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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto 
Lote C1 - Troço Alenquer (Ota)/Pombal 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública da 
“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 - Troço Alenquer 
(Ota)/Pombal”. 
 
 
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu 
durante 45 dias úteis, desde o dia 6 de Agosto a 9 de Outubro de 2007. 
 
 
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA    
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  
 

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
o Câmaras Municipais de Alcobaça, Alenquer, Azambuja, Batalha, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Rio Maior 
 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas Juntas de Freguesia de: 
Aljubarrota (Prazeres), Aljubarrota (S.Vicente), Alpedriz, Benedita, Coz, Évora de Alcobaça, 
Pataias e Turquel (Concelho de Alcobaça), Carregado e Ota (Concelho de Alenquer), 
Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Manique do Intendente e Vila Nova da Rainha 
(Concelho de Azambuja), Batalha e Reguengo do Fetal (Concelho de Batalha), Alguber 
(Concelho de Cadaval), A-dos –Francos, Landal e Vidais (Concelho de Caldas da Rainha), 
Amor, Arrabal, Barrosa, Bidoeira de Cima, Boa Vista, Cortes, Maceira, Marrazes, Milagres, 
Ortigosa, Pousos, Regueira de Pontes St.ª Eufémia e Souto da Carpalhosa (Concelho de 
Leiria), Marinha Grande (Concelho de Marinha Grande), Almagreira, Carnide e Pombal 
(Concelho de Pombal), Juncal, Pedreiras, Porto de Mós (S.João Baptista) e Porto de Mós 
(S.Pedro), Arrouquelas, Asseiceira e Rio Maior (Concelho de Rio Maior). 
  
 
 
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 
 
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 
 
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas; 
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- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o seguinte jornal: 
 

o Correio da Manhã 
 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I; 
 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT; 
 
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 
 
 
5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento 
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente 
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizou os seguintes 
eventos: 

- Sessão de Esclarecimento destinada a Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia - 19 de Setembro pelas 14h30m, no auditório da APA; 

- Sessão de Esclarecimento destinada a entidades - 20 de Setembro pelas 
14h30m, no auditório da APA. 

 
 
6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS  
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos cerca de 3809 pareceres e 12 abaixo-
assinado com um total de 2832 subscritores com a seguinte proveniência: 
 

• Administração Central 
 
- Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea; 
- Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações; 
- Estradas de Portugal, E.P.E. 
 

• Administração Local 
 

- Área Metropolitana de Leiria; 
- Câmara Municipal de Leiria; 
- Câmara Municipal de Cadaval; 
- Câmara Municipal da Batalha; 
- Câmara Municipal de Alenquer; 
- Câmara Municipal de Porto de Mós; 
- Câmara Municipal de Caldas da Rainha; 
- Câmara Municipal da Marinha Grande; 
- Câmara Municipal de Alcobaça; 
- Câmara Municipal de Pombal; 
- Junta de Freguesia de Coz (Alcobaça) 
- Junta de Freguesia de S. Vicente de Aljubarrota (Alcobaça); 
- Assembleia de Freguesia de S. Vicente de Aljubarrota (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Prazeres de Aljubarrota (Alcobaça); 
- Assembleia de Freguesia de Prazeres de Aljubarrota (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Patais (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Turquel (Alcobaça); 
- Assembleia de Freguesia de Turquel (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Évora de Alcobaça (Alcobaça); 
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- Assembleia de Freguesia de Évora de Alcobaça (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Benedita (Alcobaça); 
- Assembleia de Freguesia de Benedita (Alcobaça); 
- Junta de Freguesia de Arrabal (Leiria); 
- Assembleia de Freguesia de Arrabal (Leiria); 
- Junta de Freguesia de Amor (Leiria); 
- Junta de Freguesia de Maceira (Leiria); 
- Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima (Leiria); 
- Junta de Freguesia de Pedreiras (Porto de Mós); 
- Junta de Freguesia do Juncal (Porto de Mós); 
- Junta de Freguesia de Reguengo do Fétal (Batalha); 
- Junta de Freguesia de Asseiceira (Rio Maior); 
- Assembleia de Freguesia de Almagreira (Pombal); 
- Junta de Freguesia de Carnide (Pombal); 
- Junta de Freguesia de Pombal (Pombal). 
 

• Organizações Não Governamentais de Ambiente 
 

- Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza  
- Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer; 
- ADEPA – Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de 

Alcobaça; 
- OIKOS – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria; 
- ADEPART – Associação para a Defesa do Património de Turquel; 
 

• Outras Entidades 
 

- Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis; 
- Assimagra – Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos 

Afins; 
- CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.; 
- Nicesal – Nova Indústria de Cintos e Sacos, Lda 
- Guilhermino Pereira Marques & Outros; 
- Arlindo Carreira Marques & Outros; 
- TEA – Táxis e Ambulâncias – Alcoévora, Lda; 
- OCNARF – Calçado, Lda; 
- CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A. 
- Anibal e Luzia, Lda; 
- Frutanibal, Lda; 
- Eleutério Transportes Internacionais, Lda; 
- Eleutério Serviços de Assistência a Veículos, Lda; 
- Marmocan Mármores, Lda; 
- Assivepe, Lda; 
- Transportadora Turquelense, Lda 
- TECNOVIA – Sociedade de Empreitadas , S.A.; 
- EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.; 
- Estradas de Portugal, E.P.E.; 
- Cerâmica F. Santiago, S.A.; 
- Auto-Estradas do Atlântico – Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A.; 
- Brisa Auto-Estradas de Portugal; 
- Adelino Duarte da Mota, S.A.; 
- REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.; 
- Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.; 
- Brejos do Moinho – Sociedade Agrícola Lda; 
- AC – Manutenção e Comércio de Veículos S.A.; 
- A. Coelho S.A.; 
- TRAIDAC – Comércio e Acessório de Veículos Unipessoal, Lda; 
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- ACTORENT – Transporte e Aluguer de Veículos, Lda; 
- VAC – Vitaliano Adrião Casinhas, Lda; 
- Associação dos Agricultores da Região de Alcobaça; 
- APTUS – Fábrica de Pavimentos APTUS, S.A.; 
- RENIT – Construção e Obras Públicas, S.A.; 
- Jorge & Ramalho, Lda; 
- JOMARPI, Lda. 

 
• Particulares 
 

- Freguesia de Rio Maior (Rio Maior) 
• 33 pareceres individuais oriundos da freguesia de Rio Maior. 

 
- Freguesia de Turquel (Alcobaça) 

• 123 pareceres individuais oriundos de Turquel; 
• 57 pareceres individuais oriundos de Casal da Lagoa e Orjo; 
• 209 pareceres individuais oriundos de Carvalhal de Turquel; 
• 55 pareceres individuais oriundos de Charneca do Rio Seco; 
• 34 pareceres individuais oriundos de Covão do Milho; 
• 202 pareceres individuais oriundos de Moita do Poço; 
• 101 pareceres individuais oriundos de Redondas; 
• 91 pareceres individuais oriundos de Outros Lugares da Freguesia de Turquel; 
• 28 pareceres individuais oriundos de outras freguesias mas solidários com a 

Junta de Freguesia de Turquel. 
 

- Freguesia de Évora de Alcobaça (Alcobaça) 
• 395 pareceres individuais oriundos da freguesia de Évora de Alcobaça.  

 
- Freguesia de Prazeres de Aljubarrota (Alcobaça) 

• 414 pareceres individuais oriundos da freguesia de Prazeres de Aljubarrota 
 

- Freguesia de Aljubarrota - S. Vicente (Alcobaça) 
• 198 pareceres individuais oriundos da freguesia de Aljubarrota - S. Vicente 

 
- Freguesia de Benedita (Alcobaça) 

• 1758 pareceres individuais oriundos da freguesia de Benedita. 
 

- Freguesia de Coz (Alcobaça) 
• 1 parecer oriundo da freguesia de Coz 

 
- Freguesia de Juncal (Porto de Mós) 

• 23 pareceres individuais oriundos da freguesia de Juncal; 
• 1 abaixo-assinado com 411 subscritores; 
• 1 abaixo-assinado com 23 subscritores. 
 

- Freguesia de Pedreiras (Porto de Mós) 
1 abaixo-assinado com 225 subscritores. 
 

- Freguesia de Reguengo do Fetal (Batalha) 
• 1 parecer individual oriundo da freguesia de Reguengo do Fétal; 
• 1 abaixo-assinado com 148 subscritores de Alcaria; 
• 1 abaixo-assinado com 93 subscritores de Garruchas; 
• 1 abaixo-assinado com 86 subscritores de Torrinhas; 
• 1 abaixo-assinado com 56 subscritores de Rio Seco. 
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- Freguesia de Maceira (Leiria) 
• 2 pareceres individuais oriundos da freguesia de Maceira; 
• 1 abaixo-assinado com 335 subscritores; 
• 1 abaixo-assinado com 149 subscritores. 

 
- Freguesia de Regueira de Pontes (Leiria) 

• 15 pareceres individuais oriundos da freguesia de Regueira de Pontes; 
• 1 abaixo-assinado com 272 subscritores. 

 
- Freguesia de Bidoeira de Cima (Leiria) 

• 1 parecer individual oriundo da freguesia de Bidoeira de Cima; 
• 1 abaixo-assinado com 317 subscritores. 

 
- Freguesia de Amor (Leiria) 

• 4 pareceres individuais oriundos da freguesia de Amor; 
• 1 abaixo-assinado com 136 subscritores. 

 
- Freguesia de Almagreira (Pombal) 

• 18 pareceres individuais oriundos da freguesia de Almagreira; 
• 5 pareceres tipo oriundos da freguesia de Almagreira; 
• 1 parecer de membros da Associação de Consumidores de Água da Paz 
• 1 abaixo-assinado com 853 subscritores. 

 
- Freguesia de Pombal (Pombal) 

• 1 parecer individual oriundo da freguesia de Pombal 
 

- Freguesia de Carnide (Pombal) 
• 4 pareceres individuais oriundos da freguesia de Carnide 
 
 

7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
A análise dos pareceres recebidos será apresentada de acordo com o concelho e 
freguesia correspondente à origem do parecer na orientação Sul/Norte. 
 
 

• Concelho de Alenquer 
 
A Câmara Municipal de Alenquer conclui no seu parecer que o EIA não reúne condições para 
que autarquia emita parecer favorável, considerando que o EIA apresenta erros e lacunas de 
informação graves, que não permitem validar as conclusões do mesmo e avaliar em rigor os 
impactes do projecto. 
 
No que diz respeito ao concelho de Alenquer, a autarquia aponta duas falhas, nomeadamente: 

- omissão de qualquer referência ao aterro de resíduos industriais banais, verificando-se 
a ausência da análise de impactes da sobrepassagem do mesmo pelo Eixo 1.1; 

- utilização do anterior Layout do Novo Aeroporto, desconhecendo-se as implicações 
deste facto com o traçado. 

 
A Alambi considera que Portugal não necessita de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e 
Porto, uma vez que a diferença entre o serviço prestado pela linha de Velocidade Elevada 
existente (Alfa pendular) e a proposta linha de Alta Velocidade não justifica o investimento 
necessário. 
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Segundo esta Associação, a Linha de Alta Velocidade Lisboa – Porto irá absorver recursos 
financeiros que poderiam com vantagem ser utilizados na melhoria, modernização e 
requalificação dos transportes públicos e ferrovia convencional. 
 
Assim, considera que a canalização do investimento para o incremento e melhoria dos 
transportes públicos e ferrovia convencional conjugados com o serviço ferroviário de 
Velocidade Elevada existente, permitiria ter um efeito muito superior na redução das emissões 
de CO2. O projecto em avaliação não contribui para a utilização de transportes públicos nos 
movimentos diários urbanos e suburbanos, onde se situam as maiores emissões de CO2 e 
outros poluentes atmosféricos. Ao absorver recursos financeiros limitados, a linha Lisboa-Porto 
acaba por ter um efeito negativo no desenvolvimento do transporte público convencional. 
 
Refere que não é claro se o local onde começa o lote C1 (a Norte da aldeia de Paços) é 
possível de conjugar com a saída da linha de alta velocidade prevista no actual Plano Director 
do Novo Aeroporto de Lisboa (paralela e junto à pista oeste). Refere ainda que os mapas 
apresentados no EIA continuam a apresentar um layout de plano director já ultrapassado, em 
que a saída da Alta Velocidade se fazia para norte pela zona central do NAL. 
 
Relativamente ao Sub-Troço Sul, refere que no EIA: 

- não há referências à afectação dos Núcleos Essenciais para a Conservação da 
Natureza  identificados na Estrutura Ecológica do PROT-AML (Charneca de Ota e 
Ribeira da Maçussa); 

- não são referidos os impactes relacionados com a proximidade do antigo aterro 
municipal do Archino, agora selado e transformado em estação de transferência de 
RSU da Resioeste. Da mesma forma é ignorado o Aterro de Resíduos Industriais 
Banais da CME, em construção no local e atravessado pela proposta de traçado 1.1. 

- Não existem grandes diferenças ao nível de impactes entre as duas alternativas 1.1 e 
1.2.  

- não propõe medidas de minimização de impactes, apenas descreve as medidas 
minimizadoras propostas no projecto. 

 
 

• Concelho da Azambuja 
 
A Câmara Municipal de Azambuja considera que o Eixo 1.1 é o mais gravoso em termos 
ambientais, uma vez que corta a meio uma área homogénea de grande qualidade ambiental e 
de paisagem entre as Quintas Históricas de Torrebela e da Santarena. Afecta ainda de forma 
irreversível grandes investimentos turísticos já previstos no PROT-OVT. 
 
Relativamente ao Eixo 1.2 refere que este acompanha a EN 366 e o IC2, devendo por isso 
serem avaliados os impactes cumulativos do projecto com estes eixos viários. Chama a 
atenção para a proximidade deste traçado às povoações de Alcoentre e Quebradas 
considerando que têm que ser adoptadas medidas de minimização do ruído. 
 
A Companhia Logística de Combustíveis, S.A. informa que o Eixo 1.1 (km 9+000) é o que se 
apresenta mais próximo das suas infra-estruturas existentes, referindo que caso o traçado 
deste Eixo seja desviado para Este, pode comprometer os planos de expansão do parque de 
armazenagem de combustível. 
 

- Freguesia de Alcoentre 
 
A empresa Renit – Construção e Obras Públicas, S.A. é proprietária de um imóvel na 
freguesia de Alcoentre, concelho de Azambuja (Plataforma Logística Ota-Carregado-Azambuja 
- Eixo 1.2 – km 7+500 e Eixo 1.1 km 9+800) para o qual já obteve licenciamento para lotear 
uma fracção deste em lotes industriais e pretende futuramente licenciar para o mesmo fim as 
restantes fracções. 
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Refere que o Eixo 1.1 atravessa este imóvel, nomeadamente o lote 5 já licenciado, o que 
considerando a área non aedificandi implica que 4 dos 5 lotes aprovados não poderão ser 
edificados apresentando elevados custos para a empresa, para além de desvalorizar o imóvel. 
 
Relativamente ao Eixo 1.2 refere que irá obrigar a alteração dos planos previstos para o imóvel, 
implicando uma desvalorização do terreno e lesando a empresa nos custos entretanto 
despendidos nesses planos. 
 
Considera que os traçados previstos são lesivos dos seus interesses e dos habitantes da 
região, apresentando impactes negativos ao nível económico e social. 
 
 

• Concelho de Cadaval 
 
A Câmara Municipal de Cadaval refere que em qualquer dos traçados os impactes no 
concelho serão sempre muito reduzidos. Mesmo que seja escolhido o eixo 1.2, mais 
desfavorável, este atravessa uma área florestal, não povoada devendo apenas ter-se em 
atenção os caminhos florestais. As povoações mais próximas são Venda do freixo e Casais da 
Serra que atendendo aos ventos dominantes não sofrerão impactes ao nível do ruído.  
 
 

• Concelho de Rio Maior 
 
A VAC – Vitaliano Adrião Casinhas, Lda informa que o projecto de instalação da pedreira Sr.ª 
da Luz e a relocalização da sua unidade Industrial foi sujeita a AIA. Refere que o limite Oeste 
da propriedade coincide com o Eixo 1.1 e dista cerca de 75m do Eixo 1.2, (km 29+000-Eixo 1.2 
e km 31+800-Eixo 1.1) situação que conflitua com a exploração da pedreira. Solicita que seja 
escolhido o traçado menos gravoso para a continuidade da sua actividade. 

 
- Freguesia de Rio Maior 

 
33 cidadãos em parecer individual são totalmente contra o projecto, propondo que os 
traçados passem a Este da Serra de Aires e Candeeiros. Referem que o projecto irá provocar 
muitas demolições de habitações. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que o investimento previsto deveria ser canalizado para 
outras áreas, nomeadamente saúde e educação ou na recuperação da rede viária existente. 
 
A empresa TECNOVIA – Sociedade de Empreitadas , S.A. refere que este projecto afecta 
gravemente a sua pedreira de calcário n.º 4652, denominada Vale da Pedreira, localizada no 
lugar da Quinta da Senhora da Luz, freguesia de Rio Maior (Eixo 1.1 – km 29+000 e Eixo 1.2 – 
km 26+000). Salienta que esta foi sujeita a procedimento de AIA. 
 
Em relação a este projecto considera que apresenta impactes negativos muito significativos 
sobre o sector da Industria extractiva e sobre os recursos geológicos, pelo que deveriam ser 
estudadas outras alternativas de traçado menos gravosas para este sector. 
 

- Freguesia de Asseiceira 
 
A Junta de Freguesia de Asseiceira coloca um conjunto de questões relativas ao projecto, as 
quais se referem: 

- dimensão da plataforma e do corredor estudado; 
- saldo ambiental das emissões de CO2; 
- proximidade com o gasoduto; 
- restabelecimento de estradas, caminhos e acessos a propriedades; 
- competitividade do combóio de alta velocidade face ao avião e ao Alfa pendular; 
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- efeito barreira desta infra-estrutura; 
- compatibilização com o novo aeroporto de Lisboa; 
- expropriações necessárias.  

 
 

• Concelho de Caldas da Rainha 
 
A Câmara Municipal das Caldas da Rainha considera que o traçado menos prejudicial para o 
concelho é o correspondente ao Eixo 1.1 e discorda do traçado do Eixo 1.2, uma vez que 
atravessa a povoação das Bairradas, zona habitacional em desenvolvimento. 
 
  

• Concelho de Alcobaça 
 
A Câmara Municipal de Alcobaça rejeita todos os traçados entre Lisboa e Porto apresentados 
sugerindo que os traçados passem a Este da Serra dos Candeeiros. 
 
Contra a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto apresenta os seguintes 
argumentos: 

- não haverá uma redução do tempo de percurso significativa face à actual; 
- existem vias férreas que permitirão resolver problemas regionais, designadamente 

entre Lisboa e a Figueira da Foz (Linha do Oeste) se modernizada e equipada; 
- o IC2 remodelado permitirá ganhos de eficácia em transportes; 
- a melhoria e modernização do actual eixo ferroviário Lisboa/Porto resolverão o 

problema de tempo, conforto, segurança e das mercadorias, sem apresentar 
qualquer inconveniente; 

- o investimento é elevado e não se justifica face à análise custo/benefício. 
 
Considera que nos territórios onde passa a linha ferroviária de alta velocidade irão sofrer as 
seguintes consequências; 

- alteração da estrutura territorial; 
- nas imediações do traçado haverá menores condições de atracção de investimento; 
- altera as dinâmicas de expansão urbana; 
- aumento dos níveis de ruído para as populações próximas; 
- efeito barreira entre núcleos urbanos consolidados. 

