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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL E EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 
SEM PROJECTO 

 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 
 

4.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

As áreas de estudo a considerar na caracterização do ambiente potencialmente afectado 

serão, naturalmente, variáveis de acordo com as diferentes componentes ambientais. 

 

Os limites mais relevantes serão os concelhos e as freguesias atravessados, as bacias 

hidrográficas e os corredores de 400 e de 80 metros de largura, centrados nos eixos. 

 

Na Ecologia foram consideradas as áreas de interesse natural envolventes dos corredores, 

mesmo quando afastadas alguns quilómetros, na medida em que são importantes para a 

análise de corredores ecológicos. 

 

No caso da Paisagem foi considerada uma envolvente de cerca de 3 km, para cada lado dos 

eixos em estudo. 
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4.2 CLIMA 
 

4.2.1 Metodologia 
 

A abordagem do clima pretende servir de base à avaliação dos impactes microclimáticos, 

apoiando ainda a análise de outros descritores, nomeadamente a qualidade do ar. 

 

A caracterização climática compreende o desenvolvimento das seguintes componentes 

principais: 

 

- Enquadramento climático da região em estudo - São referidos os grandes factores 

determinantes do clima (circulação geral da atmosfera, acção marítima, relevo), 

classificação bioclimática e definição de regiões climáticas. A fonte de informação para 

esta abordagem é a pesquisa bibliográfica. 

- Meteorologia - Procede-se à caracterização macroclimatológica da região em estudo. A 

caracterização é efectuada com recurso a dados das normais climatológicas mais 

recentes publicadas, referentes às estações meteorológicas (climatológicas e 

udométricas) representativas de toda a área em estudo. A descrição das principais 

características do clima nas estações meteorológicas analisadas é apoiada pela 

apresentação de quadros e gráficos, centrando-se na análise do regime térmico, regime 

pluviométrico, humidade relativa, insolação, neve, nevoeiro e geada e regime de ventos. 

Relativamente à precipitação apresenta-se também um mapa de isoietas. 

- Microclimatologia - Considerando situações características de relevo, exposição e de 

ocupação do solo, referem-se e localizam-se as principais situações de ocorrência de 

determinados fenómenos de âmbito microclimático (acumulação de ar frio em zonas de 

baixas, efeito de vertente nebulosa, formação de brisas). As fontes de informação para 

esta análise são a pesquisa bibliográfica e o reconhecimento de campo. 

 

 

4.2.2 Enquadramento climático da área 
 

Ao analisar-se o clima, é necessário ter em consideração a influência dos grandes centros 

de acção da dinâmica atmosférica. Neste aspecto, Portugal (e de uma forma geral a 

Península Ibérica) encontra-se a uma latitude muito sensível, próximo do limite entre a 
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circulação de Oeste e a cintura de altas pressões subtropicais: limite oscilante que, ao longo 

do ano, deixa o país submetido a condições atmosféricas de feição bem diferente. Assim, há 

que ter em conta a presença do jet stream em altitude, responsável pela deslocação da 

frente polar (para norte no Verão e para sul no Inverno) e pelo jogo complexo das massas 

de ar à superfície (Medeiros, 1987). 

 

Há que registar ainda a proximidade a África que influencia igualmente o território 

continental: massas de ar continentais, quentes e secas, são por vezes veiculadas para 

Portugal e influenciam, naturalmente, os tipos de tempo. 

 

Por último, convém referir a influência do oceano e do relevo no clima do país. 

 

Em traços gerais, considera-se que Portugal apresenta um clima mediterrâneo, 

caracterizado por Invernos chuvosos e Estios prolongados e secos. No entanto, conforme as 

regiões e épocas do ano, aquele clima sofre maior ou menor influência atlântica. 

 

A área em estudo compreende uma estreita faixa de orientação geral norte-sul que percorre 

toda a região da Estremadura, a norte da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Entre o início dos eixos e a área de Rio Maior, o Lote C1 desenvolve-se a nascente do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela, que constitui uma importante barreira aos fluxos de 

ar marítimo. A sul de Rio Maior, a Serra de Montejunto (666 m) proporciona uma área de 

relativo abrigo da influência marítima, que não exerce, assim, uma acção directa. 

 

Contrariamente, a norte de Rio Maior, os eixos em estudo desenvolvem-se a poente deste 

sistema montanhoso, representado, de forma marcante, até à área de Porto de Mós, pela 

Serra de Candeeiros (487 m) que, com orientação norte-sul, integra o limite nascente da 

área em estudo. Deste modo, entre Rio Maior e o final do Lote C1, os eixos percorrem uma 

área directamente exposta à influência marítima. 

 

É entre a área de Alcobaça e Marinha Grande, que os eixos se desenvolvem com maior 

proximidade da orla costeira, da ordem de 10 a 15 km. O maior afastamento da linha de 

costa verifica-se na área do início do Lote C1, cerca de 35 km. 
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A área em estudo tem feição atlântica mas apresenta ainda laivos mediterrâneos (que se 

acentuam para sul), pelo que se considera integrada em termos bioclimáticos no Domínio 

Pré-Atlântico que, no território nacional, inclui a maior parte do território a norte do rio Tejo, 

com excepção do Noroeste, dos vales abrigados de Trás-os-Montes e da Cordilheira Central 

(Alcoforado, 1982). No extremo sul da área em estudo, próximo do vale do rio Tejo, 

estabelece-se a transição para o domínio Bioclimático Pré-Mediterrâneo interior que, em 

Portugal continental, se estende a quase todo o território a sul do rio Tejo. 

 

De acordo com o esboço das regiões climáticas de Portugal (Ribeiro, 1988), a área a norte 

de Rio Maior tem clima do tipo marítimo, sub-tipo fachada atlântica. Para sul o clima é 

considerado de transição (entre o clima marítimo de fachada atlântico e o clima continental 

atenuado). Na área em estudo o limite entre os dois tipos climáticos referidos é estabelecido 

pelo sistema montanhoso Montejunto-Estrela, considerado, em termos climáticos, como o 

limite entre o Norte e o Sul de Portugal. 

 

 

4.2.3 Meteorologia 
 

Para a caracterização macroclimatológica da área em estudo, analisaram-se registos 

disponíveis de estações meteorológicas representativas desta área. 

 

Consideraram-se para o efeito as estações climatológicas de Ota, Rio Maior, Alcobaça, 

Marinha Grande, Monte Real/Base Aérea e Crasta Alta. As estações referidas cobrem de sul 

a norte toda a área de estudo, verificando-se que nenhuma estação dista mais de 25 km da 

estação mais próxima. 

 

Para a caracterização do regime pluviométrico recorreu-se, ainda, ao estudo das estações 

udométricas existentes na proximidade, desde que consideradas representativas das 

condições verificadas na área em estudo e que não se encontrem demasiado próximas de 

estações climatológicas analisadas, o que tornaria a sua análise redundante. Os critérios 

referidos levaram à consideração das estações udométricas de Turquel, Maceira/Lis, Leiria 

e Pombal. 

 

No Quadro 4.2.1 apresentam-se as coordenadas geográficas das estações meteorológicas 

analisadas, listadas no sentido sul-norte. 
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Quadro 4.2.1 - Coordenadas geográficas das estações meteorológicas em análise 

Estação meteorológica Latitude Longitude Altitude 

Ota/Base Aérea (1) 39º 07´N 8º 59´W 40 m 

Rio Maior (1) 39º 21´N 8º 56´W 69 m 

Turquel (2) 39º 28´N 8º 59´W 203 m 

Alcobaça (1) 39º 32´N 8º 58´W 75 m 

Maceira/Lis (2) 39º 41´N 8º 53´W 172 m 

Leiria (2) 39º 45´N 8º 49´W 61 m 

Marinha Grande (1) 39º 46´N 8º 56´W 83 m 

Monte Real/Base Aérea (1) 39º 50´N 8º 53´W 52 m 

Pombal (2) 39º 55´N 8º 37´W 65 m 

Crasta Alta (1) 39º 58´N 8º 53´W 68 m 

Fonte: INMG, 1991 

(1) Estação climatológica (2) Estação udométrica 

O período de observação estudado corresponde à Normal Climatológica 1951-80 (INMG, 

1991), último período relativamente ao qual existem dados publicados. 

 

Em quatro das estações meteorológicas o período de observações utilizada nas médias, 

não corresponde à totalidade do período entre 1951 e 1980: estação climatológica de 

Alcobaça (1951-75), estação udométrica de Leiria (1952-80), estação climatológica de 

Marinha Grande (1951-73) e estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-80). 

No caso da estação climatológica de Ota/Base Aérea, alguns dados médios também não 

correspondem ao período 1951-80: Temperatura às 21h (1968-77), Humidade relativa do ar 

(1968-77), nebulosidade (1968-77) e insolação (1957-80). 

 

A localização e registos das estações meteorológicas utilizadas encontram-se no 

Anexo 4.2.1. 

 

 

4.2.3.1 Temperatura 

 

Apresentam-se no Quadro 4.2.2 os parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico 

nas estações climatológicas analisadas, ordenadas de sul para norte. 
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Os parâmetros apresentados demonstram com muita clareza o atenuar das características 

continentais e mediterrâneas e o acentuar das características atlânticas à medida que se 

avança de sul para norte e à medida que se verifica aproximação ao litoral. 

 

As Figuras 4.2.1 a 4.2.6 representam os gráficos termo-pluviométricos das diferentes 

estações climatológicas analisadas. 
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Figura 4.2.1 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-1980) 
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Quadro 4.2.2 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime térmico nas estações climatológicas analisadas (1951/1980) 

Estação climatológica 

Parâmetro do regime térmico 
Ota/Base Aérea Rio Maior Alcobaça Marinha Grande 

Monte Real/Base 
Aérea 

Crasta Alta 

Temperatura média anual 16,1ºC 15,0ºC 14,7ºC 14,2ºC 14,4ºC 14,7ºC 

Temperatura média do mês mais quente 22,4ºC (Agosto) 
21,1ºC (Julho e 

Agosto) 
19,9ºC (Agosto) 19,2ºC (Julho) 

19,4ºC (Julho e 

Agosto) 

19,2ºC (Julho e 

Agosto) 

Temperatura média do mês mais frio 10,2ºC(Janeiro) 9,2ºC (Janeiro) 9,6ºC (Dezembro) 9,0ºC (Dezembro) 9,5ºC (Dezembro) 9,8ºC (Janeiro) 

Amplitude térmica anual 12,2ºC 11,9ºC 10,3ºC 10,2ºC 9,9ºC 9,4ºC 

Temperatura máxima média do mês mais 

quente 
28,4ºC (Agosto) 27,7ºC (Agosto) 25,8ºC (Agosto) 25,1ºC (Agosto) 24,4ºC (Agosto) 24,0ºC (Agosto) 

Temperatura mínima média do mês mais 

frio 
5,9ºC (Janeiro) 4,0ºC (Janeiro) 4,8ºC (Dezembro) 4,0ºC (Dezembro) 4,9ºC (Dezembro) 5,8ºC (Janeiro) 

Temperatura mais alta registada 40,7ºC (Agosto) 45,3ºC (Julho) 41,1ºC (Agosto) 41,1ºC (Agosto) 
38,8ºC (Julho, 

Agosto e Set.) 
40,7ºC (Agosto) 

Temperatura mais baixa registada - 4,2ºC(Janeiro) - 6,2ºC (Fevereiro) 
- 5,5ºC 

(Fevereiro) 

- 8,5ºC 

(Fevereiro) 

- 4,8ºC 

(Dezembro) 
- 4,5ºC (Janeiro) 

Número de dias com temperatura Max. > 

25ºC 
98 dias (Mar. a Nov.) 

90 dias (Mar. a 

Nov.) 

61 dias (Mar. a 

Nov.) 

53 dias (Fev. a 

Nov.) 

40 dias (Mar. a 

Nov.) 

36 dias (Fev. a 

Nov.) 

Número de dias com temperatura Min. < 

0ºC 
3 dias (Nov. a Mar.) 16 dias (Out. a Abr.) 

14 dias (Out. a 

Abr.) 

22 dias (Out. a 

Abr.) 

12 dias (Out. a 

Mar.) 

4 dias (Nov. a 

Mar.) 

Tipo de Verão (*) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Tipo de Inverno (*) Moderado Fresco Moderado Fresco Moderado Moderado 

(*) Classificação de acordo com Daveau (1985) 
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Figura 4.2.2 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Rio Maior (1951-1980) 
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Figura 4.2.3 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Alcobaça (1951-1975) 
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Figura 4.2.4 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Marinha Grande (1951-1973) 
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Figura 4.2.5 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-

1980) 
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Figura 4.2.6 - Gráfico termopluviométrico da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980) 

 

 

4.2.3.2 Precipitação 

 

Na distribuição espacial da precipitação na área em estudo é evidente o aumento dos 

quantitativos pluviométricos com a altitude (valores máximos superiores a 1.600 mm na 

serra de Candeeiros e superiores a 1.000 mm na serra de Montejunto) e a ocorrência dos 

quantitativos mais baixos nas áreas que conjugam menor altitude com uma posição de 

abrigo face à influência marítima, de que o vale da ribeira da Ota, onde se atingem valores 

inferiores a 600 mm, é o melhor exemplo. 

 

A Figura 4.2.7 representa a distribuição espacial da precipitação na área em estudo. As 

Figuras 4.2.8 a 4.2.11 representam, respectivamente, os gráficos pluviométricos de Turquel, 

Maceira/Lis, Leiria e Pombal. 

 

Apresenta-se no Quadro 4.2.3 os parâmetros mais relevantes relativos à precipitação, no 

conjunto das estações meteorológicas analisadas, que se apresentam ordenadas de sul 

para norte. 
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Figura 4.2.7 - Distribuição espacial da precipitação anual na área em estudo  
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Figura 4.2.8 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Turquel (1951-1980) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

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

Precipitação (mm)

 
Figura 4.2.9 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Maceira/Lis (1952-1980) 
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Figura 4.2.10 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Leiria (1951-1980) 
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Figura 4.2.11 - Gráfico pluviométrico da estação udométrica de Pombal (1951-1980) 
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Quadro 4.2.3 - Síntese dos parâmetros mais relevantes relativos ao regime pluviométrico nas estações meteorológicas em análise 

Estação meteorológica 

Parâmetros Ota/ Base 
Aérea 

Rio Maior Turquel Alcobaça Maceira/Lis Leiria 
Marinha 
Grande 

Monte 
Real/Base 

Aérea 
Pombal Crasta Alta 

Precipitação total 

(mm) 
587,3 855,6 955,9 944,8 976,7 922,7 909,4 801,6 1004,4 812,4 

% de precipitação 

no semestre 

húmido (Outubro a 

Março) 

77,1% 78,8 75,9 % 75,8% 77,9 % 77,1 % 75,9 % 75,6 % 76,2 % 76,2 % 

Mês mais pluvioso 
Janeiro 

(84,8 mm) 

Fevereiro 

(127,8 mm) 

Janeiro 

(140,0 m) 

Janeiro 

(145,8 m) 

Janeiro 

(147,0 mm) 

Janeiro 

(146,3 mm) 

Novembro 

(124,1 mm) 

Janeiro 

(117,7 mm) 

Janeiro 

(155,6 mm) 

Janeiro 

(121,8 mm) 

Mês menos 

pluvioso 

Julho 

(2,8 mm) 

Julho 

(3,4 mm) 

Julho 

(3,4 mm) 

Julho 

(5,5 mm) 

Julho 

(6,1 mm) 

Julho 

(14,2 mm) 

Julho 

(6,3 mm) 

Julho 

(6,1 mm) 

Julho 

(6,7 mm) 

Julho 

(4,6 mm) 

Nº dias precipitação 

≥ 0,1 mm 
106 102 118 126 108 105 120 135 119 126 

Nº dias precipitação 

≥ 10,0 mm 
19 30 33 32 34 32 32 95 35 27 

Precipitação 

máxima diária 

124,3 mm 

(Novembro) 

99,3 mm 

(Novembro) 

107,0 mm 

(Agosto) 

78,2 mm 

(Março) 

97,7 mm 

(Janeiro) 

95,0 mm 

(Janeiro) 

85,0 mm 

(Março) 

72,2 mm 

(Março) 

93,5 mm 

(Março) 

69,9 mm 

(Março) 
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O período mais húmido estende-se de Outubro a Março, compreendendo entre cerca de 

75% a 79% da precipitação total do ano. O mês mais pluvioso é geralmente Janeiro. A partir 

de Março verifica-se uma diminuição acentuada da precipitação, atingindo-se os valores 

mínimos em Julho. O mês de Setembro com quantitativos superiores assinala já a transição 

para o período húmido. 

 

 

4.2.3.3 Humidade Relativa 

 

Considera-se que os registos relativos às 9h são, geralmente, uma boa aproximação da 

média dos valores das 24 horas diárias. 

 

No Quadro 4.2.4 apresenta-se, para as estações climatológicas em estudo as variações 

extremas dos valores médios mensais da humidade relativa medidos às 9 horas. 

 
Quadro 4.2.4 - Valores médios mensais extremos da humidade relativa às 9h nas estações 

climatológicas em análise 

Humidade relativa às 9h 
Estação climatológica 

Valor médio mensal mais elevado Valor médio mensal mais reduzido 

Ota/Base Aérea 88% (Janeiro) 65% (Julho) 

Rio Maior 87% (Dezembro) 71% (Junho) 

Alcobaça 87 % (Dezembro e Janeiro) 74% (Maio) 

Marinha Grande 89 % (Dezembro e Janeiro) 74 % (Maio e Julho) 

Monte Real/Base Aérea 90 % (Dezembro e Janeiro) 76% (Maio e Junho) 

Crasta Alta 88% (Dezembro e Janeiro) 73% (Maio) 

 

 

4.2.3.4 Insolação 

 

Entende-se por insolação o tempo de sol descoberto. O valor da insolação pode ser 

expresso em horas ou em percentagem traduzindo o quociente entre a insolação observada 

e a insolação máxima possível no mês ou no ano, dada por tábuas astronómicas. 

 

No Quadro 4.2.5 apresentam-se dados relevantes relativos à insolação nas estações 

climatológicas em análise (excepto a estação de Rio Maior que não apresenta dados para o 

período em análise). 
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Quadro 4.2.5 - Dados relevantes relativos à insolação nas estações climatológicas em análise 

Tempo de insolação (horas 
descobertas) Estação 

climatológica Total de horas 
descobertas 

% face ao total 
anual 

Amplitude de variação das 
médias mensais da % de 

horas descobertas 

Meses com % de 
horas 

descobertas 
inferior a 50 % 

Ota/B. A. 2 763,9 61 45 % (Jan.) – 80 % (Ago.) Jan. 

Alcobaça 2 496,5 56 44 % (Jan.) – 70 % (Ago.) Nov. a Jan. 

Marinha Grande 2 437,2 54 
42 % (Dez. e Jan.) – 63 % 

(Jul e Ago.) 
Nov. a Mar. 

Monte Real/B. A. 2 534,8 55 44 % (Jan.) – 68 % (Ago.) Nov. a Jan. 

Crasta Alta 2 568,6 56 45% (Jan.) – 68 % (Ago.) Nov. a Jan. 

 

 

4.2.3.5 Nevoeiro, geada e neve 

 

O nevoeiro e a nebulosidade são eminentemente característicos do clima atlântico. A sua 

localização e os seus tipos retratam, de maneira expressiva, a diminuição progressiva para 

o interior da influência marítima (Daveau, 1985).  

 

Na área em estudo verificam-se nevoeiros de advecção litorais, nevoeiros de irradiação das 

baixas continentais e nevoeiros das baixas continentais do tipo misto. 

 

Os nevoeiros de advecção litoral verificam-se de modo difuso ao longo de toda a área a 

norte de Rio Maior, que se encontra directamente exposta à influência marítima. Este tipo de 

nevoeiro resulta da condensação da humidade da atmosfera em contacto com as águas 

marinhas frescas. É um fenómeno estival, sensível sobretudo de madrugada quando avança 

mais ou menos profundamente para o interior, arrastando-se ao nível do solo sob a forma de 

baixos estratos. O fenómeno é muito frequente na orla costeira e um pouco menos 

frequente e intenso a uma distância um pouco superior, situação que se aplica à área de 

estudo a norte de Rio Maior (Daveau, 1985). 

 

Os nevoeiros de irradiação das baixas continentais aparecem sobretudo nas noites límpidas 

e frias, de tipo anticiclónico, desde o Outono até à Primavera. O nevoeiro pelicular fica 

limitado, a maior parte das vezes, às baixas onde se acumula o ar frio. Esta acumulação 

resulta da irradiação local e do deslize, ao longo das vertentes, do ar arrefecido e denso 
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(Daveau, 1985). Na área em estudo estes nevoeiros ocorrem sobretudo na baixa do rio da 

Ota, na zona onde se iniciam os traçados em estudo. 

 

O nevoeiro do tipo misto corresponde, na realidade, à sobreposição da influência dos dois 

tipos referidos anteriormente, sendo assinalado, na área em estudo, ao longo dos vales dos 

rios Lena, Lis, Arunca e Ribeira de Carnide. 

 

Na área as vertentes ocidentais das serras de Montejunto, Candeeiros e Sicó apresentam 

comportamento de vertente nebulosa, apresentando um número de dias nebulosos (ou de 

nevoeiro) sensivelmente superior ao dos locais circundantes. 

 

As vertentes nebulosas ocorrem normalmente na periferia dos maciços de colinas ou de 

montanhas, desde que nenhum obstáculo se interponha no percurso das massas de ar 

húmido (Daveau et al, 1985). 

 

A formação de geada encontra-se frequentemente associada a linhas de água nas zonas de 

vale, nas noites mais frias e com vento fraco ou nulo. Este fenómeno é mais frequente no 

vale do rio da Ota, abrigado da influência marítima. 

 

A ocorrência de neve é, na região, um fenómeno excepcional. 

 

No Quadro 4.2.6 apresenta-se o número médio de dias por ano de nevoeiro, neve e geada, 

nas estações climatológicas analisadas. 

 
Quadro 4.2.6 - Número de dias de nevoeiro, neve e geada nas estações climatológicas em análise 

Meteoro Estação 
climatológica Nevoeiro Geada Neve 

Crasta Alta 

33 dias (todo o ano. Max de 

6,5 dias em Agosto e mín. 

de 1,2 dias em Dezembro) 

23 dias (de Outubro a Abril, 

com Máx. de 6,9 dias em 

Dezembro) 

0,1 dias em Fevereiro e 

vestigial em Março 

Monte Real/ 

Base Aérea 

63 dias (Todo o ano. Max 

de 8,7 dias em Setembro e 

min. de 3,6 dias em Março) 

6 dias (de Novembro a 

Março, com Máx. de 2,1 

dias em Janeiro) 

Não se regista ocorrência 

Marinha Grande 

52 dias (Todo o ano. Max 

de 8,1 dias em Agosto e 

min. de 2 dias em 

Novembro) 

30 dias (de Setembro a 

Maio, com Máx. de 9 dias 

em Dezembro) 

Vestigial (Fevereiro) 
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Meteoro Estação 
climatológica Nevoeiro Geada Neve 

Alcobaça 

40 dias (Todo o ano. Max 

de 5,6 dias em Julho e min. 

De 2,2 dias em Março e 

Novembro) 

37 dias (de Outubro a Maio, 

com Máx. de 9,3 dias em 

Dezembro) 

0,3 dias (0,1 em Janeiro e 

0,2 em Fevereiro) 

Rio Maior 
11 dias (de Agosto a Abril. 

Max de 2,5 dias em Janeiro) 

19 dias (de Outubro a Abril, 

com Máx. de 6,4 dias em 

Janeiro) 

Não se regista ocorrência 

Ota/Base Aérea 

31 dias (todo o ano. Max de 

5,4 dias em Janeiro e min. 

de 0,4 dias em Julho) 

Sem dados Vestigial (Fevereiro) 

 

 

4.2.3.6 Regime de ventos 
 

As Figuras 4.2.12 a 4.2.16 representam a rosa-dos-ventos das estações climatológicas em 

análise, com excepção de Rio Maior, para a qual não se dispõe de dados. 

 

Frequência de calmas: 24,9 %
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Figura 4.2.12 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Ota/Base Aérea (1951-1980) 
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Frequência de calmas: 7,7 %
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Figura 4.2.13 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Alcobaça (1960-1975) 

 

 

Frequência de calmas: 22,7 %
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Figura 4.2.14 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Marinha Grande (1951-1973) 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.20 

 

Frequência de calmas: 15,6 %

0

5

10

15

20

25
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Frequência (%) Velocidade média (km/h)

 
Figura 4.2.15 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Monte Real/Base Aérea (1960-1974) 

 

 

Frequência de calmas: 9,5 %
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Figura 4.2.16 - Rosa-dos-ventos da estação climatológica de Crasta Alta (1951-1980) 

 

No Quadro 4.2.7 apresentam-se dados relevantes relativos ao regime de ventos nas 

estações climatológicas analisadas (excepto Rio Maior). 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.21 

Nas estações climatológicas analisadas os ventos dominantes são de norte, seguindo-se o 

rumo noroeste. Constitui excepção a estação de Crasta Alta, com dominância do rumo 

nordeste, seguindo-se o rumo norte. 

