiado compactos, deverão ser 

picados na espessura de 0,10 m. 

Sempre que o solo retirado das covas seja de má qualidade, deverá ser removido para 

vazadouro e substituído por terra arável. 
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Aquando do seu enchimento terá de haver o cuidado de misturar bem os materiais retirados da 

cova com a terra viva, bem como com os corretivos e fertilizantes. Neste caso, as covas deverão 

ser cheias apenas com terra viva devidamente fertilizada. 

2.1.5 Fertilizações 

Geral 

A fertilização geral dos taludes e outras áreas objeto de revestimento vegetal, será feita com a 

quantidade de adubo ternário, mencionada no ponto 2.2.1. O adubo será espalhado 

uniformemente à superfície do terreno e incorporado neste, manual ou mecanicamente. 

A necessidade e dosagem de corretivos químicos a aplicar será proposta pelo Empreiteiro e 

aprovada pela Fiscalização, em conformidade com os resultados obtidos nas análises das terras 

utilizadas. 

Árvores e arbustos 

A fertilização das covas das árvores far-se-á com 5 Kg de matéria orgânica, 1 kg de adubo 

composto 10-10-10 ou o equivalente em adubo de libertação lenta. 

Para o caso dos arbustos a fertilização das covas será feita á razão de 3,5 Kg de matéria 

orgânica, 0,150 kg de adubo composto 10-10-10 ou o equivalente em adubo de libertação lenta. 

Os fertilizantes serão aplicados na cova e bem misturados com as terras de enchimento. Deverá 

ter lugar com a terra encharcada ou muito húmida, e far-se-á o seu calcamento por camadas. 

2.2 SEMENTEIRAS 

As sementeiras, no caso das herbáceas, deverão efetuar-se no período que decorre de meados 

de Setembro até meados de Novembro. 

Sempre que os taludes fiquem concluídos fora da época própria para as sementeiras herbáceas, 

deverão ser tomadas medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes. 

Em qualquer dos casos e sem prejuízo de outras medidas a adotar, deverá sempre realizar-se 

uma sementeira cautelar da mistura herbácea proposta. 

A realização desta sementeira, a título precário, não substitui nem dispensa, a execução na 

época adequada das sementeiras de herbáceas e da associada mistura arbustiva preconizadas 

no projeto, devendo o Empreiteiro, se necessário, proceder aquando da sua execução, a uma 

ceifa prévia da vegetação, que entretanto se desenvolveu. 
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As sementeiras deverão ser realizadas através do método da hidrossementeira nas situações 

em que os taludes tenham inclinações superiores a 1/3 (V/H), devendo o Empreiteiro estar 

apetrechado com o equipamento adequado à sua execução. 

Nas áreas restantes, considera-se também a hidrossementeira como o método mais adequado, 

no entanto poderá ser utilizado, para além do processo anterior, o processo de sementeira 

tradicional. 

2.2.1 Hidrossementeira 

Antes de serem iniciados os trabalhos, deverá ser realizado um trecho experimental, a fim de 

verificar se o equipamento de hidrossementeira se encontra em boas condições de 

funcionamento, nomeadamente no que respeita à pressão de saída e ao alcance da projeção do 

canhão. 

A sementeira será por projeção de mistura aquosa contendo a mistura de sementes indicada na 

memória descritiva do presente projeto, os fertilizantes, corretivos e estabilizadores. A 

hidrossementeira será realizada em duas aplicações, intervaladas de 4 a 6 semanas, onde 

indicado nas peças desenhadas e de acordo com as seguintes especificações. 

1ªAplicação: inclui o espalhamento das misturas de sementes herbáceas na totalidade da área 

dos taludes de aterro e escavação intervencionados (exceto os taludes rochosos) e nas faixas 

laterais aos taludes de aterro, e a aplicação dos produtos com a dosagem indicada no quadro 

seguinte. 

2ªAplicação: terá lugar 4 a 6 semanas após a primeira aplicação, quando as herbáceas tiverem 

no máximo 10 cm de altura, e será efetuada nos taludes de aterro e escavação de maiores 

dimensões (H>3m), onde se deverá excluir a faixa de 3 m contígua à valeta. 

Quadro 2 – Componentes e dosagens da hidrossementeira 

Componentes da hidrossementeira 1ª Aplicação  2ª Aplicação  

Adubo Exactyon HS 10-15-8 + 2 MgO 10 g/m2 10 g/m2 

Protector tipo “Ecofibra IsoFlexFGM”  150 g/m2 - 

Bioestimulante tipo “Pronto” 1,5 ml/m2 1,5 ml/m2 

Fixador ou estabilizador tipo “Bos-
kBest MB”, ou equivalente 

2 ml/m2 - 

Mistura de sementes 
Mistura herbácea 

25 g/m2 

Mistura Arbustiva B ou C 

2 g/m2 
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2.2.2 Sementeira tradicional 

Quando se realizar o espalhamento manual das sementes, dever-se-á proceder ao enterramento 

das mesmas, o qual deve ser feito por picagem da superfície do terreno a ancinho, seguida de 

rolagem com rolo normal ou por meio de uma a duas passagens com rolo tipo “Cross Kill”. 

2.2.3 Sementeira ao covacho 

Utiliza-se para as sementes de espécies arbóreas, que pela sua dimensão não sejam passíveis 

de ser projetadas pelo bico do hidrossemeador, neste caso para as sementes de Quercus suber. 

Efetua-se com a abertura de pequenas covas, com 0,20 m de profundidade e de lado, sendo 

colocada em cada uma duas ou três sementes da espécie referida (sobreiro). Imediatamente a 

seguir procede-se à cobertura das sementes e ao preenchimento dos covachos com terra, ao 

que se seguirá uma rega abundante. O compasso deverá ser de 5m x 5m. 

2.3 PLANTAÇÕES 

As plantações devem efetuar-se, por regra, no período que decorre desde a 2ª quinzena do mês 

de Novembro até à 1ª quinzena do mês de Março. Se por motivos justificados tal não puder 

acontecer, o Empreiteiro deve propor à Fiscalização o período de plantação a efetuar com as 

respetivas medidas cautelares, por forma a garantir o seu sucesso. Contudo, para as espécies 

de folha caduca, quando de raiz nua, só serão permitidas plantações na época de repouso 

vegetativo. 