 
Particulariza ainda os seguintes impactes negativos: 

- atravessamento da Benedita, centro empresarial e industrial muito importante; 
- a extracção e transformação de pedra são fortemente afectadas; 
- divisão do concelho de Alcobaça; 
- o Vale do Mogo e as construções de valor arquitectónico (Cister e Caso do Monge 

Lagareiro) serão afectadas; 
- afectação do aquífero.   

  
Relativamente ao troço em avaliação, considera que nenhuma alternativa deveria passar a 
Oeste da serra dos Candeeiros e que as freguesias de Benedita, Turquel, Évora, Prazeres e S. 
Vicente de Aljubarrota e Pataias são fortemente penalizadas com este projecto. 

 
A Assembleia Municipal de Alcobaça aprovou duas moções, as quais vão no sentido de 
rejeitarem todos os traçados propostos, considerando que apresentam impactes negativos 
muito significativos para o concelho, nomeadamente ao nível económico, social e ambiental. 
Uma destas moções refere que devem ser realizados novos estudos de traçado a Este da 
Serra dos Candeeiros. 
A outra apresenta sensivelmente as mesmas questões que a Câmara Municipal de Alcobaça. 
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A ADEPA é contra o projecto ferroviário de alta velocidade entre Lisboa e Porto considerando 
que deveria ser rentabilizado o Alfa Pendular, melhorando as infra-estruturas necessárias á sua 
plena utilização assim como reabilitar e modernizar a linha do Oeste. 
 
Considera que os impactes positivos na fase de construção serão apenas temporários e que 
não está plenamente justificado que se verificará uma transferência de passageiros do 
automóvel, avião e ferrovia convencional para a alta velocidade. 
 
Em termos de impactes negativos, considera que são numerosos e complexos sendo que não 
são apresentadas medidas concretas para a solução dos problemas. Os principais impactes 
negativos identificados são os seguintes: 

- afectação directa de habitações, empresas e infra-estruturas; 
- afectação pelo Eixo 2.1 do Vale da Ribeira do Mogo, onde existe um conjunto de 

grutas naturais de elevado interesse arqueológico. Este vale encontra-se classificado 
como Zona de Interesse Ecológico Concelhio, e faz parte integrante do programa do 
Museu dos Coutos de Alcobaça; 

- Na freguesia de Turquel, o Eixo 1.1 afecta directamente a Anta do Carvalhal de 
Turquel e o Eixo 2.8 afecta directamente a Gruta das Redondas, também designada 
por Algar do João Ramos; 

- Infiltração de metais pesados através dos terrenos altamente permeáveis; 
- Efeitos electromagnéticos da corrente eléctrica de muito alta tensão. 

 
A Associação dos Agricultores da Região de Alcobaça é contra os traçados que 
atravessam o concelho uma vez que irão promover assimetrias socio-económicas entre as 
duas partes e inviabilizando directa ou indirectamente terrenos de produção hortofrutícola, 
numa zona onde as famílias dependem da actividade primária. 
 
Consideram que dever-se-ia apostar na renovação e modernização da linha do Oeste para se 
adequar às necessidades das populações. 
 

- Freguesia de Aljubarrota (Prazeres) 
 
A Junta e Assembleia de Freguesia de Prazeres de Aljubarrota são contra os traçados 
propostos considerando que vão: 

- afectar a área de protecção municipal da Ribeira do Mogo e o património 
arqueológico ali existente; 

- inviabilizar a utilização de terrenos para a construção de habitações e industrias; 
- afectar a capela de São João Baptista e habitações com o túnel na Vila de 

Aljubarrota; 
- aumentar a densidade de infra-estruturas o que implica uma maior ocupação do 

solo, fragmentação de ecossistemas e habitats, pondo em risco a biodiversidade; 
- afectar os lençóis freáticos, furos e nascentes para além do rio de S. Vicente devido 

ao túnel de Aljubarrota; 
- afectar o modo de vida das populações, a agricultura e a apicultura; 
- afectar a industria de transformação de calcários; 
- provocar ruído e vibrações; 
- afectar as grutas do Carvalhal; 
- implicar a expropriação de muitas habitações. 

 
Consideram que os traçados deveriam passar a Este da Serra dos Candeeiros e que o 
combóio Alfa Pendular já presta o mesmo serviço que este novo combóio irá prestar.   
 
Cerca de 414 cidadãos em parecer individual são totalmente contra todos os traçados que 
passam na freguesia, sendo que alguns destes propõem que os traçados passem a Este da 
Serra de Aires e Candeeiros, outros propõem que os traçados passem junto da auto-estrada 
A1 ou junto ao sopé da Serra. 
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Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente IC2, 
gasoduto, linhas da REN e parques eólicos. Alertam ainda para o facto de terem ainda de ser 
construídas novas linhas de alta tensão para alimentar a rede ferroviária de alta velocidade e 
alertam para o perigo dos campos electromagnéticos destas linhas e da própria catenária do 
combóio. 
 
Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de suiniculturas e de 
industrias extractivas, com a consequente perda de empregos. A afectação do Parque Natural 
da Serra de Aires e Candeeiros, de manchas de carvalhos, sobreiros e pinheiros, com  a 
consequente perda de biodiversidade, também é referida. 
Referem ainda a afectação da ribeira do Mogo, das grutas, dolinas, algares e aquífero, para 
além de poços, furos e nascentes. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o investimento 
previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, 
nomeadamente saúde e educação. 
 

- Freguesia de Aljubarrota (S. Vicente) 
 
A Junta e Assembleia de Freguesia de S. Vicente de Aljubarrota são contra os traçados 
propostos considerando que vão: 

- afectar a área de protecção municipal da Ribeira do Mogo e o património 
arqueológico ali existente; 

- inviabilizar a utilização de terrenos para a construção de habitações e industrias; 
- afectar a capela de São João Baptista e habitações com o túnel na Vila de 

Aljubarrota; 
- aumentar a densidade de infra-estruturas o que implica uma maior ocupação do 

solo, fragmentação de ecossistemas e habitats, pondo em risco a biodiversidade; 
- afectar os lençóis freáticos, furos e nascentes para além do rio de S. Vicente devido 

ao túnel de Aljubarrota; 
- afectar o modo de vida das populações, a agricultura e a apicultura; 
- afectar a industria de transformação de calcários; 
- provocar ruído e vibrações; 
- afectar as grutas do Carvalhal; 
- implicar a expropriação de muitas habitações. 

 
Consideram que os traçados deveriam passar a Este da Serra dos Candeeiros e que o 
combóio Alfa Pendular já presta o mesmo serviço que este novo combóio irá prestar.   
 
Cerca de 198 cidadãos em parecer individual são totalmente contra os traçados que passam 
na freguesia, apresentando as seguintes soluções alternativas: 

- a Este da Serra de Aires e Candeeiros; 
- junto ao sopé da Serra; 
- por cima da Serra; 
- junto da auto-estrada A1 ou do IC2. 

 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente IC2, EN8, 
gasoduto e linhas da REN. Alertam ainda para o perigo dos campos electromagnéticos das 
linhas necessárias para alimentar a rede de alta velocidade e da própria catenária do combóio. 
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Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de empresas, pequenas 
industrias e industrias extractivas, com a consequente perda de empregos. A afectação do 
Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e de manchas de carvalhos, com  a 
consequente perda de biodiversidade, e a afectação de recursos geológicos também é referida. 
 
Referem ainda a afectação da ribeira do Mogo, do rio da Fonte Santa, das grutas, algares e 
aquífero, para além de poços, furos e nascentes. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos, que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o 
investimento previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras 
áreas, nomeadamente saúde e educação. 
 

- Freguesia de Alpedriz 
 
A Brejos do Moinho - Sociedade Agrícola, Lda (km 16+000 a 17+000? – Eixo 2.1) refere que 
o Eixo 2.1 atravessa a sua propriedade inviabilizando o pomar que está a ser convertido em 
produção biológica. 
 

- Freguesia de Benedita 
 
A Junta e Assembleia de Freguesia da Benedita são contra os traçados que passam na 
freguesia considerando que estes implicam impactes negativos significativos ao nível social, 
económico e ambiental para a freguesia. 
 
É referida a afectação de terrenos agrícolas e dos lençóis freáticos para além dos impactes 
cumulativos com as linhas de alta tensão associadas ao projecto. 
 
Cerca de 1758 cidadãos em parecer individual são totalmente contra todos os traçados que 
passam na freguesia, sendo que a grande maioria propõem que os traçados passem a Este da 
Serra de Aires e Candeeiros. Outros propõem que os traçados passem junto da auto-estrada 
A1 ou junto ao sopé da Serra. 
 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente IC2, 
gasoduto, linhas da REN e parques eólicos.  
 
Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de industrias e 
empresas, com a consequente perda de empregos. A afectação do Parque Natural da Serra de 
Aires e Candeeiros, de manchas de carvalhos e sobreiros, com  a consequente perda de 
biodiversidade, também é referida.  
 
Consideram também que este projecto terá grandes impactes na paisagem, em áreas agrícolas 
e na Zona Industrial, afectando a qualidade de vida das populações. Referem ainda a 
afectação da ribeira do Mogo, rio da Fonte, grutas, e aquífero. 
 
A necessidade da estação em Leiria é questionada por alguns cidadãos. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente, devendo ser 
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melhorado, e que o investimento previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser 
canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde e educação. 
 
Alguns solicitam um referendo nacional relativo a este assunto. 
 
A OCNARF Calçado, Lda é contra o atravessamento da Benedita e propõe a passagem do 
traçado no supé da serra dos Candeeiros. 
 
A Nicesal – Nova Indústria de Cintos e Sacos, Lda é contra os traçados apresentados 
considerando que este projecto irá ter impactes negativos muito significativos ao nível 
económico e social sem que as populações afectadas tenham qualquer benefício. 
 
A Jorge e Ramalho, Lda não concorda com os traçados apresentados uma vez que irão 
afectar o desenvolvimento industrial da região. Refere que os traçados mais a Oeste irão 
afectar directamente as suas instalações, implicando enormes prejuízos à empresa. 
 
A JOMARPI, Sociedade de Fabrico e Representação de Calçado, Lda considera que a 
ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto não é necessária para o país e que o 
investimento previsto deveria ser utilizado noutras áreas, nomeadamente saúde, educação e 
apoio às empresas e comércio. 
 
Considera que este projecto irá afectar o desenvolvimento da Benedita para além de 
apresentar impactes negativos no ruído. Considera ainda que deveria ser realizado um 
referendo relativamente a este projecto.   
 
A Aptus – Fábrica de Pavimentos Aptus, S.A. discorda totalmente do Eixo 1.1, que atravessa 
a vila da Benedita e afecta directamente as instalações da empresa. Este atravessamento é 
feito na diagonal das instalações eliminando completamente o parque de armazém para além 
de parte das instalações fabris. Considerando as características do processo produtivo dos 
produtos de betão a empresa considera que terá que optar pelo seu encerramento, implicando 
o despedimento de cerca de 100 pessoas. 
 
Refere ainda a necessidade de serem demolidas muitas habitações e empresas pelo traçado e 
o facto deste constituir uma enorme barreira sem trazer qualquer benefício para as populações, 
empresas ou industrias da região. 
 

- Freguesia de Coz 
 
A Junta de Freguesia de Coz mostra-se contra o traçado que passa na freguesia, referindo 
que este atravessa uma zona de interesse geológico (exploração de barro), que abastece as 
indústrias próximas, assegurando muitos empregos. 
 
Com este traçado (Eixo 2.1) serão também atravessadas zonas de interesse arqueológico, 
nomeadamente o denominado “Olival fechado”, que faz parte dos antigos Coutos de Alcobaça. 
 
Considera que é preferível a remodelação da linha do Oeste uma vez que facilitaria as 
deslocações da população quer para Norte quer para Sul. 
 
Uma cidadã em parecer individual  refere que o Eixo 2.1, entre o km 11+000 e 11+250 afecta 
directamente a sua propriedade, inviabilizando a exploração florestal, bem como a possível 
exploração dos inertes existentes no subsolo, nomeadamente argilas. Solicita que seja 
minimizada a afectação deste terreno em caso de ser aprovado esta solução de traçado, ou 
que lhe seja atribuído um valor justo de expropriação. 
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- Freguesia de Évora de Alcobaça 
 
A Junta e a Assembleia de Freguesia de Évora de Alcobaça rejeitam qualquer traçado a 
Oeste da Serra dos Candeeiros e não compreendem a necessidade da ligação ferroviária de 
alta velocidade entre Lisboa e Porto. A assembleia de Freguesia propõe a passagem a Este da 
Serra dos Candeeiros. 
 
Referem que os traçados apresentados apresentam impactes negativos significativos 
nomeadamente: 

- ruído e vibrações; 
- afectação da qualidade de vida das populações; 
- efeito barreira; 
- afectação do aquífero; 
- elevado número de expropriações; 
- afectação de recursos geológicos e a industria de transformação de calcários; 
- afectação de fauna e flora para além da agricultura, ovicultura, suinicultura e 

apicultura; 
- afectação do vale natural da Fonte Santa. 

Consideram que o Alfa Pendular serve os interesses do país desde que seja remodelado. A 
Junta sugere ainda a duplicação da linha do Oeste. 
 
Cerca de 395 cidadãos em parecer individual são totalmente contra todos os traçados que 
passam na freguesia e a quase totalidade destes propõe que os traçados passem a Este da 
Serra de Aires e Candeeiros. Alguns propõem que os traçados passem junto da auto-estrada 
A1. 
 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente IC2, 
gasoduto, linhas da REN e parques eólicos. Alertam ainda para o facto de terem ainda de ser 
construídas novas linhas de alta tensão para alimentar a rede ferroviária de alta velocidade. 
 
Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de suiniculturas e de 
industrias extractivas, com a consequente perda de empregos. A afectação do Parque Natural 
da Serra de Aires e Candeeiros, das grutas, algares e aquífero também é referida. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o investimento 
previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, 
nomeadamente saúde e educação. 
 
A TEA – Alcoévora, Lda salienta o efeito barreira que esta infra-estrutura implica, 
nomeadamente os km a mais que terá que percorrer para chegar ao mesmo lugar. 
 

- Freguesia de Pataias 
 
A Junta de Freguesia de Pataias é contra os traçados propostos uma vez que não 
apresentam quaisquer benefício para a sua população. 
 

- Freguesia de Turquel 
 
A Assembleia e Junta de Freguesia de Turquel rejeitam todos os traçados que passam na 
freguesia, uma vez que não favorecem a região e apresentam impactes negativos ao nível 
ambiental, económico, social e cultural. 
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Consideram que os traçados deverão passar a Este da Serra dos Candeeiros. 
 
A junta de Freguesia acrescenta ainda que este projecto irá constituir uma barreira na freguesia 
e que terá impactes negativos cumulativos com outros projectos, nomeadamente linhas de alta 
tensão, EN 1, gasoduto. Refere ainda a afectação de património arqueológico, da paisagem e 
do aquífero. 
 
Cerca de 900 cidadãos em parecer individual são totalmente contra todos os traçados que 
passam na freguesia e a quase totalidade destes propõe que os traçados passem a Este da 
Serra de Aires e Candeeiros. Alguns propõem que os traçados passem junto da auto-estrada 
A1. 
 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente IC2, 
gasoduto, linhas da REN e parques eólicos. 
 
Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o investimento previsto para o projecto de Alta 
Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde e educação. 
 
A ADEPART - Associação para a Defesa do Património de Turquel considera que em 
Portugal não se justifica a implementação de um projecto ferroviário de alta velocidade e é 
contra os traçados a Oeste da Serra dos Candeeiros.  
 
Considera que os traçados propostos implicam impactes negativos muito significativos, 
nomeadamente ao nível do efeito barreira. 
 
Propõe que os traçados passem a este da Serra ou caso se opte pela sua passagem a Oeste 
da Serra, que seja a Este do IC2.  
 
As empresas Transportadora Turquelense, Lda, Assivepe, Lda (Eixo 1.3 km 9+500), 
Marmocan Mármores dos Candeeiros, Lda (Eixo 1.3 km 10+200), Frutaníbal – Comércio 
Hortofrutícola, Lda (Eixo 1.3 km 9+700), Eleutério Transportes Internacionais, Lda (Eixo 
1.3 km 9+500), Aníbal e Luzia, Lda (Eixo 1.3 km 9+500), Eleutério Serviços de Assistência 
a Veículos, Lda (Eixo 1.5 km 2+900) referem que os traçados que passam em Carvalhal de 
Turquel afectam directamente as suas instalações e informam qe não possuem outras para 
poder laborar. 
 
As empresas A. Coelho S.A., AC Manutenção e Comércio de Veículos S.A., ACTORENT – 
Transporte e Aluguer de Veículos, Lda e TRAIDAC – Comércio e Assesório de Veículos 
Unipessoal, Lda, sediadas em Charneca do Carvalhal, freguesia de Turquel (Eixo 1.3? km 
8+500 a 12+000) referem que as suas instalações serão directamente afectadas, implicando 
graves prejuízos para as empresas e para as famílias que delas estão dependentes. Informam 
que não possuem outro local para se instalar. 
 
Consideram que a linha ferroviária de alta velocidade apenas apresenta impactes negativos, 
não trazendo grandes benefícios para o país. Referem ainda que deveria ser aproveitada a 
linha do Oeste. 
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• Concelho de Porto de Mós 
 

A Câmara Municipal de Porto de Mós considera que os traçados que atravessam o concelho 
não apresentam vantagens, apresentando apenas impactes negativos. 
 
Em relação à solução mais a nascente, junto ao IC2 (EN1) refere que apresenta os seguintes 
impactes negativos: 

- atravessa vários aglomerados urbanos consolidados, apresentando impactes 
negativos ao nível do ruído, vibrações e qualidade do ar para além de afectar 
directamente construções existente ou previstas e provocar efeito barreira; 

- colide com a Zona Industrial de Porto de Mós e afecta o tecido industrial a Sul desta 
Zona, constituído por unidades de transformação de mármores; 

- afecta várias infra-estruturas desportivas e educacionais nomeadamente o campo de 
futebol de Pedreiras, pavilhão polidesportivo da Tremoceira e escola pré-primária da 
Tremoceira; 

- colide com em alguns sítios com o traçado do IC9; 
- afecta áreas de REN, prejudicando os valores naturais a proteger; 
- afecta áreas de RAN prejudicando zonas agrícolas importantes para a economia da 

região; 
- afecta a ETAR de Pedreiras. 

 
Relativamente à solução mais a poente, que atravessa a freguesia do Juncal refere os 
seguintes impactes negativos: 

- afecta áreas de REN, prejudicando os valores naturais a proteger; 
- afecta áreas de RAN prejudicando zonas agrícolas importantes para a economia da 

região; 
- atravessa a ribeira do Juncal, considerado valor ecológico relevante nesta zona; 
- afecta uma grande área de fruticultura intensiva com elevado interesse económico 

para o concelho e região; 
- no limite dos concelhos de Porto de Mós e Alcobaça atravessa áreas de valor 

geológico, algumas em exploração intensiva e que abastecem de matérias primas 
várias unidades industriais de cerâmica de barro branco e vermelho. 

 
- Freguesia de Juncal 

 
A Junta de Freguesia de Juncal remete o abaixo-assinado que seguidamente se analisa. 
 
411 cidadãos em parecer abaixo assinado são contra os traçados que atravessam a região, 
apresentando as seguintes razões: 
 

- destruição de recursos geológicos, nomeadamente Barros Vermelhos que alimentam 
as principais industrias de cerâmica da região; 

- destruição de solos com elevado potencial agrícola e florestal; 
- grande afectação da paisagem do vale do Ribeiro; 
- afectação de minifúndio, contribuindo para a inviabilização de muitas propriedades, 
- afectação das acessibilidades a propriedades; 
- impactes negativos cumulativos com outras infra-estruturas, nomeadamente 

gasoduto e linhas de alta tensão; 
- afectação da qualidade de vida das populações. 