 

Relativamente à velocidade do vento destaca-se a estação climatológica de Monte 

Real/Base Aérea com a maior frequência de ventos com velocidade superior a 36 km/h 

(31 dias) e, contrariamente, a estação climatológica de Crasta Alta com a menor frequência 

(6 dias). No entanto, a estação climatológica de Crasta Alta, juntamente com a de Alcobaça, 

são as que apresentam, também, menores frequências de calmas (percentagens inferiores 

a 10%). 

 
Quadro 4.2.7 - Dados relativos ao regime de ventos nas estações climatológicas de Crasta Alta, 

Monte Real/Base Aérea, Marinha Grande, Alcobaça e Ota/base Aérea 

Velocidade do vento 

Estação 
climatológica 

Rumos mais 
frequentes Velocidade média 

Nº dias 
vel. ≥ 36 

km/h 

Nº dias 
vel ≥ 55 

km/h 

Frequência de 
calmas (período 

com velocidade de 
vento inferior a 1 

km/h) 

Ota/B. A. 

N (30,1%), 

NW (13,3%), 

W (9,5%) 

N (17,6 km/h), 

NW (17,8 km/h), 

W (15,3 km/h) 

10 0,3 

24,9% (Max. 36,0%, 

Jan. e min. 15,8%, 

Jul.) 

Alcobaça 

N (26,2%), 

NW (18,7%), 

SW (14,3%) 

N (14,1 km/h), 

NW (12,5 km/h), 

SW (15,4 km/h) 

21 5 

7,7% (Max. 16,5%, 

Dez. e min. 1,0%, 

Jul.) 

Marinha Grande 

N (22,7%), 

NW (21,3%), 

S (7,5%) 

N (14,2 km/h), 

NW (11,3 km/h), 

S (13,3 km/h) 

16 5 

22,7% (Max. 48,4%, 

Dez. e min. 7,1%, 

Mai.) 

Monte Real/B. A. 

N (24,0%), 

NW (18,8%), 

SE (12,0%) 

N (19,2 km/h), 

NW (18,1 km/h), 

SE (11,5 km/h) 

31 0,2 

15,6% (Max. 23,8%, 

Out. e min. 7,2%, 

Jul.) 

Crasta Alta 

NE (22,0%), 

N (17,9%), 

SW (14,6%) 

NE (9,3 km/h), 

N (10,3 km/h), 

SW (11,4 km/h) 

6 2 

9,5% (Max. 16,8%, 

Out. e min. 4,2%, 

Jun.) 
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4.2.4 Microclimatologia 
 

Na região abrangida pelo empreendimento um aspecto microclimático relevante relaciona-se 

com a existência de locais favoráveis à ocorrência de fenómenos de acumulação de ar frio, 

designadamente nas áreas mais deprimidas, correspondentes, sobretudo, aos vales das 

principais linhas de água, nomeadamente os rios Ota, Alcoa, Lis, Arunca e ribeira de 

Carnide. 

 

Estas áreas tendem a apresentar mínimos invernais mais baixos, com nevoeiro bastante 

mais frequente e, ou, maior risco de geada. 

 

Refira-se que os fenómenos de acumulação tendem a ser mais intensos nos casos onde 

ocupações florestais constituem obstáculos aos fluxos descendentes de ar frio, efeito que 

tenderá a ser mais visível no caso do obstáculo ser um aterro. 

 

A possibilidade de ocorrência de nevoeiros é mais elevada na proximidade do mar, uma vez 

que no litoral ocidental vales directamente sujeitos à influência marítima tendem a 

apresentar uma incidência de nevoeiro consideravelmente elevada. Desta situação é bem 

representativa a estação climatológica de Monte Real/Base Aérea, junto ao vale do rio Lis, 

numa área próxima do mar, onde o nevoeiro de advecção litoral penetra com grande 

intensidade (a maior frequência ocorre no período estival) e também é possível a influência 

de nevoeiro de irradiação. 

 

A influência marítima, se bem que tenda a fazer aumentar a frequência de nevoeiros, 

sobretudo estivais, contribui para reduzir o risco de geada que se poderia esperar numa 

área de baixa. Esta situação é também claramente ilustrada pela estação de Monte 

Real/Base Aérea, com apenas seis dias de geada por ano. 

 

Contrariamente, em áreas deprimidas mais afastadas da influência marítima, a frequência 

de nevoeiros é mais reduzida e com máximos invernais (apenas ocorrem nevoeiros de 

irradiação). Por outro lado, a ausência de influência marítima directa traduz-se geralmente 

numa maior incidência de geada. A estação climatológica de Rio Maior é bem ilustrativa 

desta realidade. 
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Uma situação próxima também se verifica na área do vale do rio da Ota, com nevoeiro 

invernal relativamente frequente, típico de uma zona deprimida de feição continental. A 

frequência de geadas deverá ser, nesta área, relativamente importante, ainda que não se 

disponha de dados. 

 

Outro aspecto importante em termos microclimáticos é o efeito de vertente nebulosa, que se 

verifica nas encostas ocidentais das serras de Sicó, Candeeiros e Montejunto, que leva a 

uma frequência de nevoeiros mais elevada. 

 

Em determinadas situações, no período nocturno, a coexistência de acumulação de ar frio 

em zonas de baixas e de arrefecimento das áreas desabrigadas a maior altitude 

(designadamente cimos de serras), favorece a ocorrência de uma faixa a cotas intermédias, 

onde o arrefecimento é menor, constituindo o designado efeito de meia encosta. 

 

Em zonas de relevo contrastado, no interior da área de estudo, reúnem-se condições para 

que em dias de atmosfera estável e nebulosidade escassa ocorram brisas de vale e de 

montanha. De manhã, tendem a soprar ventos provenientes do vale que sobem as encostas 

(brisas de vale), fenómeno que se acentua após o meio - dia e cessa antes do pôr do sol. 

Cerca de uma hora mais tarde os fluxos invertem-se e inicia-se a descida de ar frio das 

encostas para o vale (brisas de montanha), até que ao amanhecer a sequência se torne a 

repetir, desde que a situação atmosférica não se altere (Rettallack, 1985). 

 

Estes fenómenos serão sentidos nomeadamente entre a serra de Montejunto e os vales 

adjacentes a nascente, designadamente o vale do rio da Ota e, com menor frequência (por 

serem mais raras as situações de atmosfera estável e nebulosidade escassa), entre a serra 

de Candeeiros e a depressão de Ataíja, localizada no seu sopé. 
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4.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

4.3.1 Metodologia 
 

A caracterização do estado actual do meio físico, geológico e geomorfológico, bem como a 

evolução previsível na ausência de intervenção, constituem a base de referência para a 

análise dos impactes nestes descritores. 

 

A caracterização que se apresenta baseia-se, fundamentalmente, no Estudo Geológico- 

Geotécnico do projecto, nos aspectos relativos ao enquadramento geológico, geomorfologia, 

tectónica e sismicidade e caracterização litoestratigráfica, dado tratar-se de um estudo que 

compilou informação relevante de diversas fontes, que se apoia em informações específicas 

de sondagens efectuadas no terreno e se encontra especificamente focalizado na área dos 

corredores de desenvolvimento dos eixos em estudo. 

 

Outras fontes de informação utilizadas no presente capítulo compreendem: 

 

- Folhas nº 261, 262, 273, 274, 284, 285, 286, 296, 297, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 

339, 351, 363 e 376 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000; 

- Carta Geológica de Portugal à escala 1:500.000; 

- Folhas nº 22-A (Marinha Grande), 23-A (Pombal), 23-C (Leiria), 26-B (Alcobaça), 26-D 

(Caldas da Rainha), 27-A (Vila Nova de Ourém), 30-B (Bombarral) e 30-D (Alenquer) da 

Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000 e respectivas notícias explicativas; 

- Carta Geomorfológica de Portugal à escala 1:500.000; 

- Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:1.000.000; 

- Contactos com a Direcção Regional Economia de Lisboa e Vale do Tejo, Direcção 

Regional de Economia do Centro, INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação (ex-Instituto Geológico e Mineiro), DGGE - Direcção-Geral de Geologia e 

Energia e Câmaras Municipais. 

 

A abordagem efectuada compreende os seguintes aspectos: 

 

- Enquadramento geológico regional da área em estudo - Identificam-se e caracterizam-se 

as principais unidades estruturais presentes na área em estudo, sobretudo em termos de 
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litologia e estrutura, sendo mencionada a forma como os eixos em estudo atravessam 

estas unidades. 

- Geomorfologia - A descrição apresentada centra-se no desenvolvimento apresentado 

pelo Estudo Geológico e Geotécnico do Projecto, considerando a correspondência 

existente entre as grandes unidades estruturais ocorrentes ao longo da área em estudo 

e as grandes unidades geomorfológicas.  

- Tectónica e sismicidade - Relativamente à tectónica, são identificados os principais 

acidentes presentes, designadamente as falhas activas presentes na área de 

desenvolvimento dos traçados, bem como o tipo de movimento associado. A análise tem 

por base o Estudo Geológico e Geotécnico, bibliografia disponível sobre a área e a Carta 

Neotectónica de Portugal.  

- A abordagem da sismicidade compreende a referência às principais zonas sismogénicas 

que afectam a área e o conhecimento da sismicidade histórica, baseando-se na 

cartografia de isossistas de intensidade máxima. Considera-se também a inserção da 

área no zonamento sísmico do território nacional de acordo com o Regulamento de 

Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) de 1983.  

- Caracterização litoestratigráfica das formações geológicas atravessadas - Esta 

caracterização, incluindo considerações geotécnicas sobre as mesmas, é efectuada, 

apresentando, em anexo (Anexo 4.3.1), o desenvolvimento constante do Estudo 

Geológico e Geotécnico. 

- Recursos geológicos de interesse económico - Os recursos geológicos de interesse 

económico, são descritos e cartografados, com base em elementos fornecidos pelas 

entidades detentoras de informação competentes para o efeito (INETI, Direcção 

Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, Direcção Regional de Economia do 

Centro e Câmaras Municipais).  

- Apresenta-se um quadro síntese das pedreiras/areeiros existentes a distâncias de até 

200 m dos eixos em estudo, bem como a respectiva cartografia. 

- São também referidas e cartografadas áreas de reserva e cativas interferidas por 

eixos/sub-eixos em estudo, bem como áreas potenciais e áreas de exploração 

consolidada/complementar (Desenhos nº 7.1 a 7.9). 

- Referem-se ainda outras áreas de interesse que foram identificadas, designadamente 

áreas pedidas para concessão para a exploração de caulinos e áreas concessionadas 

para a pesquisa de hidrocarbonetos. 

- Recursos geológicos/geomorfológicos de interesse conservacionista - Relativamente a 

recursos geológicos/geomorfológicos com particular interesse conservacionista, quer por 
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motivos científicos, estéticos e outros, é apresentada uma breve caracterização e 

cartografia de todas as eventuais ocorrências ou “sítios” presentes na envolvente dos 

traçados em estudo. A identificação destas ocorrências (que podem ser relevos isolados, 

nascentes, grutas, campos de dolinas, entre outras) baseia-se nos seguintes critérios: 

 Ocorrências consideradas no inventário efectuado pelo Grupo Pro GEO-Portugal. 

Este grupo constitui a secção portuguesa da ProGEO – Associação Europeia 

para a Conservação do Património Geológico, criada em 1992. O objectivo geral 

desta associação é incentivar a conservação do património geológico 

(Geoconservação) e a protecção de sítios e paisagens de interesse geológico (os 

chamados Geótopos) na Europa; 

 Ocorrências consideradas como locais de particular interesse geológico ou 

ocorrências não abrangidas nos itens anteriores mas reconhecidas em trabalho 

de campo e consideradas de particular valor geológico/geomorfológico. 

 

 

4.3.2 Enquadramento geológico regional da área em estudo 
 

A região onde se desenvolvem os eixos em estudo do Lote C1 Alenquer-Pombal localiza-se 

na orla ocidental do país, onde ocorrem fundamentalmente formações sedimentares de 

idade secundária e terciária, designada orla meso-cenozóica. 

 

Como enquadramento, apresenta-se na Figura 4.3.1 um extracto da carta geológica 

1:500.000 centrado na área de desenvolvimento dos traçados em estudo. 
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Figura de dimensão superior a A3 enviada em anexo em formato .dwf 

 
Figura 4.3.1 - Enquadramento geológico da área em estudo 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.28 

 

Nesta região é possível considerar ao longo dos eixos em estudo seis grandes unidades 

estruturais principais, as quais estão representadas nos Desenhos n.º 7.1 a 7.9: 

 

- Bordo Oeste da Bacia Terciária do Tejo (margem direita do rio Tejo); 

- Maciço Calcário Estremenho; 

- Sinclinal de Alpedriz - Porto Carro; 

- Anticlinal Diapírico de Maceira; 

- Sinclinal de Pousos; 

- Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal - Leiria (Milagres) - Pataias 

(Martingança). 

 

Seguidamente descrevem-se as principais características de cada uma destas unidades 

estruturais, fundamentalmente com base no desenvolvimento apresentado no Estudo 

Geológico e Geotécnico do projecto. 

 

 

4.3.2.1 Bordo oeste da bacia terciária do Tejo 

 

Esta unidade, correspondente à bordadura ocidental da bacia terciária do Tejo, é 

interessada entre o início do Lote C1 e Bairradas (junto de Rio Maior). Desenvolve-se nesta 

unidade os trechos entre o km 2+396 e 28+000 do eixo 1.1 e entre o km 0+000 e 25+000 do 

eixo 1.2. 

 

Nesta área ocorrem principalmente formações do Miocénico, representadas por um 

complexo detrítico constituído fundamentalmente por alternâncias de areias e argilas, por 

vezes, com intercalações calcárias (especialmente desenvolvidas na parte superior). 

 

Em termos estruturais verifica-se uma sub-horizontalidade das formações ocorrentes com 

ligeira inclinação geral, inferior a 5° para leste. 

 

As formações encontram-se bem representadas ao longo da zona inicial dos eixos em 

estudo (para sul de Rio Maior), com particular desenvolvimento na zona de Alcoentre e 

Quebradas, onde as camadas atingem espessuras variáveis geralmente entre 1 e 2 m. 
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4.3.2.2 Maciço calcário estremenho 

 

O maciço calcário estremenho é interessado no bordo NW da Serra de Candeeiros, desde 

Bairradas até Turquel, pela parte final dos eixos 1.1 e 1.2 (a partir do km 28+000 e 25+000, 

respectivamente), pelo eixo alternativo 1.3, pela parte inicial do eixo 2.1 desde Turquel até 

Aljubarrota (entre o km 0+000 e 10+500) e pela parte inicial do eixo 2.2 entre Molianos e 

Cruz da Légua (entre o km 0+000 e 14+000). É intersectado, ainda, ao longo do vale tifónico 

Batalha - Porto-Mós, pelo eixo 2.2 entre Cruz da Légua e Cortes (entre o km 14+000 e 

29+000). 

 

A serra de Candeeiros, uma das unidades fundamentais do maciço calcário estremenho, é 

constituída essencialmente por formações rochosas de natureza predominantemente 

calcária, pelo que corresponde à zona de relevo mais acentuada de toda a área em estudo, 

constituindo uma grande estrutura anticlinal de orientação geral NNE – SSW. O núcleo 

desta serra é constituído por formações calcárias muito resistentes do Jurássico médio 

(J2abc) e o bordo NW por terrenos calcários e calco-margosos, predominantemente do 

Jurássico superior, nomeadamente pelas camadas de Montejunto (J3b) e pelas camadas de 

Alcobaça (J3c). A espessura das bancadas calcárias varia geralmente entre 0,5 e 2,0 m, 

encontrando-se estas dobradas e fracturadas. 

 

Ao longo do bordo NW do anticlinal da serra de Candeeiros, onde se desenvolvem os eixos 

alternativos considerados e onde predominam as camadas de Montejunto, verifica-se que as 

bancadas calcárias apresentam uma inclinação geral suave, da ordem dos 15° W, ainda que 

ocorram falhas que podem fazer mudar localmente esta atitude de inclinação. 

 

Nesta área a NW da serra de Candeeiros, atravessada pelos eixos em estudo, encontram-

se valores geológicos/geomorfológicos particulares (Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de 

Ataíja e Campo de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei), os quais se descrevem com 

maior detalhe no ponto 4.3.7.2.6. 

 

O vale tifónico Batalha – Porto de Mós corresponde à zona central e ao flanco E do anticlinal 

tifónico de Porto de Mós, que se estende por Cerro Ventoso, Porto de Mós e Batalha. Trata-

se de um vale preenchido por estreita faixa de margas salíferas do Infralias, limitado por 

importantes falhas de orientação geral NNE-SSW, paralelas ao eixo da estrutura, 
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constituindo o núcleo do anticlinal tifónico em contacto com a serra calcária de Porto de Mós 

(prolongamento para N da serra dos Candeeiros). 

 

Nos flancos W e E desta estrutura diapírica ocorrem formações do Jurássico superior 

constituídas por calcários margosos, margas e grés. Para N, o limite oriental desta estrutura 

diapírica é constituído por falhas longitudinais que estabelecem o contacto com o planalto de 

Fátima, situado mais a E. 

 

 

4.3.2.3 Sinclinal de Alpedriz – Porto Carro 

 

Esta unidade é intersectada entre as localidades de Chãos e Maceirinha, aproximadamente 

entre o km 10+500 e 19+500 do eixo 2.1 e entre o km 0+000 e 6+500 do eixo 2.7. 

 

É constituído por formações de idade compreendida entre o Cretácico inferior e o Pliocénico, 

tratando-se de uma estrutura oval assimétrica, de eixo sensivelmente SW-NE, que passa 

entre Alpedriz e Montes e se estende um pouco a N de Porto Carro. 

 

O núcleo deste sinclinal está preenchido por formações cenozóicas (Pliocénico, Miocénico e 

Paleogénico). Sendo assimétrico, encontra-se uma orla cretácica muito desenvolvida para S 

(intersectada entre Chãos e o rio Cós), e muito reduzida, praticamente ausente, a N desta 

estrutura. 

 

 

4.3.2.4 Anticlinal diapírico de Maceira  

 

Este anticlinal é intersectado entre o km 19+500 e 22+500 do eixo 2.1 e entre os km  6+500 

e 10+000 do eixo 2.7. 

 

Trata-se de uma estrutura, com uma orientação geral NE-SW que apresenta importantes 

falhas longitudinais com a mesma orientação e outras menores, de orientação NW-SE. Ao 

longo destas descontinuidades estabelece-se o contacto entre formações do Jurássico 

inferior e médio com o Jurássico superior. As camadas no flanco norte apresentam 

inclinações da ordem dos 40° a 50° para N, enquanto no flanco sul são superiores, 

inclinando para S, chegando, por vezes, a ser verticais. 
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4.3.2.5 Sinclinal de Pousos  

 

Esta estrutura é interessada entre Cortes e Casal da Quinta, aproximadamente, entre os 

km 28+000 e 39+000 do eixo 2.2. 

 

A idade das formações que o constituem está compreendida entre o Cretácico inferior e o 

Pliocénico. 

 

Trata-se de uma estrutura oval assimétrica, de eixo sensivelmente WSW-ENE, que passa 

por Casal dos Matos e Casal da Ladeira. O núcleo encontra-se preenchido por formações 

do Pliocénico, Miocénico e Paleogénico, apresentando, devido à sua assimetria, uma orla 

cretácica muito desenvolvida para sul, a qual foi intersectada pelo traçado entre a ribeira de 

Curvachia e Mourões. 

 

 

4.3.2.6 Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal - Leiria – Pataias 

 

É intersectada, pelo lado ocidental desde o km 22+000 do eixo 2.1 (Martingança) até ao final 

do projecto e entre o km 10+000 e 14+500 do eixo 2.7, e pelo lado oriental desde o 

km 39+000 do eixo 2.2, junto a Alcaidaria (Casal da Quinta), também até ao final do 

projecto. 

 

Trata-se de uma extensa bacia sedimentar com espessos depósitos terciários, 

predominantemente miocénicos de fácies continental, cobertos, de um modo geral, por um 

complexo pliocénico de fácies marinha e continental, sobre o qual se encontra, por vezes, 

uma cobertura constituída por formações plistocénicas. 

 

As formações miocénicas correspondem a um complexo continental constituído por 

alternâncias de grés argilosos, por vezes conglomeráticos, de argilas e de algumas 

intercalações de níveis margosos com concreções calcárias. 

 

As formações pliocénicas correspondem a um complexo constituído por areias finas a 

grosseiras, com passagens frequentes a níveis de cascalheiras e intercalações argilo-
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arenosas; no topo ocorrem por vezes misturadas com areias finas soltas, eólicas 

plistocénicas. 

 

Esta bacia tem por limite S o alinhamento NE-SW Pombal-Leiria-Pataias, ao longo do qual 

contacta com as estruturas anticlinais diapíricas de Vermoil, Parceiros-Leiria e Maceira. A E 

a bacia terciária termina contra o bordo calcário da serra de Sicó (a nascente de Pombal). 

Para N, a bacia terciária estende-se até à zona de Figueira da Foz. 

 

 

4.3.3 Geomorfologia 
 

A descrição apresentada centra-se no desenvolvimento apresentado pelo Estudo Geológico 

e Geotécnico do Projecto, considerando a correspondência existente entre as grandes 

unidades estruturais ocorrentes ao longo da área em estudo, apresentadas anteriormente, e 

as grandes unidades geomorfológicas. 

 

 

4.3.3.1 Bordo oeste da bacia terciária do Tejo 

 

Esta zona é caracterizada pela presença de relevos arredondados característicos do 

ambiente geológico e litológico existente, verificando-se que a alternância das camadas 

arenosas e argilosas sub-horizontais permitiu a formação de relevos arredondados com 

instalação de rede hidrográfica de vales simétricos ou com pequena assimetria. 

 

A drenagem faz-se geralmente no sentido NW-SE ou W-E, em direcção à planície aluvial do 

Tejo. 

 

Verifica-se, de sul para norte dos traçados, e à medida que se aproxima do bordo da bacia 

terciária, junto ao contacto com o maciço calcário, que as cotas do topo dos relevos vão 

aumentando progressivamente, pelo que, no conjunto, formam uma série de relevos 

arredondados que se desenvolvem entre os 30 m, no inicio dos eixos 1.1 e 1.2, até cerca de 

180 m, junto ao bordo da bacia (zona de Bairradas). 
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4.3.3.2 Maciço calcário estremenho 
 

Devido à sua constituição de natureza predominantemente rochosa calcária, e a 

condicionamentos tectónicos, corresponde à zona de relevo mais acentuada da região 

estudada, onde ocorrem formas características do modelado cársico. 

 

Dada a composição essencialmente carbonatada destas formações e o facto das camadas 

terem sido atingidas por esforços de natureza tectónica, de que resultou o dobramento e, 

em especial, a fracturação das mesmas, criaram-se condições propícias à infiltração de 

águas superficiais, com a consequente dissolução das rochas carbonatadas, conduzindo ao 

aparecimento de formas geomorfológicas características do modelado cársico. 

 

Como resultado dessa dissolução acumularam-se argilas residuais, conhecidas por “terra 

rossa”, as quais cobrem irregularmente os afloramentos rochosos, que constituem a 

plataforma de cotas mais ou menos regulares, entre os 150 e os 170 m. 

 

No maciço calcário é possível verificar que a rede hidrográfica é pobre, ocorrendo por vezes 

pequenas bacias endorreicas, levemente deprimidas, mais ou menos arredondadas, típicas 

do modelado cársico, conhecidas por ovalas e dolinas, as quais se encontram 

irregularmente cobertas por “terra rossa”. Estas bacias endorreicas constituem assim zonas 

preferenciais à infiltração das águas de escorrência superficial que vão alimentar a 

circulação subterrânea. Esta circulação em profundidade, ao longo da rede de fracturas, 

poderá levar à dissolução das formações carbonatadas e ao aparecimento de cavidades 

subterrâneas mais ou menos desenvolvidas (algares). 

 

Na área em estudo, as formas cársicas são particularmente evidentes na Depressão de 

Ataíja e no Campo de Dolinas de Lagoa do Cão e Casal do Rei (descritos com maior detalhe 

no ponto 4.3.7.2.6). 

 

No extremo sul da serra dos Candeeiros, entre o km 28+500 e 29+500 do eixo 1.1 e cerca 

do km 26+250 do eixo 1.2, o maciço calcário é atravessado por linhas de água muito 

encaixadas pertencentes à bacia hidrográfica do rio Maior, as quais resultaram da 

dissolução e erosão intensa das formações calcárias, o que originou vales estreitos e 

escarpados. 
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Também na zona do Carvalhal de Aljubarrota, junto ao km 6+500 do eixo 2.1, verifica-se o 

encaixe acentuado do rio Mogo, provocado pela dissolução e erosão intensa das formações 

do bordo W do maciço calcário, originando um vale estreito e escarpado (este vale é 

descrito com maior detalhe no ponto 4.3.7.2.6). 

 

Ao longo do vale tifónico Batalha – Porto de Mós ocorrem, junto ao km 17+000 do eixo 2.2, 

formações brandas, argilo-margosas, salíferas, do Hetangiano, as quais estão marginadas 

por falhas longitudinais N-S. A sua fácil erosão permitiu o desenvolvimento, ao longo das 

mesmas, do Rio Lena, que corre no sentido S-N, apresentando-se aquela baixa preenchida 

por depósitos aluvionares e níveis de terraços quaternários. 