2.3.1 Árvores 

Depois das covas cheias com terra fertilizada e devidamente compactada, abrem-se os 

covachos ligeiramente superiores à medida do torrão ou do sistema radicular. Após esta 

operação, seguir-se-á a plantação propriamente dita, havendo o cuidado de preencher o espaço 

entre o torrão (ou sistema radicular) do covacho com areia ou terra, para que as raízes não 

fiquem em contacto direto com os fertilizantes, devendo ainda atender-se ao seguinte: 

 O torrão das árvores nunca será desfeito, nem poderá apresentar perdas de material 

radicular, sob pena de rejeição da planta; 

 O colo das plantas deverá ficar à superfície do terreno, conforme a cota prevista; 

 As plantas deverão ser plantadas no próprio dia em que forem retiradas do contentor, 

do torrão protegido ou do local onde estavam abaceladas; 

Logo após a plantação, deverá ser aberta uma caldeira em toda a superfície da cova e efetuada 

uma rega até saturação do solo. Simultaneamente será acrescentada terra até completo 

refechamento da cova (se necessário), tendo em conta que a tutoragem (ou ancoragem) deverá 
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ser feita antes de se completar este refechamento. O tutor (ou tutores) deve penetrar no solo 

0,20 m abaixo do fundo da cova e será colocado do lado correspondente aos ventos 

dominantes. 

2.3.2 Arbustos 

As covas de plantação deverão ser proporcionais às dimensões do torrão, ou do sistema 

radicular da planta, seguindo-se todos os cuidados indicados para a plantação das árvores no 

que respeita à profundidade de plantação, primeira rega e tutoragem (se necessária). 

2.4 COLOCAÇÃO DE TELA PARA CONTROLO DE INFESTANTES 

A colocação de seixo rolado no interior das rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois 

Portos e de Óbidos será assente sobre uma tela de controlo de infestantes. Para tal, após 

limpar-se o solo de detritos e pedras, deverá proceder-se ao arranque das ervas daninhas, caso 

se verifique a presença das mesmas, ancinhar a superfície e desenrolar o rolo com a tela. Os 

bordos podem ser enterrados e a cobertura de superfícies de maior dimensão faz-se por 

sobreposição de várias faixas de tela. As faixas de tela devem ser sobrepostas no mínimo 10cm 

para evitar o crescimento das infestantes nas junções e podem ser agrafadas ou prendidas (com 

cavilhas) se necessário. Após terminados os trabalhos deverá proceder-se à aplicação de seixo 

rolado, conforme descrito no ponto seguinte. 

2.5 APLICAÇÃO DE “MULCH” E SEIXO ROLADO 

Na área do interior das rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e de Óbidos, 

propõe-se a colocação de “Mulch” de casca de pinheiro apenas em parte da sua área (conforme 

assinalado na peça desenhada respetiva). Este será aplicado numa camada de cerca de 0,10 m 

de espessura, após as plantações estarem concluídas. 

No que se refere à aplicação de seixo rolado, a mesma será efetuada numa espessura de 

0,10m, e compreende o fornecimento e aplicação de seixo rolado, na cor cinza, com um 

diâmetro máximo de 0,05 m. 
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3 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A conservação e manutenção do revestimento vegetal deverão ser consideradas desde o 

início dos trabalhos até ao final do período de garantia da empreitada. 

3.1.1 Plantações 

A manutenção das plantações deverá contemplar todas as operações necessárias à 

manutenção das boas condições vegetativas e sanitárias: regas, fertilizações, retanchas, 

inspeção de tutores, tratamentos fitossanitários, se aplicáveis. 

À data da receção definitiva, pelo menos 80 % das espécies plantadas deverão apresentar 

desenvolvimento correspondente ao prazo de duração do período de garantia da obra, sendo 

que as restantes, designadamente as retanchadas na fase final do citado período de garantia, 

nunca poderão ter dimensões inferior ao máximo estipulado na Cláusula 1.3.1. 

Se esta situação não se encontrar cumprida, o prazo de garantia e respetiva manutenção, serão 

prolongados por um período que o Dono da Obra considere necessário e suficiente para garantir 

o sucesso das novas plantações. 

3.1.2 Sementeiras 

O Empreiteiro deverá assegurar a homogeneidade da cobertura vegetal dos taludes (controlo da 

erosão, “peladas”, etc.), procedendo às fertilizações, e ressementeiras que se verifiquem 

necessárias e impedir que a vegetação invada a plataforma, obstrua a sinalização ou constitua 

perturbação ao normal funcionamento da drenagem, realizando ceifas e roçagens. Deverá 

também garantir, a presença de todas as espécies arbustivas e arbóreas semeadas, em função 

da sua percentagem na mistura. 

Sempre que se verifiquem situações em que se considere deficiente o número de espécies 

arbóreo e arbustivas presentes, o Empreiteiro será obrigado a proceder à ressementeira das 

espécies em falta. 

Para efeitos de receção definitiva, sempre que forem verificadas situações pontuais com 

deficiente cobertura vegetal, estas, no seu conjunto, nunca poderão corresponder a áreas 

parciais superiores a 20% da área total semeada. Se as zonas de cobertura deficiente 

ultrapassarem este valor, o Empreiteiro será obrigado a proceder às ressementeiras 

necessárias. Em zonas isoladas, a falta de vegetação nunca poderá ser superior a 10 m2. 
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Se estas situações não se encontrarem cumpridas, o prazo de garantia e respetiva manutenção, 

serão prolongados por um período que o Dono da Obra considere necessário e suficiente para 

garantir o sucesso das novas sementeiras. 

3.2 REGAS 

As regas deverão executar-se individualmente às espécies arbóreas e arbustivas, plantadas em 

todas as zonas da obra, manualmente. 

A sua periodicidade será semanal durante os meses de Primavera e Verão. Não se prevê, à 

partida, a necessidade de efetuar regas noutras alturas do ano, embora as mesmas possam ser 

consideradas se a época de Primavera/Verão for excecionalmente quente e o Outono e Inverno 

pouco chuvosos. 

Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores e arbustos 

plantados. A sua dimensão será em função do tamanho da planta, por forma a armazenar uma 

quantidade de água ajustada ao porte da mesma. 

No caso de plantações em taludes, a caldeira deverá ser realizada com os cuidados necessários 

para garantir a sua estabilidade, sendo mais indicada uma forma elíptica para se adaptar à 

inclinação do talude. 

As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua capacidade de 

armazenamento de água. 

As regas manuais deverão realizar-se sem jacto forte, de modo a evitar erosão junto ao pé da 

planta. 

3.3 FERTILIZAÇÕES 

Durante o mês de Março seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá 

proceder-se, se necessário, a uma fertilização geral dos terrenos com adubo mineral azotado. A 

aplicação será feita em cobertura e na quantidade de 15 g/m2. Durante o período de garantia, 

esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se justifique. 