 
Questionam ainda a viabilidade deste projecto, solicitando um referendo nacional relativo a 
este assunto. 
 
23 cidadãos em parecer abaixo-assinado são contra o projecto, considerando que esta 
apresenta importantes impactes negativos, nomeadamente ao nível dos solos agrícolas, 
recursos hídricos, flora e fauna, ruído e vibrações e demolição de património construído, para 
além de afectar a paisagem do Vale do Ribeiro. 
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Consideram que deverá ser estudada a passagem a Este da Serra de Aires e Candeeiros ou 
em alternativa melhorar a  linha férrea existente. 
 
Questionam ainda a viabilidade deste projecto, solicitando um referendo nacional relativo a 
este assunto. 
 
4 cidadãos em parecer individual são totalmente contra os traçados que passam na 
freguesia. 
 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia.  
 
Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de empresas, pequenas 
industrias e industrias extractivas, com a consequente perda de empregos. A afectação do 
Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e de manchas de carvalhos, Azinheiras, 
Sobreiros e Oliveiras com  a consequente perda de biodiversidade, a afectação do aquífero e 
de recursos geológicos também é referida. Referem ainda a afectação do Vale do Ribeiro. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que o investimento deveria ser canalizado para outras 
áreas. 
 
O proprietário da Quinta do Chiralhão (Km 11+000 a 11+250 – Eixo 2.1) refere que a 
afectação directa da sua propriedade inviabiliza a sua exploração tanto florestal dos inertes 
existentes no subsolo, nomeadamente argilas. Informa ainda que esta área está consignada 
como exploração de argilas. Solicita que seja atribuído um valor justo de expropriação, no caso 
de ser aprovado o Eixo 2.1. 
 
18 cidadãos em parecer individual são contra o projecto, apresentando as seguintes  razões 
justificativas: 

- o projecto não se encontra de acordo com os instrumentos de gestão do território; 
- irá provocar impactes negativos muito significativos nos solos agrícolas, na flora e 

fauna assim como na paisagem; 
- irá destruir muitos sistemas de rega essenciais à agricultura; 
- afecta gravemente os recursos hídricos, quer superficiais quer subterrâneos; 
- terão de ser demolidas muitas habitações e outras construções; 
- irá cortar muitos acessos a propriedades; 
- terá efeitos negativos em termos de ruído e vibrações; 
- terá consequências na saúde pública das populações próximas devido aos campos 

electromagnéticos. 
 
Questionam ainda a viabilidade deste projecto, considerando que este não é sustentável sob 
nenhum ponto de vista. 
 
A Cerâmica F. Santiago, S.A. informa que a cerca de 2 km da sua fábrica (situada em Juncal), 
já na freguesia de Coz, concelho de Alcobaça, é proprietária de um terreno com cerca de 8 ha 
onde se localiza uma pedreira de argila com 4,9 ha (pedreira Ribeira do Grou), que é a única 
fonte de matéria prima da fábrica. Refere que para assegurar o fornecimento de argila para a 
sua fábrica, tem vindo a investir na aquisição de terrenos contíguos á pedreira para além de 
novas áreas. 
 
Salienta a importância da manutenção e ampliação da pedreira Ribeira do Grou, assim como o 
licenciamento de uma nova pedreira. 
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Refere que a pedreira Ribeira do Grou é interferida pelo traçado do Sub-Eixo 2.1.3 entre o km 
11+100 a 11+400, sendo uma afectação que inviabiliza completamente a possibilidade de obter 
outra fonte de matéria prima para a fábrica, já que este Sub-Eixo atravessa também a outra 
propriedade em Fontainhas. 
 
Conclui que os impactes sobre a pedreira são negativos, muito significativos e não 
minimizáveis, solicitando que seja ponderado um outro traçado menos gravoso para a 
continuação da sua actividade. 
 

- Freguesia de Pedreiras 
 
A Junta de Freguesia de Pedreiras remete o abaixo-assinado que seguidamente se analisa. 
 
225 cidadãos dos lugares de Azoio, Outeiro, Outeiro de S. Sebastião, Casal da Luzia e 
Tremoceira em parecer abaixo assinado são contra a solução nascente da ligação ferroviária 
de alta velocidade entre Lisboa-Porto, uma vez que esta solução: 

- afecta vários aglomerados urbanos consolidados, implicando a demolição de várias 
habitações ou a inviabilização de outras que estão previstas; 

- afecta a Zona Industrial de Porto de Mós; 
- afecta várias infraestruturas desportivas  e educacionais, tais como: campo de 

futebol de Pedreiras, pavilhão polidesportivo da Tremoceira e escola primária da 
Tremoceira; 

- afecta o traçado do IC9 e a ligação IC2 – Fátima; 
- afecta áreas de REN e RAN e prejudica áreas agrícolas; 
- afecta a ETAR de Pedreiras, recentemente construída; 
- provoca um efeito barreira na freguesia. 

 
 

• Concelho da Batalha 
 
A Câmara Municipal da Batalha discorda do Sub-Eixo 2.2.4 o qual considera que terá 
impactes negativos significativos nomeadamente: 

- ao nível microclimático devido à utilização de explosivos; 
- ao nível dos recursos hídricos subterrâneos; 
- destruição de áreas de Carvalhal e destruição de galerias ripícolas; 
- atravessamento de áreas urbanas e agrícolas; 
- maior número de edifícios expostos ao ruído e vibrações; 
- efeito barreira devido à elevada extensão de áreas urbanas atravessadas; 
- maior afectação de áreas de RAN e REN e de servidão de domínio público hídrico. 

 
Refere que a passagem desta infra-estrutura no concelho irá provocar um efeito de barreira e 
uma dispersão no território que contradia a estratégia do PDM de concentração da população 
nos aglomerados urbanos. Esta infra-estrutura implica ainda a demolição de habitações. 
 
Considera a alternativa mais a poente (estação de Leiria-Poente) é mais vantajosa e menos 
dispendiosa  
 

- Freguesia de Reguengo do Fetal 
 
Um cidadão particular é contra o Eixo 2.2 uma vez que implica a demolição da sua habitação 
e divide a freguesia e o concelho. 
 
383 cidadãos dos lugares Alcaria, Garrunchas, Torrinhas e Rio Seco em pareceres 
abaixo assinado são contra a passagem da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa-
Porto na freguesia de Reguengo do Fetal. 
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• Concelho de Leiria 
 
A Câmara Municipal de Leiria apresenta as seguintes considerações relativamente ao 
projecto: 

1. Total apoio na aposta de projectos ferroviários e nos seus efeitos positivos globais: 
- reforço da coesão económica e social; 
- redução da sinistralidade rodoviária; 
- melhoria da mobilidade demográfica; 
- melhoria da qualidade do ar e redução das emissões de gases com efeito de 

estufa, nomeadamente com a redução de tráfego aéreo e rodoviário; 
- redução de tempos de deslocação; 
- impulso nas deslocações de turismo de lazer. 

2. A opção municipal aposta impreterivelmente na Solução Poente dos traçados previstos 
e nomeadamente, no somatório dos Eixos 2.1 + 2.5 apresentando as seguintes 
considerações: 

- menor conflito com zonas urbanas consolidadas, nomeadamente nas 
freguesias da Maceira e Bidoeira; 

- menores conflitos com as respectivas infra-estruturas locais de urbanidade; 
- minimização de possíveis conflitos sociais / ambientais de ruído, vibrações, 

impactos visuais ou proximidade de equipamentos de uso público/colectivos, 
independentemente das obras de arte propostas para as zonas mais críticas; 

- o projecto contempla um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes 
negativos; 

- seria da maior importância, já nesta fase, a consideração de uma outra 
proposta de traçado na Freguesia de Regueira de Pontes, dados os impactes 
verificados e total ausência de alternativas para esta zona; 

- a solução de Estação Poente de Leiria apresenta-se também numa situação 
mais favorável de implantação no território, numa área menos condicionada 
para a sua ampliação, possibilitando acessos mais desafogados e permitindo 
que a estação, por si, impulsione “evoluções urbanas satélites” consequentes 
da localização desta infra-estrutura e do grande eixo socio-económico já 
existente. 

3. O município de Leiria considera que, sendo um dos objectivos da rede ferroviária de 
alta velocidade, o reforço da coesão económica e social, que a decisão de estar 
prevista apenas para passageiros, e estando a Solução Poente próxima de zonas 
industriais de dimensão relevante e sobre o conhecido eixo socio-económico Leiria – 
Marinha Grande, acredita que será de imediato, e a longo prazo, uma opção limitadora 
para a interoperabilidade económica de escala regional e nacional. O reforço do meio 
ferroviário no transporte de mercadorias, em detrimento do modo rodoviário, contribui 
igualmente para a redução de custos ambientais, sociais e económicos à circulação de 
mercadorias ao longo dos anos, até agora não mensuráveis. No entanto está 
consciente dos parâmetros de concepção muito mais exigentes para o tráfego de 
mercadorias.  

4. De acordo com os pressupostos do ponto anterior, sublinha a importância de ser 
elaborado de um “Estudo” sobre a possibilidade de ligação intermodal da LAV com a 
Linha do Oeste; O município de Leiria tem considerações estratégicas definidas na 
revisão do PDM por considerar esta questão fulcral para o sucesso da mobilidade 
ferroviária. De considerar o seu importante carácter distribuidor para redes de nível 
inferior, nomeadamente com a Linha do Oeste existente no Litoral-Centro e por sua 
vez, a sua possível ligação com a Linha do Norte, a norte do concelho de Leiria, no 
sítio geograficamente mais próximo (17Km), podendo ligar assim todas as redes 
existentes com a LAV.  

A opção estratégica da LAV apenas para passageiros reforça a importância deste Estudo 
de Ligação entre as redes ferroviárias convencionais e a um acompanhamento atento 
deste município, no sentido de consertação pró-activa entre o planeamento municipal a as 
estratégias supramunicipais. 
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A Área Metropolitana de Leiria  considera que deve ser adoptado o traçado mais a poente, 
uma vez que é o que apresenta menores impactes negativos para o território, para além de ser 
a solução menos dispendiosa. 
 
Reitera que em função da implementação deste projecto dever-se-á proceder à requalificação 
da Linha do Oeste assim como assegurar a conexão entre esta e a linha do Norte. 
 
A Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis considera que caso seja 
escolhido o Eixo 2.1 (viaduto V7), irá ser afectada a área de maior qualidade e interesse 
económico do Aproveitamento. Assim terá que ser assegurada a continuidade da actividade 
agrícola, quer durante a fase de construção, quer de exploração, garantindo o seguinte: 

− o acesso dos agricultores, proprietários ou rendeiros, aos terrenos por qualquer meio 
de transporte; 

− a passagem da água para rega em quantidade e qualidade normais; 
− a passagem da água de enxugo ou drenagem; 
− a não sobrecarga dos sistemas de enxugo e defesa; 
− terrenos remanescentes de expropriação com áreas e configurações adequadas. 

 
Refere que está referido no estudo de uma forma pouco clara como se irão fazer os 
restabelecimentos dos caminhos. Salienta que é necessário que os agricultores tenham acesso 
aos terrenos de forma continuada e eficiente. 
 
Uma vez que o EIA refere que haverá um caminho paralelo à linha, esta Associação é contra a 
sua passagem no vale, que implica atravessar todas as vias existentes, condicionando a sua 
utilização, nomeadamente se este for vedado e de uso privativo. Recorda que a construção de 
novos caminhos no Aproveitamento e a sua passagem sobre linhas de água obrigará ao 
espeito de uma faixa de protecção livre de vedações, a cinco metros do topo do talude superior 
da linha de água. Os pontões a serem construídos não deverão causar quaisquer 
estrangulamento ou dificuldade á passagem da água. 
 
Refere ainda que muitas das linhas de água se encontram contidos por margens artificiais em 
aterro (diques ou motas) e que em nenhum caso devem ser rebaixados ou cortados. 
 
Considera que a nova estação de Leiria, respectivos interfaces e estacionamentos, irá 
constituir uma nova impermeabilização de terrenos e que por conseguinte terá de ter a 
drenagem pluvial assegurada. Neste caso a Associação defende que a descarga destas águas 
pluviais se faça directamente nos rios Lena ou Lis, não devendo ser sobrecarregadas 
pequenas linhas de água que não estão dimensionadas para novos caudais. Sugere o recurso 
a bacias de dissipação de energia e retardamento de caudais de ponta. Refere ainda que o 
mesmo deverá ser aplicado às águas de escorrência do viaduto V7. 
 
Embora seja necessário proceder à expropriação de terrenos para a passagem da Linha, esta 
Associação considera que deverão ser os proprietários a decidir se essa expropriação será 
parcial ou total de cada terreno afectado, sempre que a expropriação incida sobre mais de 50% 
da área original. Em nenhum caso deverão ficar parcelas remanescentes com uma 
configuração que não permita o seu adequado cultivo. 
 
Caso durante a fase de construção seja necessário a captação de água, ainda que o 
empreiteiro tenha a devida licença, se tal ocorrer durante o período de Primavera/Verão, esta 
terá de ser articulada com a Associação, dada a necessidade de água para rega. 
 
Manifesta ainda a sua preocupação com o Eixo 2.2, uma vez que esta alternativa irá atravessar 
a zona das Fontes, nascente do rio Lis. 
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- Freguesia de Maceira 
 
A Junta de Freguesia de Maceira rejeita os traçados que passam na área da freguesia, 
nomeadamente os Eixos 2.1 e 2.7, salientando que já foi bastante prejudicada com os traçados 
do gasoduto e da A8.  
Relativamente ao Eixo 2.7 refere que divide o lugar de Maceirinha e que atravessa os lugares 
de Venda, A-dos-Pretos e Telheiro, implicando a demolição de 10 habitações e de 5 empresas 
e de cerca de 200 pessoas que vivem e trabalham na freguesia. 
 
Quanto ao Eixo 2.1, este divide o lugar de A-do-Barbas implicando a demolição de uma 
habitação e a afectação das instalações desportivas desta localidade. No lugar de Cerca afecta 
directamente 2 habitações e no lugar de Telheiro uma empresa. Afecta ainda a exploração de 
calcário da Secil. 
 
Propõe que o traçado passe a Oeste de Martingança, a Noroeste da cidade da Marinha Grande 
e entre a população de Amor e a Base Aérea de Monte Real. Assim, a estação ferroviária 
ficaria localizada junto ao nó Leiria Norte da A17. Considera que com esta solução nenhuma 
aldeia seria afectada e que não iria implicar a deslocação de empresas. 
 
Considera ainda que é necessário prever o restabelecimentos de estradas e caminhos, 
passagens de servidão para os terrenos agrícolas e passagens para a fauna para além de 
medidas de minimização para o ruído e vibrações. 
 
335 cidadãos em parecer abaixo assinado são contra a passagem da ligação ferroviária de 
alta velocidade entre Lisboa-Porto na freguesia de Maceira. 
 
149 cidadãos em parecer abaixo assinado são contra a passagem da ligação ferroviária de 
alta velocidade entre Lisboa-Porto, Eixo 2.7, na povoação de Telheiro de A-dos-Pretos, 
freguesia de Maceira.  
Consideram que o Eixo 2.7 irá afectar grande parte da população, nomeadamente através de 
demolições de edificações, encerramento de empresas e ocupação de terrenos. Referem 
também o efeito barreira e os impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, 
nomeadamente Auto-estrada, gasoduto, indústria cimenteira e cerâmica. 
 
Em sua opinião, o Eixo 2.1 é preferível por acarretar um impacte negativo menos significativo 
para a freguesia. 
 
Os proprietários de um terreno onde estão a construir uma habitação (km 20+250 - Eixo 
2.1) solicitam, caso seja o Eixo 2.1 a alternativa escolhida, um desvio para poente por forma a 
salvaguardar a futura habitação. Consideram que este pequeno desvio não irá afectar outras 
habitações. 
 
Um cidadão em parecer individual considera que os Eixos 2.1 e 2.7 acarretam impactes 
negativos importantes ao nível social, económico e ambiental. 
 
Em sua opinião o Eixo 2.7 afecta muito mais famílias, uma vez que atravessa as localidades de 
Campos, A-do-Barbas, Venda, A-dos-Pretos e Telheiro, do que o Eixo 2.1 que atravessa 
essencialmente áreas desabitadas. Assim, o Eixo 2.7 apresenta mais impactes negativos ao 
nível do emprego, ruído, expropriações, solos e agricultura e efeito barreira. Refere ainda que o 
Eixo 2.7 afecta ainda a área cativa dos recursos minerais explorada pela cimenteira, que é o 
maior empregador da freguesia. 
 
A CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A. refere que o Eixo 2.7 colide com a área licenciada 
de exploração das suas pedreiras de mangas e calcários, que se encontram dentro da Área de 
Reserva Geológica de Margas e Calcários da Maceira, implicando uma perda directa de cerca 
de 40 ha, aos quais se acrescenta a distância de segurança mínima que permita a coexistência 
da linha com a pedreira, estimando-se uma área total de cerca de 60 ha. 
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Considera que este traçado, a concretizar-se, limitaria fortemente a fábrica Maceira-Liz, 
podendo levar ao seu encerramento, sendo totalmente contra esta alternativa. 
 
Acresce que o encerramento desta unidade, para além dos impactes negativos directos iria 
afectar também um conjunto de outras pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e 
de serviços que trabalham em regime de quase exclusividade ou de forte dependência da 
fabrica de cimento. 
 
Refere ainda que o Eixo 2.1 não apresenta qualquer conflito com as suas pedreiras e com a 
referida área de reserva. 
 

- Freguesia de Regueira de Pontes 
 
As empresas Guilhermino Pereira Marques & Outros e Arlindo Carreira Marques & Outros 
são proprietárias de dois terrenos na Zona Industrial de Regueira de Pontes. O terreno da 
primeira empresa tem 4290 m2 e 4 armazéns em construção, o terreno da segunda tem 
35200m2 e tem 14 armazéns. 
 
Mostram-se preocupadas pelo facto de estarem demasiado próximos do traçado considerando 
que essa proximidade apenas lhes trará prejuízo. 
 
Relativamente ao projecto de alta velocidade, consideram que apenas se justifica a ligação 
Lisboa-Madrid, considerando que a ligação Lisboa-Porto não é necessária e que apresenta 
impactes negativos bastante significativos. Referem que o território nacional não é muito 
grande e que já existe uma rede rodoviária suficiente para ligar ao terminal de alta velocidade 
(Lisboa –Madrid). Referem ainda que a Linha do Norte apresenta níveis de conforto e rapidez 
aceitáveis e que ainda assim não apresenta grandes taxas de ocupação. 
 
Consideram que ao contrário do que é afirmado no EIA, os utilizadores do transporte individual 
não irão trocar este pelo combóio de alta velocidade. Criticam ainda o facto desta nova linha 
(Lisboa-Porto) ser exclusiva para passageiros e por isso não apresentar vantagens para as 
empresas e industrias. Referem ainda que o projecto implica aumentar a ocupação do solo e a 
fragmentação do território. 
 
272 cidadãos em parecer abaixo assinado são contra a passagem da ligação ferroviária de 
alta velocidade entre Lisboa-Porto na freguesia de Regueira de Pontes. Consideram que o 
projecto implica impactes negativos significativos ao nível económico e social para a freguesia, 
apresentando os seguintes argumentos: 

- divisão da freguesia e corte de acessos a propriedades; 
- atravessamento da Zona Industrial consolidada e prevista no PDM de Leiria, 

prevendo-se a demolição de armazéns e sedes de empresas de grande importância 
para a freguesia e concelho; 

- implica a demolição de habitações, do único jardim de infância da freguesia e de 
suiniculturas; 

- afecta a exploração de inertes; 
- implica perdas económicas para a freguesia. 

 
Solicitam que sejam estudadas novas alternativas aos traçados propostos. 
 