 

Na parte norte do maciço calcário estremenho, entre Arergões e Pé da Serra, do km 20+000 

a  27+000 do eixo 2.3, a tectónica de fractura determina as condições geomorfológicas 

locais. 

 

Nesta área, a existência de falhas importantes com direcção NNW-SSE, traduzem-se na 

ocorrência de escarpas de falha, que nalguns casos constituem acidentes topográficos de 

grande relevo, como sucede junto ao Pé da Serra, pondo em contacto formações do J4-5 

com formações do J3a-b da serra de Fátima. Trata-se de falhas inversas com grandes 

rejeitos verticais. 

 

Entre Arergões e Alcaidaria as falhas têm sobretudo rejeitos horizontais, onde por vezes se 

injectam rochas doleríticas, pelo que a sua importância na morfologia é menor. 

 

 

4.3.3.3 Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro 

 

Na área onde ocorre este sinclinal a relação entre a morfologia, a estrutura e suas variações 

litológicas é particularmente evidente. 

 

Trata-se de uma estrutura oval, assimétrica, na qual o núcleo é constituído por formações 

detríticas e mais erodíveis do Miocénico e do Pliocénico. 

 

O flanco sul, mais desenvolvido, é constituído principalmente por formações mais 

resistentes, como os conglomerados da base de Cretácico inferior e os calcários e margas 
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do Cretácico superior, os quais inclinam, em conjunto, cerca de 15° para NNW. Nesta área, 

ocorre, entre Juncal e Alqueidão, uma série de relevos alongados no sentido WSW-ENE, de 

cotas entre os 100 e os 150 m, que corresponde a uma “costeira”, em que se observa a 

vertente norte com declives suaves no mesmo sentido das camadas, enquanto a vertente 

sul apresenta declives mais acentuados no sentido contrário ao das camadas. Este relevo 

ergue-se no trecho de atravessamento do eixo 2.2, entre os km 12+300 e 13+000. 

 

Tal dispositivo permitiu o estabelecimento de uma rede hidrográfica com as linhas de água 

principais (rio Alpedriz e rio Cós) a desenvolverem-se concordantemente à direcção das 

camadas, ou seja, segundo o alinhamento WSW-ENE, enquanto as linhas de água 

secundárias se desenvolvem preferencialmente segundo os alinhamentos NNW-SSE. 

 

 

4.3.3.4 Anticlinal diapírico de Maceira  

 

Trata-se de uma área dominantemente calcária, constituindo relevo suavemente 

arredondado, de cotas mais elevadas que a envolvente, da ordem dos 180 m, junto a A-de-

Barbas, cerca do km  20+500 do eixo 2.1, e que atinge cotas da ordem dos 150 m nos seus 

bordos. 

 

 

4.3.3.5 Sinclinal de Pousos 

 

Nesta estrutura oval, assimétrica, com as camadas mais recentes, pertencentes ao 

Cenozóico (Pliocénico, Miocénico e Paleogénico), a zona central corresponde a uma 

plataforma alongada no sentido E-W, de composição areno-conglomerática do Pliocénico, 

de cotas de cerca de 150 m. 

 

As linhas de água que divergem desta plataforma correm para N, em direcção à ribeira da 

Caranguejeira, e para sul, em direcção ao ribeiro das Chitas. Ambas as ribeiras correm de E 

para W, em direcção ao rio Lis. 

 

A erosão provocada nos bordos da plataforma pliocénica pela rede hidrográfica 

estabelecida, permitiu o afloramento das formações miocénicas e paleogénicas detríticas. 
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As formações cretácicas, de natureza calcária e margosa, mais resistentes, que se 

desenvolvem a S do ribeiro das Chitas, no flanco S do sinclinal, formam um alinhamento de 

relevos mais elevados, cujas cotas podem ultrapassar os 200 m. 

 

 

4.3.3.6 Bacia de subsidência terciária a NW do alinhamento Pombal-Leiria-Pataias 

 

Este complexo detrítico é fundamentalmente constituído na base por formações areno-

argilosas do Miocénico, cobertas por depósitos arenosos com seixos do Pliocénico, 

formando uma zona planáltica constituída por uma série de plataformas alongadas no 

sentido N-S, recortadas pelos principais vales da região, de constituição miocénica. 

 

O topo corresponde geralmente aos depósitos de Pliocénico e que se dispõem a cotas entre 

os 100 e os 150 m, descendo suavemente de E para W. Na parte intermédia, a zona 

planáltica é atravessada no sentido SSE-NNW pela baixa aluvionar do rio Lis, o qual é 

atravessado pelo eixo 2.1 entre Barreiros e Regueira de Pontes (km 35+000 a 36+000). 

 

Ocorrem depósitos de terraços quaternários em ambas as margens, correspondendo a 

baixa do rio Lis (a cotas muito baixas, entre 10 a 15 m) a um preenchimento de depósitos 

aluvionares compressíveis. 

 

O preenchimento aluvionar de outras linhas de água secundárias é bem mais reduzido. 

 

 

4.3.4 Tectónica e sismicidade 
 

4.3.4.1 Enquadramento tectónico 

 

Em termos tectónicos, a região foi atingida predominantemente por esforços compressíveis, 

de orientação NW-SE a W-E, que originaram vários acidentes tectónicos de orientações 

variáveis entre NW-SE e NNE-SSW. 

 

Na bacia terciária do Tejo - caracterizada, do ponto de vista estrutural, pela sub-

horizontalidade das camadas miocénicas - verifica-se que a inclinação das camadas é 

interrompida pela existência de algumas falhas. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.37 

 

A norte da zona de Bairradas, os eixos estudados interessam formações jurássicas de 

natureza predominantemente calcária (que se estendem até à zona de Aljubarrota, no caso 

dos eixos que se desenvolvem por poente, e até Cortes, no caso dos eixos que se 

desenvolvem por nascente). 

 

Nestas áreas os terrenos foram atingidos por esforços de natureza tectónica de que resultou 

o dobramento e, em especial, a fracturação das camadas. Em associação com as falhas, é 

vulgar ocorrer uma fracturação local e um diaclasamento mais intensos, os quais criam 

condições propícias à infiltração das águas de escorrência superficial. 

 

Assim verifica-se que as zonas cársicas topograficamente depressionadas, correspondentes 

a pequenas bacias endorreicas, se relacionam, em geral, com zonas de maior fracturação, 

segundo alinhamentos mais ou menos definidos. 

 

Por outro lado, conforme referido anteriormente, a existência de falhas importantes, traduz-

se, ainda, na zona do maciço calcário, pela ocorrência de escarpas de falha que podem 

constituir acidentes topográficos de grande relevo. 

 

É exemplo a importante escarpa de falha de grande rejeito vertical que limita a W o planalto 

da Serra de Fátima, a qual apresenta direcção geral sensivelmente NNW-SSE e intersecta o 

eixo 2.2 junto ao km 26+750, prolongando-se desde Pé da Serra (junto a Cortes) para sul, 

passando por Reguengo do Fetal. Ao longo desta falha, que constitui um cavalgamento, 

verifica-se a compressão de formações do J3 sobre formações do J4 na zona de Pé da 

Serra. 

 

Na zona do vale tifónico Batalha - Porto de Mós, junto ao km 17+000 do eixo 2.2, 

encontram-se as margas salíferas hetangianas, que se encontram marginadas por duas 

falhas longitudinais com direcção N-S a NNE-SSW. Estas falhas estão relacionadas com 

tectónica diapírica. 

 

Por outro lado, na área do anticlinal diapírico da Maceira, com orientação geral NE-SW, 

ocorrem importantes falhas longitudinais com a mesma orientação e outras de menor 

importância, com orientação NW-SE. 
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Ao longo destas descontinuidades estabeleceu-se o contacto por falha entre formações do 

Jurássico inferior com o Jurássico superior, verificando-se que as camadas no flanco norte 

apresentam inclinações da ordem dos 40° a 50° N, enquanto que no flanco sul as 

inclinações são maiores e dão-se para sul. 

 

No geral, a tectónica de dobramento apresenta um papel menos relevante que a tectónica 

de fractura, uma vez que as camadas apresentam dobramentos suaves ao longo dos eixos 

em estudo, acompanhando a orientação geral das grandes unidades. 

 

As camadas apresentam-se, de uma maneira geral, levemente onduladas, com inclinações 

geralmente entre 10° a 30°, pelo que as variações bruscas observadas com valores 

elevados da inclinação se devem à ocorrência de falhas que fazem mudar rápida e 

localmente a sua atitude. 

 

 

4.3.4.2 Neotectónica 

 

A abordagem que se apresenta baseia-se na Carta Neotectónica de Portugal Continental à 

escala 1/1.000.000 (Cabral e Ribeiro, 1988). 

 

Segundo esta fonte, o alinhamento Pombal-Leiria (Milagres)-Pataias (Martingança), de 

orientação geral NE-SW, é uma falha activa provável e com tipo de movimentação 

desconhecido. Este alinhamento intersecta os eixos em estudo na zona de Maceira, cerca 

do km  21+500 do eixo 2.1, e cerca do km 10+000 do eixo 2.7, junto a A-dos-Pretos. Na 

zona a NE de Milagres, entre Alcaidaria e Casal da Quinta, considera-se que este 

alinhamento intersecta o eixo 2.2, cerca do km 39+000. 

 

O eixo 2.1 é intersectado, entre o km 34+000 e 37+000, por uma estrutura diapírica activa 

provável a certa, a qual corresponde à depressão de Gandara dos Olivais, onde se 

estabeleceu a baixa aluvionar do rio Lis. Esta depressão separa o diapiro de Monte Real, 

situado a N, do diapiro de Leiria-Parceiros, situado mais a S e em posição oblíqua em 

relação ao primeiro. A depressão está cortada, no limite ocidental, por uma falha de 

orientação sensivelmente N-S, que passa a W de Moinhos da Barosa, cerca de 1 km a sul 

do km 34+000 do eixo 2.1. 
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O vale tifónico Batalha-Porto de Mós corresponde a uma estrutura diapírica activa certa e 

que a falha de orientação sensivelmente N-S, que se estende para N daquela estrutura, 

corresponde a uma falha activa provável. Este acidente intersecta o eixo 2.2 cerca do 

km 17+000. 

 

Há ainda a considerar um alinhamento proveniente da estrutura anticlinal complexa das 

serras de Buarcos-Verride que se prolonga de NW para SE e inflecte para SSE ao longo da 

bacia do rio Carnide. Admite-se que este alinhamento possa intersectar na zona mais a 

norte, entre Carnide de Cima e Vale da Cruz, traçados em estudo (sub-eixos 2.5.1, 2.1.6 e 

2.2.4). Trata-se de falha activa provável a certa, com desligamento horizontal. 

 

Na Figura 4.3.2 apresenta-se, com base na Carta Neotectónica de Portugal, os acidentes 

neotectónicos na área de desenvolvimento dos traçados estudo. 

 

 

4.3.4.3 Sismicidade 

 

O território português tem como principais pólos de actividade sísmica a falha Açores-

Gibraltar (sismicidade inter-placa) e a falha inferior do Tejo (sismicidade intra-placa). 

 

De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados do ex-Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica na carta de isossistas de intensidades máximas (ver 

Figura 4.3.3), as intensidades sísmicas máximas terão atingido o valor IX (escala de Mercalli 

modificada) sensivelmente na metade sul da área em estudo e, na restante área, o valor 

VIII. 

 

Para efeitos da quantificação da acção dos sismos considera-se o país dividido em quatro 

zonas, que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D, de 

acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP) de 1983 (ver Figura 4.3.3). 
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Figura 4.3.2 - Acidentes neotectónicos na área de desenvolvimento dos traçados em estudo 
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Figura 4.3.3 - Zonamento sísmico de Portugal continental (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio) e 

carta de isossístas de intensidade máxima (INMG, 1986) 

 

De acordo com este zonamento, a área em estudo que se integra no território dos concelhos 

de Alenquer e Azambuja encontra-se incluída na zona sísmica A, de maior risco sísmico, à 

qual corresponde o valor de 1,0 para o coeficiente de sismicidade. 

 

A restante área inclui-se na zona sísmica B de médio/elevado risco sísmico, na qual o 

coeficiente de sismicidade assume o valor de 0,7. 

 

 

4.3.5 Caracterização litoestratigráfica 
 

A caracterização litoestratigráfica da área de desenvolvimento dos eixos em estudo, 

efectuada com base em consulta bibliográfica e em dados de prospecções efectuadas no 

âmbito do projecto, é apresentada em detalhe no Anexo 4.3.1, que transcreve a 

caracterização constante do Estudo Geológico e Geotécnico. 
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A representação cartográfica das litologias presentes na área em estudo apresenta-se nos 

Desenhos n.º 7.1 a 7.9. 

 

 

4.3.6 Recursos geológicos de interesse económico 
 

Conforme referido anteriormente, o levantamento das situações relevantes relativas a 

recursos geológicos com interesse económico efectuou-se com base no contacto das 

entidades competentes neste domínio: INETI, DGGE, Direcção Regional de Economia de 

Lisboa e Vale do Tejo e a sua congénere do Centro e Câmaras Municipais. 

 

As ocorrências identificadas incluem pedreiras e areeiros licenciadas em exploração e 

outras áreas relativas a recursos geológicos com valor económico, designadamente áreas 

de reserva, cativas e áreas pedidas para concessão para exploração de depósitos minerais 

(caulino). 

 

Os aspectos relacionados com águas minerais e de nascente (concessões, perímetros de 

protecção, contratos de prospecção e pesquisa) não são aqui desenvolvidos, remetendo-se 

a sua análise para o capítulo 4.4 (Recursos Hídricos Subterrâneos). 

 

 

4.3.6.1 Pedreiras/areeiros 

 

A informação relativa às pedreiras e areeiros licenciados na área em estudo foi facultada 

pela Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo e pela Direcção Regional de 

Economia do Centro. 

 

No Anexo 4.3.2 referenciam-se pedreiras e areeiros licenciados referenciados por estas 

entidades no território dos concelhos atravessados pelos eixos em estudo, num quadro onde 

se indica o número de código de cada pedreira, a sua denominação, a entidade exploradora 

e a localização administrativa (concelho e freguesia). 

 

Face à grande quantidade de pedreiras e areeiros existente apresenta-se no Quadro 4.3.1 

uma listagem das pedreiras licenciadas, ou com licenciamento em curso, que se encontram 

até 200 m do eixo mais próximo (considerando os limites exteriores da pedreira ou areeiro, 
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de acordo com a informação disponível). Para estas pedreiras e areeiros indica-se, além dos 

aspectos anteriormente referidos, a substância que é explorada e a sua localização em 

relação ao eixo/sub-eixo mais próximo. A representação cartográfica destas pedreiras e 

areeiros apresenta-se nos Desenhos n.º 7.1 a 7.9. 

 

 

4.3.6.2 Áreas cativas e de reserva 

 

As áreas cativas são áreas que podem ser sujeitas a esta classificação por parte do 

Governo, através de portaria, quando a exploração de determinadas massas minerais aí 

existentes se considera de relevante interesse para a economia nacional, impondo 

condições especiais para a sua exploração. 

 

As áreas de reserva são áreas definidas pelo Governo, mediante decreto regulamentar, para 

o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

 

Na área em estudo são atravessadas áreas cativas e de reserva nas áreas de Maceira-

Leiria e de Barracão-Pombal. A localização destas áreas cativas e de reserva, face aos 

eixos em estudo, apresenta-se nos Desenhos n.º 7.1 a 7.9. 

 

Surge ainda representada na cartografia a área cativa para argilas de Pelariga-Redinha. No 

entanto esta área não é atravessada por qualquer dos traçados em estudo, encontrando-se 

a cerca de 4 km a nascente do final do sub-eixo 2.5.3. 
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Quadro 4.3.1 - Listagem das pedreiras e dos areeiros existentes até uma distância de 200 m do eixo em estudo mais próximo 

Identificação da pedreira Localização 

Nº Denominação 
Entidade exploradora Substância explorada 

Concelho Freguesia Localização face ao eixo mais próximo 

9 (*) 
Martigança - 

Maceira  

CMP-Cimentos Maceira e 

Pataias, S.A. 
Calcários e margas Leiria Maceira km 8+300 a 9+000 do eixo 2.7 

4199 Achadas 
CMP-Cimentos Maceira e 

Pataias, S.A. 
Calcários Leiria Maceira 20 m a oeste do km 8+500 do eixo 2.7 

4652 Vale da Pedreira 
Tecnovia – Soc. de 

Empreitadas, S.A. 

Calcário para Cons. Civil e 

obras públicas 
Rio Maior Rio Maior km 29+460 a 30+200 do sub-eixo 1.1.3 

5300 (**) Os Penedos 
António da Silva Ferreira 

Gonçalves 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

Prazeres de 

Aljubarrota 
50 m a este do km 2+300 do eixo 2.9 

5382 Maranho Nº 6 Adelino Duarte da Mota, S.A. Argila comum Pombal Pombal 
160 m a este do km 13+500 do sub-eixo 

2.5.2 

5398 Senhora da Luz 
Riobritas – Soc. Produtora 

de Britas do Centro, Lda. 

Calcário para Cons. Civil e 

obras públicas 
Rio Maior Rio Maior 

160 m a este do km 31+000 do sub-eixo 

1.1.3 

5764 Vale da Neta 

Sarbloco-Soc. De Areias e 

Blocos e Fabricados de 

cimento, Lda. 

Areias comuns 
Marinha 

Grande 

Marinha 

Grande 

200 m a sueste do km 28+600 do sub-eixo 

2.1.5 

6231 Ribeira do Grou 
Cerâmica F. Santiago & 

Filhos, Lda. 
Argila comum Alcobaça Cós km 11+100 a 11+400 do sub-eixo 2.1.3 

6501 Lagoeira 
Germano e Nogueira, 

Mármores, Lda. 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

Prazeres de 

Aljubarrota 
120 m a sueste do km 4+300 do eixo 2.10 

20128 (***) 
Farpedra-exploração de 

Pedreiras, Lda. 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 

180 m a sueste do km 6+300 do sub-

eixo 2.3.2 

20178 (****) Casais de Cima 
Mármores de Santa Teresa, 

Lda 

Calcário sedimentar 

ornamental 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 

150 m a sueste do km 7+400 do sub-eixo 

2.3.2 
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Identificação da pedreira Localização 

Nº Denominação 
Entidade exploradora Substância explorada 

Concelho Freguesia Localização face ao eixo mais próximo 

40004 (*****) Sousa & Catarino, Lda. 
Aterro para rejeitos de 

calcário 
Alcobaça 

S. Vicente de 

Aljubarrota 
km 5+240 a 5+340 do sub-eixo 2.3.2 

2501358 Pega 
Argilis – Extracção de Areias 

e Argilas, Lda 

Areias para Cons. Civil e 

obras públicas 
Leiria 

Souto da 

Carpalhosa 

40 m a sueste do km 34+500 do sub-eixo 

2.1.5 

2501697 Casalito-Barreiro A. Esperança Pereira, Lda Calcário para calçada Leiria Barosa 
90 m a noroeste do km 4+300 do sub-eixo 

2.5.1 

(*)  a pedreira nº 9 (Martingança – Maceira) sobrepoem-se parcialmente à pedreira nº 4199 (Achadas). 
(**)  Pedreira abandonada sem baixa de exploração. 
(***) Informação não disponível, (o processo de licenciamente não teve continuidade). Não tem cartografia diponível. 
(****) Sem licenciamento em vigor, (o processo de licenciamento não teve continuidade). Não tem cartografia diponível. 
(*****) Informação não disponível, licenciamento em curso. 
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4.3.6.2.1 Área de Maceira-Leiria 

 

Na área de Maceira-Leiria ocorrem jazidas de margas e calcários margosos que constituem 

matérias-primas indispensáveis à laboração da cimenteira ai instalada, com interesse 

económico relevante ao nível regional e nacional. Com o objectivo de proteger estes 

recursos foi declarada a Área Cativa para calcários e margas de Maceira-Leiria, pela 

Portaria nº 447/90, de 16 de Junho, com uma área de cerca de 2,5 km2 entre Maceira, 

Maceirinha, A-do-Barbas e Venda dos Pretos. Esta área inclui as pedreiras actuais e é 

atravessada pelo eixo 2.7, km 7+300 a 7+900 e 8+300 a 9+250. 

 

Posteriormente considerou-se necessário que a cativação desta área fosse complementada 

pela criação de Área de Reserva para calcários e margas, a qual foi definida pelo Decreto 

Regulamentar nº 15/93, de 13 de Maio (com a posterior Declaração de Rectificação 

nº 168/93, de 31 de Agosto). Os limites da área de reserva são praticamente idênticos aos 

da área cativa. Esta área é atravessada pelo eixo 2.7, km 7+300 a 7+740 e km 8+250 a 

9+300. 

 

A Área Cativa e a Área de Reserva localizam-se integralmente no concelho de Leiria, 

freguesia de Maceira. 

 

 

4.3.6.2.2 Área de Barracão-Pombal 

 

Na área de Barracão-Pombal ocorrem argilas cinzentas especiais usadas como matéria-

prima para a indústria de cerâmica branca, constituindo um recurso geológico de elevado 

interesse regional e nacional. Com o objectivo de preservar novas jazidas e ressalvar os 

direitos adquiridos, foi declarada a Área Cativa para Argilas especiais de Barracão-Pombal, 

pela Portaria nº 448/90, de 16 de Junho. Esta área é atravessada pelo sub-eixo 2.1.6, 

km 40+900 ao final; sub-eixo 2.2.4, km 37+600 ao final; sub-eixo 2.4.1; sub-eixo 2.4.2; sub-

eixo 2.5.1, km 2+050 ao final; sub-eixo 2.5.2; sub-eixo 2.5.3, do início até km 18+300 e eixo 

2.11. 

 

A Área Cativa para Argilas especiais de Barracão-Pombal estende-se pelo concelho de 

Leiria (freguesias de Bidoeira de Cima, Boa Vista, Colmeias, Marrazes, Milagres, Ortigosa, 
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Regueira de Pontes e Souto da Carvalhosa) e pelo concelho de Pombal (freguesias de 

Carnide, Ilhas, Mata Mourisca, Meirinhas, Pombal e Vermoil). 

 

Posteriormente, atendendo ao facto das argilas especiais para a cerâmica serem cada vez 

mais raras, existindo poucas áreas de interesse e com reservas limitadas, foram declaradas 

cinco áreas de reserva para aproveitamento de argilas especiais (Blocos A, B, C, D e E). Os 

eixos em estudo atravessam o Bloco A (concelho de Pombal, freguesias de Pombal e 

Carnide) e Bloco C (concelho de Leiria, freguesia de Bidoeira de Cima): 

 

- Bloco A (sub-eixo 2.4.2, km 3+700 até ao final; sub-eixo 2.5.2, km 12+500 ao final; sub-

eixo 2.5.3 até km 14+300); 

- Bloco C (sub-eixo 2.5.1, km 7+400 a 7+600 e km 8+150 a 8+400; sub-eixo 2.1.6, 

km 46+600 a 46+900). 

 

 

4.3.6.3 Outras áreas 

 

Estão presentes ainda outras áreas relativas a recursos geológicos com valor económico 

que se referem de seguida. 

 

Entre Leiria e Pombal, além das áreas de reserva e cativas anteriormente descritas, há a 

referir, nos corredores em estudo (até uma distância de 200 m do eixo em estudo mais 

próximo), a existência de quatro áreas pedidas para a concessão, para a exploração de 

caulino (ver Desenhos n.º 7.1 a 7.9): 

 

- Vale Galego (CC-DM-064), concelho de Leiria, freguesia de Bidoeira de Cima e 

concelho de Pombal, freguesias de Carnide e Meirinhas (sub-eixo 2.1.6, km 47+100 a 

47+920; sub-eixo 2.2.4, km 46+200 a 46+461; sub-eixo 2.4.1, km 0+000 a 0+800 e 

eixo 2.11, km 0+000 a 0+900); 

- Mendes (CC-DM-065), concelho de Pombal, freguesia de Carnide (sub-eixo 2.4.1, 

km 1+400 a 2+310; sub-eixo 2.4.2, km 2+310 a 4+350 e sub-eixo 2.5.1, km 10+750 a 

13+050); 

- Crespos (P.C Nº 3253), concelho de Pombal, freguesia de Pombal (sub-eixo 2.5.3, km 

14+450 a km 15+550; 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.48 

- Netos (CC-DM-061), concelho de Pombal, freguesia de Almagreira e concelho de Soure, 

freguesia de Soure (sub-eixo 2.5.3, km 25+500 a 26+014). 

 

Nas proximidades existem outras áreas pedidas para a concessão, para a exploração de 

caulino que se situam já fora dos corredores em estudo. 

 

São ainda atravessadas as seguintes áreas potenciais e de exploração 

consolidada/complementar (assim referenciadas para consideração nos planos directores 

municipais): 

 

- Área de exploração consolidada/complementar para argilas comuns, concelho de Porto 

de Mós (sub-eixo 2.1.3, km 11+400 a 12+340); 

- Área potencial para exploração de calcários ornamentais, concelho de Porto de Mós 

(sub-eixo 2.2.3, km 10+650 a 14+200; sub-eixo 2.3.2 km 9+400 a 11+800); 

- Área potencial para extracção de inertes de Barreiros-Barosa, concelho de Leiria (sub-

eixo 2.1.5, km 31+850 a 35+150); 

- Área de exploração consolidada/complementar de inertes de Regueira de Pontes, 

concelho de Leiria (sub-eixo 2.1.5, km 37+100 a 38+980). 