No que respeita à fertilização localizada das espécies arbóreas e arbustivas, deverá ser 

efetuada, durante o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades 

mínimas equivalentes a 30% do indicado na cláusula respetiva destas Cláusulas Técnicas, 

exceto se tiver sido aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, 

uma única aplicação. Esta periodicidade poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o 

entender justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia do sistema radicular. 
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3.4 RETANCHAS 

No Outono seguinte à execução das plantações, deverão ser retanchadas todas as árvores e 

arbustos que tenham morrido ou que se encontrem em mau estado fitossanitário. As 

substituições serão feitas por espécies idênticas e com as características definidas na Cláusula 

1.3.1 e no período e condições de execução mencionado na Cláusula 2.3. 

Esta operação deverá ter lugar todos os anos, durante o prazo de garantia, sempre que se 

verificar a existência de plantas nas condições acima referidas. 

3.5 INSPEÇÃO DE TUTORES 

Os tutores deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes e/ou 

chuvadas, para garantir que as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesmo que as 

condições sejam adversas, devendo ser corrigidos ou substituídos sempre que as circunstâncias 

o justifiquem. 

Deverão ser substituídos os atilhos em função do crescimento da árvore, de modo a evitar o 

estrangulamento do seu tronco e efetuado o refixamento e/ou substituição das varas, quando as 

mesmas não se encontrem em condições de garantir a qualidade das plantas. 

3.6 TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 

Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no material 

vegetal plantado, o Empreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio 

conhecimento da Fiscalização. 

3.7 RESSEMENTEIRAS 

No Outono seguinte à execução das sementeiras, deverá semear-se de novo as zonas que se 

apresentarem mal revestidas, de acordo com o definido na Cláusula 3.1.2 supra e no período e 

condições indicados na Cláusula 2.2 e, se necessário, esta operação deverá repetir-se todos os 

anos, durante o prazo de garantia. 

3.8 CORTES DE VEGETAÇÃO 

Deverão ser efetuadas ceifas e roçagens da vegetação, para remoção da vegetação queimada 

ou seca, eliminação das espécies vegetais usualmente consideradas como invasoras e aquelas 

que se desenvolvam junto às valetas e/ou bermas, e, ainda, limitar o desenvolvimento 

exagerado da vegetação arbórea e/ou arbustiva que possa vir a estabelecer-se em domínio 

absoluto, em detrimento de outras espécies. 
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Deverão, ainda, ser efetuadas roçagens junto de todas as plantas, independentemente da sua 

localização, sempre que a vegetação envolvente possa interferir com o seu normal 

desenvolvimento. 

A vegetação será sempre cortada e nunca arrancada à exceção das espécies consideradas 

como “invasoras”, nomeadamente: Acácia melanoxylon (Acácia da Austrália), Acácia dealbata 

(Acácia-mimosa), Eucalyptus spp. (Eucalipto) e Carpobrotus edulis (Chorão, bálsamo). 

Nas valetas e/ou bermas junto aos taludes, será cortada toda a vegetação herbácea, arbustiva e 

arbórea numa faixa de 3 m de largura, medidos a partir do fundo da valeta. 

Nas faixas laterais serão ainda obrigatoriamente cortados todos os exemplares da espécie 

Rubus ulmifolius (silvas) e arrancadas todas as espécies arbóreas e as consideradas como 

invasoras. Será, ainda, cortada toda a vegetação herbácea e arbustiva (que não tenha sido 

plantada). 

A época de realização destes trabalhos iniciar-se-á na 2ª quinzena do mês de Março e terminará 

no mês de Outubro. No entanto, deverá tomar-se em atenção o ciclo vegetativo das espécies, 

nomeadamente das herbáceas infestantes, de forma a que os cortes sejam sempre realizados 

antes da época de frutificação. 

O material cortado terá que ser imediata e completamente removido para o exterior da Linha do 

Oeste, para que não venha a obstruir quer as linhas de água, quer o sistema de drenagem da 

ferrovia, nem origine situações de incómodo ou perturbação para os utilizadores da mesma. Esta 

remoção e transporte a vazadouro é da total responsabilidade do Empreiteiro. São proibidas 

queimadas na zona ou na proximidade da Linha do Oeste. 

A periodicidade de execução destes trabalhos será determinada pelo desenvolvimento da 

vegetação que nunca deverá ultrapassar 0,40 m. 

3.9 LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

Deverão ser efetuadas ceifas, roçagens, remoção da vegetação e dos materiais depositados, 

junto de todos os órgãos do sistema de drenagem superficial da Linha do Oeste (valetas da 

plataforma, valas de pé de talude e de crista, descidas de água em taludes, dissipadores, etc.) e 

da drenagem transversal (bocas das passagens hidráulicas) de modo a garantir a 

operacionalidade de todo o sistema. 

A periodicidade de execução destes trabalhos será condicionada pela época das chuvas 

(Outono /Primavera) em que a limpeza e inspeção do sistema deverão ser mais rigorosa e 

determinada, igualmente, pelo desenvolvimento da vegetação que nunca deverá ultrapassar 

0,40 m. 
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3.10 PROGRAMA DE TRABALHOS 

Após a conclusão dos trabalhos de instalação e antes do início do prazo de garantia respeitante 

a este tipo de trabalhos, o Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o programa geral de 

trabalhos a prosseguir para a realização da manutenção contratual, detalhando as operações a 

realizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado sempre que as circunstâncias o 

determinem. 
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Código Designação dos Trabalhos 
Unid

. 

Parciai

s 
Totais 

     
F.08.03.04 ZONAS VERDES (ARRANJOS EXTERIORES) 

 
    

    
 

    
  Trabalhos a realizar de acordo com o projecto  

 
    

  e satisfazendo o especificado no C.E. 
 

    
    

 
    

F.08.03.04.01 

Integração paisagística, incluindo todos os trabalhos, materiais, 
equipamentos, transporte e colocação de resíduos em destino final 
adequado:     

    
 

    

F.08.03.04.01.01 

Escavação de terra vegetal em empréstimo, proveniente da 
camada superficial de terrenos, incluindo eventual 
indemnização. 

m3 4724 4786 

    
 

    

F.08.03.04.01.02 

Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da 
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou 
provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os 
trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e 
espalhamento: 

 

    