15 cidadãos particulares em parecer individual são contra o traçado na freguesia de 
Regueira de Pontes. 
 
Consideram que os traçados actuais irão provocar impactes negativos muito significativos ao 
nível social, patrimonial e económico na freguesia. Referem que não foram analisados os 
impactes cumulativos deste projecto com outras infra-estruturas, nomeadamente Auto-estrada, 
gasoduto, linhas da REN, Linha ferroviária do Oeste e conduta principal das águas residuais.  
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Salientam o grande número de habitações que tem que ser demolidas e o efeito barreira que 
esta infra-estrutura irá provocar na freguesia e no concelho. Referem ainda os efeitos negativos 
do ruído e das vibrações inerentes ao projecto para além da afectação de suiniculturas e da 
Zona Industrial, com a consequente perda de empregos. A afectação de solos agrícolas, 
avifauna, recursos hídricos, paisagem, geologia e geomorfologia também é referida. 
 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o investimento 
previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, 
nomeadamente saúde e educação. 
 

- Freguesia de Bidoeira de Cima 
 
A Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima e 317 cidadãos abaixo assinado e um 
cidadão em parecer individual consideram que nenhum dos eixos propostos (2.1, 2.2 e 2.5) 
serve minimamente os interesses da freguesia, no entanto referem que o Eixo 2.5 será, 
previsivelmente, o que menores impactes negativos terá na qualidade de vida dos habitantes 
da freguesia. 
 
Não obstante, apresentam um conjunto de observações, as quais se sintetizam seguidamente: 

- os traçados irão dividir a freguesia, provocando um efeito barreira com 
consequências sociais e económicas; 

- a fragmentação do território da freguesia provocará uma diminuição das condições 
de atracção dos investimentos e levando a população a transferir-se para os grandes 
centros urbanos;  

- apesar de ser referido no estudo que o projecto irá provocar uma “barreira social” 
resultante do atravessamento de espaços urbanos, nenhuma solução é indicada 
para minimizar esse impacte. Apenas são apresentadas medidas de minimização 
para os impactes na paisagem e ruído; 

- a faixa de servidão imposta por esta infra-estrutura implicará a desvalorização dos 
terrenos e terá consequências ao nível da fixação de população; 

- provocará uma grande alteração das estradas, caminhos e ruas da freguesia; 
- no atravessamento que está previsto em túnel haverá impactes negativos na 

qualidade da água dos lençóis freáticos; 
- as populações irão ficar expostas a níveis consideráveis de ruído; 
- serão expectáveis impactes negativos significativos ao nível económico para os 

expropriados, uma vez que os valores normalmente atribuídos são muito abaixo do 
valor real. 

 
- Freguesia de Amor 

 
A Junta de Freguesia de Amor refere que os traçados afectam uma zona habitacional, 
implicando a demolição de algumas habitações e comércios. Considera que apesar de 
projectos desta dimensão implicam sempre impactes negativos, estes deverão ser 
minimizados. Solicitam que seja alterado o traçado para a zona agrária, no sentido de 
minimizar os impactes ambientais na freguesia. 
 
136 cidadãos em parecer abaixo assinado e três em parecer individual são contra os 
traçados que atravessam o Lugar de Barreiros, os quais implicam a demolição de habitações e 
estabelecimentos comerciais apresentando impactes negativos muito significativos ao nível 
ambiental e social. 
 
Uma cidadão em parecer individual é contra o traçado que atravessa o Lugar de Barreiros 
uma vez que este implica a demolição da sua habitação (Eixo 2.1 - Viaduto V7 – km35+000).  
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Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que o investimento previsto para o projecto de Alta 
Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde e educação. 
 

- Freguesia de Arrabal 
 
A Assembleia e Junta de Freguesia de Arrabal consideram que a solução mais a Poente 
(SE+LE+NB) não apresenta impactes negativos no ambiente assim como no património 
cultural. Referem que a estação de Leiria Poente numa localização privilegiada, perto das 
Zonas Industriais de Marinha Grande e Barrosa, localizada entre os centros urbanos de Leiria e 
Marinha Grande e com ligação directa à A17 e A8 através do IC36. 
 
Referem que as soluções mais a nascente afectam as nascentes do rio Lis, lugares de 
interesse patrimonial na ribeira das Chitas e  o sítio Azabuxo/Leiria. Para além disso a estação 
de Leiria Nascente ficaria demasiado afastada das principais vias de acesso e da importante 
zona industrial da Marinha Grande. 
 
 

• Concelho de Marinha Grande 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande é favorável ao projecto, reconhecendo a sua 
importância estratégica para o desenvolvimento e reforço da internacionalização da economia 
local e regional. 
 
Não obstante considera que deverá ser revitalizada a Linha do Oeste e promovida a sua 
articulação com a rede ferroviária de alta velocidade. 
 
Considera ainda que deverão ser adoptadas todas as medidas e soluções técnicas que 
garantam a total segurança e redução de impactes negativos sobre o aglomerado urbano de 
Albergaria e garanta uma efectiva participação das autarquias. 
 
 

• Concelho de Pombal 
 
A Câmara Municipal de Pombal considera que os traçados que atravessam o concelho 
deverão ser melhorados, devendo ser tido em conta o seguinte: 

− o traçado encontra-se muito próximo da fonte das Cinco Bicas e da fonte da Saúde, 
interceptando a Noroeste a sua área de protecção; 

− os impactes causados pelo traçado junto aos aglomerados urbanos no concelho de 
Pombal são negativos e muito significativos, nomeadamente na qualidade de vida das 
seguintes populações; Cova da Valeira, Vale da Cruz, Vale do Feto, Outeirada, 
Cavada, Vale do Salgueiro, Carnide de Cima, Alto dos Mendes, Regato dos Mendes, 
Crespos, Roussa de Cima, Cavadinha, Barroco, Sazes, Assanha da Paz, Ladeira, 
Barros da Paz e Almagreira; 

− o traçado irá intersectar uma área de exploração de argila e duas de prospecção de 
caulino e várias áreas solicitadas para a concessão mineira de caulino nas freguesias 
de Pombal, Carnide, Meirinhas e Almagreira; 

− deverão ser adoptadas medidas de minimização dos impactes negativos, 
nomeadamente barreiras acústicas e medidas anti-vibração; 

− deve ser efectuado o restabelecimento de todas as vias municipais e locais, caminhos 
agrícolas e florestais existentes por forma a não dificultada a mobilidade das 
populações e as relações entre vizinhos; 

− deverá ser deslocado o PUEC para Sul ou Norte de Assanha da Paz para uma zona 
onde não existam habitações e ser construído um viaduto devidamente isolado (ruído e 
vibrações) em Assanha da Paz. 
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A Adelino Duarte da Mota, S.A. informa que o projecto interfere com as áreas de concessões 
mineira onde ocorrem jazidas de argilas cinzentas especiais e areia. Considerando que se 
tratam de recursos de elevado interesse para a industria regional e nacional e que se 
encontram protegidas por servidão administrativa, solicita a melhor avaliação sobre o assunto. 
 

- Freguesia de Almagreira 
 
A Assembleia e a Junta de Freguesia de Almagreira são contra a ligação ferroviária de alta 
velocidade entre Lisboa e Porto uma vez que não trará quaisquer benefícios para as 
populações e as empresas sediadas na freguesia e que não apresenta grandes vantagens face 
ao actual Alfa Pendular. Considera no entanto que se justificam as ligações Porto-Vigo e 
Lisboa-Madrid uma vez que irão integrar a rede ferroviária nacional na europeia. 
 
Salientam os seguintes impactes negativos do projecto: 

- demolição de habitações e afectação da qualidade de vida das populações dos 
lugares de Assanha da Paz, Barros da Paz e Almagreira; 

- afectação de estabelecimentos escolares; 
- Afectação do parque industrial Manuel da Mota 
- intrusão visual da linha devido a escavações, aterros e viadutos; 
- afectação de terrenos de uso agrícola, florestais, industriais e urbanos; 
- aumento dos fenómenos de acumulação de ar frio a montante dos aterros. 

 
Referem ainda que os lugares de Assanha da Paz e Barros da Paz são os mais afectados por 
qualquer dos traçados, agravado pelo facto de estar previsto o PUEC dentro da área urbana. 
Esta situação levará a uma maior ocupação da plataforma e por consequência do aterro e da 
escavação previstos e a um maior número de demolições para além de colocar em risco a 
estabilidade de um conjunto habitacional. 
 
Defendem a modernização da linha do Oeste uma vez que poderia servira para o transporte de 
mercadorias já liga o porto da Figueira da Foz a várias cidades do litoral com pólos industriais 
em franca expansão.  
 
Consideram que o investimento previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser 
canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde, educação, saneamento básico e na rede 
rodoviária. 
 
A assembleia de Freguesia propõe que: 

- das soluções em avaliação seja escolhida a que menor impactes negativos tiver para 
as populações afectadas, nomeadamente em termos de demolições. 

- o restabelecimento de todas as vias municipais e locais, bem como dos caminhos 
agrícolas e florestais existentes, por forma a diminuir o efeito barreira da infra-
estrutura; 

- sejam aplicadas medidas de redução do ruído, nomeadamente barreiras acústicas 
adequadas, assim como dispositivos para a redução das vibrações 

- no caso concreto do lugar de Assanha da Paz seja construído um viaduto, 
devidamente isolado (ruído e vibrações) e deslocado o PUEC para Sul ou Norte, 
numa zona onde não existam habitações próximas. 

 
A Junta de Freguesia considera ainda que a Solução composta pelo Eixo 2.5.3A é a menos 
desfavorável uma vez que irá afectar menos habitações e é totalmente contra os Eixos 2.5.3B 
e 2.5.3C. 
 
Refere que os Eixos 2.5.3B e 2.5.3C irão estrangular o crescimento urbano dos lugares de 
Almagreira e Netos e colocariam em risco o alargamento do cemitério da freguesia e a futura 
zona industrial de Almagreira, prevista para junto da zona desportiva (actual campo de tiro), 
cujos terrenos estão reservados no PDM para esse fim. Estas alternativas ficariam também 
muito próximas do futuro centro de saúde de Almagreira. 
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853 cidadãos em parecer abaixo assinado são contra a linha ferroviária de alta velocidade 
entre Lisboa-Porto, considerando que esta afectará substancialmente a qualidade de vida dos 
habitantes dos lugares de Assanha da Paz, Barros da Paz, Poço, Almagreira, Vascos e Netos. 
 
Solicitam que sejam alteradas as prioridades de investimento e que se desista da construção 
da linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, devendo esse investimento ser 
canalizado para a melhoria das linhas já existentes (Norte e Oeste), quer ao nível das infra-
estruturas, quer dos serviços prestados. 
 
Consideram que apenas as linhas existentes do Norte e Oeste a funcionar correctamente 
constituem uma mais valia para o concelho de Pombal e para a freguesia. 
 
Os proprietários de prédios rústicos e urbanos (sensivelmente aos km 21+000 e Km 
25+000 E2.5 – SE2.5.3C – SE2.5.3B), em 18 pareceres individuais, consideram que o 
projecto de ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é pouco relevante para o 
desenvolvimento do país, uma vez que já existe a ligação em Alfa-pendular, a qual poderia ser 
melhorada.  
 
No entanto, caso se opte pela construção de uma nova linha, requerem que seja ponderada a 
opção por outra alternativa, de modo a não afectar os seus terrenos ou habitações. 
 
Os proprietários de terrenos ou habitações junto do km 21+000 consideram ainda que a 
localização do PUEC deveria ser alterada mais para Sul ou para Norte, fora dos limites das 
zonas urbanas de Assanha da Paz e Barros da Paz. 
 
Propõem ainda que sejam adoptadas barreiras acústicas adequadas, bem como a aplicação de 
dispositivos para a redução das vibrações.  
 
Em termos de opções por Eixos verifica-se o seguinte: 
 

- 3 proprietários de prédios urbanos com habitação e os proprietários de 3 prédios 
rústicos destinados a habitação (junto do km 25+000) solicitam que caso se decida 
pela construção do projecto, seja adoptado o Sub-Eixo 2.5.3.A, uma vez que ficará 
mais afastado das suas habitações e terrenos; 

- 7 proprietários de prédios urbanos com habitação e os proprietários de um prédio 
rústico destinados a habitação (junto do km 21+000) solicitam que caso se decida 
pela construção do projecto, seja adoptado o Sub-Eixo 2.5.3.C, uma vez que ficará 
mais afastado das suas habitações e terrenos; 

- os proprietários de um prédio urbano com habitação (junto do km 21+000) solicitam 
que caso se decida pela construção do projecto, seja adoptado o Sub-Eixo 2.5.3.A, 
uma vez que ficará mais afastado da sua habitação; 

 
Cinco membros da Associação de Consumidores de Água da Paz consideram que a 
população não irá beneficiar deste meio de transporte, mas que será severamente afectada a 
sua qualidade de vida pela construção do projecto. 
 
Referem que o projecto irá afectar a rede e o reservatório de água que abastece a região. 
 
Consideram ainda que a localização do PUEC deveria ser alterada mais para Sul ou para 
Norte, fora dos limites das zonas urbanas de Assanha da Paz e Barros da Paz, uma vez que 
irá afectar o abastecimento de água. 
 
Cinco cidadãos proprietários de habitações em Assanha da Paz referem que as suas 
habitações serão afectadas quaisquer que sejam os traçados escolhidos.   
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Solicitam que seja elaborado um novo estudo que faça uma melhor ponderação dos custos e 
benefícios da construção deste projecto. Consideram que se deve proceder à alteração dos 
traçados no lugar de Assanha da Paz, ou mesmo mudá-los para outra zona. 
 
Referem que o projecto irá implicar impactes negativos significativos em Assanha da Paz e em 
toda a freguesia de Almagreira, nomeadamente: 

- demolição de habitações; 
- efeito barreira na povoação e freguesia; 
- ruído e vibrações; 
- impactes na paisagem. 

 
Relativamente ao projecto de Alta Velocidade consideram que este não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o investimento 
previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, 
nomeadamente saúde e educação. 
 
A manterem-se os traçados em Assanha da Paz, consideram que deverá ser construído um 
viaduto, por forma a evitar a demolição de habitações. Deverão também ser adoptadas 
medidas de minimização do ruído. 
  

- Freguesia de Carnide 
 
A Junta de Freguesia de Carnide é contra os traçados uma vez que não trará quaisquer 
benefícios para as populações e as empresas sediadas na freguesia. 
 
Salienta os seguintes impactes negativos do projecto: 

- demolição de habitações e afectação da qualidade de vida das populações dos 
lugares de Vale Salgueiros e Carnide de Cima; 

- intrusão visual da linha devido a escavações, aterros e viadutos; 
- afectação de terrenos de uso agrícola, florestais, industriais e outros; 
- aumento dos fenómenos de acumulação de ar frio a montante dos aterros. 

 
Relativamente ao projecto ferroviário de alta velocidade mostram-se contra uma nova linha 
ferroviária entre Lisboa e Porto, considerando que não apresenta grandes vantagens face ao 
actual Alfa Pendular. Considera no entanto que se justificam as ligações Porto-Vigo e Lisboa-
Madrid uma vez que irão integrar a rede ferroviária nacional na europeia. 
 
Defende a modernização da linha do Oeste uma vez que poderia servira para o transporte de 
mercadorias já liga o porto da Figueira da Foz a várias cidades do litoral com pólos industriais 
em franca expansão.  
 
Considera que o investimento previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser 
canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde, educação, saneamento básico e na rede 
rodoviária. 
 
Propõe assim: 

- das soluções em avaliação seja escolhida a que menor impactes negativos tiver para 
as populações afectadas, nomeadamente em termos de demolições. 

- o restabelecimento de todas as vias municipais e locais, bem como dos caminhos 
agrícolas e florestais existentes, por forma a diminuir o efeito barreira da infra-
estrutura; 

- que se apliquem medidas de redução do ruído, nomeadamente barreiras acústicas 
adequadas, assim como dispositivos para a redução das vibrações. 
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Os proprietários de três prédios urbanos no lugar de Carnide de Cima e os proprietários 
de prédio urbano no lugar de Vale Salgueiro consideram que o projecto de ligação 
ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é pouco relevante para o desenvolvimento 
do país, uma vez que já existe a ligação em Alfa-pendular, a qual poderia ser melhorada.  
 
No entanto, caso se opte pela construção de uma nova linha,  requerem que seja ponderada a 
opção por outra alternativa, de modo a não afectar os seus terrenos e habitações. 
 
Os proprietários dos prédios urbanos no lugar de Carnide de Cima solicitam que seja adoptado 
o Eixo 2.4, que nesta zona deveria passar em viaduto e não em aterro como proposto. 
 
Os proprietários do prédio urbano no lugar de Vale Sangueiro solicitam que seja adoptado o 
Eixo 2.4/Eixo 2.11, que nesta zona deveria passar em viaduto como proposto. 
 
Propõem ainda que sejam adoptadas barreiras acústicas adequadas, bem como a aplicação de 
dispositivos para a redução das vibrações.  
 

- Freguesia de Pombal 
 
A Junta de Freguesia de Pombal é contra os traçados uma vez que não trará quaisquer 
benefícios para as populações e as empresas sediadas na freguesia. 
 
Salienta os seguintes impactes negativos do projecto: 

- demolição de habitações e afectação da qualidade de vida das populações dos 
lugares da freguesia; 

- intrusão visual da linha devido a escavações, aterros e viadutos; 
- afectação de terrenos de uso agrícola, florestais, industriais e outros; 
- aumento dos fenómenos de acumulação de ar frio a montante dos aterros. 

 
Relativamente ao projecto ferroviário de alta velocidade mostram-se contra uma nova linha 
ferroviária entre Lisboa e Porto, considerando que não apresenta grandes vantagens face ao 
actual Alfa Pendular. Considera no entanto que se justificam as ligações Porto-Vigo e Lisboa-
Madrid uma vez que irão integrar a rede ferroviária nacional na europeia. 
 
Defende a modernização da linha do Oeste uma vez que poderia servira para o transporte de 
mercadorias já liga o porto da Figueira da Foz a várias cidades do litoral com pólos industriais 
em franca expansão.  
 
Considera que o investimento previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser 
canalizado para outras áreas, nomeadamente saúde, educação, saneamento básico e na rede 
rodoviária. 
 
Propõe assim: 

- das soluções em avaliação seja escolhida a que menor impactes negativos tiver para 
as populações afectadas, nomeadamente em termos de demolições. 

- o restabelecimento de todas as vias municipais e locais, bem como dos caminhos 
agrícolas e florestais existentes, por forma a diminuir o efeito barreira da infra-
estrutura; 

- que se apliquem medidas de redução do ruído, nomeadamente barreiras acústicas 
adequadas, assim como dispositivos para a redução das vibrações. 

 
Os proprietários de três prédios rústicos (km 21+000 E2.5 – SE2.5.3C – SE2.5.3B) 
consideram que o projecto de ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é 
pouco relevante para o desenvolvimento do país, uma vez que já existe a ligação em Alfa-
pendular, a qual poderia ser melhorada. No entanto, caso se opte pela construção de uma 
nova linha, requerem que seja ponderada a opção por outra alternativa, de modo a não afectar 
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os seus terrenos, para que possam ser utilizados para a construção de habitações para os 
seus filhos. 
 
Solicitam que seja adoptado o Sub-Eixo 2.5.3.C, que nesta zona deveria passar em viaduto e 
não em aterro como proposto. 
 
Consideram ainda que a localização do PUEC deveria ser alterada mais para Sul ou para 
Norte, fora dos limites das zonas urbanas de Assanha da Paz e Barros da Paz. 
 
Propõem ainda que sejam adoptadas barreiras acústicas adequadas, bem como a aplicação de 
dispositivos para a redução das vibrações.  
 