 

A delimitação cartográfica destas áreas potenciais representa-se nos Desenhos n.º 7.1 a 

7.9. 

 

De acordo com informação fornecida pela Divisão para a Pesquisa e Exploração de Petróleo 

da DGGE a empresa Mohave Oil & Gas Corporation - que tem atribuídas licenças para a 

pesquisa de hidrocarbonetos desde 1993 – tem atribuídas três áreas de concessão: 

S. Pedro de Moel, Torres Vedras 2 e Aljubarrota 2.  

 

A área de Aljubarrota 2 é a única que é interferida pelos corredores em estudo, não se 

verificando qualquer interferência com as outras duas áreas. 

 

A área de concessão de Aljubarrota 2 abrange um vasto território, sobrepondo-se aos 

corredores em estudo desde a área de Benedita (concelho de Alcobaça) até à área de 

Milagres (concelho de Leiria), estendendo-se pelos territórios dos concelhos de Figueira da 

Foz, Pombal, Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Alcobaça, Nazaré, Caldas da 

Rainha e Rio Maior.  
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A localização da concessão Aljubarrota 2 face aos traçados em estudo representa-se, de 

forma esquemática, na Figura 4.3.4. 

 

A empresa Mohave Oil & Gas Corporation tem a obrigação contratual de, durante o ano de 

2007, realizar, na concessão designada por Aljubarrota 2, duas sondagens de pesquisa. 

Uma destas sondagens, consiste na reentrada no poço designado por Alj-4, com as 

coordenadas UTM – ED 50 (X=507 295 m Y=4 379 536 m. Este poço localiza-se a norte do 

lugar de Cadoiço (concelho de Alcobaça, freguesia de São Vicente de Aljubarrota), e 

encontra-se relativamente próximo do traçado de um eixo, situando-se a cerca de 500 m a 

este do km 8+000 do sub-eixo 2.1.3 (ver implantação à escala 1:25.000 nos 

Desenhos nº 7.1 a 7.9). Nesta concessão será realizada uma outra sondagem de pesquisa, 

cujas coordenadas ainda não estão definidas. 
 

Sem verdadeiro interesse económico na actualidade, mas constituindo uma ocorrência 

singular e pitoresca com interesse geológico, cultural e paisagístico, há a mencionar o 

complexo de exploração tradicional de sal-gema da Marinha de Rio Maior (ou de Fonte da 

Bica). O sal é obtido por evaporação em pequenas lagunas preenchidas com água salgada 

extraída de um pequeno poço de 6 m de profundidade aberto no “Complexo de Dagorda”. A 

Marinha de Rio Maior localiza-se a 2.800 m a nascente do km 31+500 do sub-eixo 1.1.3 (ver 

Desenhos nº 7.1 a 7.9). 
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Figura 4.3.4 - Localização da concessão Aljubarrota 2 face aos traçados em estudo 
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4.3.7 Recursos geológicos e geomorfológicos de interesse conservacionista 
 

Referem-se de seguida locais de interesse geológico/geomorfológico que se considera 

serem de interesse conservacionista, nos quais, além do interesse científico há a considerar 

valores como a sua singularidade, estado de conservação, valor paisagístico, histórico, 

cultural e simbólico. 

 

Uma representação cartográfica dos diversos locais que se referem apresenta-se nos 

Desenhos n.º 7.1 a 7.9. 

 

 

4.3.7.1 Locais listados pelo grupo Pro GEO-Portugal 

 

O Grupo ProGEO-Portugal promoveu em 2001 uma primeira fase de inventariação do 

Património Geológico Português, apresentando uma lista de locais que congrega 

geomonumentos classificados como monumentos naturais, com outros que se encontram 

classificados sob outras designações ou que não se encontrem ainda classificados. 

 

Da análise dos locais presentes na referida lista, verifica-se que os eixos se encontram 

bastante afastados (a mais de 10 km) dos sítios de interesse geológico existentes nas 

regiões atravessadas, designadamente a Pedreira do Galinha (Monumento Natural); o 

Monte de São Bartolomeu (Sítio classificado); a Pincha de Minde (Geomonumento ao nível 

do afloramento – Outras ocorrências); a Concha de São Martinho do Porto (Geomonumento 

ao nível da paisagem) e o Polje de Mira-Minde (Geomonumento ao nível da paisagem). 

 

O local de interesse geológico, ou geomonumento, mais próximo de um eixo em estudo, 

mas ainda assim a uma distância de alguns quilómetros, é a Mina da Guimarota, a sul da 

cidade de Leiria, correspondendo a uma antiga mina de lignito, rica em fósseis. Este local, 

situado a cerca de 4 km a oeste do km 32+500 do sub-eixo 2.2.4, surge classificado como 

Geomonumento ao nível do afloramento – Outras ocorrências. 
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4.3.7.2 Outros locais de interesse geológico ou geomorfológico 
 

Referem-se, de sul para norte, outros locais que se considera terem interesse particular em 

termos geológicos/geomorfológicos. 

 

 

4.3.7.2.1 Monte Redondo 

 

Este monte isolado (212 m), redondo como o nome indica, evidencia-se na paisagem em 

redor. Corresponde a um prolongamento para NE de um maciço calcário, constituindo assim 

um afloramento calcário do Jurássico isolado no meio de formações sedimentares terciárias, 

cortado por importantes fracturas. No seu flanco nordeste observam-se numerosos bivalves 

e pequenos gastrópodes. Situa-se a 2 km a oeste do km 2+500 do sub-eixo 1.2.1. 

 

 

4.3.7.2.2 Relevo tabular de Alcoentre 

 

A poente de Alcoentre, um afloramento do Complexo de vertebrados do Archino com 

intercalações calcárias, deu origem a um curioso relevo residual com superfície tabular, 

constituindo um exemplar típico de uma forma de relevo denominada “mesa”. Situa-se a 

1 km a oeste do km 10+500 do sub-eixo 1.2.2. A norte situam-se outros relevos deste tipo 

mais pequenos, não sendo também interferidos por qualquer eixo. 

 

 

4.3.7.2.3 Serra de Todo o Mundo 

 

Esta serra (259 m) é o principal relevo entre a serra de Candeeiros (a norte) e a serra de 

Montejunto (a sul) e apresenta a originalidade de apresentar a forma de uma ferradura 

exibindo, para sul, onde apresenta maior desnível, um amplo anfiteatro que enquadra a 

localidade de Alguber. A serra corresponde a um vasto afloramento dolerítico, numa região 

onde este tipo de rocha é de ocorrência rara. Ergue-se a cerca de 2 km a poente do 

km 21+000 do sub-eixo 1.2.2. 
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4.3.7.2.4 Grutas da Senhora da Luz, Bocas e Turquel (Carvalhal) 

 

A cerca de 3 km a oeste de Freiria de Rio Maior, em afloramentos dos Calcários de 

Montejunto, encontram-se duas grutas conhecidas pela designação de grutas de Nossa 

Senhora da Luz. As grutas são de reduzidas dimensões, sendo o seu interesse sobretudo 

derivado do facto de constituírem estação arqueológica pré-histórica. Por esta razão, uma 

das grutas é monumento nacional. As grutas encontram-se 290 m a oeste do km 26+400 do 

sub-eixo 1.2.2. 

 

A cerca de 1,5 km a este, no vale encaixado do rio Maior, em calcários do 

coloviano/Batoniano/Bajociano, encontram-se as grutas das Bocas, onde também houve 

achados pré-históricos. Nesta área, situada a cerca de 2 km a este do km 29+500 do sub-

eixo 1.1.3 encontram-se olhos de água que alimentam o rio Maior, conhecidos por Bocas do 

Rio Maior. 

 

Bem mais a norte, nas encostas de um pequeno barranco afluente do rio Seco, a sueste do 

lugar de Carvalhal, freguesia de Turquel (Alcobaça) existem as grutas do Carvalhal (tendo 

ocorrido também achados pré-históricos). Estas grutas, nos calcários de Montejunto, 

encontram-se a 250 m a sueste do km 43+250 do sub-eixo 1.1.4. 

 

 

4.3.7.2.5 Serra de Candeeiros 

 

A serra de Candeeiros (487 m) é uma das principais unidades geomorfológicas do Maciço 

Calcário Estremenho encontrando-se totalmente dentro dos limites do Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros. Esta serra, que se ergue de forma alongada e contínua numa 

extensão de cerca de 30 km entre a Aldeia do Alto da Serra (junto a Rio Maior, a sul) e a 

Aldeia da Corredoura (junto a Porto de Mós, a norte), corresponde a uma dobra anticlinal de 

orientação NNE-SSW, cortada no seu flanco oriental. A vertente oeste desta serra é a que 

apresenta maior desnível, encontrando-se particularmente bem conservada. Os eixos em 

estudo não interferem com a serra propriamente dita, mas sim com o seu sopé ocidental. A 

maior aproximação à serra propriamente dita verifica-se no traçado do sub-eixo 1.3.1 entre 

os km 4+000 e 6+500 (cerca de 500 m). 
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4.3.7.2.6 Vale da Ribeira do Mogo, Depressão de Ataíja e Campo de Dolinas de Lagoa do 

Cão e Casal do Rei 

 

O Vale da Ribeira do Mogo e a área adjacente (onde se inclui grande parte da Depressão de 

Ataíja e do Campo de Dolinas de Lagoa do Cão/Casal do Rei) constitui uma área proposta 

pela ADEPA (Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de 

Alcobaça) e pela Câmara Municipal de Alcobaça, para classificação como Paisagem 

Protegida, nos termos do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro. 

 

No interior da área proposta para classificação desenvolvem-se os sub-eixos, 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 e, parcialmente, os sub-eixos 2.1.3 (até ao km 8+100), 2.2.3 (até ao 

km 10+600), 2.3.2 (até ao km 8+000), 2.8.2 (a partir do km 4+000) e eixos 2.9 (a partir do 

km 1+500) e 2.10 (a partir do km 1+900). 

 

Entre os valores presentes na área, que justificam a referida proposta de classificação, 

contam-se valores de âmbito geológico e geomorfológico. 

 

É de salientar, em termos geomorfológicos, a forma do vale da ribeira do Mogo. O vale é 

paralelo à estrutura, desenvolvendo-se numa depressão ortoclinal preenchida por elementos 

detríticos. O traçado sinuoso do vale pode explicar-se pelo reduzido declive e pelo efeito 

barreira provocado pelo atravessamento da costeira na área de Chiqueda. O encaixe da 

linha de água e afluentes levou à remoção de sedimentos e exposição de uma faixa de 

carso nú, desde Pedreiras a Chiqueda, com mais de 1 km de largura. 

 

No troço mais encaixado do vale, entre o Carvalhal e a Chiqueda, (atravessado na zona 

mais a norte pelo sub-eixo 2.1.3, ao km 6+500), a morfologia é caracterizada por escarpas 

altas nas curvas côncavas dos meandros e escadarias de cornija em estrato nas vertentes 

convexas. Estas escadarias são em rampa moderada quando coincide com a inclinação das 

camadas e escarpada quando está do lado contrário. 

 

O fundo do vale é, no geral, estreito mas aplanado, com terrenos de cultivo obtidos pela 

regularização de depósitos de vertente, aproveitamento dos exíguos depósitos aluvionares e 

recurso a muros de suporte. Por vezes o terreno é rochoso, correspondendo ao afloramento 

de um estrato liberto de sedimentos. 
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No vale da ribeira do Mogo estão também presentes grutas (algumas são estações 

arqueológicas), distribuídas em dois núcleos, a norte e a sul da estrada entre Carvalhal e 

Ataíja de Baixo. A norte desta estrada encontram-se as grutas de Ministra Alta e Baixa, 

Pena da Velha, Mosqueiros Alta e Baixa e Ervideira. Estas grutas encontram-se na área 

onde se verifica o atravessamento do sub-eixo 2.1.3 (km 6+400 a 6+700). A sul encontram-

se as grutas de Calatras Alta, Baixa e Média e Casa da Génia. Este grupo de grutas está a 

cerca de 400 m a oeste do km 6+000 do sub-eixo 2.1.3. 

 

Além destas grutas conhecidas é possível que possam vir a ser descobertas outras, no 

decurso de estudos espeleológicos minuciosos, designadamente prospecções e cartografia 

sistemática de todas as cavidades penetráveis e desobstrução de outras que podendo estar 

bloqueadas ou ocultas a partir da superfície, podem constituir galerias subterrâneas 

visitáveis que podem ser cartografadas. Estudos complementares de traçagem de águas 

permitem confirmar determinadas ligações físicas e inferir da presença de cavidades e suas 

comunicações. 

 

Em torno de Chiqueda existem algumas nascentes, sendo as nascentes de Poço Suão e de 

Olhos Fróis penetráveis em curta extensão. 

 

Está comprovado que as nascentes da Chiqueda (localizadas a cerca de 2,2 km a oeste do 

km 5+000 do sub-eixo 2.1.3) recebem água infiltrada no Algar do Covão, situado no lugar de 

Covão, no leito da ribeira do Mogo, à cota de 145 m, cerca de 1 km a sudoeste da localidade 

de Pedreiras. Este facto relaciona-se com a existência de galerias subterrâneas bem 

hierarquizadas entre o algar e as referidas nascentes. Estas galerias, de grande importância 

em termos geológicos e hidrogeológicos, deverão localizar-se aproximadamente sob o 

traçado do sub-eixo 2.3.2 ao longo de cerca de 4 km, aproximadamente entre o km 4+500 e 

8+500. 

 

A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial. 
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Esta suave depressão encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, 

alongada paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras elevações entre Casal 

do Rei e Casais de Santa Teresa. Nesta depressão verificam-se influências fluvio-cársicas, 

existindo diversas linhas de água incipientes de regime torrencial que terminam em algares 

ou sumidouros. 

 

Entre Lagoa do Chão e Casal do Rei, encontra-se um campo de dolinas de formas e 

dimensões variadas, não excedendo os 100 m de diâmetro e só excepcionalmente 

ultrapassando 10 m de profundidade. Algumas dolinas distribuem-se em alinhamentos que 

sugerem um anterior funcionamento como sumidouros de uma rede de drenagem superficial 

desorganizada e capturada por processos cársicos subterrâneos. 

 

O conjunto constitui um dos campos de dolinas sobre o Jurássico superior mais 

interessantes do país. 

 

É nesta área que se desenvolve o principal intrincado de eixos de traçado que permite 

diversas articulações dos eixos que se desenvolvem mais a nascente (sub-troço 1) com os 

eixos que se desenvolvem mais a poente (sub-troço 2). O campo de dolinas é atravessado 

em diversas direcções pelos traçados dos sub-eixos 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1, 2.8.2, 

e eixos 2.9 e 2.10, pelo que todas as alternativas de traçado por aqui passam. 

 

Em muitos locais, particularmente no vale da ribeira do Mogo, a erosão cársica levou à 

constituição de lapiás em blocos ou em mesas que, por vezes, quando distribuídos em 

grupos isolados, apresentam um aspecto ruiniforme. Os lapiás encontram-se envoltos por 

densos e altos matos. 

 

De um modo geral, a geomorfologia da área permanece em grande parte bem conservada, 

não obstante a presença de algumas pedreiras, sendo a eventual expansão destas a maior 

ameaça actual em termos geomorfológicos.  

 

 

4.3.7.2.7 Nascente do rio Lis 

 

A nascente do rio que atravessa a cidade de Leiria constitui, antes de mais, um lugar com 

alguma importância simbólica. A principal nascente, junto da localidade de Fontes, 
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corresponde a um conjunto de exsurgências ou olhos de água na cabeceira de um vale em 

forma de anfiteatro. Corresponde aproximadamente ao extremo noroeste do Maciço 

Calcário Estremenho, encontrando-se o referido “anfiteatro”, no alinhamento de uma 

importante falha que se desenvolve para sueste. Este lugar encontra-se a cerca de 400 m a 

noroeste do km 26+200 do sub-eixo 2.2.4. 

 

Próximo, ao km 26+750, verifica-se a transposição de uma importante escarpa, bem 

conservada, associada a uma outra falha, de grande rejeição vertical que limita a W o 

planalto da serra de Fátima, a qual apresenta direcção geral sensivelmente NNW-SSE 

prolongando-se desde Pé da Serra (junto a Cortes) para sul, passando por Reguengo do 

Fetal. 

 

 

4.3.7.2.8 Colina do Castelo de Leiria 

 

A “colina” onde se implanta o Castelo de Leiria (Monumento Nacional) constitui um relevo de 

dureza particularmente proeminente correspondente a um afloramento dolerítico envolto em 

materiais margosos brandos. É um relevo isolado, de forma oval, de vertentes escarpadas 

que atinge 110 m de altitude. Constitui um marco de grande importância histórica e 

simbólica. Situa-se no centro da cidade de Leiria, a 4,5 km a oeste do km 33+500 do sub-

eixo 2.2.4. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.58 

 

4.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
 

4.4.1 Metodologia 
 

4.4.1.1 Hidrogeologia 

 

O objectivo deste sub-capítulo é efectuar a caracterização do estado actual do ambiente 

susceptível de ser afectado pelo projecto no que se refere à componente hidrogeologia. 

 

A caracterização é realizada às escalas micro e macro e deve permitir a análise dos 

impactes do projecto e das suas alternativas. Os dados e as análises obtidos são 

proporcionais à importância dos potenciais impactes sendo explicitado o grau de incerteza 

global associado à caracterização do ambiente afectado. 

 

Pretende-se, assim, identificar e caracterizar as formações aquíferas dominantes e a sua 

vulnerabilidade à contaminação. Essa análise passa pela caracterização dos aquíferos 

existentes, localização das zonas de máxima infiltração necessárias à recarga dos aquíferos 

e localização e caracterização dos pontos de água (captações e respectivos perímetros, 

poços, minas, áreas concessionadas) que poderão ser afectados pelo projecto. 

 

Dada a sensibilidade da zona em termos hidrogeológicos será dada especial atenção aos 

aquíferos e sua caracterização e vulnerabilidade, propondo-se em termos metodológicos 

uma avaliação baseada na selecção dos parâmetros ponderadores (Vulnerabilidade, 

Produtividade e Importância Regional), classificação e ponderação dos sistemas aquíferos 

intersectados pelos eixos. 

 

A caracterização hidrogeológica é assim efectuada a uma escala regional, tendo em 

consideração as características genéricas dos sistemas aquíferos atravessados por cada 

eixo ou sub-eixo. 

 

São também consideradas, a uma escala mais local (faixa de 400 m de largura associada a 

cada eixo), informações várias referentes a pontos de captação de água, furos, fontes e 

minas que possam, de algum modo, vir a ser afectadas pelos traçados em estudo. 
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4.4.1.2 Qualidade da água subterrânea 
 

A metodologia adoptada na caracterização da qualidade das águas subterrâneas 

compreendeu os seguintes passos: 

 

- Identificação dos usos actuais e potenciais das águas subterrâneas, através de recolha 

bibliográfica, nomeadamente nos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo, das 

Ribeiras do Oeste, do Rio Lis e do Rio Mondego, no Inventário Nacional de Sistemas de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais (INSAAR), de informação recolhida junto das 

Câmaras Municipais dos concelhos atravessados e de levantamentos de campo; 

- Identificação, localização e caracterização dos pontos de água licenciados, que poderão 

ser afectados pelo projecto do ponto de vista da qualidade, junto das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo e do 

Centro e do INSAAR; 

- Recolha de dados de qualidade da água subterrânea disponíveis no Sistema Nacional 

de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e avaliação da sua aptidão para os 

principais usos identificados, com base na legislação em vigor. 

 

Uma vez que as águas superficiais são o meio receptor dos efluentes das principais fontes 

de poluição, a identificação e caracterização das potenciais fontes de poluição hídrica 

(tópica e difusa) existentes na zona de influência do projecto consta no sub-capítulo 4.6.5.2 

(Recursos Hídricos Superficiais – Fontes de Poluentes).  

 

 

4.4.2 Hidrogeologia 
 

4.4.2.1 Identificação e caracterização dos sistemas aquíferos interceptados 
 

A área em estudo é constituída por diversos sistemas aquíferos pertencentes às duas 

grandes unidades hidrogeológicas que caracterizam a região atravessada:  

 

- A Orla Ocidental, que pode ser dividida em duas subunidades: Carbonatada e Detrítica; 

- A Bacia Terciária do Tejo e Sado, nomeadamente na designada “Margem Direita”. 
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Cada uma destas grandes unidades hidrogeológicas e respectivas subunidades apresentam 

sistemas aquíferos individualizados, que se encontram classificados no Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (www.snirh.inag.pt), alguns deles intersectados pelos 

traçados em estudo, os quais se enumeram seguidamente, mantendo a referência numérica 

de origem: 

 

- Orla Ocidental Carbonatada: 

 O18 – Maceira 

 O20 – Maciço Calcário Estremenho 

- Orla Ocidental Detrítica: 

 O12 – Vieira de Leiria – Marinha Grande 

 O14 – Pousos – Caranguejeira 

 O19 – Alpedriz 

 O29 – Louriçal 

- Bacia Terciária do Tejo e Sado: 

 T1 – Bacia do Tejo e Sado – Margem Direita 

 

Seguidamente é possível visualizar nas Figuras 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 a localização destes 

sistemas aquíferos face aos eixos ferroviários em estudo, apresentando-se no Quadro 4.4.1 

a sistematização dos eixos e sub-eixos que se desenvolvem em cada um desses sistemas 

aquíferos. 

 

A descrição das principais características de cada sistema aquífero, com base na fonte de 

informação supra mencionada, é apresentada em sete quadros (Quadros 4.4.2 a 4.4.8) 

onde se identificam: 

 

- Localização e área; 

- Formações aquíferas dominantes; 

- Litologias dominantes; 

- Características gerais; 

- Produtividade; 

- Parâmetros e funcionamento hidráulico; 

- Piezometria e direcção de fluxos; 

- Balanço hídrico; 

- Fácies química. 
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Como se pode verificar, a quase totalidade dos traçados em estudo encontra-se sobre 

sistemas aquíferos e, portanto, sobre zonas vulneráveis do ponto de vista hidrogeológico. 

 

A Orla Ocidental apresenta uma grande variedade de tipos litológicos com larga 

representação de rochas carbonatadas, carsificadas, que permitiram a instalação de 

importantes aquíferos. Na Bacia do Tejo existe um conjunto de aquíferos nas formações 

miocénicas e quaternárias relacionados entre si que, do ponto de vista da circulação 

hidráulica, pode ser considerado como um único. 

 

Os sistemas aquíferos presentes são do tipo cársico ou poroso, destacando-se neste 

conjunto o Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho pertencente à Orla Ocidental, 

que é o mais importante sistema aquífero cársico de Portugal e que é suportado pelas 

formações calcárias do Jurássico Médio e do Jurássico Superior e está enquadrado por 

formações impermeáveis do Jurássico Inferior e Superior e do Cretácico e Cenozóico. Trata-

se de um aquífero com uma grande área de distribuição e que é interceptado marginalmente 

pela parte central da área em estudo. 

 

Todos estes aquíferos têm, em geral, um nível de recarga elevado (das mais altas em 

termos nacionais) e uma vulnerabilidade à poluição muito grande a grande, por se situarem 

em zonas de permeabilidade alta a média. 

 

Os aquíferos da Orla Ocidental possuem, de um modo geral, reservas hídricas subterrâneas 

abundantes e produtivas, em especial os aquíferos porosos dos depósitos litorais dunares e 

os cársicos. No entanto, os primeiros são muito vulneráveis à poluição por intrusão marinha 

e os segundos de difícil exploração e têm, em geral, pequena capacidade de reserva da 

água infiltrada na estação húmida até à estação seca. 

 

Estes aquíferos têm, de um modo geral, uma taxa de exploração considerável, através da 

realização de captações destinadas principalmente para consumo público (doméstico e não 

doméstico) e agrícola, como o atesta o grande número de captações existentes em toda a 

região. 

 

As características das regiões cársicas propiciam também a ocorrência de algumas 

nascentes, cuja exploração se destina nalguns casos a abastecimento público. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.62 

 

As nascentes de Chiqueda são constituídas por um grupo de nascentes cársicas situadas 

em Chiqueda de Cima, a cerca de 1,5 km a poente dos traçados dos sub-eixos 2.1.2 e 2.8.2, 

em ambas as margens do vale da ribeira do Mogo. Na margem direita, a nascente mais a 

montante é designada Poço Suão e as mais a jusante são os Olhos de Água 

(individualizam-se três nascentes), as únicas permanentes e que são utilizadas para 

abastecimento público. Na margem esquerda há duas nascentes designadas Olhos Fróis. A 

água destas nascentes apresenta mineralização total mediana, são moderadamente duras a 

muito duras e têm fácies bicarbonatada cálcica. 

 

A nascente Bocas do Rio Maior situada a cerca de 1 km a nascente do sub-eixo 1.1.3, tem 

carácter temporário e um período de actividade curto. 

 

O sector Planalto de S. Mamede e Serra de Aire é atravessado pelos sub-eixos 2.2.3, 2.2.4 

e 2.3.2. Este extenso planalto é drenado, na área de estudo, pelas nascentes do rio Lis. 

 

As nascentes do Lis distribuem-se em dois grupos. O primeiro grupo, na Reixida, inclui três 

nascentes: Fonte Velha, Fonte Nova e Pego, das quais apenas o Pego possui carácter 

permanente. Este grupo situa-se a cerca de 1,1 km do sub-eixo 2.2.4. 