F.08.03.04.01.02.0
1 Em revestimento de taludes (0,15 m de espessura) 

m
2
   

18810
9 

      - Desvio 1 - Via Dupla Nova (km 20+700 a 30+438) m
2
 57013   

  
    - Entre Desvios - Via Única Existente (km 30+438 a 
38+070) 

m
2
 3069   

      - Desvio 2 - Via Dupla Nova (km 38+070 a 44+300) m
2
 49173   

      - Via Única Existente (km 44+300 a 72+300) m
2
 5261   

  
    - Via Única Existente e Via Simples Nova (km 72+300 a 
95+000) 

m
2
 54664   

  
    - Nos restabelecimentos de Dois Portos (km 54+558) e de 
Óbidos (km  99+780) 

m
2
 2487   

      - Nos caminhos paralelos m
2
 16442   

F.08.03.04.01.02.0
2 Em outras áreas confinantes, conforme definido no projecto 

    8320 

  
    - Em áreas com prévia remoção do pavimento (0,20 m de 
espessura) 

m
2
 1308   

  
    - Nos troços a desativar da Linha do Oeste (0,20m de 
espessura) 

m
2
 6920   

       - No interior das rotundas associadas aos 
restabelecimentos de Dois Portos e Óbidos (espessura de 
0,40m) 

m
2
 92   

         

F.08.03.04.01.03 

Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, 
preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de 
garantia: 

      

F.08.03.04.01.03.0
1 Sementeira manual 

      

  
      - Sementeira ao covacho de Quercus suber (compasso 
5mx5m) 

m
2
 6920 6920 

F.08.03.04.01.03.0
2 Hidrosementeira 

m
2
 

  
  

        - Em taludes da ferrovia - mistura herbácea A 
m

2
 

  
17297

5 
             Desvio 1 - Via Dupla Nova (km 20+700 a 30+438) m

2
 57013   

  
           Entre Desvios - Via Única Existente (km 30+438 a 
38+070) 

m
2
 3069   

             Desvio 2 - Via Dupla Nova (km 38+070 a 44+300) m
2
 49173   

             Via Única Existente (km 44+300 a 72+300) m
2
 5261   

  
           Via Única Existente e Via Simples Nova (km 72+300 a 
95+000) 

m
2
 54664   

  
    - Nos restabelecimentos de Dois Portos (km 54+558) e 
Óbidos (km  99+780)-mistura herbácea A 

m
2
 2487   

      - Nos caminhos paralelos - mistura herbácea A m
2
 16442   
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       - Em áreas com prévia remoção do pavimento - mistura 
herbácea A  

m
2
 1308   

        - Em taludes da ferrovia - mistura arbustiva B  m
2
   40177 

             Desvio 1 - Via Dupla Nova (km 20+700 a 30+438) m
2
 14087   

  
           Entre Desvios - Via Única Existente (km 30+438 a 
38+070) 

m
2
 465   

             Desvio 2 - Via Dupla Nova (km 38+070 a 44+300) m
2
 12905   

             Via Única Existente (km 44+300 a 72+300) m
2
 1270   

  
           Via Única Existente e Via Simples Nova (km 72+300 a 
95+000) 

m
2
 11450   

        - Em taludes da ferrovia - mistura arbustiva C  m
2
   33862 

             Desvio 1 - Via Dupla Nova (km 20+700 a 30+438) m
2
 10995   

             Desvio 2 - Via Dupla Nova (km 38+070 a 44+300) m
2
 11065   

  
           Via Única Existente e Via Simples Nova (km 72+300 a 
95+000) 

m
2
 9987   

  
       - Nos restabelecimentos de Dois Portos (km54+558) e 
Óbidos (km  99+780) - mistura arbustiva C 

m
2
 1815   

F.08.03.04.01.03.0
3 Aditivos diversos 

m
2
 

  
18941

7 
        - Em taludes da ferrovia m

2
     

             Desvio 1 - Via Dupla Nova (km 20+700 a 30+438) m
2
 57013   

  
           Entre Desvios - Via Única Existente (km 30+438 a 
38+070) 

m
2
 3069 

  
             Desvio 2 - Via Dupla Nova (km 38+070 a 44+300) m

2
 49173   

             Via Única Existente (km 44+300 a 72+300) m
2
 5261   

  
           Via Única Existente e Via Simples Nova (km 72+300 a 
95+000) 

m
2
 54664 

  

  
    - Nos restabelecimentos de Dois Portos (km 54+558) e de 
Óbidos (km  99+780) 

m
2
 2487 

  
      - Nos caminhos paralelos m

2
 16442   

        - Em áreas com prévia remoção do pavimento  m
2
 1308   

    
 

    

F.08.03.04.01.04 

Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura 
e enchimento de covas, a adubação, a colocação de mulch, a 
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas: 

 
    

F.08.03.04.01.04.0
1 Árvores  

un 
  1033 

  Fa - Fraxinus angustifolia (freixo) un 364   
  Oe - Olea europaea var. sylvestris  (zambujeiro) un 375   
  Pa - Populus alba (choupo branco) un 47   
  Qf - Quercus faginea (carvalho cerquinho) un 184   
  Qs - Quercus suber (sobreiro) un 63   
F.08.03.04.01.04.0
2 Arbustos 

un 
  1733 

  Au - Arbutus unedo (medronheiro) un 198   
  Cm - Crataegus monogyna (pilriteiro) un 132   
  La - Lavandula angustifolia (alfazema) un 50   
  Mc - Myrtus communis (murta) un 165   
  No - Nerium oleander (loendro) un 252   
  Qc - Quercus coccifera (carrasco) un 264   
  Rc - Rosa canina (rosa brava) un 504   
  Ta - Tamarix africana (tamargueira) un 168   
F.08.03.04.01.04.0
4 Trepadeiras 

un 
  52 

  Lp - Lonicera peryclimenum (madressilva) un 26   
  Sa - Smilax aspera (salsaparrilha brava) un 26   
          

F.08.03.04.99  - Outros Trabalhos:       

F.08.03.04.99.01 

Fornecimento e aplicação de Mulch de casca de pinheiro nas 
rotundas associadas aos restabelecimentos de Dois Portos e 
de Óbidos (0,10 m de espessura) 

m
2
 115 115 

F.08.03.04.99.02 

Fornecimento e aplicação de tela para controlo de 
infestantes, com as características estipuladas nas Cláusulas 
Técnicas, nas rotundas associadas aos restabelecimentos de 

m
2
 70 70 
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Dois Portos e de Óbidos 

F.08.03.04.99.03 

Fornecimento e aplicação de seixo rolado (diâmetro máx. de 
5 cm), cor cinza, no interior das rotundas associadas aos 
restabelecimentos de Dois Portos e de Óbidos (0,10 m de 
espessura) 

m
2
 55 55 

F.08.03.04.99.04 

Fornecimento e aplicação de seixo rolado (diâmetro máx. de 
5 cm), cor branca, no interior da rotunda associada ao 
restabelecimento de Dois Portos (0,10 m de espessura) 

m
2
 15 15 

F.08.03.04.99.05 
Trabalhos de manutenção e conservação,  conforme definido 
nas Cláusulas Técnicas do Projeto 

vg 1 1 
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VEDAÇÃOPlena via UrbanaTIPO 1 em Muros