 

• Pareceres relativos a todo o traçado, a mais de um concelho ou não específicos a 
um local: 

 
A Força Aérea Portuguesa (FAP) refere que os traçados propostos abrangem todas as áreas 
de protecção terrestres e as zonas aeronáuticas da Faixa, A, C, D e F do CFMTFA, na Ota. É 
ainda abrangida pelas zonas aeronáuticas, B3,G e E da Base Aérea 5, em Monte Real. 
 
No entanto, atendendo à diferença entre as cotas de terreno e as máximas da servidão, na 
zona da Base Aérea 5, a FAP considera que não há inconvenientes. 
 
Relativamente ao CFMTFA, refere que deverão ser excluídos do projecto os terrenos 
correspondentes a esta Unidade, bem como respeitadas as condicionantes previstas no 
respectivo Decreto de Servidão Militar n.º 41791 de 8 de Agosto de 1958. 
 
 
A ANACOM refere que o projecto intersecta várias zonas condicionadas pela existência de 
servidões radioeléctricas. Recomenda que o projecto não viole as condicionantes previstas nas 
seguintes servidões radioeléctricas de protecção de feixes hertezianos: 

- F.H. Montejunto<>lousã (NAV); 
- F.H. Lisboa<> Montejunto  (NAV); 
- F.H. Leiria<>Figueira da Foz (PTC). 

 
A Quercus apresenta as seguintes considerações relativamente ao projecto em avaliação: 

- O EIA parte do pressuposto de que a Ota será a única alternativa de localização do 
Novo Aeroporto de Lisboa. Está-se a efectuar um planeamento estratégico sem que 
esteja decidida a localização do Novo Aeroporto de Lisboa, situação que coloca em 
causa o Estudo Prévio. 

- Ainda que a linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto tenha que 
passar no Oeste, era essencial que existissem outras alternativas para ligação ao 
concelho de Vila Franca de Xira ou a Benavente na margem esquerda do Rio Tejo. 

- Uma grande parte dos problemas ambientais deste projecto encontram-se 
relacionados com a falta de ordenamento do território português e portanto com os 
impactes causados sobre edificações existentes e com o ruído associado a uma 
linha Ferroviária de Alta Velocidade na proximidade de habitações e mesmo de 
aglomerados urbanos, pelo que este factor deverá ser devidamente avaliado. 

- Existem locais onde é manifesta a necessidade de avaliação de eixos alternativos 
aos propostos. Por exemplo no concelho da Azambuja, na zona de Alcoentre o Eixo 
1.2, passa a menos de 400 metros desta localidade, pelo que deveria ter sido 
avaliada uma outra proposta entre o Eixo 1.2 e o 1.1. 

- No concelho de Alcobaça, existem eixos (1.3; 2.8 e 2.9) que passam dentro do 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros que afectam o Sítio de Importância 
Comunitária da Rede Natura 2000 – Aire e Candeeiros, localização que dadas as 
alternativas existentes, deverá ser evitada. 
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- A situação mais problemática em termos ambientais e de ordenamento que o Estudo 
Prévio prevê é o deficiente planeamento dos Eixos em parte do concelho de 
Alcobaça, nomeadamente com a afectação pelo Eixo 2.1. (entre o KM 6 e 7), de um 
importante local para a Conservação da Natureza, o Vale da Ribeira do Mogo. Este 
vale localiza-se entre Casal do Rei e Cadoiço, com a passagem e destruição na zona 
do Carvalhal de Aljubarrota, do canhão fluvio-cársico de relevante interesse 
patrimonial e geológico e de uma vasta área de floresta autóctone, dominada pelo 
Carvalho-português Quercus faginea ssp. brotroi (endemismo ibérico) que abriga 
uma grande diversidade de fauna silvestre. É essencial que esta área seja 
conservada, pelo que deve ser avaliado um novo eixo alternativo para esta zona, ou 
a relocalização/ripagem deste Eixo 2.1, para Leste. 

- Entre o concelho da Batalha e Leiria, o Eixo 2.2 que não devia ser considerado, uma 
vez que entra no Maciço Calcário Estremenho, na zona da Torrinha a Norte da Sr.ª 
da Maunça, passando em túnel com cerca de 1 Km, por baixo da Sr.ª do Monte, a 
cerca de 600 metros a Lesta das nascentes o Rio Lis nas localidade das Fontes. 
Este traçado do Eixo 2.2, com a perfuração do Maciço Calcário, apresenta um 
elevado potencial de interferência com o aquífero que abastece as nascentes, pelo 
que deverá ser abandonado.  

- No concelho de Leiria, o Eixo 2.2, passa a Leste da localidade do Azabucho, onde se 
prevê para a zona o interface da Estação de Leiria nascente, que vai pressionar a 
área limítrofe do Sítio de Importância Comunitária do Azabuxo-Leiria onde existe 
uma espécie prioritária da flora endémica, para conservação, por Decisão da 
Comissão Europeia. 

- Apesar do Desenho do EIA n.º 21.5 – Síntese de Impactes (Esboço Corográfico), 
identificar o Vale da Ribeira do Mogo em Aloobaça como: 

• Sistema do Vale do Mogo - Zona de Interesse Ecológico Concelhio; 
• Zona de Protecção do Carvalhal de Alcobaça – Sítio de Interesse 

Patrimonial; 
• Vale da Ribeira do Mogo – Zona de Interesse Geológico. 

O Desenho do EIA n.º 22.1 – Alternativas Ambientais mais Vantajosas, refere que o 
Eixo 2.1.3, no Sistema do Vale do Mogo é o mais “vantajoso”, apesar de ser 
fortemente impactante. Este facto apenas revela o deficiente planeamento deste 
Estudo Prévio, ao não ter considerado outra alternativa válida, fora de áreas 
sensíveis em termos ambientais e patrimoniais. 

- Na cartografia referente aos Desenhos da REN – existem diversas áreas com 
características do regime da REN, as quais não se encontram delimitadas ou 
devidamente cartografadas nas Cartas da REN e plantas de condicionantes dos 
PDM’s. O caso do Sistema do Vale do Mogo no concelho de Alcobaça no Maciço 
Calcário Estremenho é exemplo deste facto. 

- Também nas condicionantes, são omissos os solos afectos à RAN – Reserva 
Agrícola Nacional, situação que não é aceitável neste Estudo Prévio, apesar da 
afectação de solos com elevado fundo de fertilidade em alguns vales. 

 
Relativamente ao projecto ferroviário de alta velocidade considera que deveria ter sido sujeito a 
um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica e a discussão pública e que face ao 
recente Projecto de Execução de modernização da Linha do Norte promovido pela REFER, 
deverá ser devidamente avaliada a necessidade de efectuar um novo investimento público 
avultado, ao nível da relação custo – benefício, tendo em consideração o escasso período de 
tempo que é reduzido na ligação do comboio Alfa entre Lisboa e Porto, assim como a avaliação 
do balanço das emissões de CO2. 
 
A Oikos refere que apesar da indiscutível importância da ferrovia enquanto meio de transporte 
mais sustentável – e que na sua opinião deve ser incrementado, quer ao nível do transporte de 
passageiros quer de mercadorias - não é claro, antes pelo contrário, que se afigure necessária 
uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto, tendo em conta os elevados impactes que 
originará. 
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Considera que as seis razões estratégicas apontados no EIA, podem analisar-se sob duas 
perspectivas complementares. Assim os duas primeiras, podem ser asseguradas pela 
construção da linha Lisboa-Madrid, já quanto às restantes, assentes na estruturação do Eixo 
Atlântico e promoção das mobilidades e sustentabilidade internas podem ser asseguradas, 
com a eficácia e eficiência necessárias, através da optimização – dando continuidade ao 
correcto investimento, que tem vindo a ser feito na linha do Norte - do comboio Alfa pendular. 
 
Em sua opinião, os ganhos de passageiros, ainda que conseguidos, o que não é líquido, para o 
combóio de alta velocidade, face ao transporte rodoviário e aéreo, apontados no EIA, não são 
significativos como contrapartida aos graves impactes, sociais, económicos e ambientais, 
decorrentes da sua construção e exploração. 
 
Refere também que a estrutura bipolar do país, centrada em torno de Lisboa e Porto, referida 
no EIA, em vez de atenuada, como se refere, sairá reforçada em prejuízo de todo o restante 
território atravessado pela linha. O facto de servir cidades intermédias como Leiria, Coimbra e 
Aveiro, não obsta ao reforço dessa bipolaridade, nem parece trazer mais valias – nenhuma 
significativa é apontada no EIA - para as comunidades atravessadas pelo traçado, antes pelo 
contrário, há um claro prejuízo. 
 
Considera ainda que são afectados valores geológicos, hidrológicos, fauna, flora (afectação de 
vários habitats prioritários para a conservação da natureza) e paisagem. Apesar da tentativa de 
“desvio” das populações, há uma série de comunidades populacionais que serão muito 
afectadas, pelo atravessamento e pela proximidade da linha, nos aspectos da saúde, (ruído e 
vibrações) nos aspectos económicos (ocupação e inviabilização de campos agrícolas e outras 
infra-estruturas e recursos económicos, bem como a destruição de estradas e caminhos locais) 
e no aspecto social (efeito de barreira). Acresce ainda a afectação de um significativo conjunto 
de elementos do património cultural, incluindo imóveis de interesse público classificados ou em 
vias de classificação, como por exemplo a Gruta da Senhora da Luz (concelho de Rio Maior) o 
Lagar dos Frades (Ataíja – Alcobaça) Abrigos Paleolíticos (concelho de Leiria) entre outros. 
 
Os impactes em Leiria e freguesias limítrofes são bastante significativos, particularmente no 
caso de se optar pela construção da estação na opção nascente. Tratando-se de uma região 
servida por duas auto-estradas, e pela linha do Oeste, a aposta estratégica de 
desenvolvimento regional e local deveria assentar de forma inequívoca no melhoramento desta 
ferrovia, para passageiros e mercadorias. 
 
Refere ainda os impactes negativos que podem estar associados ao caminho paralelo à linha e 
ao facto de não estar previsto o restabelecimento de todas as estradas e caminhos locais. 
 
Conclui que os impactes negativos são tão elevados a todos os níveis, económico, social e 
ambiental, quer na fase de construção quer na fase de exploração, para todo o troço em 
apreço e em relação a todas as alternativas de traçado propostas. É de parecer que todos os 
traçados propostos e apresentados no EIA deverão ser liminarmente rejeitados. 
 
Considera ainda que face aos prós e contras (impactes positivos e negativos) induzidos por 
esta infra-estrutura deverá ser repensada a necessidade da sua construção. 
 
A Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A. envia cópias dos mapas com a 
implantação da rede construída e projectada para a área do projecto. Solicita que seja avisada 
sempre que existam trabalhos no subsolo, uma vez que poderá existir algum troço da rede não 
representado nos mapas. 
 
A Estradas de Portugal, E.P.E. refere que se encontram finalizados, previstos ou em curso 
vários projectos da rede rodoviária nacional que importa ter em consideração, em função do 
seu grau de desenvolvimento, nomeadamente: 

- IC2-Carregado/Venda das Raparigas – estudo prévio em fase de concurso e que 
será submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Apresenta 
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cartografia com os corredores patenteados que já tiveram em consideração os 
corredores alternativos para o Lote C1. Salienta no entanto que poderão vir a ser 
desenvolvidos outros corredores para o IC2 que se considerem viáveis; 

- IC2 – Venda das Raparigas/S. Jorge - estudo prévio em fase de adjudicação e que 
será submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Salienta que 
face aos objectivos deste estudo, é expectável que os corredores rodoviários a 
desenvolver possam interferir com os do Lote C1, situação que será acautelada; 

- IC2 – São Jorge/Leiria Sul (IC36) – projecto base em fase de elaboração e que será 
submetido a pós-avaliação de Impacte Ambiental. A solução estudada não interfere 
com os corredores do Lote C1; 

- IC2 Leiria Sul/Coimbra Sul - estudo prévio em fase inicial de elaboração e que será 
submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Caso os corredores 
rodoviários a desenvolver interferiram com os do Lote C1, esta situação será 
devidamente acautelada; 

- IC36 – Leiria Sul (IC2)/Leiria Nascente (COL) – EIA em fase de projecto base, 
encontrando-se actualmente em AIA. Apesar de não interferir com os corredores do 
Lote C1, verifica-se que o IC36 não se encontra correctamente marcado nas peças 
desenhadas da RAVE. Anexa cartografia deste troço do IC36; 

- IC9 – Nazaré/Alcobaça/EN1 – submetido a AIA ao abrigo da anterior legislação no 
âmbito do estudo prévio do IC1 – Caldas da Rainha/Figueira da Foz. Verifica-se que 
os Eixos 2.1 e 2.2, entre os km 8+000 e 8+500 e o Eixo 2.3 cerca do km 5+500 
interferem directamente com este lanço do IC9. Uma vez que o projecto encontra-se 
em fase adientada, solicita que sejam adoptadas medidas na DIA para garantir a 
compatibilização dos dois projectos. Anexa esboço corográfico; 

- IC9 – EN1/Nó de Fátima (A1) e Variante à EN243 em Porto de Mós – DIA emitida a 
12 de Maio de 2006. O Eixo 2.2 entre os km 15+500 e 16+500, aparenta interferir  
directamente com o IC9 na zona prevista para o nó de ligação à EN 243. Atendendo 
a este facto, solicita que caso este Eixo seja aprovado, que sejam adoptadas 
medidas  na DIA com vista a garantir a compatibilização de ambos os projectos. 

 
No que diz respeito a infra-estruturas rodoviárias da rede concessionada, constata a existência 
de diversas interferências com a rede concessionada de auto-estradas e em lanços já em 
serviço e considera que estas interferências não estão a ser devidamente equacionadas. 
 
Salienta a afectação de nós de ligação na A8 (Marinha Grande Este e Marinha Grande Sul), na 
A15 o lanço entre Bairradas e Casais da Atalaia e o nó A8/A15, na A1 em Leiria é adicionado 
um novo nó no ramal de ligação, modificando o objecto da concessão. Existem igualmente 
interferências com o nó A8/A17, na A17, junto à Marinha Grande e no IC8 a poente da A1. 
 
Considera que deverá ser garantida a manutenção em serviço da auto-estrada, com as 
indispensáveis condições de segurança, fluidez e comodidade para os utentes. 
 
A Brisa refere que as acessibilidades ao futuro aeroporto de Lisboa, incluídas no contracto de 
concessão, encontram-se em fase de estudo prévio, devendo ser tidas em consideração na 
definição de traçados da Linha de Alta Velocidade, nomeadamente as acessibilidades a Norte. 
 
Informa ainda quais as intersecções das alternativas de traçado da linha ferroviária de alta 
velocidade com as auto-estradas concessionadas à Brisa e à Auto-estradas do Atlântico. 
 
Refere que o SE2.2.4 do Sub-Troço Norte intercepta (cerca do km 32+500) a ligação da A1 (nó 
de Leiria) à Circular Oriente de Leiria, cujo atravessamento está previsto em estrutura 
enterrada (Túnel 4 – Ramalheira). Salienta que a solução a adoptar deverá contemplar as 
melhores técnicas para minimizar a eventual interferência com a actual via em serviço. 
Considerando que está previsto para esta zona específica, um novo nó de ligação ao futuro 
interface modal, este deverá ser previamente analisado pela Brisa e pela EP, E.P.E. uma vez 
que eventualmente poderá alterar os actuais limites da concessão. 
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Considera ainda que se deve respeitar as áreas de servidão “non aedificandi” das auto-
estradas A1 e A17, bem como adequar e implementar as medidas necessárias à 
compatibilização dos diversos projectos.  
 
A Auto-estradas do Atlântico lista as interferências dos traçados com as auto-estradas A8 e 
A15, referindo que no caso da A8, o Eixo 2.7 é claramente mais favorável, uma vez que a 
passagem sobre a via é feita em viaduto, enquanto que no caso do Eixo 2.1 a transposição da 
auto-estrada é feita através de uma passagem inferior, que na fase de construção poderá 
implicar maiores perturbações no tráfego. O Eixo 2.1 interfere ainda com o Nó de Marinha 
Grande Sul, na zona da praça da portagem, sendo também por isso mais desvantajoso. 
 
Apresenta as seguintes recomendações a ter em conta na elaboração dos projectos das obras 
de arte que interceptam as auto-estradas A8 e A15: 

- A obra de arte a construir deverá adoptar uma tipologia perfeitamente semelhante à 
utilizada nas restantes passagens superiores/inferiores englobadas nos sublanços 
em que se venham a inserir, nomeadamente quanto à geometria dos pilares, vigas 
de bordadura, guarda corpos e acrotérios; 

- Deverá ser evitada a descarga das águas pluviais nos vãos situados sobre as auto-
estradas. Caso não seja possível, a descarga deverá ser feita junto aos pilares e 
colocados tubos de queda nos sumidoros, por forma a evitar que as águas possam 
ser projectadas para a via por acção do vento; 

- O cimbre deverá ser concebido de modo a proteger a via de eventuais quedas de 
objectos, e deverá possuir iluminação de sinalização; 

- Durante a fase de construção deverá ser sempre garantido o funcionamento de duas 
vias em cada sentido e um “gabarit” vertical mínimo de 5,0m, de modo a minimizar a 
possibilidade de ocorrência de acidentes por embate de veículos na estrutura de 
protecção; 

- Não deverão ser colocados pilares a menos de 4m da plataforma existente de modo 
a não inviabilizar futuros alargamentos da auto-estrada; 

- Na fase de projecto de execução deverá ser apresentado o faseamento detalhado do 
processo construtivo, o qual deverá explicar claramente as interferências com o 
tráfego da auto-estrada e as consequentes medidas de protecção e segurança; 

- As responsabilidades e obrigações das várias entidades envolvidas no processo 
deverão ser esclarecidas através de celebração de um protocolo, por forma a 
garantir que não existem encargos para a Auto-estradas do Atlântico, decorrentes da 
construção desta obra, tanto na fase de execução como em termos de manutenção 
futura. 

 
A EPAL refere que uma vez que está prevista a travessia do aqueduto do Alviela em aterro, 
esta situação deverá ser devidamente salvaguardada na fase posterior do estudo. 
 
Face às características estruturais e à idade avançada do aqueduto, a EPAL considera que 
não será exequível o aterro previsto. Mesmo a execução de uma estrutura de protecção poderá 
envolver grandes dificuldades na fase de construção, uma vez que implica movimentos de terra 
que poderão descomprimir os terrenos envolventes e consequentemente colocar em risco o 
aqueduto. Refere ainda que o aqueduto terá necessariamente de se manter em serviço, 
durante aqueles trabalhos, o que também poderá originar complicações acrescidas. 
 
Refere também que os corredores apresentados já abrangem em determinados trechos a faixa 
da EPAL. No caso de se efectuar reajustes aos traçados agora apresentados, estes deverão 
ser devidamente acautelados por forma a se evitar qualquer sobreposição com o traçado e 
faixa do aqueduto do Alviela.    
 
A REN informa que as soluções em estudo apresentam várias situações de potenciais 
interferências com as infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte (RNT), nomeadamente 
linhas eléctricas de muito alta tensão e subestações. 
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Anexa CD contendo a informação sobre a localização e a identificação e a identificação das 
infra-estruturas da RNT, existentes, em projecto e em estudo. 
 