 

O segundo grupo localizado na povoação de Fontes, é constituído por oito pontos de água 

sendo a Grota o mais caudaloso. Situa-se montante das restantes e tem carácter 

temporário. Na margem direita do rio Lis situam-se a Fonte da Capela, o Olho da Ti Maria 

Cachopinha e Covão I e III, sendo apenas a primeira permanente. Na margem esquerda 

conhece-se uma exsurgência, Covão II. Este grupo situa-se a cerca de 600 m do sub-

eixo 2.2.4. 

 

É de referir que nesta região o maciço calcário encontra-se muito carsificado, surgindo 

alguns fenómenos cársicos como lapiás, dolinas e grutas, podendo-se constatar pelas redes 

hidrográficas desorganizadas, culminando por vezes em sumidouros. 

 

Do facto do maciço se encontrar muito carsificado podem surgir inúmeras ressurgências que 

poderão apenas funcionar no período mais pluvioso e recuar nos Verões. Esta situação 

determina um nível piezométrico muito variável em função da precipitação e da drenagem 

interna do maciço. 
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Na área do concelho de Pombal, a nascente dos corredores dos sub-eixos 2.4.2, 2.5.2 e 

2.5.3, localizam-se as Fontes da Saúde e das Cinco Bicas, com área de protecção 

delimitada por deliberação da Assembleia Municipal e cujo Regulamento foi publicado 

através do Aviso n.º 2560/2000, DR, II série de 05-04-2000. A Fonte da Saúde localiza-se a 

cerca de 1km do sub-eixo 2.4.2 (km 3+800) e a 1,2 km do sub-eixo 2.5.2 (km 12+500), a 

Fonte das Cinco Bicas, situada mais a norte, apresenta uma maior proximidade a estes sub-

eixos, localizando-se a cerca de 500 m de ambos (km 4+900 do sub-eixo 2.4.2 e km 13+700 

do sub-eixo 2.5.2). Das três zonas de protecção definidas para estas nascentes apenas a 

zona distante de protecção (correspondente à zona delimitada pelo caminhos transitáveis 

que se encontram a uma distância média de 400 m da nascente, artº 7º do Regulamento de 

Delimitação da Área de Protecção) da Fonte das Cinco Bicas é atravessada marginalmente 

pelos corredores dos sub-eixos referidos e pelo inicio do corredor do sub-eixo 2.5.3 (ver 

Desenho n.º 18.8). 

 

Ainda no concelho de Pombal identificam-se outros dois furos para abastecimento publico e 

com áreas de protecção definidas (Resolução de Conselho de Ministros nº 34/2006, de 28 

de Março), mas que se encontram já bastante afastados da área do projecto, a cerca de 3 

km para nascente do corredor do sub-eixo 2.5.3. (ver Desenho nº 18.8). 
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Figura 4.4.1 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Carbonatada 
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Figura 4.4.2 - Sistemas aquíferos da Orla Ocidental Detrítica 
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Figura 4.4.3 - Sistemas Aquíferos da Bacia Terciária do Tejo e Sado 
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Quadro 4.4.1 - Intercepção dos Sistemas Aquíferos pelos diferentes eixos e sub-eixos 

Unidade Hidrogeológica Sistemas Aquíferos Eixos Sub-eixos 
2.1 2.1.4 

018 - Maceira 
2.7 - 

1.1.3 
1.1 

1.1.4 
1.2 1.2.2 

1.3.1 
1.3 

1.3.2 
1.5 - 

2.1.1 
2.1.2 2.1 
2.1.3 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

2.2 

2.2.4 
2.3.1 

2.3 
2.3.2 
2.8.1 

2.8 
2.8.2 

2.9 - 

Orla Ocidental 
Carbonatada 

020  Maciço Calcário Estremenho 

2.10 - 
2.1.4 

2.1 
2.1.5 012 - Vieira de Leiria - Marinha 

Grande 
2.7 - 

014 - Pousos - Caranguejeira 2.2 2.2.4 
2.1.3 

2.1 
2.1.4 019 - Alpedriz 

2.7 - 
2.1.5 

2.1 
2.1.6 

2.2 2.2.4 
2.4.1 

029 - Louriçal 

2.4 
2.4.2 

2.5.1 

2.5.2 2.5 

2.5.3 A 

Orla Ocidental Detrítica 

029 - Louriçal 

2.11 - 
1.1.2 

1.1 
1.1.3 
1.2.1 

Bacia Terciária do Tejo e 
Sado 

T1 - Bacia do Tejo e Sado - 
Margem Direita 

1.2 
1.2.2 
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Quadro 4.4.2 - Sistema aquífero Vieira de Leiria – Marinha Grande (O12) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis, Ribeiras do Oeste e da Costa 

Concelhos Alcobaça, Leiria, Marinha Grande, Nazaré 

Área 320 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes 

Areias de duna (Recente), Depósitos plio-plistocénicos indiferenciados, Depósitos 
miocénicos, Arenitos do Cretácico inferior 

Litologias 
Dominantes 

Areias de duna: areias de granulometria fina; Depósitos plio-plistocénicos: areias finas a 
médias, com intercalações conglomeráticas e níveis argilosos, com espessura a variar 
entre 15 e 150 m; Depósitos miocénicos: arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros, 
níveis conglomeráticos, argilas, etc., conhecendo-se espessuras de pelo menos 130 m 

Características 
Gerais Sistema aquífero poroso, multicamada 

Produtividade (L/s) Mediana=15 

Parâmetros 
Hidráulicos Mediana da transmissividade (m²/dia)=80 

Funcionamento 
Hidráulico 

A recarga das camadas mais profundas ocorre por infiltração directa, onde estas 
afloram, a leste, provavelmente por drenância, embora deva ser pouco importante e ao 

longo de cursos de água influentes 

Hidrogeologia 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo 

Apenas existe um piezómetro implantado no Cretácico que mostra pequenas oscilações 
dos níveis e que estes têm recuperado desde 1995 (ano de seca) 

Balanço Hídrico Recarga=90 hm³/ano; saídas conhecidas (abastecimento público)=1,5 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica, bicarbonatada cálcica 

 

 
Quadro 4.4.3 - Sistema Aquífero Pousos - Caranguejeira (O14) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis 

Concelhos Leiria, Ourém 

Área 102 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes Arenitos (Cretácico inferior), Complexo Carbonatado (Cenomaniano-Turoniano) 

Litologias 
Dominantes 

Arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros, com passagens conglomeráticas e 
lentículas argilosas, com 200 m de espessura; Complexo Carbonatado: margas, 
calcários margosos, calcários compactos, com espessura da ordem dos 50 m 
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Hidrogeologia (cont.) 

Características 
Gerais Sistema aquífero multicamada, poroso 

Produtividade (L/s) Mediana=5,1 

Parâmetros 
Hidráulicos Mediana da transmissividade=18 m²/dia 

Funcionamento 
Hidráulico Ocorre recarga directa, em especial a sul e sudeste 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo 

Verifica-se que os níveis piezométricos das diferentes camadas apresentam grandes 
diferenças 

Balanço Hídrico Recarga=3 hm³/ano; saídas conhecidas (abastecimento público)=1 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica (a maioria) 

 

 
Quadro 4.4.4 - Sistema Aquífero Maceira (O18) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Ribeiras do Oeste, Lis 

Concelhos Leiria 

Área 5 km² 

Região (CCDR) Centro 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes Calcários (Lias e Dogger) 

Litologias 
Dominantes 

Calcários compactos, calcários margosos, margas e calcários cristalinos, com uma 
espessura da ordem dos 500 m 

Características 
Gerais Sistema cársico 

Produtividade (L/s) Três valores: 2,2; 14,5; 17,8 

Parâmetros 
Hidráulicos Transmissividade (m²/dia) a variar entre 150 e 350 

Funcionamento 
Hidráulico O sistema recebe recarga directamente a partir da área de afloramento dos calcários 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo 

Conhecem-se apenas dois valores de 123 e 124 m, que dizem respeito ao nível 
piezométrico medido aquando da construção de dois furos 

Balanço Hídrico Entradas=1,5 hm³/ano; saídas conhecidas=1 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica 
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Quadro 4.4.5 - Sistema Aquífero Alpedriz (O19) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Lis e Ribeiras do Oeste 

Concelhos Alcobaça, Batalha, Leiria, Porto de Mós 

Área 92,5 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes 

Complexo Gresoso de Cós-Juncal (Cretácico inf.) e Formações carbonatadas (Cretácico 
sup.) 

Litologias 
Dominantes 

Complexo Gresoso de Cós-Juncal: arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com 
lentículas argilosas, com espessura da ordem dos 250 m; Formações carbonatadas: 

margas, arenitos, calcários detríticos, calcários margosos e calcários compactos, com 
uma espessura da ordem dos 50 m 

Características 
Gerais 

Sistema multicamada, confinado na sua maior extensão. Para além das formações 
aquíferas também são captados os depósitos do Eocénico-Oligocénico e do Miocénico 

Produtividade (L/s) Mediana=2,2 

Parâmetros 
Hidráulicos Mediana da transmissividade=23 m²/dia (só para complexo arenítico cretácico) 

Funcionamento 
Hidráulico 

A área de recarga directa situa-se sobretudo a sudeste e leste, onde se verificam os 
maiores afloramentos das formações aquíferas e a distribuição espacial dos caudais de 

exploração apresenta-se irregular 

Hidrogeologia 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo 

Apenas existe um piezómetro (297/25) a monitorizar o Cretácico detrítico e as 
oscilações do nível não ultrapassam os 2 m. Poderão ocorrer descargas naturais a sul 

de Leiria, para o vale do rio Lis e a leste, para a ribeira de Caranguejeira 

Balanço Hídrico Recarga=2 hm³/ano; saídas conhecidas=2,2 hm³/ano 

Fácies Química Cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica 

 

 
Quadro 4.4.6 - Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho (O20) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Tejo, Lis, Ribeiras do Oeste 

Concelhos Alcanena, Alcobaça, Batalha, Leiria, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior, Santarém, Tomar, 
Torres Novas 

Área 767,6 km² 

Região (CCDR) Centro, Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes Formações do Dogger e do Malm 

Litologias 
Dominantes 

Formações do Dogger: calcários margosos, calcários argilosos, calcários cristalinos, 
calcários dolomíticos, calcários detríticos, etc.; Formações do Malm: argilas, margas, 
calcários, calcários cristalinos. A espessura das formações é muito variável, podendo 

atingir algumas centenas de metros 
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Hidrogeologia (cont.) 

Características 
Gerais 

Sistema aquífero cársico, muito complexo, que é constituído por vários subsistemas, 
cada um deles relacionado com uma nascente cársica perene. Apresenta uma 

dificuldade em se captar água através de furos, característica comum dos maciços 
cársicos, estando as captações com mais sucesso, localizadas perto das principais 

áreas de descarga 

Produtividade (L/s) Mediana=0,8, com mínimo=0 e máximo=20 

Parâmetros 
Hidráulicos Transmissividade entre 1 e 4800 m²/dia 

Funcionamento 
Hidráulico 

Podem considerar-se quatro sectores, em que cada um deles apresenta uma drenagem 
feita através de diferentes nascentes. As nascentes mais importantes são: Olhos de 

Água do Alviela, Almonda e Alcobertas (bordo S e E); Chiqueda e Lis (bordo W) 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo 

Cada um dos sectores apresenta uma ou mais direcções de fluxo. De um modo geral, 
as flutuações interanuais são de grande amplitude podendo, nalgumas regiões, 

ultrapassar os 80 m 

Balanço Hídrico Entradas entre 300 a 350 hm³/ano; saídas da ordem dos 275 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica 

 

 
Quadro 4.4.7 - Sistema Aquífero Louriçal (O29) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Mondego, Lis, Ribeiras da Costa 

Concelhos Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Leiria, Pombal, Soure 

Área 588 km² 

Região (CCDR) Centro 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes 

Arenitos do Carrascal, Calcários Apinhoados da Costa de Arnes, Arenitos Finos de 
Lousões (Cretácico sup.); Formações do Miocénico e Paleogénico indiferenciados; 

Depósitos Plio-quaternários 

Litologias 
Dominantes 

Arenitos do Carrascal: arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros; Calcários 
Apinhoados da Costa de Arnes: calcários, calcários margosos e margas; Arenitos Finos 
de Lousões: arenitos finos muito micáceos que passam a grosseiros a muito grosseiros; 

as formações cretácicas atingem espessuras superiores a 200 m; Formações do 
Miocénico e Paleogénico indiferenciados: arenitos mais ou menos argilosos e argilas, 

com uma espessura da ordem de quatro centenas de metros; Depósitos 
Plioquaternários: areias argilosas e cascalheiras que na parte superior apresentam 

intercalações argilosas 

Características 
Gerais 

Sistema multiaquífero constituído por três subsistemas: Cretácico, Miocénico e Plio-
Quaternário. Subsistema Cretácico: essencialmente poroso, de produtividade média, 

multicamada, livre a confinado; Subsistema Miocénico: poroso, de produtividade baixa a 
média, semiconfinado a confinado; Subsistema Plio-Quaternário: contem duas unidades 

aquíferas: (1) superficial, freática, com espessura que raramente ultrapassa 12 m; (2) 
inferior, semiconfinada, com espessuras que podem atingir 50 m 

Produtividade (L/s) Subsistema Cretácico: entre 27,5 e 40; Subsistema Miocénico: mediana=1,7  

Parâmetros 
Hidráulicos 

Subsistema Cretácico: Transmissividade entre 86 e 1007 m²/dia; Subsistema Miocénico: 
Média da transmissividade entre 100 e 200 m²/dia, coeficiente de armazenamento=10-5 
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Hidrogeologia (cont.) 

Funcionamento 
Hidráulico 

Sistema aquífero bastante complexo, mas que existirá alguma drenância entre as 
unidades adjacentes. O Subsistema Plio-Quaternário apresenta uma taxa de drenância 

de 100 mm para o Subsistema Miocénico 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo Subsistema Cretácico: escoamento longo, profundo e lento, em direcção ao mar 

Balanço Hídrico Subsistema Cretácico: entradas=7 hm³/ano, saídas=7 hm³/ano; Subsistema Miocénico: 
entradas=30 a 40 hm³/ano; Subsistema Plio-Quaternário: entradas=25 hm³/ano 

Fácies Química Subsistema Cretácico: bicarbonatada sódica; Subsistema Miocénico: bicarbonatada e 
sódicas  

 

 
Quadro 4.4.8 - Sistema Aquífero Bacia do Tejo Sado / Margem Direita (T1) 

Identificação 

Bacias Hidrográficas Tejo 

Concelhos Alcanena, Alenquer, Almeirim, Azambuja, Cadaval, Cartaxo, Entroncamento, Golegã, 
Rio Maior, Santarém, Tomar, Torres Novas, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha 

Área 1629 km² 

Região (CCDR) Lisboa e Vale do Tejo 

Hidrogeologia 

Formações Aquíferas 
Dominantes Arenitos de Ota, Calcários de Almoster (Miocénico) 

Litologias 
Dominantes 

Arenitos de Ota: arenitos de origem continental, argilas e, por vezes, pequenas 
lentículas de calhaus, com espessura entre 200 e 500 m; Calcários de Almoster: 

calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e margas, com espessura 
muito variável 

Características 
Gerais 

Sistema constituído por um aquífero carbonatado, ausente nalgumas regiões, e por um 
aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas, ambos predominantemente 

confinados ou semiconfinados 

Produtividade (L/s) Calcários de Almoster: mediana=6; Arenitos de Ota: mediana=11,1 

Parâmetros 
Hidráulicos 

Calcários de Almoster: valores mais frequentes de transmissividade entre 10 e 130 
m²/dia; Arenitos de Ota: valores mais frequentes de transmissividade entre 20 e 160 

m²/dia 

Funcionamento 
Hidráulico 

A recarga faz-se por infiltração directa da precipitação e por drenância a partir de cursos 
de água superficiais. Os calcários apresentam-se, localmente, carsificados, mas em 

geral, a carsificação não é muito desenvolvida 

Piezometria / 
Direcções de Fluxo Existe um escoamento subterrâneo dirigido para o rio Tejo 

Balanço Hídrico Entradas=150 a 200 hm³/ano; saídas conhecidas=92 hm³/ano 

Fácies Química Calcários de Almoster: bicarbonatada cálcica; Arenitos de Ota: cloretadas calco-
magnesianas e bicarbonatadas calco-magnesianas 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.73 

 

4.4.2.2 Identificação de outros elementos com interesse hidrogeológico 

 

Neste ponto é efectuada uma análise mais detalhada por eixos e sub-eixos em termos da 

intercepção de captações de água, que ocorrem em grande número e têm sobretudo como 

fim o uso agrícola e industrial e, em menor grau, o abastecimento doméstico. 

 

Para tal recorreu-se aos elementos das captações cedidos pela CCDR de Lisboa e Vale do 

Tejo, CCDR Centro, INAG e uma publicação do Centro de Geologia da Universidade de 

Lisboa elaborada para a Câmara Municipal de Alcobaça, designada por “Parecer sobre a 

Susceptibilidade Hidrogeológica e Geomorfológica do Vale da Ribeira de Mogo”. 

 

As captações encontram-se representadas graficamente nos Desenhos EIA n.º 18.1 a 18.9 

sendo também feita a sua identificação e localização no quadro apresentado no Anexo 

4.4.1, considerando o corredor de 400 m de largura associado a cada eixo e sub-eixo. 

 

Da sua análise, verifica-se que os eixos 1.1 e 1.2 desenvolvem-se, em quase toda a sua 

extensão, no sistema aquífero Bacia do Tejo e Sado – Margem Direita, até cerca do km 27 e 

24, respectivamente. O restante traçado intercepta o aquífero da Orla Ocidental 

Carbonatada, designado por Maciço Calcário Estremenho. No corredor do eixo 1.1 ocorrem 

quatro captações, três presentes no sub-eixo 1.1.3 e uma no sub-eixo 1.1.4. No corredor 

afecto ao eixo 1.2 identificam-se 4 captações, uma presente no sub-eixo 1.2.1 e três no sub-

eixo 1.2.2. 

 

Os eixos 1.3 e 1.5 desenvolvem-se integralmente na área do aquífero pertencente ao 

Maciço Calcário Estremenho. Foi apenas identificada uma captação no corredor do sub-eixo 

1.3.2. 

 

O eixo 2.1 desenvolve-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental com início em 

materiais carbonados até cerca do km 8+000 (Maciço Calcário Estremenho) e entre o km 

20+000 e 21+000 (aquífero da Maceira) e o restante traçado no sistema aquífero constituído 

por formações detríticas, correspondendo às subunidades Alpedriz (entre o km 10+000 e 

20+000), Vieira de Leiria (entre os km 22+000 e 36+000) e Louriçal (entre os km 36+000 até 

final do traçado). 
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Foram identificadas vinte e três captações, ao longo dos vários sub-eixos que integram o 

eixo 2.1, com excepção do sub-eixo 2.1.1. 

 

O eixo 2.2 desenvolve-se até cerca do km 28+500 no sistema aquífero do Maciço Calcário 

Estremenho. O restante traçado desenvolve-se na Orla Ocidental Detrítrica pertencente aos 

sistemas aquíferos de Pousos-Caranguejeira (entre os km 28+500 e 40+000) e do Louriçal 

(até final do traçado). 

 

Neste eixo estão presentes um total de 39 captações de água, distribuídas ao longo dos 

vários sub-eixos que integram este eixo, excepto no sub-eixo 2.2.1. 

 

Os eixos 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 desenvolvem-se integralmente na Orla Ocidental 

Carbonatada pertencente ao sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho. Nestes eixos 

identificou-se a presença de várias captações de água, sendo nove no corredor associado 

ao eixo 2.3 (uma no sub-eixo 2.3.1 e oito no sub-eixo 2.3.2), onze no eixo 2.7, três no 

eixo 2.8 (uma no sub-eixo 2.8.1 e duas no sub-eixo 2.8.2), duas captações no eixo 2.9 e 

duas no eixo 2.10. 

 

Os eixos 2.4 e 2.5 desenvolvem-se integralmente na Orla Ocidental Detrítica pertencente ao 

sistema aquífero do Louriçal. Para o eixo 2.4 não se identificou nenhuma captação no 

corredor que lhe está associado e no eixo 2.5 verifica-se a presença de dezoito captações 

(seis no sub-eixo 2.5.1 e doze no sub-eixo 2.5.3.A). 

 

De referir ainda que, relativamente a uma destas captações localizada na zona de Pombal 

(Fonte das Cinco Bicas já referida anteriormente), por se tratar de uma captação pública 

para consumo doméstico tem delimitada uma área de protecção (Aviso n.º 2560/2000, DR, II 

série de 05-04-2000) que define três zonas de protecção (próxima, intermédia e distante). 

Tal como descrito no ponto 4.4.2.1, apenas a Zona Distante de Protecção desta captação é 

atravessada marginalmente pelos corredores associados aos seguintes sub-eixos: 

 

- Sub-eixo 2.4.2 (aproximadamente km 4+900); 

- Sub-eixo 2.5.2 (aproximadamente km 13+700); 

- Sub-eixo 2.5.3 (aproximadamente 14+000). 
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4.4.3 Qualidade das águas subterrâneas 
 

A caracterização da situação actual da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, 

centrou-se nas principais bacias hidrográficas atravessadas pelos corredores em análise, 

designadamente, dos rios Maior, Alcobaça e Lis.  

 

Para além destes três rios, os corredores em estudo atravessam, também, as bacias 

hidrográficas dos rios Ota, Arnóia e Mondego. Contudo, não se desenvolveu a 

caracterização da sua situação actual por duas razões: 

 

- No caso dos rios Ota e Arnóia, por serem bacias atravessadas marginalmente pelo 

projecto; 

- No caso do rio Mondego, por ser uma bacia onde são atravessadas linhas de água 

pouco relevantes, nas quais não existem usos e fontes poluentes importantes. 

 

 

4.4.3.1 Usos das águas subterrâneas 

 

Com base na informação fornecida pelas CCDR do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo e no 

INSAAR, foram identificadas diversas captações de água subterrânea licenciadas na área 

de estudo e envolvente próxima. 

 

No Anexo 4.4.1 apresentam-se as características gerais das captações identificadas nos 

corredores até 400 m. Nos Desenhos 18.1 a 18.9 apresenta-se a sua localização, face aos 

corredores em estudo, assim como os seus perímetros de protecção, caso existam. 

 

A água subterrânea captada apresenta como principais utilizações o abastecimento público 

(doméstico e não doméstico) e o abastecimento agrícola e agropecuário. 

 

 

4.4.3.1.1 Abastecimento público 

 

O abastecimento público é responsável pelo fornecimento de água a dois tipos distintos de 

utilizações: domésticas e não domésticas. Nas utilizações domésticas incluem-se todas as 
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que estão associadas às utilizações de interior (tais como confecção de alimentos, higiene 

pessoal, lavagens de loiça e roupa, autoclismos) e de exterior (tais como rega de jardins, 

quintais e hortas, lavagem de viaturas e pátios, alimentação de piscinas no exterior das 

habitações). As não domésticas correspondem às que estão associadas aos 

estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos do sector da saúde, à hotelaria, à 

restauração, à industria transformadora, ao comércio, à construção civil e aos serviços. 

 

Na área de estudo, a satisfação das necessidades de água associadas aos sistemas de 

abastecimento público é garantida, essencialmente, pelo recurso a captações subterrâneas. 

 

Os dados mais recentes relativos aos índices de atendimento de população servida por 

sistema público de abastecimento de água, por concelho, são os recolhidos no INSAAR e 

relativos ao ano de 2002.  

 

No Quadro 4.4.9 apresentam-se os índices de atendimento de população servida por 

sistema público de abastecimento de água nos concelhos atravessados pelos corredores 

em estudo.  

 
Quadro 4.4.9 - Índices de atendimento por sistema público de abastecimento de água 

Concelhos 
Índice de Atendimento de população servida por sistema público de 

abastecimento de água (%) 

Azambuja >90 

Alenquer >90 

Cadaval >90 

Rio Maior 81-90 

Caldas da Rainha >90 

Alcobaça >90 

Batalha >90 

Porto de Mós 71-80 

Marinha Grande >90 

Leiria >90 

Pombal >90 

Fonte: INSAAR, 2007 
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Dos dados apresentados pode-se constatar que a maioria da população da área de estudo 

se encontra servida com sistema de abastecimento de água, em muitos casos com 

atendimentos acima dos 90%. 

 

A informação relativa aos consumos domésticos e não domésticos associados aos sistemas 

públicos de abastecimento de água foram recolhidos a partir da informação existente nos 

PBH da área de estudo.  

 

Na medida em que os dados existentes são relativos à água superficial e subterrânea, e a 

maioria da água consumida é de origem subterrânea, optou-se por apresentar, no 

Quadro 4.4.10, os volumes totais anuais agrupados nas principais bacias hidrográficas para 

a avaliação do Projecto. 

 

As principais bacias hidrográficas para a análise da área de estudo encontram-se 

representadas no Desenho 8.1 a uma escala 1:150.000. 