VEDAÇÃOPlena via UrbanaTIPO 1 em Muros

PH 20.1 (ID 4582)
Km 20+895
Ø 0.30m
MANTER

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

20+70020+700

21+000

20+800

20+900

PH 20.1 (ID 4582)
Km 20+895
Ø 0.30m
MANTER

DESVIO ATIVO 1ESTAÇÃO DE
MELEÇAS

DESVIO ATIVO 1

MURO M21.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M21.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

VEDAÇ
ÃO

Plena via Urbana

TIPO 1 em Muros

VEDAÇÃO
Plena via Urbana
TIPO 1 em Muros

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

MURO M21.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

PH 21.1 (ID 4583)
(     0.45 x 0.40)

Km 21+185
PROLONGAR

VIA ASCENDENTE

21+000

21+100
21+200 21+300

21+400

21+500

VIA DESCENDENTE

PH 21.1 (ID 4583)
(     0.45 x 0.40)

Km 21+185
PROLONGAR

10Qf

9Oe

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística
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Notas e historial de Alterações
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E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
 Nuno Colaço

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença
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VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

ENROCAMENTO TALUDE

ENROCAMENTO TALUDE

PH 21.3
(Ø 1.00m)

Km 21+809
NOVA

PH 21.2 (ID 4586)
(     1.00 X 1.50)

Km 21+542
PROLONGAR

PH (ID 4587)
EXISTENTE A
DESATIVAR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE
22+000

21+500
21+600

21+700

21+800

21+900

PH 21.3
(Ø 1.00m)

Km 21+809
NOVA

PH 21.2 (ID 4586)
(     1.00 X 1.50)

Km 21+542
PROLONGAR

PH (ID 4587)
EXISTENTE A
DESATIVAR

PASSAGEM
SUPERIOR

A MANTER (A16)9O
e

6Oe
6Oe

6Oe6Oe

4Fa

C. PARALELO 22.1

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 2

ENROCAMENTO TALUDE

ENROCAMENTO TALUDE

PH 22.2
(Ø 1.00m)

Km 22+346
NOVA

PH 22.1 (ID 999A)
(Ø 1.00m)

Km 22+250
NOVA

PH (ID4589)
(     0.60 x 0.60)
EXISTENTE A
DESATIVAR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

22+000
22+100

22+200

22+300

22+400

22+500

PH 22.2
(Ø 1.00m)

Km 22+346
NOVA

PH 22.1 (ID 999A)
(Ø 1.00m)

Km 22+250
NOVA

PH (ID4589)
(     0.60 x 0.60)
EXISTENTE A
DESATIVAR

PASSAGEMSUPERIORA MANTER (A16)

8Q
f

5O
e

6Oe

6Oe

4Fa

4Fa

4Pa5Pa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517091   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 21+500 ao km 22+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_003

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E

APAEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E

APAEADEIROS

PH O.A (ID 4590)
(     2.90 X 2.35)

Km 22+710
PROLONGAR

PH (ID 4592)
(Ø 2 x 0.20m)
Km 22+975
DESATIVAR

PH (ID 4591)
(     0.60 x 0.60)

Km 22+736
DESATIVAR

VIA ASCENDENTE

Linha I

Linha II

23+000

22+500

22+600

22+700

22+800

22+900

PH O.A (ID 4590)
(     2.90 X 2.35)

Km 22+710
PROLONGAR

PH (ID 4592)
(Ø 2 x 0.20m)
Km 22+975
DESATIVAR

PH (ID 4591)
(     0.60 x 0.60)

Km 22+736
DESATIVAR8Qf

5Oe

5Qf

5Oe 5Fa
5Fa

6Fa
6Fa

5Oe 6Qs 8Oe 6Qs
8Oe

3Qs

2Oe

6Oe

4Qf

5Oe

7Oe

7Qf

C. PARALELO 23.1

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 23.1 (ID 4593)
(     0.40 x 0.70)

Km 23+327
PROLONGAR

PH 23.2 (ID 4594)
(     0.40 x 0.65)

Km 23+423
PROLONGAR

PH 23.3 (ID 4595)
(     1.50 X 1.80)

Km 23+491
PROLONGAR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

23+000

23+100

23+200

23+300

23+400

23+500

PH 23.1 (ID 4593)
(     0.40 x 0.70)

Km 23+327
PROLONGAR

PH 23.2 (ID 4594)
(     0.40 x 0.65)

Km 23+423
PROLONGAR

PH 23.3 (ID 4595)
(     1.50 X 1.80)

Km 23+491
PROLONGAR

PASSAGEM
SUPERIOR
A MANTER

5Oe 4Fa 3Fa 7Oe
4Fa

5Fa

5Oe

6Pa
6Pa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517092   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 22+500 ao km 23+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_004

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre 
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 23.4
(Ø 1.00m)

Km 23+714
NOVA

PH 23.3 (ID 4595)
(     1.50 X 1.80)

Km 23+491
PROLONGAR

PH 23.5
(Ø 1.00m)

Km 23+772
NOVA

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

24+000

23+500

23+600
23+700

23+800

23+900

PH 23.4
(Ø 1.00m)

Km 23+714
NOVA

PH 23.3 (ID 4595)
(     1.50 X 1.80)

Km 23+491
PROLONGAR

PH 23.5
(Ø 1.00m)

Km 23+772
NOVA

4Fa

5Fa

5Oe

6Pa
6Pa

11Qf
3Fa 4Fa

7Oe 4Fa

PH Pk 24+212PH Pk 24+212

C. PARALELO 24.1C. PARALELO 24.1
VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona RuralPH 24.1 (ID 4598)
(     2.85 X 2.95)

Km 24+212
PROLONGAR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE24+000
24+100

24+200
24+300

24+400
24+500

PH 24.1 (ID 4598)
(     2.85 X 2.95)

Km 24+212
PROLONGAR

4Qf
9Oe

7Qf

7Oe

4Qf
4Oe 4Fa 5Fa

3Oe 4Qf
7Oe

6Fa4Fa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517093   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 23+500 ao km 24+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_005

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



C. PARALELO 24.1C. PARALELO 24.1 MURO M24.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

(Ver Proj. Especifico)
Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via Urbana
TIPO 2 em Muros

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃOPlena via UrbanaTIPO 2

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 2

PH 24.2
(      1.50 x 1.50)

Km 24+618
NOVA

PH 24.3 (ID 4600)
(Ø 1.00m) Km 24+765

NOVA
(EXIST. A DEMOLIR)