Refere ainda que estão previstos os seguintes projectos que podem ter interferência com os 
traçados da linha ferroviária de alta velocidade: 

- corredores em estudo para a futura Linha Batalha – Lavos a 400 kV;  
- infra-estruturas da RNT na região do futuro aeroporto da Ota; 
- abertura de uma nova subestação da RNT na região de Pombal. Para esta nova 

subestação deverão ser desviadas as Linhas Pereiros – Batalha 1 e 2 (a 200kV), a 
Linha Paraimo-Batalha (a 400kV) e também a Linha Lavos-Batalha (a 400kV); 

- construção de uma nova linha, a 400 kV, entre esta nova subestação e a actual 
subestação de Penela; 

- alimentação de duas subestações de tracção da rede ferroviária de alta velocidade, 
uma a partir da subestação de Rio Maior e outra a partir da nova subestação na 
região de Pombal. 

 
É sempre desejável que a compatibilização seja conseguida, no sentido de não causar 
modificações nas infra-estruturas da RNT. Esta recomendação é particularmente importante 
para qualquer das Linhas de Muito Alta Tensão da REN, cuja indisponibilização é 
extremamente difícil, por razões de segurança e estabilidade da RNT, bem como muito 
onerosa para o promotor. 
 
A análise de interferências deverá ser feita, pelos serviços técnicos da REN, sobre o projecto 
de execução da infra-estrutura. Quando a solução de projecto implique modificações de linhas 
da RNT, com alteração da servidão, envolvendo a sobrepassagem ou colocação de apoios em 
novos proprietários, a viabilização das infra-estruturas em presença estará condicionada à 
obtenção das necessárias autorizações dos proprietários. 
 
Informa ainda que o estabelecimento das Linhas da RNT esteve sujeito a condicionalismos 
estabelecidos em DIA. 
 
A ASSIMAGRA considera que o EIA não teve em linha de conta o seguinte: 

− conhecimento entretanto adquirido sobre o maciço calcário estremenho; 
− mecanismos de articulação das diferentes entidades e instrumentos de gestão do 

território; 
− dinâmicas sociais e económicas que entretanto evoluíram; 
− avanços tecnológicos; 
− experiência acumulada em vários anos de gestão orientada para a conservação do 

património natural; 
− enquadramento e avaliação do Sector (industrias extractiva e transformadora), que 

contribui em cerca de 1,5% para o total das exportações do país e representa 0,7% do 
PIB nacional. 

 
Considera que a par da Linha de Alta Velocidade ser considerada um projecto de interesse 
nacional, este Sector também o é e não deverá ser posto em causa por esse projecto. 
 
Refere que não pode haver dúvidas quanto à necessidade de harmonizar os interesses em 
presença e solicita um estudo sistemático de investigação geológica e ambiental, a realizar 
pelo INETI. 
 
Considera ainda que deveria ter-se em conta a palavra do sector, através desta Associação 
empresarial, uma vez que a inexistência de um processo de concertação, fragiliza fortemente o 
projecto proposto . 
 
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo 
administrativo na Agência Portuguesa do Ambiente. 
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8.  SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, desde o dia 6 de Agosto a 9 de Outubro de 
2007, tendo sido recebidos cerca de 3809 pareceres e 12 abaixo-assinado com um total de 
2832 subscritores. 
 
Da análise dos pareceres recebidos durante o período de consulta pública verifica-se que a 
totalidade dos pareceres de cidadãos são contra o projecto, nomeadamente os traçados que 
passam na sua freguesia ou concelho, mas também contra a ligação ferroviária de alta 
velocidade entre Lisboa e Porto. Consideram que esta ligação não apresenta grandes 
vantagens face aos custos previstos e que não diminui significativamente o tempo de viagem 
entre Lisboa e Porto. Consideram que o actual Alfa-pendular é suficiente e que o investimento 
previsto para o projecto de Alta Velocidade deveria ser canalizado para outras áreas, 
nomeadamente saúde e educação. 
 
Relativamente ao Lote C1, verifica-se uma grande participação quer de cidadãos quer de 
entidades nos concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Batalha, Leiria e Pombal. As principais 
razões apresentadas pelos cidadãos para justificar a sua posição são essencialmente as 
seguintes: 

- a fragmentação do território da freguesia/concelho provocará uma diminuição das 
condições de atracção dos investimentos e levando a população a transferir-se para 
os grandes centros urbanos;  

- atravessa vários aglomerados urbanos consolidados, apresentando impactes 
negativos ao nível do ruído, vibrações e qualidade do ar; 

- os traçados irão dividir a freguesia/concelho, provocando um efeito barreira com 
consequências sociais e económicas;  

- provocara uma grande alteração das estradas, caminhos e ruas existentes e o corte 
de acessos a propriedades; 

- implica a demolição de habitações de armazéns e sedes de empresas afectando a 
qualidade de vida das populações;  

- o projecto apresenta importantes impactes na paisagem - intrusão visual da linha 
devido a escavações, aterros e viadutos;  

- aumento dos fenómenos de acumulação de ar frio a montante dos aterros; 
- afectação de terrenos de uso agrícola, florestais, industriais e urbanos, 

nomeadamente o parque industrial Manuel da Mota; 
- afecta áreas de a exploração de inertes e implicando a destruição de recursos 

geológicos;  
- afecta várias infra-estruturas desportivas  e educacionais; 
- terá consequências na saúde pública das populações próximas devido aos campos 

electromagnéticos; 
- impactes negativos cumulativos com outras infra-estruturas, nomeadamente 

gasoduto, linhas de alta tensão, vias rodoviárias e parques eólicos; 
- implica o atravessamento de várias linhas de água e vales com interesse patrimonial 

e ecológico; 
- afectação de património arqueológico; 
- afectação do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros, das grutas, algares e 

aquífero para além de poços, furos e nascentes; 
- afectação de fauna e flora para além da agricultura, ovicultura, suinicultura e 

apicultura; 
- a faixa de servidão imposta por esta infra-estrutura implicará a desvalorização dos 

terrenos e terá consequências ao nível da fixação de população; 
- serão expectáveis impactes negativos significativos ao nível económico para os 

expropriados, uma vez que os valores normalmente atribuídos são muito abaixo do 
valor real. 
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Muitos destes cidadãos propõem soluções/traçados alternativos, nomeadamente a Este da 
Serra dos Candeeiros, no sopé da Serra dos Candeeiros ou junto à A1. 
 
Verifica-se ainda que muitos cidadãos das freguesias onde se localiza o PUEC consideram que 
deveria ser alterada a sua localização mais para Sul ou para Norte, fora dos limites das zonas 
urbanas de Assanha da Paz e Barros da Paz. 
 
Em termos de Câmaras Municipais, verifica-se o seguinte: 
 
A Câmara Municipal de Alenquer conclui no seu parecer que o EIA não reúne condições para 
que autarquia emita parecer favorável, considerando que o EIA apresenta erros e lacunas de 
informação graves, que não permitem validar as conclusões do mesmo e avaliar em rigor os 
impactes do projecto. No que diz respeito ao concelho de Alenquer, a autarquia aponta duas 
falhas, nomeadamente: 

- omissão de qualquer referência ao aterro de resíduos industriais banais, verificando-se 
a ausência da análise de impactes da sobrepassagem do mesmo pelo Eixo 1.1; 

- utilização do anterior Layout do Novo Aeroporto, desconhecendo-se as implicações 
deste facto com o traçado. 

 
A Câmara Municipal de Azambuja considera que o Eixo 1.1 é o mais gravoso em termos 
ambientais, uma vez que corta a meio uma área homogénea de grande qualidade ambiental e 
de paisagem entre as Quintas Históricas de Torrebela e da Santarena. Afecta ainda de forma 
irreversível grandes investimentos turísticos já previstos no PROT-OVT. 
 
Relativamente ao Eixo 1.2 refere que este acompanha a EN 366 e o IC2, devendo por isso 
serem avaliados os impactes cumulativos do projecto com estes eixos viários. Chama a 
atenção para a proximidade deste traçado às povoações de Alcoentre e Quebradas 
considerando que têm que ser adoptadas medidas de minimização do ruído. 
 
A Câmara Municipal de Cadaval refere que em qualquer dos traçados os impactes no concelho 
serão sempre muito reduzidos. Mesmo que seja escolhido o eixo 1.2, mais desfavorável, este 
atravessa uma área florestal, não povoada devendo apenas ter-se em atenção os caminhos 
florestais. As povoações mais próximas são Venda do freixo e Casais da Serra que atendendo 
aos ventos dominantes não sofrerão impactes ao nível do ruído. 
 
A Câmara Municipal das Caldas da Rainha considera que o traçado menos prejudicial para o 
concelho é o correspondente ao Eixo 1.1 e discorda do traçado do Eixo 1.2, uma vez que 
atravessa a povoação das Bairradas, zona habitacional em desenvolvimento. 
 
A Câmara Municipal de Alcobaça rejeita todos os traçados entre Lisboa e Porto apresentados 
sugerindo que os traçados passem a Este da Serra dos Candeeiros. 
 
Contra a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto apresenta os seguintes 
argumentos: 

- não haverá uma redução do tempo de percurso significativa face à actual; 
- existem vias férreas que permitirão resolver problemas regionais, designadamente 

entre Lisboa e a Figueira da Foz (Linha do Oeste) se modernizada e equipada; 
- o IC2 remodelado permitirá ganhos de eficácia em transportes; 
- a melhoria e modernização do actual eixo ferroviário Lisboa/Porto resolverão o 

problema de tempo, conforto, segurança e das mercadorias, sem apresentar 
qualquer inconveniente; 

- o investimento é elevado e não se justifica face à análise custo/benefício. 
 
Considera que nos territórios onde passa a linha ferroviária de alta velocidade irão sofrer as 
seguintes consequências; 
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- alteração da estrutura territorial; 
- nas imediações do traçado haverá menores condições de atracção de investimento; 
- altera as dinâmicas de expansão urbana; 
- aumento dos níveis de ruído para as populações próximas; 
- efeito barreira entre núcleos urbanos consolidados. 

 
Particulariza ainda os seguintes impactes negativos: 

- atravessamento da Benedita, centro empresarial e industrial muito importante; 
- a extracção e transformação de pedra são fortemente afectadas; 
- divisão do concelho de Alcobaça; 
- o Vale do Mogo e as construções de valor arquitectónico (Cister e Caso do Monge 

Lagareiro) serão afectadas; 
- afectação do aquífero.   

  
Relativamente ao troço em avaliação, considera que nenhuma alternativa deveria passar a 
Oeste da serra dos Candeeiros e que as freguesias de Benedita, Turquel, Évora, Prazeres e S. 
Vicente de Aljubarrota e Pataias são fortemente penalizadas com este projecto. 
 
A Câmara Municipal de Porto de Mós considera que os traçados que atravessam o concelho 
não apresentam vantagens, apresentando apenas impactes negativos. 
 
Em relação à solução mais a nascente, junto ao IC2 (EN1) refere que apresenta os seguintes 
impactes negativos: 

- atravessa vários aglomerados urbanos consolidados, apresentando impactes 
negativos ao nível do ruído, vibrações e qualidade do ar para além de afectar 
directamente construções existente ou previstas e provocar efeito barreira; 

- colide com a Zona Industrial de Porto de Mós e afecta o tecido industrial a Sul desta 
Zona, constituído por unidades de transformação de mármores; 

- afecta várias infra-estruturas desportivas e educacionais nomeadamente o campo de 
futebol de Pedreiras, pavilhão polidesportivo da Tremoceira e escola pré-primária da 
Tremoceira; 

- colide com em alguns sítios com o traçado do IC9; 
- afecta áreas de REN, prejudicando os valores naturais a proteger; 
- afecta áreas de RAN prejudicando zonas agrícolas importantes para a economia da 

região; 
- afecta a ETAR de Pedreiras. 

 
Relativamente à solução mais a poente, que atravessa a freguesia do Juncal refere os 
seguintes impactes negativos: 

- afecta áreas de REN, prejudicando os valores naturais a proteger; 
- afecta áreas de RAN prejudicando zonas agrícolas importantes para a economia da 

região; 
- atravessa a ribeira do Juncal, considerado valor ecológico relevante nesta zona; 
- afecta uma grande área de fruticultura intensiva com elevado interesse económico 

para o concelho e região; 
- no limite dos concelhos de Porto de Mós e Alcobaça atravessa áreas de valor 

geológico, algumas em exploração intensiva e que abastecem de matérias primas 
várias unidades industriais de cerâmica de barro branco e vermelho. 

 
A Câmara Municipal da Batalha discorda do Sub-Eixo 2.2.4 o qual considera que terá impactes 
negativos significativos nomeadamente: 

- ao nível microclimático devido à utilização de explosivos; 
- ao nível dos recursos hídricos subterrâneos; 
- destruição de áreas de Carvalhal e destruição de galerias ripícolas; 
- atravessamento de áreas urbanas e agrícolas; 
- maior número de edifícios expostos ao ruído e vibrações; 
- efeito barreira devido à elevada extensão de áreas urbanas atravessadas; 
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- maior afectação de áreas de RAN e REN e de servidão de domínio público hídrico. 
 
Refere que a passagem desta infra-estrutura no concelho irá provocar um efeito de barreira, e 
uma dispersão no território que contradia a estratégia do PDM de concentração da população 
nos aglomerados urbanos. Esta infra-estrutura implica ainda a demolição de habitações. 
Considera a alternativa mais a poente (estação de Leiria-Poente) é mais vantajosa e menos 
dispendiosa  
 
A Câmara Municipal de Leiria apresenta as seguintes considerações relativamente ao projecto: 

5. Total apoio na aposta de projectos ferroviários e nos seus efeitos positivos globais: 
- reforço da coesão económica e social; 
- redução da sinistralidade rodoviária; 
- melhoria da mobilidade demográfica; 
- melhoria da qualidade do ar e redução das emissões de gases com efeito de 

estufa, nomeadamente com a redução de tráfego aéreo e rodoviário; 
- redução de tempos de deslocação; 
- impulso nas deslocações de turismo de lazer. 

6. A opção municipal aposta impreterivelmente na Solução Poente dos traçados previstos 
e nomeadamente, no somatório dos Eixos 2.1 + 2.5 apresentando as seguintes 
considerações: 

- menor conflito com zonas urbanas consolidadas, nomeadamente nas 
freguesias da Maceira e Bidoeira; 

- menores conflitos com as respectivas infra-estruturas locais de urbanidade; 
- minimização de possíveis conflitos sociais / ambientais de ruído, vibrações, 

impactos visuais ou proximidade de equipamentos de uso público/colectivos, 
independentemente das obras de arte propostas para as zonas mais críticas; 

- o projecto contempla um conjunto de medidas minimizadoras dos impactes 
negativos; 

- seria da maior importância, já nesta fase, a consideração de uma outra 
proposta de traçado na Freguesia de Regueira de Pontes, dados os impactes 
verificados e total ausência de alternativas para esta zona; 

- a solução de Estação Poente de Leiria apresenta-se também numa situação 
mais favorável de implantação no território, numa área menos condicionada 
para a sua ampliação, possibilitando acessos mais desafogados e permitindo 
que a estação, por si, impulsione “evoluções urbanas satélites” consequentes 
da localização desta infra-estrutura e do grande eixo socio-económico já 
existente. 

7. O município de Leiria considera que, sendo um dos objectivos da rede ferroviária de 
alta velocidade, o reforço da coesão económica e social, que a decisão de estar 
prevista apenas para passageiros, e estando a Solução Poente próxima de zonas 
industriais de dimensão relevante e sobre o conhecido eixo socio-económico Leiria – 
Marinha Grande, acredita que será de imediato, e a longo prazo, uma opção limitadora 
para a interoperabilidade económica de escala regional e nacional. O reforço do meio 
ferroviário no transporte de mercadorias, em detrimento do modo rodoviário, contribui 
igualmente para a redução de custos ambientais, sociais e económicos à circulação de 
mercadorias ao longo dos anos, até agora não mensuráveis. No entanto está 
consciente dos parâmetros de concepção muito mais exigentes para o tráfego de 
mercadorias.  

8. De acordo com os pressupostos do ponto anterior, sublinha a importância de ser 
elaborado de um “Estudo” sobre a possibilidade de ligação intermodal da LAV com a 
Linha do Oeste; O município de Leiria tem considerações estratégicas definidas na 
revisão do PDM por considerar esta questão fulcral para o sucesso da mobilidade 
ferroviária. De considerar o seu importante carácter distribuidor para redes de nível 
inferior, nomeadamente com a Linha do Oeste existente no Litoral-Centro e por sua 
vez, a sua possível ligação com a Linha do Norte, a norte do concelho de Leiria, no 
sítio geograficamente mais próximo (17Km), podendo ligar assim todas as redes 
existentes com a LAV.  

 
Relatório de Consulta Pública                                                                                                             40 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 - Troço Alenquer (Ota)/Pombal 



 
 
 
 

A opção estratégica da LAV apenas para passageiros reforça a importância deste Estudo 
de Ligação entre as redes ferroviárias convencionais e a um acompanhamento atento 
deste município, no sentido de consertação pró-activa entre o planeamento municipal a as 
estratégias supramunicipais. 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande é favorável ao projecto, reconhecendo a sua 
importância estratégica para o desenvolvimento e reforço da internacionalização da economia 
local e regional. 
 
Não obstante considera que deverá ser revitalizada a Linha do Oeste e promovida a sua 
articulação com a rede ferroviária de alta velocidade. 
 
Considera ainda que deverão ser adoptadas todas as medidas e soluções técnicas que 
garantam a total segurança e redução de impactes negativos sobre o aglomerado urbano de 
Albergaria e garanta uma efectiva participação das autarquias. 
 
A Câmara Municipal de Pombal considera que os traçados que atravessam o concelho deverão 
ser melhorados, devendo ser tido em conta o seguinte: 

− o traçado encontra-se muito próximo da fonte das Cinco Bicas e da fonte da Saúde, 
interceptando a Noroeste a sua área de protecção; 

− os impactes causados pelo traçado junto aos aglomerados urbanos no concelho de 
Pombal são negativos e muito significativos, nomeadamente na qualidade de vida das 
seguintes populações; Cova da Valeira, Vale da Cruz, Vale do Feto, Outeirada, 
Cavada, Vale do Salgueiro, Carnide de Cima, Alto dos Mendes, Regato dos Mendes, 
Crespos, Roussa de Cima, Cavadinha, Barroco, Sazes, Assanha da Paz, Ladeira, 
Barros da Paz e Almagreira; 

− o traçado irá intersectar uma área de exploração de argila e duas de prospecção de 
caulino e várias áreas solicitadas para a concessão mineira de caulino nas freguesias 
de Pombal, Carnide, Meirinhas e Almagreira; 

− deverão ser adoptadas medidas de minimização dos impactes negativos, 
nomeadamente barreiras acústicas e medidas anti-vibração; 

− deve ser efectuado o restabelecimento de todas as vias municipais e locais, caminhos 
agrícolas e florestais existentes por forma a não dificultada a mobilidade das 
populações e as relações entre vizinhos; 

− deverá ser deslocado o PUEC para Sul ou Norte de Assanha da Paz para uma zona 
onde não existam habitações e ser construído um viaduto devidamente isolado (ruído e 
vibrações) em Assanha da Paz. 

 
Das Assembleias e Juntas de Freguesia que participaram na consulta pública verifica-se que 
as pertencentes aos concelhos de Alcobaça e Pombal são contra todos os traçados que 
atravessam a freguesia, assim como a Junta de Freguesia de Maceira, Assembleia e Junta de 
Freguesia de Bidoeira de Cima, do concelho de Leiria. 
 
A Junta de Freguesia de Amor (Leiria) refere que os traçados afectam uma zona habitacional, 
implicando a demolição de algumas habitações e comércios. Considera que apesar de 
projectos desta dimensão implicam sempre impactes negativos, estes deverão ser 
minimizados. Solicitam que seja alterado o traçado para a zona agrária, no sentido de 
minimizar os impactes ambientais na freguesia. 
 