 
Quadro 4.4.10 - Consumos públicos nas principais bacias hidrográficas da área de estudo 

Bacia Concelho 
Consumos domésticos 

(hm3/ano) 
Consumos não domésticos 

(hm3/ano) 
Totais 

(hm3/ano) 

Rio Maior 0,9 0,2 1,1 

Cadaval1 <0,1 <0,1 <0,1 Rio Maior 

Total 0,9 0,2 1,1 

Rio Alcobaça Alcobaça2 6,8 6,8 

Batalha 0,4 0,2 0,6 

Leiria 3,1 1,4 4,5 

Marinha Grande 1,4 0,04 1,5 

Porto de Mós 0,7 0,3 1,0 

Rio Lis 

Total 5,6 1,9 7,5 

1 - Apenas parte do concelho pertencente à bacia hidrográfica. 

2 - No PBH das Ribeiras do Oeste a informação é relativa as consumos públicos totais e à bacia hidrográfica do 

Rio Alcobaça, incluindo o concelho da Nazaré. 

No Quadro 4.4.10, não constam os concelhos de Alenquer e Azambuja (rio Ota), de Caldas da Rainha (rio 

Arnóia) e Pombal (rio Mondego). 
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De salientar que na apresentação da informação relativa aos consumos de água 

subterrânea não foi possível calcular os volumes da água extraídos em cada um dos 

sistemas aquíferos identificados anteriormente.  

 

Existem ainda inúmeras indústrias transformadoras onde o abastecimento é, muitas vezes, 

complementado ou mesmo substituído pelo recurso a captações privadas, desconhecendo-

se, na maioria dos casos, os volumes captados.  

 

Os únicos dados actualizados disponíveis sobre esta matéria dizem respeito aos volumes de 

água extraída das captações subterrâneas (furos) nas Cimenteiras de Maceira-Lis e Cibra-

Pataias, os quais, segundo os relatórios ambientais destas fábricas, são, respectivamente, 

de 274.360 m3/ano e 592.471 m3/ano. Ambas as cimenteiras localizam-se na bacia 

hidrográfica do rio Lis. 

 

Em síntese, os maiores consumos de água realizam-se, geograficamente, na zona da serra 

de Candeeiros, bacia do rio Alcobaça, e na zona de Leiria, bacia do rio Lis. 

 

 

4.4.3.1.2 Abastecimento agrícola e agropecuário 

 

Relativamente ao abastecimento agrícola, a maioria da água consumida na área de estudo 

é de origem subterrânea, nomeadamente nos regadios tradicionais e nas explorações 

agrícolas. 

 

As captações subterrâneas com uso agrícola encontram-se listadas e caracterizadas no 

Anexo 4.4.1 e a sua representação cartográfica apresentada nos Desenhos 18.1 a 18.9. 

 

No Quadro 4.4.11 apresentam-se os consumos agrícolas e agropecuários nas bacias 

hidrográficas mais importantes. 

 
Quadro 4.4.11 - Consumos agrícolas e agropecuários nas principais bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica Agrícola (hm3/ano) Agropecuário (hm3/ano) Total (hm3/ano) 

Rio Maior 72,0 0,7 72,7 

Rio Alcobaça 30,7 0,4 31,1 

Rio Lis 21,0 1,4 22,4 
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Em síntese, na área de estudo, a extracção de água dos aquíferos é, na sua maioria, 

destinada para as explorações agrícolas, regadios tradicionais ou individuais, sendo a 

fracção ligada às explorações agropecuárias muito inferior. Na bacia do rio Lis a extracção 

de água subterrânea é comparativamente superior devido à presença de inúmeras 

suiniculturas. 

 

Embora seja na bacia do Rio Lis que se localizem as grandes explorações agrícolas da área 

de estudo, nomeadamente, o Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis, a água utilizada é, 

essencialmente, de origem superficial.  

 

 

4.4.3.2 Qualidade da água 

 

A caracterização da qualidade da água subterrânea assentou na avaliação da sua aptidão 

para o uso identificado mais sensível, produção de água para consumo humano, tendo por 

base os dados sintetizados existentes no SNIRH.  

 

O único critério utilizado na avaliação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos foi a 

avaliação da sua aptidão enquanto origem de água para consumo humano. Este critério 

teve por base o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, de acordo com as condições 

estipuladas no artigo 16º (verificação de conformidade), atribuindo-se uma categoria global 

da água, segundo os valores normativos de qualidade fixados no Anexo I desse diploma. 

 

De acordo com o artigo 14º do mesmo diploma, das categorias de qualidade da água 

existentes, A1, A2 ou A3, apenas as águas subterrâneas que apresentem qualidade 

superior ou igual à categoria A1 são consideradas como aptas para poderem ser utilizadas 

como origem de água para consumo humano (Anexo I), correspondendo-lhes um esquema 

de tratamento indicado no Anexo II. 

 

As águas subterrâneas cuja qualidade seja inferior à da categoria A1 não podem ser 

utilizadas para a produção de água para consumo humano, salvo quando tal seja 

expressamente autorizado, perante a falta de alternativas, e desde que a água seja sujeita a 

um tratamento específico idêntico ao exigido no Anexo II, de acordo com a sua 

classificação. 
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Deste modo, e de acordo com o exigido no Anexo II, consoante a sua categoria, as águas 

subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano terão de ser sujeitas 

aos seguintes esquemas tipo de tratamento: 

 

- Classe A1 - Tratamento físico e desinfecção; 

- Classe A2 - Tratamento físico, químico e desinfecção; 

- Classe A3 - Tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 

 

As estações de amostragem seleccionadas pertencem a duas redes vigilância distintas e 

são da responsabilidade das CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro. No Quadro 

4.4.12 apresenta-se o resumo de cada rede de qualidade. 

 
Quadro 4.4.12 - Redes de vigilância da qualidade das águas subterrâneas 

Parâmetros não monitorizados 
Rede 

Início de 
actividade 

Unidades 
Hidrogeológicas G1* G2* G3* 

CCDR de 

Lisboa e Vale 

do Tejo 

2000 

Bacia do Tejo e Sado – 

Margem Direita 

Orla ocidental carbonatada 

Orla ocidental detrítica 

Cor, SST, 

cheiro, CQO 

e CBO5 

Zinco, fenóis, 

azoto 

Kjeldahl e 

substâncias 

tensioactivas 

Todos 

excepto 

cádmio, 

mercúrio 

CCDR do 

Centro 
2001 

Orla ocidental carbonatada 

Orla ocidental detrítica 
Cor e cheiro 

Fenóis e 

substâncias 

tensioactivas 

Todos 

excepto 

cádmio, 

mercúrio, 

crómio, 

fluoretos, 

arsénio e 

chumbo 

* - Grupos de parâmetros (G1, G2 e G3) classificados segundo a frequência de amostragem e de análise. 

Na selecção das estações de amostragem a analisar foi tida em consideração a 

representatividade de todos os sistemas aquíferos atravessados e a proximidade aos 

corredores em estudo. 

 

No Quadro 4.4.13 constam as principais características das estações de amostragem 

seleccionadas e no Desenho 8.1 a sua localização face aos traçados, à escala 1:150.000. 
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Quadro 4.4.13 - Estações de amostragem seleccionadas 

Unidade 
hidrogeológica 

Sistemas aquíferos Eixos / sub-eixos 
Nº de 

inventário 
Designação Concelho /freguesia/localidade 

363/3 AC1 Azambuja/Alcoentre/Alcoentre 

351/72 PS1 Rio Maior/Asseiceira/Asseiceira 
Bacia Terciária do 

Tejo e Sado 

T1 – Bacia Terciária do Tejo e 

Sado – Margem Direita 
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.1.3 

339/45 JK5 Rio Maior/Rio Maior/Bairradas 

327/81 * Alcobaça/Benedita/Moita do Poço 

317/235 * 
Alcobaça/Aljubarrota 

(Prazeres)/Lagoa do Cão 

O20 – Maciço Calcário 

Estremenho 

1.1.3, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.1.4, 1.5, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 

2.10 
317/225 * 

Alcobaça/Évora de 

Alcobaça/Cabeceira 

Orla Ocidental 

Carbonatada 

O18 – Maceira 2.1.4 e 2.7 296/3 JK1 Leiria/Maceira/Maceira 

307/134 RA2PZ Alcobaça/Cós/Castanheira Orla Ocidental 

Detrítica 
O19 – Alpedriz 2.1.3, 2.1.4 e 2.7 

307/135 RA3PZ Alcobaça/Alpedriz/Alpedriz 
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Unidade 

hidrogeológica 
Sistemas aquíferos Eixos / sub-eixos 

Nº de 

inventário 
Designação Concelho /freguesia/localidade 

296/41 * Leiria/Maceira/Picassinos O12 – Vieira de Leiria / Marinha 

Grande 
2.1.4, 2.7 e 2.1.5 

297/96 * Leiria/Barosa/Barosa 

O14 – Pousos/Caranguejeira 2.2.4 285/105 SL4 Leiria/Boa Vista/Boa Vista 

274/80 MF3 Pombal/Pombal/Charneca 

Orla Ocidental 

Detrítica 

O29 – Louriçal 
2.1.5, 2.1.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 

2.5.3A, 2.5.3B, 2.5.3C e 2.11 273/39 SL1 Pombal/Carnide/Carnide 

* - Sem informação de designação 
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Embora existam resultados analíticos das estações de amostragem desde 2000, optou-se 

por considerar como referência da qualidade da água dos aquíferos atravessados o ano 

2005, por este ser o ano disponível mais recente. 

 

Uma vez que se optou por considerar como válidas as análises aos dados base realizadas 

pelo INAG (ver na página do SNIRH, Dados Sintetizados, águas subterrâneas), não se 

considerou necessária a apresentação dos resultados analíticos de cada estação de 

amostragem. 

 

 

4.4.3.2.1 Sistema Aquífero da Bacia Terciária do Tejo e Sado – Margem Direita (T1) 
 

Nas estações de amostragem 363/3 e 339/45 a qualidade da água enquadra-se na 

categoria A2 para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo 

os parâmetros responsáveis pela classificação o bário e o oxigénio dissolvido. As 

concentrações mais elevadas de bário têm, provavelmente, origem nas características do 

substrato geológico. 

 

Na estação de amostragem 351/72, a qualidade da água enquadra-se na classe A3, sendo 

o parâmetro condicionador os hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados. Este parâmetro 

indicia contaminação por águas de escorrência de vias rodoviárias.  

 

Este sistema aquífero apresenta, na sua globalidade, aptidão enquanto origem de água 

destinada à produção de água para consumo humano. Existem, todavia, pontos com 

contaminação de origem difusa, nomeadamente águas de escorrência de vias rodoviárias. 

 

 

4.4.3.2.2 Maciço Calcário Estremenho (O20) 

 

Na estação de amostragem 327/81 a água apresenta qualidade A1, necessitando apenas de 

tratamento físico e desinfecção para que possa ser classificada com apta para consumo 

humano. 
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A estação 317/235 apresenta qualidade A3, sendo o cobre e os hidrocarbonetos dissolvidos 

e emulsionados os parâmetros condicionantes. Esta contaminação pode ter origem em 

poluição difusa, nomeadamente nas águas de escorrência de vias rodoviárias. 

 

A estação 317/225 apresenta qualidade inferior a A3 por causa do baixo teor em oxigénio 

dissolvido. Esta classificação não deve ser, no entanto, condicionadora da sua utilização 

para a produção de água para consumo humano, uma vez que baixos valores de oxigénio 

dissolvido nas águas subterrâneas são normais e não indiciam, per si, uma afectação da 

qualidade do recurso subterrâneo. 

 

Na área de estudo, este aquífero, apresenta, em determinados pontos, contaminação de 

origem difusa, não sendo, no entanto, condicionante à sua utilização para a produção de 

água para consumo humano. 

 

 

4.4.3.2.3 Maceira (O18) 

 

A qualidade da água da estação de amostragem 296/3 enquadrava-se na categoria inferior 

a A3 para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo o 

parâmetro responsável pela classificação a condutividade.  

 

Também neste caso a razão do elevado valor deste parâmetro tem origem nas 

características do substrato geológico (elevada mineralização), possivelmente não 

condicionante à produção de água para consumo humano. 

 

Esta estação de amostragem corresponde à captação de abastecimento público JK1 em 

Maceira, cuja entidade gestora são os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria. Associada a esta captação existe apenas um posto de cloragem. 

 

 

4.4.3.2.4 Alpedriz (O19) 

 

As águas das estações de amostragem 307/134 e 307/135 enquadravam-se, em 2005, na 

categoria de qualidade A2, para uma água destinada à produção de água para consumo 
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humano, sendo os parâmetros responsáveis por essa classificação o pH e o oxigénio 

dissolvido. 

 

 

4.4.3.2.5 Vieira de Leiria / Marinha Grande (O12) 

 

Nas estações de amostragem 296/41 e 297/96 a qualidade da água enquadrava-se na 

categoria A2, para uma água destinada à produção de água para consumo humano, sendo 

o parâmetro comum responsável pela classificação, o bário. 

 

No caso da estação 296/41 regista-se, em 2005, uma concentração relativamente elevada 

de azoto amoniacal e baixos valores de pH, provavelmente devido a contaminação de 

origem difusa, resultante da aplicação de fertilizantes durante as actividades agrícolas. 

 

 

4.4.3.2.6 Pousos / Caranguejeira (O14) 

 

Na estação de amostragem 285/105 a qualidade da água enquadrava-se na categoria A2, 

sendo os parâmetros responsáveis pela classificação, o pH e o azoto amoniacal o que 

indicia, como no aquífero anterior, uma provável contaminação difusa de origem agrícola. 

 

 

4.4.3.2.7 Louriçal (O29) 

 

Nas estações de amostragem 274/80 e 273/39 a qualidade da água enquadrava-se, em 

2005, na categoria A2. 

 

No caso da estação 274/80, em que o azoto amoniacal é mais uma vez um dos parâmetros 

condicionantes da classificação, a contaminação é, provavelmente, de origem agrícola, 

resultante da aplicação de fertilizantes. 

 

No caso da estação 273/39, a contaminação é de origem microbiológica, resultante de 

contaminação de origem agropecuária ou doméstica, resultante de descargas de águas 

residuais sem tratamento adequado.  
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4.4.3.2.8 Síntese 

 

Como é possível verificar pela avaliação da aptidão das águas subterrâneas, enquanto 

origem de água destinada à produção de água para consumo humano, e sintetizada no 

Quadro 4.4.14, no ano 2005, a maioria enquadrava-se na categoria de qualidade A2, 

necessitando de um tratamento físico, químico e desinfecção, de acordo com o Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 236/98. 

 

A excepção observa-se nas estações de amostragem, 351/72, pertencente ao sistema 

aquífero Bacia Terciária do Tejo e Sado – Margem Direita, e 317/235, pertencente ao 

sistema aquífero Maciço Calcário Estremenho, onde a contaminação por hidrocarbonetos 

diminui a qualidade da água para a categoria A3.  

 

Nestes dois casos, para que a água seja classificada com apta para consumo humano 

necessita de um tratamento superior, isto é, tratamento físico, químico de afinação e 

desinfecção. 

 

Para além da contaminação por águas de escorrência de vias rodoviárias, os principais 

parâmetros condicionadores indiciam contaminação de origem agrícola, nos sistemas 

aquíferos de Vieira Leiria / Marinha Grande, Pousos / Caranguejeira e Louriçal, 

possivelmente, com origem em práticas agrícolas menos adequadas na bacia hidrográfica 

do rio Lis, em particular no Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis. 

 

Outro parâmetro condicionador é os coliformes fecais, no aquífero do Louriçal, que indicia 

contaminação microbiológica de origem doméstica ou agropecuária, nomeadamente, da 

exploração de suiniculturas na zona norte de Leiria. 

 

Nos casos onde a categoria de qualidade é inferior a A3, a causa dessa classificação ou tem 

origem no substrato geológico ou é resultante de baixos valores de oxigénio dissolvido 

(situação normal e que não indicia, per si, uma afectação da qualidade). 

 

Para melhor compreensão das potenciais causas da qualidade da água subterrânea foi 

desenvolvido neste estudo um capítulo sobre as fontes poluentes das águas superficiais 

(sub-capítulo 4.6.5.2), onde se conclui da existência de poluição de origem doméstica, 
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industrial, agropecuária e agrícola, sendo a actividade agropecuária (em particular as 

suiniculturas) a principal responsável pela poluição dos recursos hídricos superficiais. 

 
Quadro 4.4.14 - Síntese da avaliação da qualidade das águas subterrâneas 

Sistemas aquíferos Nº de inventário Classificação Parâmetros condicionadores 

363/3 A2 Bário 

351/72 A3 
Hidrocarbonetos dissolvidos e 

emulsionados 

T1 – Bacia Terciária do Tejo e 

Sado – Margem Direita 

339/45 A2 Bário, oxigénio dissolvido 

327/81 A1 - 

317/235 A3 
Cobre e hidrocarbonetos 

dissolvidos e emulsionados 
O20 – Maciço Calcário Estremenho 

317/225 <A3 Oxigénio dissolvido 

O18 – Maceira 296/3 <A3 Condutividade 

307/134 A2 Oxigénio dissolvido e pH 
O19 – Alpedriz 

307/135 A2 Oxigénio dissolvido 

296/41 A2 Bário, pH e azoto amoniacal O12 – Vieira de Leiria / Marinha 

Grande 297/96 A2 Bário 

O14 – Pousos/Caranguejeira 285/105 A2 pH, azoto amoniacal 

274/80 A2 Azoto amoniacal e ferro 
O29 – Louriçal 

273/39 A2 Bário, pH e coliformes fecais 
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4.5 SOLOS E USO DO SOLO 
 

4.5.1 Solos 
 

4.5.1.1 Metodologia 

 

Apresenta-se neste ponto a caracterização dos solos ocorrentes na área de influência 

directa das várias alternativas do projecto tendo em conta o seu valor e aptidão, risco 

potencial de erosão e sensibilidade à contaminação. A área analisada corresponde ao 

corredor de 400 m de largura associado a cada eixo.  

 

Esta caracterização teve como base de trabalho as Cartas dos Solos de Portugal – Cartas 

Complementares do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa), à escala 

1:25.000 e, de forma a complementar esta informação, as Plantas de Condicionantes dos 

Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados e a fotografia aérea. O 

cruzamento desta informação permitiu esboçar uma carta de solos actualizada para a área 

envolvente dos traçados correspondente aos Desenhos EIA n.º 9.1 a 9.9 (Solos), à escala 

de 1:25.000. 

 

Em termos de classificação taxonómica seguiu-se a do ex-CNROA – Centro Nacional de 

Reconhecimento e Ordenamento Agrário considerando-se a Ordem, e, apenas para os 

locais identificados de maior sensibilidade, a Subordem e o Grupo. 

 

Na área em estudo e conforme se verifica da análise da referida cartografia foram 

identificadas as seguintes categorias taxonómicas superiores: 

 

- solos incipientes; 

- solos litólicos; 

- solos calcários; 

- solos argiluviados pouco insaturados; 

- solos mólicos; 

- solos podzolizados; e 

- solos hidromórficos. 
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Seguidamente, e num primeiro ponto (4.5.1.2), procede-se à caracterização destes solos 

tendo em conta as suas características principais, valor e aptidão, risco potencial de erosão 

e sensibilidade à contaminação. 

 

Num segundo ponto (4.5.1.3) realiza-se a análise da sua distribuição e representatividade 

na área de influência do projecto para cada um dos eixos em estudo, considerando uma 

faixa de 400 m de largura. Nessas quantificações estão também identificadas as áreas 

impermeabilizadas por ocupação urbana, industrial e a afecta a espaços canais. 

 

 

4.5.1.2 Caracterização dos solos ocorrentes 

 

A classificação taxonómica utilizada para a caracterização dos solos ocorrentes corresponde 

à classificação do ex-CNROA considerando-se a Ordem, e apenas para os locais 

identificados de maior sensibilidade e para os solos de maior aptidão, a Subordem. É o caso 

dos solos incipientes onde se considerou a subdivisão em aluviossolos, coluviossolos e 

litossolos. 

 

As ordens são constituídas por grandes agrupamentos de solos definidos com base em 

horizontes, cujas características indicam o desenvolvimento ou diferenciação do perfil e a 

natureza dos processos dominantes de formação do solo. 

 

As subordens constituem subdivisões estabelecidas com base em características dos solos 

que se consideram mais importantes do ponto de vista genético. 

 

 

4.5.1.2.1 Solos incipientes 

 

São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, reduzidos em 

termos gerais ao material originário devido, essencialmente, à escassez de tempo para o 

seu desenvolvimento. 

 

Na área em estudo esta ordem é constituída por litossolos, aluviossolos e coluviossolos de 

origens variadas. 
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Os litossolos derivam de rochas consolidadas tendo uma espessura normalmente inferior a 

10 cm. A textura é ligeira a mediana com elementos grosseiros, pH neutro a ligeiramente 

ácido, teor em matéria orgânica e capacidade de troca catiónica variável. Têm em geral uma 

aptidão agrícola reduzida, um risco potencial de erosão elevado e uma sensibilidade à 

contaminação elevada, já que a capacidade de retenção e eliminação de poluentes 

orgânicos e inorgânicos é baixa. 

 

Os aluviossolos são solos incipientes de acumulação sendo formados por depósitos 

estratificados de aluviões que, consoante o regime hídrico, vão sendo sucessivamente 

adicionados. Apresentam uma textura ligeira a mediana, teores médios de matéria orgânica, 

pH médio e capacidade de troca catiónica elevada. Têm uma aptidão agrícola elevada, um 

risco potencial de erosão médio e uma sensibilidade à contaminação reduzida, já que a 

capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos é, em geral, 

significativa. 

 

Os solos de baixas ou coluviossolos têm características idênticas aos anteriores mas são de 

menor espessura e localizam-se em pequenos vales, depressões morfológicas e base de 

encostas. São assim solos de acumulação de materiais detríticos, com pH e capacidade de 

troca catiónica variável e com teores médios de matéria orgânica. 

 

 

4.5.1.2.2 Solos litólicos 

 

São solos de alteração com uma ligeira diferenciação de horizontes, formados a partir de 

rochas não calcárias. São constituídos em geral por materiais arenosos pouco consolidados. 

Esta ordem é constituída pelas subordens de solos litólicos húmicos e solos litólicos não 

húmicos, estes últimos com maior representação na área em estudo. 

 

Os solos litólicos húmicos apresentam um horizonte A húmico, em geral com elevada 

percentagem de matéria orgânica. São constituídos em termos globais por materiais pouco 

consolidados, tendo uma textura mediana. 

 

Os solos litólicos não húmicos apresentam características semelhantes, com excepção do 

horizonte A que não é humífero, e tendo textura dominante arenosa a franco-arenosa. 
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São solos de fraco potencial agrícola já que têm baixo poder de retenção da água e baixa 

capacidade de troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas 

adequadas. Têm permeabilidade reduzida a média e elevada susceptibilidade aos 

processos erosivos e à contaminação. 

 

 

4.5.1.2.3 Solos calcários 

 

São solos pouco evoluídos, em geral de perfil AC, formados a partir de rochas calcárias, 

com percentagem variável de carbonatos ao longo de todo o perfil. As subordens afectas a 

esta tipologia são os solos calcários pardos e os solos calcários vermelhos. Porém, na área 

em estudo esta última subordem tem pouca expressão. 

 

A formação dos solos calcários pardos está associada a calcários e, ou, margas podendo 

originar uma inter-estratificação e apresentar uma cor pardacenta. A textura varia em função 

do substrato e dos materiais depositados podendo ser franca a franco-argilosa. 

 

Os solos calcários vermelhos apresentam uma coloração avermelhada. Na área em estudo 

estes solos são de materiais coluvionados de solos calcários e estabelecem a transição para 

os barros, apresentando na sua composição uma fracção argilosa. 

 

São solos com pouca matéria orgânica, pH médio a elevado, elevada capacidade de troca 

catiónica e elevada capacidade de retenção de água. São solos geralmente com bom 

potencial agrícola mas com baixa permeabilidade e muito susceptíveis à erosão. Têm uma 

média capacidade de prevenção de situações de poluição. 

 

 

4.5.1.2.4 Solos argiluviados pouco insaturados 

 

São solos evoluídos de perfil ABC, com um horizonte B eluvial em que o grau de saturação 

é superior a 35% e que aumenta, ou pelo menos não diminui com a profundidade. O 

horizonte B é argílico. Neste tipo de solo foram identificadas duas subordens: solos 

mediterrâneos pardos e solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos. 
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Os solos mediterrâneos pardos na área em estudo são maioritariamente constituídos a partir 

de materiais não calcários de arenitos finos, argilas ou argilosos. 

 

Os solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos têm maior expressão em relação aos 

anteriores. São solos argiluviados pouco insaturados de cores avermelhadas ou amareladas 

nos horizontes A e B. Os solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos são formados a partir 

de rochas calcárias e encontram-se associados à terra rossa. 

 

São solos com uma drenagem difícil, boa reserva mineral e baixos teores de matéria 

orgânica. A sua capacidade de troca catiónica é muito variável e o pH é médio a elevado. 

São solos de fertilidade variável e de susceptibilidade média a elevada à erosão. Têm média 

a baixa capacidade de prevenção de situações de poluição. 

 

 

4.5.1.2.5 Solos mólicos 

 

São solos evoluídos de perfil ABaC, desenvolvidos em climas de regime xérico. Neste caso 

em particular são castanozenes, argiluviados de materiais calcários compactos ou dolomias 

com o horizonte A mólico escuro e o horizonte B argílico de cor avermelhada ou amarelada. 