 PH (ID 4599)
(      0.90 x 1.50)

Km 24+618
DESATIVAR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

25+000

24+500
24+600

24+700 24+800

24+900

PH 24.2
(      1.50 x 1.50)

Km 24+618
NOVA

PH 24.3 (ID 4600)
(Ø 1.00m) Km 24+765

NOVA
(EXIST. A DEMOLIR)

 PH (ID 4599)
(      0.90 x 1.50)

Km 24+618
DESATIVAR

7Qf

7Fa

3Fa

O restabelecimento é objeto de

projeto especifico (em anexo ao PIP)

Cais 1

Cais 2

REST. km25+080

171.77

171.53

171.58 171.02

171.63

171.15

171.52

171.58

171.58

171.15171.63

171.11
171.69

170.67

171.23

171.26

Cais 1

Cais 2

(Ver Proj. Especifico)
Volume 1.8

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 2

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

PH O.A. 25.2 (ID 4602)
(      3.00 x 1.90)

Km 25+272 NOVA
(EXIST. A DEMOLIR)

PH 25.1 (ID 4601)
(      1.60 x 1.75)

Km 25+048
PROLONGAR

PH (ID 4602)
EXISTENTE A
DESATIVAR

ESTAÇÃO DE SABUGO

Linha I

Linha II
Linha III (comprimento útil=471m)

25+000

25+100
25+200

25+400

25+500

PH O.A. 25.2 (ID 4602)
(      3.00 x 1.90)

Km 25+272 NOVA
(EXIST. A DEMOLIR)

PH 25.1 (ID 4601)
(      1.60 x 1.75)

Km 25+048
PROLONGAR

PH (ID 4602)
EXISTENTE A
DESATIVAR

7Fa 12Qf
12Oe 5Qf 8Oe 5Qf

7Fa 3Fa

9Qs

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517094   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 24+500 ao km 25+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_006

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
 Nuno Camacho

Ana Nobre
Nuno Camacho

Mário Olivença

0+000



VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

Linha I

Linha II

Linha III

26+000

25+500

25+600

25+700

25+800

25+900

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona RuralVEDAÇÃO
VEDAÇÃO

Plena via Urbana
TIPO 2

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 2

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

PH O.A. (ID 4604)
Km 25+936PH 25.3 (ID 4602)

(Ø 1.00m)
Km 25+525

NOVA

PH (ID 4602)
EXISTENTE A
DESATIVAR

5Qf

PH Pk 25+936

REST. km26+556

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

26+000

26+100

26+200

26+300

26+400

26+500

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural PH 26.1 (ID 4605)
(     1.50 X 1.00)

Km 26+101
NOVA

PH (ID 4605)
EXISTENTE A
DESATIVAR

PH 26.2 (ID 4604.5)
(Ø 0.60)

Km 26+235
NOVA

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517095   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projecto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 25+500 ao km 26+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_007

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
 Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



REST. km26+556 C. PARALELO 26.1

REST. km 26+556

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

27+000

26+500

26+600

26+700

26+800

26+900

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

C. PARALELO 26.1

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

27+000

27+100

27+200

27+300

27+400

27+500

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

N.º SAP Versão

10003517096   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projecto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 26+500 ao km 27+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_008

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

28+000

27+500

27+600

27+700

27+800

27+900

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 26.1 (ID 4607)
(     1.50 X 0.80)

Km 28+031
NOVA

PH O.A. (ID 4606)
Km 27+640

C. PARALELO 28.1

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

28+000

28+100

28+200

28+300

28+400

28+500

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 28.3 (ID 4609)
(     1.00 X 0.50)

Km 28+279
NOVA

EXIST. A DEMOLIR

PH 26.2 (ID 4608)
(      1.00 X 0.50)

Km 28+120
NOVA

(EXIST. A DEMOLIR

PH 26.1 (ID 4607)
(     1.50 X 0.80)

Km 28+031
NOVA

PH (ID 4607)
EXISTENTE A
DESATIVAR

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517097   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projecto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 27+500 ao km 28+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_009

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



C. PARALELO 28.1

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

Curva 40

29+000

28+500

28+600 28+700

28+800

28+900

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 28.5 (ID 4611)
(     2.00 X 0.85)

Km 28+933
NOVA

PH 28.4 (ID 4610)
(      1.00 X 0.60)

Km 28+636
NOVA

EXIST. A DEMOLIR

PH (ID 4607)
EXISTENTE A
DESATIVAR

Ribeira
 do Mo

urão

Ri
be
ira
 d
o 
M
ou
rã
o

C. PARALELO 2

REST. km29+426

C. PARALELO 1

REST. km29+426

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

Curva 41

29+000

29+100

29+200

29+300

29+400 29+500

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

MURO M29.2(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

MURO M29.1(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

PH 29.2 (ID 4613)
(Ø 1.00)

Km 29+486
NOVA

PH O.A. (ID 4612)
Km 29+248

PH (ID 4613)
EXISTENTE A
DESATIVARO restabelecimento é objeto de

projeto especifico (em anexo ao PIP)

5Fa

4Fa

3Fa

4Fa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517098   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projecto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 28+500 ao km 29+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_010

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



Cais 1

Cais 2

C. PARALELO 2
REST. km29+426

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE
ESTAÇÃO DE PEDRA FURADA

Linha I

Linha II

Curva 41

Curva 41

30+000

29+500

29+600

29+700

29+800

29+900

168.09

168.02

168.10

168.02

168.10

168.17
167.59

167.05

167.05

167.03

167.59
168.09

168.17

MURO M29.2

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M29.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M29.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M29.2(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

VEDAÇÃOESTAÇÕES EAPEADEIROS

Cais 1

Cais 2
VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

ESTAÇÃO DE PEDRA FURADA

Linha I

Linha II

Curva 41a Asc

30+000

30+450

30+100
30+200

30+300
30+400 30+461

30+500

ACERTO DE KM DE PROJETO

K
M

 3
0+

46
1

DESVIO ATIVO 1 TRECHO ENTRE
DESVIO ATIVO 1 E 2

K
M

 3
0+

45
0

167.94

167.64

168.02

168.02

168.02

168.10

168.02

168.10

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

PH 30.1 (ID 4615)
(     2.50 X 0.80)

Km 30+015
NOVA

PH (ID 4615)
EXISTENTE A
DESATIVAR

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517099   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projecto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 29+500 ao km 30+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_011

Julho 2018



REST. km30+971

C. PARALELO 30.1

Curva 42

Curva 43

30+450

30+461

31+000

30+500

30+600

30+700

30+800

30+900

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

PH 30.3 (ID 4618)
(Ø 1.50) Km 30+553

NOVA
EXIST. A DEMOLIR

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M30.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