A Assembleia e Junta de Freguesia de Arrabal (Leiria) consideram que a solução mais a 
Poente (SE+LE+NB) não apresenta impactes negativos no ambiente assim como no património 
cultural. Referem que a estação de Leiria Poente numa localização privilegiada, perto das 
Zonas Industriais de Marinha Grande e Barrosa, localizada entre os centros urbanos de Leiria e 
Marinha Grande e com ligação directa à A17 e A8 através do IC36. Referem que as soluções 
mais a nascente afectam as nascentes do rio Lis, lugares de interesse patrimonial na ribeira 
das Chitas e  o sítio Azabuxo/Leiria. Para além disso a estação de Leiria Nascente ficaria 
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demasiado afastada das principais vias de acesso e da importante zona industrial da Marinha 
Grande. 
 
A Junta de Freguesia de Asseiceira (Rio Maior) coloca um conjunto de questões relativas ao 
projecto, não tomando posição. 
 
As Juntas de Freguesia de Juncal e Pedreira (Porto de Mós) remetem abaixo-assinado contra 
os traçados nas freguesias. 
 
Relativamente aos pareceres das associações, verifica-se o seguinte: 
 
A Alambi considera que Portugal não necessita de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e 
Porto, uma vez que a diferença entre o serviço prestado pela linha de Velocidade Elevada 
existente (Alfa pendular) e a proposta linha de Alta Velocidade não justifica o investimento 
necessário. 
 
Refere que não é claro se o local onde começa o lote C1 (a Norte da aldeia de Paços) é 
possível de conjugar com a saída da linha de alta velocidade prevista no actual Plano Director 
do Novo Aeroporto de Lisboa (paralela e junto à pista oeste). Refere ainda que os mapas 
apresentados no EIA continuam a apresentar um layout de plano director já ultrapassado, em 
que a saída da Alta Velocidade se fazia para norte pela zona central do NAL. 
 
A ADEPA é contra o projecto ferroviário de alta velocidade entre Lisboa e Porto considerando 
que deveria ser rentabilizado o Alfa Pendular, melhorando as infra-estruturas necessárias á sua 
plena utilização assim como reabilitar e modernizar a linha do Oeste. 
 
Considera que os impactes positivos na fase de construção serão apenas temporários e que 
não está plenamente justificado que se verificará uma transferência de passageiros do 
automóvel, avião e ferrovia convencional para a alta velocidade. 
 
Em termos de impactes negativos, considera que são numerosos e complexos sendo que não 
são apresentadas medidas concretas para a solução dos problemas. Os principais impactes 
negativos identificados são os seguintes: 

- afectação directa de habitações, empresas e infra-estruturas; 
- afectação pelo Eixo 2.1 do Vale da Ribeira do Mogo, onde existe um conjunto de 

grutas naturais de elevado interesse arqueológico. Este vale encontra-se classificado 
como Zona de Interesse Ecológico Concelhio, e faz parte integrante do programa do 
Museu dos Coutos de Alcobaça; 

- Na freguesia de Turquel, o Eixo 1.1 afecta directamente a Anta do Carvalhal de 
Turquel e o Eixo 2.8 afecta directamente a Gruta das Redondas, também designada 
por Algar do João Ramos; 

- Infiltração de metais pesados através dos terrenos altamente permeáveis; 
- Efeitos electromagnéticos da corrente eléctrica de muito alta tensão. 

 
A Associação dos Agricultores da Região de Alcobaça é contra os traçados que atravessam o 
concelho uma vez que irão promover assimetrias socio-económicas entre as duas partes e 
inviabilizando directa ou indirectamente terrenos de produção hortofrutícola, numa zona onde 
as famílias dependem da actividade primária. Consideram que dever-se-ia apostar na 
renovação e modernização da linha do Oeste para se adequar às necessidades das 
populações. 
 
A ADEPART - Associação para a Defesa do Património de Turquel considera que em Portugal 
não se justifica a implementação de um projecto ferroviário de alta velocidade e é contra os 
traçados a Oeste da Serra dos Candeeiros. Considera que os traçados propostos implicam 
impactes negativos muito significativos, nomeadamente ao nível do efeito barreira. Propõe que 
os traçados passem a este da Serra ou caso se opte pela sua passagem a Oeste da Serra, que 
seja a Este do IC2.  
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A Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis considera que caso seja escolhido o 
Eixo 2.1 (viaduto V7), irá ser afectada a área de maior qualidade e interesse económico do 
Aproveitamento. Assim terá que ser assegurada a continuidade da actividade agrícola, quer 
durante a fase de construção, quer de exploração, garantindo o seguinte: 

− o acesso dos agricultores, proprietários ou rendeiros, aos terrenos por qualquer meio 
de transporte; 

− a passagem da água para rega em quantidade e qualidade normais; 
− a passagem da água de enxugo ou drenagem; 
− a não sobrecarga dos sistemas de enxugo e defesa; 
− terrenos remanescentes de expropriação com áreas e configurações adequadas. 

 
Uma vez que o EIA refere que haverá um caminho paralelo à linha, esta Associação é contra a 
sua passagem no vale, que implica atravessar todas as vias existentes, condicionando a sua 
utilização, nomeadamente se este for vedado e de uso privativo. Recorda que a construção de 
novos caminhos no Aproveitamento e a sua passagem sobre linhas de água obrigará ao 
espeito de uma faixa de protecção livre de vedações, a cinco metros do topo do talude superior 
da linha de água. Os pontões a serem construídos não deverão causar quaisquer 
estrangulamento ou dificuldade á passagem da água. Refere ainda que muitas das linhas de 
água se encontram contidos por margens artificiais em aterro (diques ou motas) e que em 
nenhum caso devem ser rebaixados ou cortados. 
 
Considera que a nova estação de Leiria, respectivos interfaces e estacionamentos, irá 
constituir uma nova impermeabilização de terrenos e que por conseguinte terá de ter a 
drenagem pluvial assegurada. Neste caso a Associação defende que a descarga destas águas 
pluviais se faça directamente nos rios Lena ou Lis, não devendo ser sobrecarregadas 
pequenas linhas de água que não estão dimensionadas para novos caudais. Sugere o recurso 
a bacias de dissipação de energia e retardamento de caudais de ponta. Refere ainda que o 
mesmo deverá ser aplicado às águas de escorrência do viaduto V7. 
 
Embora seja necessário proceder à expropriação de terrenos para a passagem da Linha, esta 
Associação considera que deverão ser os proprietários a decidir se essa expropriação será 
parcial ou total de cada terreno afectado, sempre que a expropriação incida sobre mais de 50% 
da área original. Em nenhum caso deverão ficar parcelas remanescentes com uma 
configuração que não permita o seu adequado cultivo. 
 
Caso durante a fase de construção seja necessário a captação de água, ainda que o 
empreiteiro tenha a devida licença, se tal ocorrer durante o período de Primavera/Verão, esta 
terá de ser articulada com a Associação, dada a necessidade de água para rega. 
 
Manifesta ainda a sua preocupação com o Eixo 2.2, uma vez que esta alternativa irá atravessar 
a zona das Fontes, nascente do rio Lis. 
 
  
A Quercus apresenta as seguintes considerações relativamente ao projecto em avaliação: 

- O EIA parte do pressuposto de que a Ota será a única alternativa de localização do 
Novo Aeroporto de Lisboa. Está-se a efectuar um planeamento estratégico sem que 
esteja decidida a localização do Novo Aeroporto de Lisboa, situação que coloca em 
causa o Estudo Prévio. 

- Ainda que a linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto tenha que 
passar no Oeste, era essencial que existissem outras alternativas para ligação ao 
concelho de Vila Franca de Xira ou a Benavente na margem esquerda do Rio Tejo. 

- Uma grande parte dos problemas ambientais deste projecto encontram-se 
relacionados com a falta de ordenamento do território português e portanto com os 
impactes causados sobre edificações existentes e com o ruído associado a uma 
linha Ferroviária de Alta Velocidade na proximidade de habitações e mesmo de 
aglomerados urbanos, pelo que este factor deverá ser devidamente avaliado. 
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- Existem locais onde é manifesta a necessidade de avaliação de eixos alternativos 
aos propostos. Por exemplo no concelho da Azambuja, na zona de Alcoentre o Eixo 
1.2, passa a menos de 400 metros desta localidade, pelo que deveria ter sido 
avaliada uma outra proposta entre o Eixo 1.2 e o 1.1. 

- No concelho de Alcobaça, existem eixos (1.3; 2.8 e 2.9) que passam dentro do 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros que afectam o Sítio de Importância 
Comunitária da Rede Natura 2000 – Aire e Candeeiros, localização que dadas as 
alternativas existentes, deverá ser evitada. 

- A situação mais problemática em termos ambientais e de ordenamento que o Estudo 
Prévio prevê é o deficiente planeamento dos Eixos em parte do concelho de 
Alcobaça, nomeadamente com a afectação pelo Eixo 2.1. (entre o KM 6 e 7), de um 
importante local para a Conservação da Natureza, o Vale da Ribeira do Mogo. Este 
vale localiza-se entre Casal do Rei e Cadoiço, com a passagem e destruição na zona 
do Carvalhal de Aljubarrota, do canhão fluvio-cársico de relevante interesse 
patrimonial e geológico e de uma vasta área de floresta autóctone, dominada pelo 
Carvalho-português Quercus faginea ssp. brotroi (endemismo ibérico) que abriga 
uma grande diversidade de fauna silvestre. É essencial que esta área seja 
conservada, pelo que deve ser avaliado um novo eixo alternativo para esta zona, ou 
a relocalização/ripagem deste Eixo 2.1, para Leste. 

- Entre o concelho da Batalha e Leiria, o Eixo 2.2 que não devia ser considerado, uma 
vez que entra no Maciço Calcário Estremenho, na zona da Torrinha a Norte da Sr.ª 
da Maunça, passando em túnel com cerca de 1 Km, por baixo da Sr.ª do Monte, a 
cerca de 600 metros a Lesta das nascentes o Rio Lis nas localidade das Fontes. 
Este traçado do Eixo 2.2, com a perfuração do Maciço Calcário, apresenta um 
elevado potencial de interferência com o aquífero que abastece as nascentes, pelo 
que deverá ser abandonado.  

- No concelho de Leiria, o Eixo 2.2, passa a Leste da localidade do Azabucho, onde se 
prevê para a zona o interface da Estação de Leiria nascente, que vai pressionar a 
área limítrofe do Sítio de Importância Comunitária do Azabuxo-Leiria onde existe 
uma espécie prioritária da flora endémica, para conservação, por Decisão da 
Comissão Europeia. 

- Apesar do Desenho do EIA n.º 21.5 – Síntese de Impactes (Esboço Corográfico), 
identificar o Vale da Ribeira do Mogo em Aloobaça como: 

• Sistema do Vale do Mogo - Zona de Interesse Ecológico Concelhio; 
• Zona de Protecção do Carvalhal de Alcobaça – Sítio de Interesse 

Patrimonial; 
• Vale da Ribeira do Mogo – Zona de Interesse Geológico. 

O Desenho do EIA n.º 22.1 – Alternativas Ambientais mais Vantajosas, refere que o 
Eixo 2.1.3, no Sistema do Vale do Mogo é o mais “vantajoso”, apesar de ser 
fortemente impactante. Este facto apenas revela o deficiente planeamento deste 
Estudo Prévio, ao não ter considerado outra alternativa válida, fora de áreas 
sensíveis em termos ambientais e patrimoniais. 

- Na cartografia referente aos Desenhos da REN – existem diversas áreas com 
características do regime da REN, as quais não se encontram delimitadas ou 
devidamente cartografadas nas Cartas da REN e plantas de condicionantes dos 
PDM’s. O caso do Sistema do Vale do Mogo no concelho de Alcobaça no Maciço 
Calcário Estremenho é exemplo deste facto. 

- Também nas condicionantes, são omissos os solos afectos à RAN – Reserva 
Agrícola Nacional, situação que não é aceitável neste Estudo Prévio, apesar da 
afectação de solos com elevado fundo de fertilidade em alguns vales. 

 
Relativamente ao projecto ferroviário de alta velocidade considera que deveria ter sido sujeito a 
um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica e a discussão pública e que face ao 
recente Projecto de Execução de modernização da Linha do Norte promovido pela REFER, 
deverá ser devidamente avaliada a necessidade de efectuar um novo investimento público 
avultado, ao nível da relação custo – benefício, tendo em consideração o escasso período de 
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tempo que é reduzido na ligação do comboio Alfa entre Lisboa e Porto, assim como a avaliação 
do balanço das emissões de CO2. 
 
A Oikos refere que apesar da indiscutível importância da ferrovia enquanto meio de transporte 
mais sustentável – e que na sua opinião deve ser incrementado, quer ao nível do transporte de 
passageiros quer de mercadorias - não é claro, antes pelo contrário, que se afigure necessária 
uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto, tendo em conta os elevados impactes que 
originará. 
 
Considera que são afectados valores geológicos, hidrológicos, fauna, flora (afectação de vários 
habitats prioritários para a conservação da natureza) e paisagem. Apesar da tentativa de 
“desvio” das populações, há uma série de comunidades populacionais que serão muito 
afectadas, pelo atravessamento e pela proximidade da linha, nos aspectos da saúde, (ruído e 
vibrações) nos aspectos económicos (ocupação e inviabilização de campos agrícolas e outras 
infra-estruturas e recursos económicos, bem como a destruição de estradas e caminhos locais) 
e no aspecto social (efeito de barreira). Acresce ainda a afectação de um significativo conjunto 
de elementos do património cultural, incluindo imóveis de interesse público classificados ou em 
vias de classificação, como por exemplo a Gruta da Senhora da Luz (concelho de Rio Maior) o 
Lagar dos Frades (Ataíja – Alcobaça) Abrigos Paleolíticos (concelho de Leiria) entre outros. 
 
Os impactes em Leiria e freguesias limítrofes são bastante significativos, particularmente no 
caso de se optar pela construção da estação na opção nascente. Tratando-se de uma região 
servida por duas auto-estradas, e pela linha do Oeste, a aposta estratégica de 
desenvolvimento regional e local deveria assentar de forma inequívoca no melhoramento desta 
ferrovia, para passageiros e mercadorias. 
 
Refere ainda os impactes negativos que podem estar associados ao caminho paralelo à linha e 
ao facto de não estar previsto o restabelecimento de todas as estradas e caminhos locais. 
 
Conclui que os impactes negativos são tão elevados a todos os níveis, económico, social e 
ambiental, quer na fase de construção quer na fase de exploração, para todo o troço em 
apreço e em relação a todas as alternativas de traçado propostas. É de parecer que todos os 
traçados propostos e apresentados no EIA deverão ser liminarmente rejeitados. 
 
A ASSIMAGRA considera que o EIA não teve em linha de conta o seguinte: 

− conhecimento entretanto adquirido sobre o maciço calcário estremenho; 
− mecanismos de articulação das diferentes entidades e instrumentos de gestão do 

território; 
− dinâmicas sociais e económicas que entretanto evoluíram; 
− avanços tecnológicos; 
− experiência acumulada em vários anos de gestão orientada para a conservação do 

património natural; 
− enquadramento e avaliação do Sector (industrias extractiva e transformadora), que 

contribui em cerca de 1,5% para o total das exportações do país e representa 0,7% do 
PIB nacional. 

 
Considera que a par da Linha de Alta Velocidade ser considerada um projecto de interesse 
nacional, este Sector também o é e não deverá ser posto em causa por esse projecto. 
 
Refere que não pode haver dúvidas quanto à necessidade de harmonizar os interesses em 
presença e solicita um estudo sistemático de investigação geológica e ambiental, a realizar 
pelo INETI. 
 
Considera ainda que deveria ter-se em conta a palavra do sector, através desta Associação 
empresarial, uma vez que a inexistência de um processo de concertação, fragiliza fortemente o 
projecto proposto . 
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Relativamente aos pareceres de empresas verifica-se grande preocupação das mesmas 
relativamente à possibilidade das suas instalações ou interesses serem directamente 
afectados. Alegam que essa afectação directa pode inviabilizar a continuação da actividade, 
implicando impactes negativos bastante significativos ao nível social e económico. Para muitas 
destas empresas, a mudança das instalações não é possível atendendo a um conjunto de 
factores, que passam pelo facto destas não possuírem outros terrenos compatíveis com a 
actividade exercida ou de ser economicamente inviável a deslocação da empresa. Em alguns 
casos, como as empresas de exploração de inertes, a mudança de local não é possível, uma 
vez que ali que se encontram os recursos geológicos. 
 
De referir que as empresas, Auto-estradas do Atlântico, S.A. e Brisa, S.A. referem as 
interferências do projecto com as auto-estradas que lhe estão concessionadas, salientando a 
necessidade de haver compatibilização entre as duas infra-estruturas e de serem mantidos os 
níveis de serviço e de segurança nas auto-estradas durante a construção da linha de alta 
velocidade. A Estradas de Portugal, EPE, enumera as várias interferências com a rede 
rodoviária nacional, quer em exploração quer em projecto, solicitando que sejam adoptadas 
medidas na DIA para garantir a compatibilização das infra-estruturas. 
 
A REN considera que é sempre desejável que a compatibilização dos projectos seja 
conseguida, no sentido de não causar modificações nas infra-estruturas da RNT, uma vez que 
quando a solução de projecto implica modificações de linhas da RNT, com alteração da 
servidão, envolvendo a sobrepassagem ou colocação de apoios em novos proprietários, a 
viabilização das infra-estruturas em presença  estará condicionada à obtenção das necessárias 
autorizações dos proprietários. Refere ainda que estão previstos projectos que podem ter 
interferência com os traçados da linha ferroviária de alta velocidade. 
 
A EPAL refere que uma vez que está prevista a travessia do aqueduto do Alviela em aterro, o 
que face às características estruturais e à idade avançada do aqueduto considera que não será 
exequível o aterro previsto. Mesmo a execução de uma estrutura de protecção poderá envolver 
grandes dificuldades na fase de construção, uma vez que implica movimentos de terra que 
poderão descomprimir os terrenos envolventes e consequentemente colocar em risco o 
aqueduto. Refere ainda que o aqueduto terá necessariamente de se manter em serviço, 
durante aqueles trabalhos, o que também poderá originar complicações acrescidas. Refere 
também que os corredores apresentados já abrangem em determinados trechos a faixa da 
EPAL. No caso de se efectuar reajustes aos traçados agora apresentados, estes deverão ser 
devidamente acautelados por forma a se evitar qualquer sobreposição com o traçado e faixa do 
aqueduto do Alviela.    
 
A Lusitaniagás solicita que seja avisada sempre que existam trabalhos no subsolo, uma vez 
que poderá existir algum troço da rede não representado nos mapas da rede. 
 
A Companhia Logística de Combustíveis, S.A. informa que o Eixo 1.1 (km 9+000) é o que se 
apresenta mais próximo das suas infra-estruturas existentes, referindo que caso o traçado 
deste Eixo seja desviado para Este, pode comprometer os planos de expansão do parque de 
armazenagem de combustível. 
 
A CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A. refere que o Eixo 2.7 colide com a área licenciada 
de exploração das suas pedreiras de mangas e calcários, que se encontram dentro da Área de 
Reserva Geológica de Margas e Calcários da Maceira, implicando uma perda directa de cerca 
de 40 ha, aos quais se acrescenta a distância de segurança mínima que permita a coexistência 
da linha com a pedreira, estimando-se uma área total de cerca de 60 ha. Considera que este 
traçado, a concretizar-se, limitaria fortemente a fábrica Maceira-Liz, podendo levar ao seu 
encerramento, sendo totalmente contra esta alternativa. 
 
Acresce que o encerramento desta unidade, para além dos impactes negativos directos iria 
afectar também um conjunto de outras pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e 
de serviços que trabalham em regime de quase exclusividade ou de forte dependência da 
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fabrica de cimento.Refere ainda que o Eixo 2.1 não apresenta qualquer conflito com as suas 
pedreiras e com a referida área de reserva. 
 