 

São solos com elevado teor de matéria orgânica no horizonte superficial e um grau de 

saturação em bases superior a 50%. Têm boa capacidade de troca catiónica e bom poder 

tampão, pH médio a elevada e baixa permeabilidade. Têm uma média susceptibilidade aos 

processos erosivos e uma capacidade de prevenção de situações de poluição média a 

elevada. Têm um potencial agrícola médio a elevado. 

 

 

4.5.1.2.6 Solos podzolizados 

 

São solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B apresenta como principais 

características gerais películas amorfas de húmus, alofana e sesquióxidos livres revestindo 

partículas de areia ou limo e ausência de películas de argila. 
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Na área em estudo estes solos são maioritariamente não hidromórficos, em geral 

constituídos por materiais arenáceos pouco consolidados, podendo surgir surraipa dura ou 

branda que poderá ser contínua ou descontínua. 

 

Os solos podzolizados hidromórficos identificam-se também na área em estudo, mas com 

muito pouca expressão. Estes solos apresentam características semelhantes distinguindo-

se pelo facto dos horizontes superiores se encontrarem frequentemente atingidos pelo nível 

freático. 

 

São solos de pH ácido, reserva mineral praticamente inexistente, capacidade de troca 

catiónica muito baixa e fraco poder de retenção para a água. São, por todas as razões, 

solos com uma fertilidade muito reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média 

susceptibilidade aos processos erosivos. No entanto, têm elevada susceptibilidade à 

contaminação por poluentes, já que a sua capacidade de retenção e eliminação dos 

poluentes é reduzida. 

 

 

4.5.1.2.7 Solos hidromórficos 

 

Este tipo de solos está sujeito a encharcamento temporário ou permanente, provocando 

intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do seu perfil. 

 

Na área em estudo este tipo de solos enquadra-se na subordem de solos hidromórficos sem 

horizonte eluvial não se observando um evidente horizonte A2. No caso em particular trata-

se de solos desenvolvidos em formações aluvionares ou coluvionares de textura mediana a 

ligeira. 

 

São solos com reduzido teor de matéria orgânica, pH médio a reduzido e elevada 

capacidade de troca catiónica. São solos com elevado potencial agrícola se adequadamente 

drenados, já que têm condicionalismos devido ao excesso de água. Têm reduzida 

permeabilidade e erodibilidade e uma média sensibilidade à contaminação, já que a 

capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos é mediana. 
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4.5.1.2.8 Depósitos de pedras 

 

Os depósitos de pedras são identificados num único local, correspondendo a acumulações 

de pedras ou blocos rochosos. 

 

 

4.5.1.3 Caracterização dos solos nos corredores 

 

Procede-se seguidamente à caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, 

considerando-se em termos quantificados a área presente no corredor de 400 m de largura 

associado a cada eixo e respectivos sub-eixos. 

 

 

4.5.1.3.1 Eixo 1.1 

 

Este eixo, com cerca de 44 km de extensão, é composto pelos sub-eixos 1.1.2, 1.1.3 e 

1.1.4. Os solos presentes são formados por um rendilhado de pequena manchas em que 

coexistem Aluviossolos, Coluviossolos e Solos Hidromórficos associados às linhas de água, 

Solos Litólicos e Solos Argiluviados nas margens mais declivosas e Solos Podzolizados nas 

regiões aplanadas mas distanciadas das linhas de água. Esta tipologia dos solos mantém-se 

até cerca do km 5+000. 

 

A partir deste ponto verifica-se uma continuidade dos solos atrás mencionados. No entanto, 

devido às características da rede hidrográfica que é menos densa que anteriormente, os 

solos ocorrem em manchas mais homogéneas e de maior dimensão. Nesta região, que se 

estende até cerca do km 14+000, há um predomínio dos Solos Podzolizados, que se vai 

acentuando para norte. 

 

Assim, a partir do km 14+000 e até ao km 26+500, o eixo atravessa uma zona constituída 

praticamente apenas por Podzóis (ou Solos Podzolizados), interrompidos apenas nas linhas 

de água onde se podem encontrar Coluviossolos e, mais raramente, Aluviossolos e Solos 

Hidromórficos. Esporadicamente, ainda na envolvente das ribeiras, e quando existem 

margens mais declivosas, ocorrem também manchas de Solos Litólicos ou de Solos 

Argiluviados. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.95 

 

Entre os km 26+500 e 27+000 ocorre uma mancha de Solos Litólicos após a qual se inicia 

uma extensa área de Solos Argiluviados Pouco Insaturados, que se prolonga até ao fim do 

traçado do presente eixo.  

 

Esta zona é interrompida por uma mancha significativa de Aluviossolos e, principalmente, 

Coluviossolos associados ao rio Maior e aos seus afluentes, entre os km 29+500 e 31+500. 

Para além desta, os Solos Argiluviados apenas são interrompidos cerca do km 35+200 

(pequena zona de Coluviossolos também no rio Maior), ao km 43+500 (uma mancha de 

Solos Mólicos) e ao km 45+750 (Litossolos). 

 

As áreas impermeabilizadas têm grande significado nos sub-eixos 1.1.4 e 1.1.3, sendo 

bastante reduzidas no sub-eixo 1.1.2, conforme se verifica na análise do Quadro 4.5.1. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.1. 

 
Quadro 4.5.1 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.1 

Sub-eixo 1.1.2 Sub-eixo 1.1.3 Sub-eixo 1.1.4 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % 

Aluviossolos 2,7  36,1  0,0  

Coluviossolos 11,0  111,7  9,3  

Litossolos 0,0  0,0  7,6  

Solos 

Incipiente 

Total 13,7 5,1 147,8 15,2 16,9 3,2 

Solos Litólicos 15,4 5,7 76,1 7,9 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 45,6 17,0 223,5 23,1 446,5 83,5 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 1,3 

Solos Podzolizados 160,1 59,7 461,6 47,8 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 32,5 12,1 20,1 2,1 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 1,1 0,4 37,2 3,9 64,2 12,0 

Total 268,4 100,0 966,3 100,0 534,4 100,0 
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4.5.1.3.2 Eixo 1.2 

 

O eixo 1.2, com 30,7 km, é composto pelos sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2. Atravessa uma área 

semelhante à descrita atrás para o eixo 1.1. Inicia-se numa zona em que a rede hidrográfica 

é densa e condiciona a existência de um complexo mosaico de solos em que os 

Aluviossolos, os Coluviossolos e os Solos Hidromórficos se desenvolvem nos leitos e 

margens das linhas de água, os Solos Argiluviados e os Solos Litólicos nas zonas 

declivosas e os Solos Podzolizados nas zonas aplanadas. À medida que o eixo se 

desenvolve para norte a dimensão das manchas vai aumentando devido à menor densidade 

da rede hidrográfica, e o predomínio dos Solos Pdzolizados vai aumentando. 

 

Entre os km 22+500 e 26+500 o traçado atravessa uma zona de Solos Litólicos e Solos 

Argiluviados, após a qual se desenvolve a mancha de Aluviossolos e Coluviossolos 

referenciada no eixo anterior e associada ao rio Maior e seus afluentes. Do km 29+000 até 

ao fim do traçado os solos são constituídos por Solos Argiluviados Pouco Insaturados. As 

áreas impermeabilizadas têm grande representatividade no sub-eixo 1.2.2, sendo 

praticamente inexistentes no sub-eixo 1.2.1. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.2. 

 
Quadro 4.5.2 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.2 

Sub-eixo 1.2.1 Sub-eixo 1.2.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 1,7  50,4  

Coluviossolos 25,8  96,3  

Litossolos 0,0  0,0  

Solos 

Incipientes 

Total 27,5 8,8 146,7 16,1 

Solos Litólicos 53,8 17,1 146,0 16,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 1,9 0,2 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 58,1 18,5 175,4 19,2 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 148,4 47,2 364,2 39,6 

Solos Hidromórficos 25,8 8,2 36,2 4,5 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 0,6 0,2 41,2 4,5 

Total 314,2 100,0 912,2 100,0 
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4.5.1.3.3 Eixo 1.3 

 

O eixo 1.3, com uma extensão de 13 km, é composto pelos sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2 

constituindo uma alternativa ao eixo 1.1 entre o km 34+000 e o fim do traçado. Assim, o eixo 

1.3 desenvolve-se numa zona semelhante à atravessada pelo eixo 1.1 naquele troço e que, 

essencialmente, é constituída por uma vasta mancha de Solos Argiluviados pouco 

Insaturados. 

 

Os Solos Argiluviados são interrompidos ao km 1+500 por uma zona de Coluviossolos 

associados ao rio Maior e aos km 4+000 e 5+000 por pequenas áreas de Solos Litólicos.  

 

Ocorre ainda uma mancha significativa de Solos Mólicos que é intersectada pelo presente 

eixo entre os km 6+000 e 8+000 e entre os km 8+500 e 9+000. Por fim, os Solos 

Argiluviados são ainda interrompidos por uma mancha de Litossolos ao km 12+200. 

 

As áreas impermeabilizadas têm alguma representatividade nestes sub-eixos, conforme se 

verifica da análise do Quadro 4.5.3. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.3. 

 
Quadro 4.5.3 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.3 

Sub-eixo 1.3.1 Sub-eixo 1.3.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 10,6  0,0  

Litossolos 0,0  6,6  

Solos 

Incipientes 

Total 10,6 4,0 6,6 2,6 

Solos Litólicos 12,7 4,7 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 203,9 76,1 166,3 65,4 

Solos Mólicos 3,9 1,5 37,4 14,7 

Solos Podzolizados 8,1 3,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 28,7 10,7 44,1 17,3 

Total 267,9 100,0 254,4 100,0 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.98 

 

4.5.1.3.4 Eixo 1.5 

 

O eixo 1.5 é um eixo de pequena extensão que faz a ligação entre o eixo 1.3 e o eixo 2.8. 

Este eixo desenvolve-se integralmente em Solos Mólicos e em Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados. Inicia-se na mancha de Solos Mólicos descrita atrás onde se desenvolve até 

cerca do km 1+200. Aflora marginalmente outra mancha destes solos aos km 1+900 e 

2+300 e, por fim, atravessa Solos Mólicos entre os km 3+500 e 3+800. Em todo o restante 

traçado os solos são Solos Argiluviados pouco Insaturados. As áreas impermeabilizadas 

representam cerca de 20 ha do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.4. 

 
Quadro 4.5.4 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.5 

Eixo 1.5 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 114,3 63,7 

Solos Mólicos 45,1 25,1 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 20,1 11,2 

Total 179,5 100,0 

 

 

4.5.1.3.5 Eixo 2.1 

 

O eixo 2.1 tem uma extensão de 48 km e é composto pelos sub-eixos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6. Situa-se, desde o seu início até cerca do km 8+400, numa zona cujos 

solos são muito homogéneos e constituídos por Solos Argiluviados Pouco Insaturados.  
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À semelhança do que se verificava nos eixos anteriores, os Solos Argiluviados apenas são 

interrompidos pontualmente ao km 3+000 por uma mancha de Solos Mólicos, ao km 7+000 

por uma zona de Coluviossolos e ao km 8+000 por Aluviossolos. 

 

Ao km 8+400 inicia-se uma zona de Solos Calcários que se prolonga até ao km 9+000 e que 

é interrompida por uma faixa de Aluviossolos. Após esta zona o traçado desenvolve-se em 

Solos Litólicos até ao km 12+000, com uma pequena mancha de Aluviossolos ao 

km 11+000 e outra ao km 12+000, correspondentes às aluviões de duas linhas de água 

afluentes do rio de Cós. 

 

Cerca do km 12+200 inicia-se uma nova faixa de Solos Calcários que se estende até ao rio 

de Cós e após ele, até ao km 14+000. Ao longo do rio de Cós os solos são constituídos por 

Aluviossolos (situados ao km 13+500). 

 

Entre os km 14+000 e 16+000 há uma mancha de Solos Argiluviados numa região de 

declives muito acentuados, na margem sul do rio de Alpendriz, seguida imediatamente de 

uma estreita faixa de Aluviossolos na zona da linha de água. 

 

A partir do km 16+000 e até cerca do final do eixo o traçado atravessa uma vasta área de 

Solos Podzolizados que correspondem, grosso modo, ao Pinhal de Leiria.  

 

Estes solos são interrompidos pontualmente por Aluviossolos ou Solos Hidromórficos na 

envolvente de linhas de água e por Solos Argiluviados ou Solos Litólicos nas zonas 

declivosas associadas, nas mais das vezes, às margens abruptas das linhas de água. 

Podemos encontrar uma destas zonas mistas intercalares dos Podzóis em Mélvoa, na 

envolvente da ribeira dos Pisões e seus afluentes (entre os km 19+000 e 21+500). Ainda 

nesta zona de Mélvoa há a registar afloramentos de Solos Calcários, que se manifestam 

como estreitas faixas perpendiculares ou oblíquas ao eixo em estudo. 

 

Os Podzóis são cortados por Aluviossolos junto à ribeira da Pedrulheira, ao km 25+750, e à 

ribeira do Fagundo entre os km 29+000 e 29+500. 

 

Entre os km 31+500 e 33+000 existe uma zona de declives acentuados em que os solos são 

Solos Litólicos, com uma diminuta mancha de Aluviossolos no seu final. 
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Sensivelmente entre os km 35+000 e 37+500 o eixo 2.1 faz o atravessamento do rio Lis e da 

respectiva várzea. Também esta zona tem características pedológicas diferentes da região 

envolvente, já que é constituída por uma larga faixa de Aluviossolos e, na margem direita do 

rio Lis, por Solos Litólicos. 

 

Após a travessia do rio Lis o traçado continua a evoluir por solos Podzolizados, para além 

de duas faixas de Solos Hidromórficos aos km 45+000 e 45+500, uma de Aluviossolos ao 

km 46+500 e uma de Coluviossolos no final do eixo, todas associadas a linhas de água. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.1.5, 2.1.4 e 2.1.6, 

sendo praticamente insignificantes nos restantes sub-eixos. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.5. 

 

 

4.5.1.3.6 Eixo 2.2 

 

O eixo 2.2 é alternativo ao eixo 2.1 e desenvolve-se a nascente deste. Tem uma extensão 

de 46,7 km e é composto pelos sub-eixos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. Inicia-se, como o eixo 

anterior, numa zona de Solos Argiluviados Pouco Insaturados que se estende até cerca do 

km 17+000. 

 

Esta área é interrompida apenas pontualmente ao km 3+000 por uma mancha de Solos 

Mólicos e aos km 5+700 e 7+500 por Solos Litólicos. Entre os km 11+000 e 15+000 a Rede 

Hidrográfica é relativamente densa, pelo que ocorrem várias faixas de Coluviossolos na 

envolvente das linhas de água e, com menor frequência, algumas manchas de Solos 

Litólicos. 
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Quadro 4.5.5 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.1 

Sub-eixo 2.1.1 Sub-eixo 2.1.2 Sub-eixo 2.1.3 Sub-eixo 2.1.4 Sub-eixo 2.1.5 Sub-eixo 2.1.6 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  33,3  32,7  79,6  2,2  

Coluviossolos 0,0  0,0  4,5  0,0  0,0  4,1  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Solos 

Incipientes 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 15,0 32,7 5,4 79,6 18,9 6,3 1,8 

Solos Litólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 28,4 0,0 0,0 69,5 16,5 36,8 10,3 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 20,6 21,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 88,3 96,6 88,1 82,4 115,0 34,7 135,5 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 12,2 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,4 64,3 244,7 58,0 293,1 82,1 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,9 0,0 0,0 5,8 1,6 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 3,1 3,4 6,6 6,2 16,3 4,9 21,7 3,6 28,1 6,7 15,0 4,2 

Total 91,4 100,0 106,9 100,0 331,2 100,0 608,2 100,0 421,9 100,0 357,0 100,0 
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Depois seguem-se Solos Calcários, interrompidos pontualmente por Coluviossolos ou 

Aluviossolos (todos eles de características calcárias). Ao km 25+500 ocorre uma área de 

Solos Argiluviados numa zona de declives muito acentuados (Sra. do Monte), também estes 

de materiais calcários, que se tornam em Solos Calcários nas zonas em que o declive é 

mais suave. 

 

Entre os km 25+500 e 31+000 ocorre uma região com uma grande variedade de solos já 

que é uma zona de transição entre a região dos Solos Calcários e a região dos Podzóis, 

descrita para o eixo 2.1. Nesta zona alternam-se Solos Calcários e Solos Litólicos, surgem 

já algumas manchas de Solos Podzolizados nas áreas mais aplanadas e surgem Solos 

Argiluviados nas encostas declivosas. Nas linhas de água aparecem Coluviossolos. 

 

Segue-se uma área de Solos Litólicos que se prolonga até à ribeira de Frades, onde surgem 

zonas significativas de Aluviossolos e de Solos Argiluviados e pequenas manchas de Solos 

Calcários e Solos Podzolizados. Os Solos Litólicos continuam após a travessia desta área 

até ao km 37+250, onde existe uma estrita faixa de Aluviossolos e se inicia a região de 

Podzóis. 

 

Os Solos Podzolizados são predominantes entre o km 37+250 e o final do traçado. Tal como 

se verificava para o eixo anterior, esta zona de Podzóis é apenas cortada na envolvente das 

linhas de água por estreitas faixas de Aluviossolos, Coluviossolos ou Solos Hidromórficos e, 

mais esporadicamente, por pequenas áreas de Solos Litólicos nas margens mais 

acentuadas das linhas de água. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.2.4 e 2.2.3, 

sendo bastante reduzidas nos restantes sub-eixos. A representatividade dos solos 

ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 400 m de largura) figura no 

Quadro 4.5.6. 
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Quadro 4.5.6 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.2 

Sub-eixo 2.2.1 Sub-eixo 2.2.2 Sub-eixo 2.2.3 Sub-eixo 2.2.4 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  0,0  140,8  

Coluviossolos 0,0  0,0  29,0  41,8  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  0,0  

Solos 

Incipientes 

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 8,5 182,6 14,7 

Solos Litólicos 0,0 0,0 10,0 5,8 49,2 14,4 233,1 18,8 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,0 18,3 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
101,3 97,0 141,1 82,0 220,6 64,6 206,7 16,7 

Solos Mólicos 0,0 0,0 11,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,6 22,7 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 1,5 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Impermeabilizadas 3,1 3,0 9,1 5,3 43,8 12,8 89,8 7,2 

Total 104,4 100,0 172,1 100,0 342,6 100,0 1239,3 100,0 

 

 

4.5.1.3.7 Eixo 2.3 

 

O eixo 2.3 é um eixo de pequena extensão e é composto pelo sub-eixos 2.3.1 e 2.3.2, que 

constituem uma alternativa ao eixo 2.2 entre os km 2+500 e 15+500. 

 

À semelhança do que se disse para os dois eixos anteriores, este eixo inicia-se numa zona 

de Solos Argiluviados Pouco Insaturados que se estende até ao fim do traçado. 

 

Esta é uma zona cuja rede hidrográfica é relativamente densa, pelo que ocorrem várias 

faixas de Coluviossolos na envolvente das linhas de água e, com menor frequência, 

algumas manchas de Solos Litólicos. O traçado desenvolve-se paralelamente à ribeira do 

Mogo e aos respectivos Coluviossolos, transpondo-os entre os km 8+000 e 9+000. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade no sub-eixo 2.3.2 face ao 

sub-eixo 2.3.1. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.7. 
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Quadro 4.5.7 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.3 

Sub-eixo 2.3.1 Sub-eixo 2.3.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,0  71,9  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 71,9 16,7 

Solos Litólicos 0,0 0,0 42,2 9,8 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 74,0 79,8 282,7 65,6 

Solos Mólicos 10,7 11,5 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 8,1 8,8 34,0 7,9 

Total 92,8 100,0 430,8 100,0 

 

 

4.5.1.3.8 Eixo 2.4 

 

Este eixo, que integra os sub-eixos 2.4.1 e 2.4.2, é também um eixo de pequena extensão 

que faz a ligação do eixo 2.2 ao eixo 2.5. 

 

Inicia-se ao km 46+500 do eixo 2.2 numa zona em que predominam os Solos Litólicos.  

Trata-se de uma zona de relevos acentuados situada entre os vales da ribeira de Carnide e 

do rio Arunca.  

 

Os Solos Litólicos dão lugar a manchas de Solos Podzolizados logo no início do sub-eixo 

2.4.1 e entre o fim deste sub-eixo e o início do 2.4.2. Para além das duas manchas de 

Podzóis mencionadas, a única outra zona em que os solos diferem dos Solos Litólicos diz 

respeito a uma estreita faixa de Solos Hidromórficos ao km 1+000 do sub-eixo 2.4.1. 

 

As áreas impermeabilizadas têm uma reduzida representatividade nestes sub-eixos. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.8. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.105 

Quadro 4.5.8 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.4 

Sub-eixo 2.4.1 Sub-eixo 2.4.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,3  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,3 0,3 0,0 0,0 

Solos Litólicos 77,7 81,0 100,8 89,9 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 13,3 13,8 11,0 9,8 

Solos Hidromórficos 2,1 2,2 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 2,6 2,7 0,4 0,3 

Total 96,0 100,0 112,2 100,0 

 

 

4.5.1.3.9 Eixo 2.5 

 

Este eixo com 26 km de extensão subdivide-se nos sub-eixos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, tendo por 

sua vez este último sub-eixo associada três hipóteses de traçado muito semelhantes entre si 

(2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C), mas onde apenas se optou por considerar como base de análise o 

sub-eixo 2.5.3A, dado que as outras alternativas são praticamente coincidentes. 

 

Os eixos 2.5.3B e 2.5.3C são alternativos ao eixo 2.5.3A na sua ligação a norte ao troço 

seguinte da Ligação de Alta Velocidade (km 13+926 até ao final do eixo). Iniciam-se ao km 

13+926 do sub-eixo 2.5.3A, inserindo-se no mesmo corredor do eixo 2.5.3A, onde 

predominam os Solos Litólicos. Dada a semelhança dos solos afectados e respectiva área 

considerou-se, portanto, apenas para análise o sub-eixo 2.5.3A. 

 

O eixo 2.5 desenvolve-se essencialmente em duas regiões distintas: até cerca do km 

10+000 predominam os Solos Podzolizados; do km 10+000 em diante, até ao fim do 

traçado, os Solos Litólicos tornam-se maioritários. 

 

Na primeira zona mencionada, os Podzóis apenas são interrompidos nas proximidades das 

linhas de água, onde surgem Aluviossolos ou Coluviossolos e, pontualmente, Solos 
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Litólicos. Na segunda zona os Solos Litólicos predominam, havendo, no entanto, algumas 

manchas de Solos Podzolizados. 

 

À semelhança do que já acontecia, os Solos Litólicos também cedem lugar a Aluviossolos 

ou Coluviossolos nas zonas das linhas de água. Existe ainda uma mancha de Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados situada entre os km 21+000 e 22+000. 

 

As áreas impermeabilizadas têm maior representatividade nos sub-eixos 2.5.1 e 2.5.3 sendo 

praticamente inexistentes no sub-eixo 2.5.2. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.9. 

 
Quadro 4.5.9 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.5 

Sub-eixo 2.5.1 Sub-eixo 2.5.2 Sub-eixo 2.5.3 
Tipos de Solos 

ha % ha % ha % 

Aluviossolos 19,2  0,0  7,8  

Coluviossolos 8,1  0,0  30,6  

Litossolos 0,0  0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 27,3 6,2 0,0 0,0 38,4 7,9 

Solos Litólicos 31,9 7,2 124,3 88,2 358,1 74,1 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 5,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 369,7 83,8 16,1 11,4 48,6 10,1 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 12,2 2,8 0,6 0,4 14,2 2,9 

Total 441,1 100,0 141,0 100,0 483,5 100,0 

 

 

4.5.1.3.10 Eixo 2.7 

 

Este eixo é uma alternativa ao eixo 2.1 entre os km 13+250 e 28+500, passando a nascente 

daquele eixo. Inicia-se junto ao rio de Cós onde os solos são constituídos por Aluviossolos 

ladeados, em ambas as margens, por Solos Calcários. 
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Entre os km 1+000 e 3+000 há uma mancha de Solos Argiluviados numa região de declives 

muito acentuados, na margem Sul do rio de Alpendriz, seguida imediatamente de uma 

estreita faixa de Aluviossolos na zona da linha de água. 

 

Entre esta linha de água e cerca do km 7+000 os solos alternam entre manchas de Solos 

Argiluviados e Solos Podzolizados. Deste ponto em diante a região é constituída 

predominantemente por Solos Podzolizados apenas interrompidos por Aluviossolos ao 

km 11+000, na ribeira da Pedrulheira. 

 

As áreas impermeabilizadas correspondem a cerca de 39 ha da área do corredor associado 

a este eixo. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.10. 

 
Quadro 4.5.10 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.7 

Eixo 2.7 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 38,6  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 38,6 6,5 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 18,5 3,1 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 153,7 26,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 340,4 57,6 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 1,8 0,3 

Área Impermeabilizada 38,5 6,5 

Total 591,5 100,0 

 

 

4.5.1.3.11 Eixo 2.8 
 

O eixo 2.8 faz a ligação do sub-troço anterior (eixo 1.5) ao eixo 2.1 e subdivide-se nos sub-

eixos 2.81. e 2.8.2. 
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É um eixo muito curto e desenvolve-se integralmente em Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados à excepção de uma pequena mancha de Litossolos cerca do km 1+000. 