GUNITAGEM

PH 30.3 (ID 4618)
(Ø 1.50) Km 30+553

NOVA
EXIST. A DEMOLIR

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M30.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

GUNITAGEM

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

REST. km30+971

Curva 43

31+000

30+900

31+100

31+200

31+300

31+400

31+500

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

PH (ID 4619)
Km 31+097
EXISTENTE

PH (ID 4620)
Km 31+319
EXISTENTE

PH (ID 4621)
Km 31+425
EXISTENTE

MURO EXISTENTE

(PLA
CAS
 DE 
BET
ÃO C

OM

PER
FIS 
MET
ÁLIC

OS)

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO EXISTENTE

PH (ID 4619)
Km 31+097
EXISTENTE

PH (ID 4620)
Km 31+319
EXISTENTE

PH (ID 4621)
Km 31+425
EXISTENTE

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

MURO EXISTENTE

(PLA
CAS
 DE 
BET
ÃO C

OM

PER
FIS 
MET
ÁLIC

OS)

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M30.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO EXISTENTE

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517100   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 30+500 ao km 31+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_012

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
 Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



ESTAÇÃO DE MAFRA

Tg 0.09AMV MAF.1

Curva 48a

Curva 48b

Curva 49

existente

Linha I

Linha II

33+000

33+200

33+400

33+500

147.52

147.52

147.53

147.49

147.49

146.67

147.57

147.15

147.60

147.06

147.12

147.60

147.12

147.53

147.57

Cais 1

Cais 2

ESTAÇÃO DE MAFRA

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517101   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 33+000 ao km 33+500

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_013

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
 Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



DESVIO ATIVO 2

38
+0

76
.4

89

38
+0

73
.5

85

TRECHO ENTRE
DESVIO ATIVO 1 E 2 DESVIO ATIVO 2

228.14

228.14

228.14
228.24

228.24

228.24
228.27

227.91

227.46

227.74
228.32228.30

227.65

227.80 227.80

228.36

227.91
228.27

228.27Curva 58

Linha IV (comprimento útil=116m)

Linha II

Linha I

Linha III
Linha II

Linha I

Linha III (comprimento útil=329m)

Curva 58a Des

38+000 38+076
38+074

38+100
38+200 38+300 38+400 38+5000+000

Curva C1
Linha IV

0+131.624

Curva C2
Linha IIICurva C1

Linha III

Cais 1

Cais 2

ESTAÇÃO DE MALVEIRA

PH (ID 4642)
Km 38+066
EXISTENTE

MURO M38.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M38.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

REST. km38+874REST. km38+874REST. km38+874

PASSAGEM
SUPERIOR

A DESATIVAR

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

Curva 59 Asc

Curva 59 Des

Linha II

Linha I

Linha III (comprimento útil=329m)

39+000

38+500

38+600

38+700

38+800

38+900

39+100

Curva C2
Linha III

PH 38.1 (ID 4643)
( 2     1.00 X 1.30)

Km 38+690
NOVA

EXIST. A DEMOLIR

PH 38.2 (ID 4644)
( Ø 0.80) Km 38+838

NOVA
EXIST. A DEMOLIR

MURO M38.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M38.1

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M38.4

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

(Ver Proj. E
specifico)

Volume 1.8MURO M38.6

MURO M38.5

(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M38.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M38.3
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

VED
AÇÃ

O

Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517102   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 38+000 ao km 39+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_014

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE Curva 60 Asc

Curva 60 Des

39+000 39+100 39+200 39+300

39+400

39+500

PH (ID 4646)
EXISTENTE A
DESATIVAR

PH 39.1 (ID 4646)
( Ø 1.00)

Km 39+092
NOVA

PH 39.2 (ID 4647)
(      1.00 X 1.50)

Km 39+336
NOVA

PH 39.3 (ID 4648)
( Ø 1.00)

Km 39+484
NOVA

MURO M38.6
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M39.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M39.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1
VEDAÇÃO

Plena via Urbana
TIPO 1

8Fa
5Oe

O restabelecimento é objeto de

projeto especifico (em anexo ao PIP)

REST. km39+810

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

Curva 60 Asc

Curva 60 Des

40+000

39+500

39+600

39+700

39+800

39+900

PH 39.5 (ID 4650)
( 2      0.40 X 0.65)

Km 39+995
PROLONGAR

MURO

MURO

MURO

MURO

VE
DA
ÇÃ
O

Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517104   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 39+000 ao km 40+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_015

Julho 2018
Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

0+000



AUTO
-ESTRADA

A21

AUTO-ESTRADA

A21

PASSAGEM
INFERIOR (A21)

A MANTER

AUTO
-ESTRADA

A21

AUTO-ESTRADA

A21

MURO M40.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

(Ver Proj. Especifico)

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

GUNITAGEM + PREGAGENS

MURO M40.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8
MURO M40.2

(Ver Proj. Especifico)
Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

REST. km39+810

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

40+000

40+100

40+200

40+300 40+400

40+500

4Qs

4Oe

4Qf

MURO M40.3(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

MURO M40.3(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃOPlena viaZona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

GUNITAGEM + PREGAGENS

GUNITAGEM + PREGAGENS

C. PARALELO 40.1

C. PARALELO 40.2

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

41+000

40+500

40+600

40+700 40+800

40+900

2Fa

2Qs

2Fa 4Qs 7Oe

4Qf
3Oe

8Qf
10Oe6Oe

4Qs
4Oe 4Fa

4Qs

7Oe
4Qs

3Qs
3Qf6Oe

6Fa
4Oe

4Qf

PH 40.1 (ID 4652)
( Ø 1.00)

Km 40+587
NOVA

PH 40.2 (ID 4653)
( 2      0.60 x 1.00)

Km 40+901
 Existente

4Oe 5Fa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

0+000

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517105   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 40+000 ao km 41+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_016

Julho 2018



248.97

PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

MURO M41.1
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M41.1A(Ver Proj. Especifico)Volume 1.8

VEDA
ÇÃO

Plena via

Zona Rural

VEDA
ÇÃO

ESTAÇ
ÕES E

APEADEIROS

VEDA
ÇÃO

ESTAÇ
ÕES E

APEADEIROS

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

REST. km41+263

C. PARALELO 40.2

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

41+000

41+100

41+200 41+300

41+400

41+5007Oe

4Qf

3Oe

8Qf

PH 41.1 (ID 4656)
(     0.60 x 1.00)

Km 41+026
PROLONGAR

PH 41.2 (ID 4655)
(     0.40 x 0.70)

Km 41+096
PROLONGAR

PH 41.3 (ID 4656)
(     0.60 x 0.96)