A Cerâmica F. Santiago, S.A. refere que a pedreira Ribeira do Grou é interferida pelo traçado 
do Sub-Eixo 2.1.3 entre o km 11+100 a 11+400, sendo uma afectação que inviabiliza 
completamente a possibilidade de obter outra fonte de matéria prima para a sua fábrica, já que 
este Sub-Eixo atravessa também a outra propriedade em Fontainhas. 
 
A VAC – Vitaliano Adrião Casinhas, Lda informa que o projecto de instalação da pedreira Sr.ª 
da Luz e a relocalização da sua unidade Industrial foi sujeita a AIA. Refere que o limite Oeste 
da propriedade coincide com o Eixo 1.1 e dista cerca de 75m do Eixo 1.2, (km 29+000-Eixo 1.2 
e km 31+800-Eixo 1.1) situação que conflitua com a exploração da pedreira. Solicita que seja 
escolhido o traçado menos gravoso para a continuidade da sua actividade. 
 
A empresa TECNOVIA – Sociedade de Empreitadas , S.A. refere que este projecto afecta 
gravemente a sua pedreira de calcário n.º 4652, denominada Vale da Pedreira, localizada no 
lugar da Quinta da Senhora da Luz, freguesia de Rio Maior (Eixo 1.1 – km 29+000 e Eixo 1.2 – 
km 26+000). Salienta que esta foi sujeita a procedimento de AIA. 
A Adelino Duarte da Mota, S.A. informa que o projecto interfere com as áreas de concessões 
mineira (concelho de Pombal) onde ocorrem jazidas de argilas cinzentas especiais e areia. 
Considerando que se tratam de recursos de elevado interesse para a industria regional e 
nacional e que se encontram protegidas por servidão administrativa, solicita a melhor avaliação 
sobre o assunto. 
 
A Brejos do Moinho - Sociedade Agrícola, Lda (km 16+000 a 17+000? – Eixo 2.1) refere que o 
Eixo 2.1 atravessa a sua propriedade inviabilizando o pomar que está a ser convertido em 
produção biológica. 
 
A empresa Renit – Construção e Obras Públicas, S.A. é proprietária de um imóvel na freguesia 
de Alcoentre, concelho de Azambuja (Plataforma Logística Ota-Carregado-Azambuja - Eixo 1.2 
– km 7+500 e Eixo 1.1 km 9+800) para o qual já obteve licenciamento para lotear uma fracção 
deste em lotes industriais e pretende futuramente licenciar para o mesmo fim as restantes 
fracções. Refere que o Eixo 1.1 atravessa este imóvel, nomeadamente o lote 5 já licenciado, o 
que considerando a área non aedificandi implica que 4 dos 5 lotes aprovados não poderão ser 
edificados apresentando elevados custos para a empresa, para além de desvalorizar o imóvel. 
Relativamente ao Eixo 1.2 refere que irá obrigar a alteração dos planos previstos para o imóvel, 
implicando uma desvalorização do terreno e lesando a empresa nos custos entretanto 
despendidos nesses planos. 
 
A OCNARF Calçado, Lda é contra o atravessamento da Benedita e propõe a passagem do 
traçado no supé da serra dos Candeeiros. 
 
A Nicesal – Nova Indústria de Cintos e Sacos, Lda é contra os traçados apresentados 
considerando que este projecto irá ter impactes negativos muito significativos ao nível 
económico e social sem que as populações afectadas tenham qualquer benefício. 
 
A Jorge e Ramalho, Lda não concorda com os traçados apresentados uma vez que irão afectar 
o desenvolvimento industrial da região. Refere que os traçados mais a Oeste irão afectar 
directamente as suas instalações, implicando enormes prejuízos à empresa. 
 
A JOMARPI, Sociedade de Fabrico e Representação de Calçado, Lda considera que a ligação 
ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto não é necessária para o país e que o 
investimento previsto deveria ser utilizado noutras áreas, nomeadamente saúde, educação e 
apoio às empresas e comércio. Considera que este projecto irá afectar o desenvolvimento da 
Benedita para além de apresentar impactes negativos no ruído. Considera ainda que deveria 
ser realizado um referendo relativamente a este projecto.   
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A Aptus – Fábrica de Pavimentos Aptus, S.A. discorda totalmente do Eixo 1.1, que atravessa a 
vila da Benedita e afecta directamente as instalações da empresa. Este atravessamento é feito 
na diagonal das instalações eliminando completamente o parque de armazém para além de 
parte das instalações fabris. Considerando as características do processo produtivo dos 
produtos de betão a empresa considera que terá que optar pelo seu encerramento, implicando 
o despedimento de cerca de 100 pessoas. 
 
As empresas Transportadora Turquelense, Lda, Assivepe, Lda (Eixo 1.3 km 9+500), Marmocan 
Mármores dos Candeeiros, Lda (Eixo 1.3 km 10+200), Frutaníbal – Comércio Hortofrutícola, 
Lda (Eixo 1.3 km 9+700), Eleutério Transportes Internacionais, Lda (Eixo 1.3 km 9+500), Aníbal 
e Luzia, Lda (Eixo 1.3 km 9+500), Eleutério Serviços de Assistência a Veículos, Lda (Eixo 1.5 
km 2+900) referem que os traçados que passam em Carvalhal de Turquel afectam 
directamente as suas instalações e informam qe não possuem outras para poder laborar. 
 
As empresas A. Coelho S.A., AC Manutenção e Comércio de Veículos S.A., ACTORENT – 
Transporte e Aluguer de Veículos, Lda e TRAIDAC – Comércio e Assesório de Veículos 
Unipessoal, Lda, sediadas em Charneca do Carvalhal, freguesia de Turquel (Eixo 1.3? km 
8+500 a 12+000) referem que as suas instalações serão directamente afectadas, implicando 
graves prejuízos para as empresas e para as famílias que delas estão dependentes. Informam 
que não possuem outro local para se instalar. 
 
O proprietário da Quinta do Chiralhão (Km 11+000 a 11+250 – Eixo 2.1) refere que a afectação 
directa da sua propriedade inviabiliza a sua exploração tanto florestal dos inertes existentes no 
subsolo, nomeadamente argilas. Informa ainda que esta área está consignada como 
exploração de argilas. Solicita que seja atribuído um valor justo de expropriação, no caso de 
ser aprovado o Eixo 2.1. 
 
As empresas Guilhermino Pereira Marques & Outros e Arlindo Carreira Marques & Outros são 
proprietárias de dois terrenos na Zona Industrial de Regueira de Pontes. O terreno da primeira 
empresa tem 4290 m2 e 4 armazéns em construção, o terreno da segunda tem 35200m2 e tem 
14 armazéns. Mostram-se preocupadas pelo facto de estarem demasiado próximos do traçado 
considerando que essa proximidade apenas lhes trará prejuízo. 
 
De salientar ainda os seguintes pareceres: 
 
A Força Aérea Portuguesa (FAP) refere que os traçados propostos abrangem todas as áreas 
de protecção terrestres e as zonas aeronáuticas da Faixa, A, C, D e F do CFMTFA, na Ota. É 
ainda abrangida pelas zonas aeronáuticas, B3,G e E da Base Aérea 5, em Monte Real. 
 
No entanto, atendendo à diferença entre as cotas de terreno e as máximas da servidão, na 
zona da Base Aérea 5, a FAP considera que não há inconvenientes. 
 
Relativamente ao CFMTFA, refere que deverão ser excluídos do projecto os terrenos 
correspondentes a esta Unidade, bem como respeitadas as condicionantes previstas no 
respectivo Decreto de Servidão Militar n.º 41791 de 8 de Agosto de 1958. 
 
 
A ANACOM refere que o projecto intersecta várias zonas condicionadas pela existência de 
servidões radioeléctricas. Recomenda que o projecto não viole as condicionantes previstas nas 
seguintes servidões radioeléctricas de protecção de feixes hertezianos: 

- F.H. Montejunto<>lousã (NAV); 
- F.H. Lisboa<> Montejunto  (NAV); 
- F.H. Leiria<>Figueira da Foz (PTC). 
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ANEXO  I 
 
 

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública 
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LISTA DE ENTIDADES CONVIDADAS A PARTICIPAR NA CONSULTA PÚBLICA DO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – 
 Lote C1 Troço Alenquer (Ota) - Pombal “ 

 
 
NOME MORADA LOCALIDADE 
ANACOM -  Autoridade Nacional 
de Comunicações 

Av. José Malhoa, 12 1099-017 LISBOA 

Associação Nacional de 
Municípios Portugueses - ANMP 

Av. Elias Garcia, 7 – 1º 1000-146 LISBOA 

Associação Nacional de 
Freguesias - ANAFRE 

Rua António Pereira Carrilho, 5 – 3º 1000-046 LISBOA  

Associação Nacional da de 
Conservação da Natureza - 
QUERCUS 

Apartado 4333 1508 LISBOA CODEX 

BRISA – Auto-Estradas de 
Portugal, S. A 

Quinta Torre da Aguilha 
Edifício BRISA 

2785-599 SÃO DOMINGOS DE 
RANA 

Confederação Portuguesa das 
Associações de Defesa do 
Ambiente - CPADA 

Rua Ferreira Lapa, 25 – r/c 1150-155 LISBOA 

Centro de Estudos da Avifauna 
Ibérica - CEAI 

Rua do Raimundo, 119 
Apartado 535 

7002-506  ÉVORA 

Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente / UNL 

FCT / UNL – Quinta da Torre 2825 MONTE DA CAPARICA 

Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e 
Ambiente - GEOTA 

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª 1200 LISBOA 

Liga para a Protecção da 
Natureza - LPN 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187 1500 LISBOA 

REN - Rede Eléctrica Nacional, 
SA 

Av. Estados Unidos da América, 55 - 20.º 
Apartado 5316 

1749-061 LISBOA 

Sociedade Portuguesa de 
Ecologia - SPECO 

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa 
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande 

1749-016 LISBOA 

Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves - SPEA 

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º 1250-140 LISBOA 

APIMINIRAL – Associação 
Portuguesa de Indústria Mineral 

Av.ª Manuel da Maia, 44 – 4.º D 1000-203 LISBOA 

Confederação da Industria 
Portuguesa – CIP 

Av.ª 5 de Outubro, 35 – 1.º 1000 LISBOA 

Centro de Biologia Ambiental da 
faculdade de Ciências de Lisboa 

Rua Ernesto Vasconcelos 1749-016 LISBOA 

Centro de Estudos de 
Planeamento e Gestão do 
Ambiente – CEPGA 

Departamento de Ciências e Estudos do Ambiente 
Quinta da Torre 

2825 MONTE DA CAPARICA 

Centro de Estudos em Economia 
da Energia, dos Transportes e 
do Ambiente - CEETA 

Rua Miguel Lupi, 20 – 4.º 1200 LISBOA 

Conselho Científico / IST Av.ª Rovisco Pais 1000 LISBOA 
Departamento de Ambiente e 
Ordenamento 

Universidade de Aveiro 3800 AVEIRO 

INAC – Instituto Nacional de 
Aviação Civil 

Rua B – Aeroporto de Lisboa 1700-008 LISBOA 

Autoridade Nacional de 
Protecção Civil - ANPC 

Av.ª do Forte em Carnaxide 2795-112 CARNAXIDE 

Universidade de Coimbra Av.ª Dr. Dias Silva 3000 COIMBRA 
Ministério da Defesa Nacional – 
Direcção-Geral de Infra-
Estruturas 

Av.ª Ilha da Madeira 1400-204 LISBOA 

Ministério da Defesa Nacional – 
Força Aérea – Gabinete do 
Chefe do Estado-Maior 

Av.ª da Força Aérea 2724-506 ALFRAGIDE 
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Águas de Alenquer, S.A Rua Sacadura Cabral, nº 22 C r/c 2580-371 ALENQUER 
Águas do Lena, S.A Lote 10 – Célula B 2440-118 BATALHA 
Águas do Oeste, S.A Convento de S. Miguel das Gaeiras 

Gaeiras 
2510-718 ÓBIDOS 

ANA – Aeroportos de Portugal, 
S.A 

Rua D – Edifício 120 – Aeroporto de Lisboa 1700-008 LISBOA 

CLC – Companhia Logística de 
Combustíveis, S.A 

E.N. 366, Km 18 2050 AVEIRAS DE CIMA 

CMP – Cimentos Maceira e 
Pataias 

Maceira 2405-018 MACEIRA LRA 

EDP – Distribuição de Energia, 
S.A 

Rua Camilo Castelo Branco, 43, 2º. 1050 – 044 LISBOA 

Estradas de Portugal, EPE Praça da Portagem 2809-013 ALMADA 
EPAL – Empresa Pública das 
Águas de Lisboa 

Av.ª da Liberdade, 24 1250-144 LISBOA 

LISBOAGÁS GDL – Sociedade 
Distribuidora de Gás Natural de 
Lisboa, S.A 

Rua Miguel Serrano, n.º 9 
Miraflores 

1495-173 ALGÉS 

LUSITÂNIA GÁS – Companhia 
de Gás do Centro, S.A 

AV.ª Dr. Lourenço Peixinho, 242, 1.º 3800 AVEIRO 

Mohave Oil & Gás Corporation Estrada Nacional Casa Padeira 2460 ALCOBAÇA 
Optimus Telecomunicações, S.A Apartado 52121 1721-501 LISBOA 
Portugal Telecom SGPS, S.A Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 LISBOA 
SIMLIS – Saneamento Integrado 
dos Municípios do Lis, S.A 

Rua Anzebino da Cruz Saraiva, 318 - 1ºG 2400-098 LEIRIA 

SMAS – Serviços 
Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria 

Travessa Rua Cooperativa 2,  
S.Romão 

2410-256 LEIRIA 

TAGUSGÁS – Empresa de Gás 
do Vale do Tejo, S.A 

R Conde Ribeira Grande Lote 2 2005-001 VÁRZEA STR 

TMN – Telecomunicações 
Móveis Nacionais, S.A 

Av.ª Álvaro Pais, 2 1649-041 LISBOA 

TRANSGÁS – Sociedade 
Portuguesa de Gás Natural, S.A 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C 1600-209 LISBOA 

VODAFONE  Portugal– 
Comunicações Pessoais,  S.A 

R Tomás Fonseca Torre A,13º 1600-209 LISBOA 

ADEPA – Associação para a 
Defesa e Valorização do 
Património Cultural da Região 
de Alcobaça 

Rua Bernardino Lopes de Oliveira, 13 2460-028 ALCOBAÇA 

ALAMBI – Associação para o 
Estudo e Defesa do Ambiente do 
Concelho de Alenquer 

Apartado 63 2584-909 ALENQUER 

Associação de Defesa do 
Património Cultural de Pombal 

Rua da Torre do Relógio-Velho 
Apartado 136 

3100 POMBAL 

Associação de Defesa do 
Património Cultural e Natural de 
Soure 

Quinta dos Anjos 3130-252 SOURE 

Associação de Defesa do Paul 
de Tornada - PATO 

Apartado 171 2501 CALDAS DA RAINHA 

Associação de Regantes e 
Beneficiários do Vale do Lis - 
ARBVL 

Zona Estação Quinta Picoto 2425 MONTE REAL 

Clube Biológico “Amigos da Vida 
Selvagem” 

Biblioteca Municipal de Alcanena 2380 ALCANENA 
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LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA  
“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto –  

Lote C1 Troço Alenquer (Ota) – Pombal” 
 

NOME MORADA LOCALIDADE 
Redacção do “Jornal de 
Notícias” 

Rua Gonçalo Cristóvão, 195 – 219 4049-011 PORTO 

Redacção da T.S.F. Rádio 
Jornal 

A/c  Sr. José Milheiro  
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301 

1900 LISBOA 

Redacção da Rádio 
Renascença 

Rua Ivens, 14 1200-227 LISBOA 

Redacção do Jornal 
Semanário Sol 

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º 1100-550 LISBOA 

Redacção do Jornal “O 
Expresso” 

A/c Sr. Mário de Carvalho 
 Rua Duque de Palmela, 37-2º 

1200 LISBOA 

Redacção do “Diário de 
Notícias” 

Av.ª da Liberdade, 266 1200  LISBOA 

Redacção do Jornal “Correio 
da Manhã” 

Av.ª João Crisóstomo, 72 1069-043 LISBOA 

Redacção do “Jornal Público” Rua Viriato, 13 1069-315 LISBOA 
Redacção da Agência Lusa Rua Dr. João Couto, Lote C - Apartado 4292 1507 LISBOA CODEX 
Redacção da RTP  Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 LISBOA 
Redacção da SIC Estrada da Outurela 2795 LINDA-A-VELHA 
Redacção da TVI Rua Mário Castelhano, 40 2749-502 

BARCARENA 
Redacção do Jornal Oeste 
Online 

Apartado 501 2504-914 CALDAS 
DA RAINHA 

Redacção da Rádio Cister Av.ª Prof. Joaquim Vieira Natividade, 39 
Apartado 49 

2460-071 ALCOBAÇA 

Redacção da Rádio Voz de 
Alenquer 

Rua Renato Leitão Lourenço, 11 2580-335 
ALENQUER 

Redacção do Jornal Nova 
Verdade 

Rua Renato Leitão Lourenço, 11 2580-335 ALENQUER 

Redacção da Emissora 
Regional Rádio Batalha, Crl. 

Mouratos – Apartado 33 2440-042 BATALHA 

Redacção do Jornal da 
Golpilheira 

Rua do Baçairo, 856 2440-234 
GOLPILHEIRA 

Redacção do Jornal da 
Batalha 

Rua Infante D.Fernando, Lote 2 – porta 2B 
Apartado 81 

2440-901 BATALHA 

Redacção da Empresa de 
Difusão de Rádio, S.A 

Av.ª dos Combatentes da Grande Guerra, Edifício Lis – 10.º 2400-801 LEIRIA 

Redacção da Central FM – 
Lerimédia, Produções e 
Publicidade, Lda. 

Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro 
Quinta da Cascalheira, 8 – Loja 1 

2400-754 LEIRIA 

Redacção da Rádio Liz FM Emissora Regional de Leiria, Rádio Liz, CRL 
Quinta de Sto. António, 9 – 5.º Esq.º 

2415-580 LEIRIA 

Redacção da Rádio Benedita 
FM 

Benedita FM – Produções Radiofónicas, Lda. 
Rua da Rádio, 4 

2475 BENEDITA 
ALCOBAÇA 

Redacção da Rádio Batalha Emissora Regional Rádio Batalha, CRL 
Quinta do Sobrado 

2440 BATALHA 

Redacção da Rádio Clube 
Marinhense  

MG – Rádio e Comunicação da Marinha Grande, Lda. 
Travessa de Vieira de Leiria, 7 

2430-276 MARINHA 
GRANDE 

Redacção da 97 FM Pombal 
Rádio 

97 FM – Rádio Clube de Pombal, CRL 
Rua dos Bombeiros Voluntários, 31 
Apartado 126 

3100-481 POMBAL 

Redacção da Rádio Cardal Av.ª Heróis de Ultramar, 27 – 2.º 3100-462 POMBAL 
Redacção da Rádio Dom Fuas Cooperativa de Informação e Cultura de Porto de Mós 

Rua da Saudade, 18 B 
2480-331 PORTO DE 
MÓS 

Redacção do Jornal Correio de 
Pombal 

Av.ª Heróis do Ultramar, Bloco A – 3.º Dto. 
Apartado III 

3100-392 POMBAL 

Redacção da Empresa 
Jornalística O ECO, Lda. 

Largo do Carmo, 20 – R/c Esq.º 
Apartado 1 

3100-454 POMBAL 

Redacção do Jornal Região de 
Rio Maior 

Av.ª Paulo VI, 11 – 1.º C Fte 2040-325 RIO MAIOR 
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