Km 41+157
PROLONGAR

PH 41.4 (ID 4657)
(Ø 1.20) Km 41+490

NOVA
EXIST. A DEMOLIR

4Oe
5Fa

5Qf

7Oe
7Fa

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

Cais 1

Cais 2

246.19

246.27

243.79

243.87

244.35

244.43

246.38247.59

248.97

245.90

245.40

245.09

246.75

MURO M41.3
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M41.3
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

MURO M41.2
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

VEDAÇÃO
ESTAÇÕES E
APEADEIROS

C. PARALELO 41.1

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

APEADEIRO DE JERUMELO

Linha II

Linha I
Linha II

Linha I
42+000

41+500

41+600
41+700 41+800 41+900

PH 41.5 (ID 4658)
( Ø 1.00)

Km 41+722
NOVA

PH 41.5 (ID 4658)
EXISTENTE A
DESATIVAR

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517106   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 41+000 ao km 42+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

0+000

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_017

Julho 2018



MURO M41.3
(Ver Proj. Especifico)

Volume 1.8

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural
VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

VEDAÇÃO
Plena via Urbana

TIPO 1

C. PARALELO 41.1

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

42+000 42+100 42+200 42+300 42+400 42+500

PH 42.1 (ID 4659)
( Ø 1.00) Km 42+373

NOVA
(EXIST. A DEMOLIR)

PH 42.2 (ID 4660)
(       0.62 X 1.00)

Km 42+373
PROLONGAR

PH 42.3 (ID 4661)
( Ø 1.00)

Km 42+450
NOVA

6Fa 5Fa6Fa6Fa

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural
VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

SERREIRA

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

43+00042+500 42+600 42+700 42+800 42+900

PH 42.4 (ID 4662)
(  2     0.62 X 1.00)

Km 42+605
PROLONGAR

PH 42.5 (ID 4663)
(     0.40 X 0.55)

Km 42+695
PROLONGAR

5Qf 6Oe
7Fa5Fa

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

0+000

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517107   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 42+000 ao km 43+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_018

Julho 2018



PASSAGEM
SUPERIOR

A CONSTRUIR

43
+3

75
.0

00
0

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

REST. km43+211C. PARALELO 1

C. PARALELO 2

C. PARALELO 43.1

SERREIRA

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

43+000

43+100
43+200

43+300

43+400

43
+5

00

7Oe

8Fa

9Qs

4Oe

8Oe 9Qs

8Oe
8Qf

4Fa

4Fa

6Qf

PH 43.1 (ID 4664)
( Ø 1.00)

Km 43+118
NOVA

PH 43.3 (ID 4665)
( Ø 1.50)

Km 43+374
NOVA

PH 43.3 (ID 4665)
EXISTENTE A
DESATIVAR

O restabelecimento é objeto de
projeto especifico (em anexo ao PIP)

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

44+000

43+500 43+600

43+700

43+800

43+900

2Fa
2Fa

3Oe
4Qf

4Oe4Qf6Oe

PH 43.6 (ID 4668)
(     1.00 X 1.50)

Km 44+096
PROLONGARPH 43.5 (ID 4667)

( Ø 1.00)
Km 43+646

NOVA

5Fa

4Oe

2Qf

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

0+000

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517108   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantações - km 43+000 ao km 44+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_019

Julho 2018



AUTO
-E

STR
ADA

A8

44
+3

27
.2

78

DESVIO ATIVO 2

ACERTO DE KM DE PROJETO

44
+3

02
.2

78

44
+3

27
.2

78

AUTO
-E

STR
ADA

A8

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VEDAÇÃO
Plena via

Zona Rural

VIA ASCENDENTE

VIA DESCENDENTE

44+400

44+500

44+000

44+100

44+200 44+300

PH 44.1 (ID 4669)
(     1.40 X 1.70)

Km 44+096
PROLONGAR

3Qf

6Oe

5Fa

5Fa
4Oe

2Qf

8Fa

Entrada

Saída

REBAIXAMENTO DO TÚNEL - SAPATARIA
VER PROJETO ESPECIFICO

REBAIXAMENTO DO TÚNEL - SAPATARIA
VER PROJETO ESPECIFICO

VED
AÇÃ
O

Plena via

Zona Rural

VED
AÇÃ
O

Plena via

Zona Rural

45+000

44+500

44+600

44+700

44+800

44+900

SEMENTEIRAS

Taludes de escavação
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. B)

Zonas planas e taludes de menor dimensão (h<3m)
Mistura herbácea (Mist. A)

ARBUSTOS EM MÓDULO:
PLANTAÇÕES

MÓDULO A (na proximidade das principais PH)

MÓDULO B (nos troços de maior impacte visual )

ÁRVORES EM GRUPO:

MÓDULO C (junto a muros de suporte)
Qs  - Quercus suber

Fa - Fraxinus angustifolia

Oe - Olea europaea var.sylvestris

Pa - Populus alba

Qf - Quercus faginea

Remoção do pavimento de estradas ou caminhos, posterior
cobertura de terra e sementeira de mistura herbácea (Mist. A)

A

B

C
Preservação da vegetação existente nos taludes não intervencionados
 e áreas laterais adjacentes aos taludes de escavação intervencionados

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Taludes de aterro
Mistura herbácea (Mist. A) + Mistura arbustiva (Mist. C)

Remoção dos carris, travessas e balastro, dos troços desativados
da Linha do Oeste, posterior cobertura com terra e sementeira ao
covacho de Quercus suber (compasso de 5m x 5m)

A) Entre os km 31+100 e 38+100, aproximadamente, com exceção do talude de escavação, frontal à Estação de Mafra, não existe qualquer intervenção de projeto que justifique
trabalhos de integração paisagística, pelo que os desenhos associados ao troço em causa não são apresentados.

B) Após o km 45+000, até ao final do troço em estudo da Linha do Oeste, não são apresentadas as peças desenhadas onde não existam intervenções de projeto que justifiquem
trabalhos de integração paisagística

0+000

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ... .... .../..

N.º SAP Versão

10003517109   00 Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

Linha do Oeste

Mira Sintra / Meleças - Caldas da Rainha

Projeto de Execução

Infraestrutura e Plataforma de Via Férrea

Modernização da Linha do Oeste

Plataforma de Via Férrea
Projeto de Integração Paisagística

Sementeiras e Plantaçõesl - km 44+000 ao km 45+000

H: 1/1000 317

Direção de Engenharia e
Ambiente

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO
E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

José Simião
Nuno Camacho

Ana Nobre
Neuza Valente

Mário Olivença

N.º Projetista

Data

Projetista

PF06.PE.V10.T0.2_020

Julho 2018