 

As áreas impermeabilizadas são idênticas para os dois sub-eixos, correspondendo a cerca 

de 12 ha. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.11. 

 
Quadro 4.5.11 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.8 

Sub-eixo 2.8.1 Sub-eixo 2.8.2 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 0,0  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  

Litossolos 14,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 14,0 13,4 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 78,4 75,0 153,7 90,7 

Solos Mólicos 0,0 0,0 3,4 2,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área impermeabilizada 12,1 11,6 12,3 7,3 

Total 104,5 100,0 169,4 100,0 

 

 

4.5.1.3.12 Eixo 2.9 

 

O eixo 2.9 faz a transição entre o eixo anterior e o eixo 2.3. É um eixo muito curto e 

desenvolve-se totalmente em Solos Argiluviados Pouco Insaturados. As áreas 

impermeabilizadas representam cerca de 15 ha da área do corredor afecto a este eixo. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.12. 
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Quadro 4.5.12 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.9 

Eixo 2.9 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,0  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,0 0,0 

Solos Litólicos 0,0 0,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 149,3 89,2 

Solos Mólicos 2,7 1,6 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 15,4 9,2 

Total 167,4 100,0 

 

 

4.5.1.3.13 Eixo 2.10 

 

O eixo 2.10 é semelhante ao anterior, permitindo a articulação entre o eixo 2.8 e o eixo 2.2. 

É também de pequena extensão e desenvolve-se em Solos Argiluviados Pouco Insaturados. 

Aflora uma mancha de Solos Litólicos entre os km 4+500 e 5+000. As áreas 

impermeabilizadas representam cerca de 16 ha da área do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.13. 
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Quadro 4.5.13 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.10 

Eixo 2.10 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 0,4  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 0,4 0,2 

Solos Litólicos 16,9 7,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 207,7 86,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 0,0 0,0 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 16,4 6,8 

Total 241,4 100,0 

 

 

4.5.1.3.14 Eixo 2.11 
 

O eixo 2.11 permite a articulação do sub-eixo 2.1.6 com o sub-eixo 2.4.2, tendo igualmente 

uma pequena extensão. Desenvolve-se em Solos Litólicos, Hidromórficos, Podzolizados e 

Coluviossolos, com predomínio significativo dos primeiros. As áreas impermeabilizadas são 

pouco significativas, representando cerca de 2 ha da área do corredor. 

 

A representatividade dos solos ocorrentes no corredor de implantação deste eixo (faixa de 

400 m de largura) está indicada no Quadro 4.5.14. 
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Quadro 4.5.14 - Solos ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.11 

Eixo 2.11 
Tipos de Solos 

ha % 

Aluviossolos 0,0  

Coluviossolos 2,4  

Litossolos 0,0  
Solos Incipientes 

Total 2,4 2,5 

Solos Litólicos 71,6 74,0 

Solos Calcários 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,0 0,0 

Solos Mólicos 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 18,4 19,0 

Solos Hidromórficos 1,9 2,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 2,4 2,5 

Total 96,7 100,0 

 

 

4.5.1.3.15 Estação de Leiria 

 

A estação de Leiria Nascente com os respectivos acessos e estacionamentos está 

localizada em Solos Litólicos, Calcários, Podzolizados, Argiluviados Pouco Insaturados e, 

ainda, numa pequena mancha de Aluviossolos. 

 

A estação de Leiria Poente está localizada em Solos Litólicos e Podzolizados. 

 

As áreas impermeabilizadas são praticamente inexistentes (Leiria Nascente) ou não têm 

mesmo ocorrência (Leiria Poente). 

 

A tipologia de solos e respectivas áreas que irão ser ocupadas pela pelas duas soluções 

alternativas para a estação de Leiria, acessos e estacionamentos são apresentadas no 

Quadro 4.5.15. 
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Quadro 4.5.15 - Solos ocorrentes na área de implantação das duas Alternativas para a na Estação de 

Leiria 

Estação Leiria Nascente Estação Leiria Poente 
Tipos de Solos 

ha % ha % 

Aluviossolos 1,3  0,0  

Coluviossolos 0,0  0,0  

Litossolos 0,0  0,0  
Solos Incipientes 

Total 1,3 12,2 0,0 0,0 

Solos Litólicos 4,8 43,6 2,6 24,5 

Solos Calcários 2,4 21,9 0,0 0,0 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 0,6 5,8 0,6 5,7 

Solos Mólicos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solos Podzolizados 1,0 9,5 7,5 69,8 

Solos Hidromórficos 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depósito de Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área Impermeabilizada 0,8 7,2 0,0 0,0 

Total 11,0 100,0 10,8 100,0 

 

 

4.5.2 Uso actual do solo 
 

4.5.2.1 Metodologia 

 

Neste ponto efectua-se a caracterização e quantificação dos principais usos ocorrentes na 

área de implementação do projecto tendo em conta os diferentes traçados propostos. 

 

Para esta caracterização foi elaborada uma carta de uso do solo, baseada na cartografia de 

ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de Informação Geográfica e na interpretação 

de fotografia aérea recente, já que a evolução da zona revela uma alteração permanente, 

estando a cartografia de base do CNIG em geral bastante desactualizada. Foram ainda 

consideradas outras bases cartográficas, nomeadamente dos PDM dos concelhos 

atravessados. 

 

Esta primeira base cartográfica foi de seguida validada e/ou corrigida com base em 

levantamentos de campo. Os levantamentos contribuíram também para a identificação de 

aspectos de ocupação do solo, importantes para a caracterização dos corredores e sua 

futura comparação e que não são representáveis em termos da cartografia de base. 
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A Carta de Uso do Solo, à escala 1:25.000 (Desenhos EIA n.º 10.1 a 10.9) permite visualizar 

a distribuição dos usos ocorrentes segundo as classes e subclasses definidas. Na 

cartografia apresentada figuram apenas as classes e/ou subclasses existentes na faixa de 

400 metros centrada nos eixos e respectivos sub-eixos que apresentam expressão 

cartográfica à escala 1:25.000. 

 

As classes e subclasses de uso do solo consideradas na cartografia baseiam-se na 

nomenclatura definida pela RAVE. No Quadro 4.5.16 apresentam-se as Classes e 

respectivas subclasses ocorrentes na área de estudo. 

 
Quadro 4.5.16 - Classes e subclasses de uso do solo 

Classe Subclasse 

Uso urbano 
Área Social Mista (residencial, comercial, serviços, industrial urbano) e 

Equipamentos 

Uso Industrial - 

Indústrias extractivas Pedreiras; Areeiros 

Espaços canal  Infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias de âmbito regional ou nacional 

Uso agrícola 
Culturas anuais de regadio; Culturas anuais de sequeiro; Culturas 

permanentes e Agro-indústria 

Uso Agro-florestal Domínios em regime silvo-pastoril; Montado de sobro e azinho 

Uso florestal 
Florestas de protecção e outros ecossistemas silvestres de elevada 

sensibilidade; Florestas de produção; Matos 

Usos sob protecção especial Parques Naturais; Sítios de Importância Comunitária (Rede Natura 2000) 

 

De seguida procede-se à caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área do 

projecto tendo em conta os diferentes traçados. De forma a indicar a representatividade 

desses usos, apresenta-se também em quadros a quantificação das áreas presentes no 

corredor de 400 m afecto a cada eixo e respectivos sub-eixos. 

 

Nesses quadros, as áreas sujeitas a Usos sob Protecção Especial, visto que são já 

classificadas segundo os critérios aplicáveis a todas as restantes áreas, segundo o uso 

actual que nelas se verifica, apresentam-se deste modo em separado das restantes classes 

de usos do solo, de forma a que não haja duplicação do seu valor.  
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Por fim, há que salvaguardar o facto de, neste descritor, se fazer a identificação dos usos 

actuais do solo que podem coincidir, ou não, com a informação expressa em outros 

descritores. Exemplos disso são a eventual não coincidência entre o Uso Actual do Solo e 

as intenções de ordenamento expressas na Carta de Ordenamento e resultantes da 

compilação da informação constante nos Planos de Ordenamento em vigor; e a não 

coincidência existente entre a área efectivamente explorada para extracção de inertes  e 

constante na Carta de Uso do Solo (e que pode inclusivamente resultar de uma actividade 

ilegal e, portanto, não concessionada ou licenciada) e as Áreas Concessionadas ou 

Licenciadas para Indústrias Extractivas (que podem ainda não estar em exploração efectiva) 

que figuram na Carta de Geologia e Geomorfologia. 

 

 

4.5.2.2 Caracterização dos usos ocorrentes 

 

A área de desenvolvimento do projecto denota uma grande variedade de usos, coexistindo 

áreas de ocupação humana com áreas de carácter natural praticamente ao longo das várias 

alternativas em estudo. 

 

É, no entanto, notório como uso do solo predominante o de carácter florestal. As áreas 

agrícolas, embora muito menos significativas, têm também alguma representatividade, 

verificando-se na parte sul uma maior ocorrência de áreas de regadio face ao que ocorre na 

parte norte. Também se verifica que o montado apenas ocorre na parte mais a sul da área 

em estudo. 

 

De referir ainda a presença de áreas com usos sob protecção especial correspondentes às 

seguintes áreas protegidas e Sítios de Importância Comunitária (SIC), da Rede Natura 2000: 

 

- Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; 

- SIC Serras de Aire e Candeeiros; 

- SIC Azabuxo/Leiria. 

 

Seguidamente, procede-se à caracterização dos usos ocorrentes em cada um dos eixos de 

traçado definidos. 
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4.5.2.2.1 Eixo 1.1 

 

Este eixo, com cerca de 44 km de extensão, encontra-se dividido em três sub-eixos (1.1.2, 

1.1.3 e 1.1.4). Desenvolve-se predominantemente em área florestal de produção, 

destacando-se ainda algumas áreas agrícolas como as áreas de regadio, na proximidade de 

Casais do Monte Godelo (km 5+500) e na ribeira de Judeu (km 11+500). 

 

Neste troço, além da sucessão de áreas sociais, são ainda intersectadas algumas áreas 

industriais, com particular destaque para a região da Benedita, tendo em conta a sua 

dimensão. 

 

A partir do km 35+500 (Ninho de Águia) até final do eixo, a paisagem é constituída por um 

rendilhado de áreas sociais de cariz rural em torno das quais surgem áreas agrícolas com 

características de minifúndio, coexistindo as culturas de sequeiro, regadio e permanentes. 

 

Ao nível das infra-estruturas, próximo de Rio Maior ao km 24+500, este eixo intersecta um 

troço da Auto-Estrada A15. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é indicada no Quadro 4.5.17. 
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Quadro 4.5.17 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.1 

Sub-eixo 1.1.2 Sub-eixo 1.1.3 Sub-eixo 1.1.4 
Classes de Uso 

ha % ha % ha % 

Uso Urbano 0,7 0,3 0,1 0,0 45,6 8,5 

Uso Industrial 0,4 0,1 9,6 1,0 17,8 3,3 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 11,3 1,2 0,0 0,0, 

Espaço Canal 0,0 0,0 27,6 2,9 0,8 0,3 

Culturas de Regadio 33,8  44,0  2,3  

Culturas de Sequeiro 2,3  14,5  156,6  

Culturas Permanentes 9,2  10,1  30,0  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  

Uso Agrícola 

Total 45,3 16,9 68,6 7,1 188,9 35,3 

Regime silvo-pastoril -  -  -  

Montado 59,9  63,0  0,0  Uso Agro-Florestal 

Total 59,9 22,3 63,0 6,5 0,0 0,0 

Protecção 2,6  14,1  73,2  

Matos 29,6  123,0  117,0  

Produção 129,9  649,0  91,1  
Uso Florestal 

Total 162,1 60,4 786,1 81,3 281,3 52,6 

Total 268,5 100,0 966,3 100,0 534,4 100,0 

 

Dada a extensão deste eixo apresenta-se seguidamente uma caracterização segundo os 

sub-eixos considerados. 

 

No sub-eixo 1.1.2, com 6,7 km de extensão, ocorre alguma diversidade de usos. Destaca-se 

uma grande área de montado no início do corredor (km 2+400 – 3+600) e, por volta do km 

8+000, culturas agrícolas de regadio nas zonas de vale entre os km 5 e 7, 

aproximadamente, e largas manchas de espaços florestais (floresta de produção). 

 

As áreas sociais correspondem a habitações em casas isoladas sem representação 

cartográfica, cerca dos km 2+600 – 3+000, km 5+800 e km 6+250 – 6+500. 

 

No sub-eixo 1.1.3, com cerca de 24 km de extensão, marcam presença predominantemente 

as áreas florestais (floresta de produção) que ocorrem de um modo geral ao longo de todo o 

corredor. 
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No início do traçado ocorre uma pequena mancha de floresta de protecção, surgindo 

também algumas pequenas áreas de montado até à ribeira do Rio Judeu (km 11+200). 

Destaca-se ainda neste troço a ocorrência de uma área industrial, cerca do km 9+500. 

Também entre os km 29+400 a 30+200 e km 31+100 a 31+200 verifica-se a existência de 

duas pedreiras dedicadas à exploração de calcário para a construção civil (respectivamente 

Pedreiras de Vale da Pedreira e da Senhora da Luz). 

 

Do km 12+000 até ao final do traçado surgem essencialmente áreas florestais intercaladas 

com matos e pequenas parcelas de regadio e culturas permanentes. As áreas sociais, de 

difícil representação à escala 1:25.000, correspondem a casas isoladas e anexos/armazéns 

agrícolas (km 12+100 – 12+500, km 13+500 – 14+300 e km 23+300 – 25+300), assim como 

a um edifício industrial (km 29+000). 

 

No sub-eixo 1.1.4, com 13,3 km de extensão, surgem desde o início (km 33+264) até 

próximo do km 37+000 essencialmente áreas de matos com algumas manchas de floresta 

de protecção (em geral carvalhos). Na envolvente da povoação de Casalinho (km 34+000) 

ocorrem áreas de agricultura de sequeiro e de regadio. 

 

A partir do km 37+000 surge uma grande diversidade de usos, essencialmente agrícolas 

(em especial culturas de sequeiro) e florestais (floresta de produção) em pequenas manchas 

em torno das áreas sociais. Entre os km 42+000 e 43+000 merece destaque a ocorrência de 

uma importante mancha de floresta de protecção. 

 

No que diz respeito à afectação de áreas sociais, o sub-eixo 1.1.4 atravessa uma zona 

densamente povoada interceptando um grande número de pequenas povoações. Ao km 

34+000 este sub-eixo passa junto à povoação do Casalinho e entre os km 35+500 e 39+500 

passa nos arredores da Benedita, interceptando as povoações de Ninho de Águia, Moita do 

Gavião, Taveiro, Candeeiros e Casal do Gregório, para além da área industrial da Benedita.  

 

Depois, ao km 41+000 o sub-eixo 1.1.4 intercepta a povoação de Pedra Redonda e ao km 

41+500 o Casal da Lagoa.  

 

Ao km 43+500 atravessa o Carvalhal e, por fim, ao km 45+500, perto do fim do traçado, o 

sub-eixo intercepta a povoação de Redondas. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.118 

 

4.5.2.2.2 Eixo 1.2 

 

Este eixo, com cerca de 30 km de extensão, encontra-se dividido nos sub-eixos 1.2.1 e 

1.2.2. Tal como o eixo 1.1, desenvolve-se predominantemente em áreas de uso florestal 

(floresta de produção). A área de montado presente no corredor tem também alguma 

representatividade, estando localizada entre os km 0+000 e 1+000 e os km 15+500 e 

19+000. 

 

De salientar ainda o desenvolvimento sobre um mosaico constituído por pequenas áreas 

sociais de cariz rural, cuja envolvente é preenchida por uso agrícola (culturas anuais e 

permanentes) e uso florestal. Ao km 24+000 este eixo atravessa a povoação de Bairradas. 

 

Tal como no eixo 1.1, é intersectada a A15, cerca do km 24+300. Para além disso, é 

atravessado o Espaço Canal do IC2/N1 entre os km 9+000 e 15+000, junto a Alcoentre. 

 

O sub-eixo 1.2.2 passa, ao km 29+000, junto da uma área de Indústria Extractiva onde se 

efectua a exploração de calcário para a construção civil (Pedreira da Senhora da Luz). 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.18. 

 

Dada a extensão deste eixo apresenta-se seguidamente uma caracterização segundo os 

sub-eixos considerados. 

 

No sub-eixo 1.2.1, com 7,8 km de extensão, ocorre uma importante mancha de montado 

entre os km 0+000 e 1+000, seguindo-se a ocorrência de floresta de produção com 

pequenas manchas de agricultura de regadio e, muito pontualmente, de sequeiro e culturas 

permanentes. 
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Quadro 4.5.18 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.2 

Sub-eixo 1.2.1 Sub-eixo 1.2.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,6 0,2 12,7 1,4 

Uso Industrial 0,0 0,0 2,4 0,3 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 1,0 0,1 

Espaço Canal 0,0 0,0 26,1 2,8 

Culturas de Regadio 28,0  68,6  

Culturas de Sequeiro 3,0  63,9  

Culturas Permanentes 10,1  65,7  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso Agrícola 

Total 41,1 13,1 198,2 21,7 

Regime silvo-pastoril - 23,3 

Montado 53,7 
 

97,9 
 Uso Agro-

Florestal 
Total 53,7 17,1 121,2 13,3 

Protecção 3,6  29,8  

Matos 9,7  125,1  

Produção 205,5  395,7  

Uso 

Florestal 

Total 218,8 69,6 550,6 60,4 

Total 314,2 100,0 912,2 100,0 

 

No sub-eixo 1.2.2, com 22,8 km de extensão, ocorrem numa primeira parte, até cerca do km 

15+000, culturas permanentes e de regadio com pequenas manchas de sequeiro, matos e 

ainda montado. Destaca-se também uma mancha de floresta de protecção cerca do km 

12+000. 

 

Entre o km 16+000 e 19+000 surge uma importante mancha de montado com algumas 

áreas adjacentes de pastagens. 

 

Até ao final do traçado passa a haver um padrão mais regular de usos com predomínio das 

áreas de floresta de produção. Identifica-se ainda, cerca do km 29+000, uma área de 

indústria extractiva relativa à exploração do calcário para construção civil e que corresponde 

à Pedreira da Senhora da Luz, já identificada no sub-eixo 1.1.3. 
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4.5.2.2.3 Eixo 1.3 

 

Este eixo, com cerca de 13 km de extensão, desenvolve-se em cerca de metade da sua 

extensão sobre área florestal, apresentando contudo ao longo do seu desenvolvimento 

características distintas na ocupação do solo. Assim, até cerca do km 6+500 a ocupação do 

solo é essencialmente florestal, agro-florestal e de matos. Entre os km 0+000 e 4+000 

surgem as áreas urbanas de Casalinho, Pinheiro, Ninho de Água e Monte do Gavião. 

 

A partir deste ponto, o restante traçado desenvolve-se numa zona cuja ocupação é 

constituída por um rendilhado de pequenas áreas sociais, áreas agrícolas de minifúndio e 

algumas manchas de matos. Identifica-se, porém, uma mancha de dimensão significativa de 

floresta de protecção, onde predominam os carvalhais, entre os km 10+000 e 11+000. 

 

As áreas urbanas ocorrentes são Quinta da Serra, Cabecinha, Casal do Carvalho, Lagoa de 

Frei João, Redondas e Casal da Charneca com edifícios de habitação, agro-pecuária e 

alguns industriais.  

 

Ocorrem pequenas áreas industriais aos km 3+000, 4+000 e 8+000. Próximo do km 9+000, 

ao longo do IC2, identifica-se uma área de uso industrial de dimensão significativa. 

 

Ocorre também a interferência numa área de uso sob protecção especial correspondente ao 

Parque Natural e SIC – Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.19. 
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Quadro 4.5.19 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.3 

Sub-eixo 1.3.1 Sub-eixo 1.3.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 11,8 4,4 22,6 9,0 

Uso Industrial 9,1 3,4 21,5 8,4 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 7,7 3,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 2,2  0,0  

Culturas de Sequeiro 48,9  59,2  

Culturas Permanentes 9,2  40,6  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso Agrícola 

Total 60,4 22,5 99,8 39,2 

Regime silvo-pastoril - - 

Montado - 
 

0,1 
 

Uso Agro-Florestal 

Total 0,0 0,0 0,1 0,0 

Protecção 20,1  13,7  

Matos 55,5  64,4  

Produção 103,2  32,3  
Uso Florestal 

Total 178,8 66,7 110,4 43,4 

Total 267,9 100,0 254,4 100,0 

     

Uso Sob Protecção Especial (ha) 56,7  34,7  

 

 

4.5.2.2.4 Eixo 1.5 

 

Este eixo, com cerca de 4,5 km de extensão, desenvolve-se também em grande parte sobre 

áreas de uso florestal. Tem início na zona agrícola envolvente da povoação de Casal do 

Carvalho, atravessando uma área cuja ocupação é constituída por um mosaico de áreas 

agrícolas de policultura, áreas florestais e matos.  

 

Logo no início do eixo é atravessada a área urbana de Lagoa de Frei João. Cerca do km 

3+000 este eixo atravessa ainda uma pequena área industrial pertencente à Zona Industrial 

existente ao longo do IC2. 

 

A área de uso com protecção especial identificada para este eixo corresponde ao Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros e ao SIC Serras de Aire e Candeeiros que é 

também intersectada pelo eixo 1.3. 
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A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.20. 

 
Quadro 4.5.20 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 1.5 

Eixo 1.5 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 7,4 4,1 

Uso Industrial 8,4 4,7 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 4,3 2,4 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 26,6  

Culturas Permanentes 29,1  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 55,7 31,1 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 3,4  

Matos 57,1  

Produção 43,1  
Uso Florestal 

Total 103,6 57,7 

Total 179,5 100,0 

   

Uso Sob Protecção Especial (ha) 73,7  

 

 

4.5.2.2.5 Eixo 2.1 

 

O eixo 2.1, com cerca de 48 km de extensão e compreendendo os sub-eixos 2.1.1 a 2.1.6, 

desenvolve-se maioritariamente em áreas de uso florestal, correspondente a floresta de 

produção, essencialmente de pinheiro bravo e eucalipto, à excepção do início do traçado 

onde predominam os matos. Destaca-se também uma área de uso florestal de protecção, de 

dimensão apreciável, constituída por carvalhos, entre os km 3+500 e 5+500 e interrompida 

pontualmente por matos. 
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Surgem ainda algumas áreas de uso agrícola, nomeadamente: 

 

- No início do eixo, junto à povoação de Casais da Charneca, onde predominam as 

culturas anuais de sequeiro e o olival; 

- Cerca do km 8+000 na zona envolvente das povoações de Lagoa de Cão e Casal do 

Rei; 

- Próximo de Castanheira e Juncal, entre os km 12+000 e 14+000, constituídas por 

policulturas anuais e permanentes; 

- Em Mélvoa, cerca do km 19+000, com predomínio de sequeiro com algumas parcelas de 

pomar e olival e uma área de estufas; 

- A sul de Albergaria, entre os km 28+500 e 30+000, com predomínio de culturas de 

regadio; 

- Ao longo do rio Lis, entre as povoações de Barreiros e Regueira de Pontes, constituída 

por regadio; 

- Junto às povoações de Colónia Agrícola (entre os km 42+000 e 43+000), Texugueira 

(km 44+000) e Outeiro Alto (km 45+000), com predomínio de culturas anuais de 

sequeiro; 

- Na Bidoeira, uma vasta área de culturas anuais e pousio associada à área social entre 

os km 45+500 e 46+500. Neste local é também afectada uma estufa de produtos 

hortícolas de grande dimensão; 

- Entre os km 47+500 e o final do traçado, junto à povoação de Cova do Valeira, onde as 

culturas principais são as culturas anuais de sequeiro e algumas pequenas áreas de 

olival. 

 

Neste traçado identificam-se, ainda, algumas áreas de uso urbano e industrial, com 

destaque para as seguintes: 

 
- Em Casais da Charneca, ao km 0+100, constituída por povoamento de cariz rural; 

- Na Lagoa de Cão constituída por um povoamento disperso, na proximidade de 

Aljubarrota ao longo dos eixos rodoviários Aljubarrota / Cadoiço (km 8+000) e Aljubarrota 

/ Cumeira de Baixo (km 8+500), sendo no primeiro caso formado por um povoamento 

disperso e no segundo caso formado por um povoamento misto composto por áreas 

urbanas e industriais; 
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- Na povoação de A-do-Barbas, interceptada cerca do km 20+000, onde ocorre uma área 

mista de habitação e equipamentos desportivos; 

- Na povoação de Cerca verifica-se também a ocorrência de um contínuo urbano ao longo 

da ER356, cerca do km 22+300; 

- Na periferia da cidade da Marinha Grande, onde ocorre uma zona de uso industrial ao 

km 26+000; 

- Na Albergaria, cerca do km 29+500 constituindo um povoamento consolidado onde o 

traçado passa no limite sudeste da área social; 

- Nos Barreiros, cerca do km 35+200; 

- Entre os km 39+500 e 40+000, o traçado atravessa uma zona com algumas indústrias 

junto ao Outeiro Grande; 

- Na Regueira de Pontes, na margem direita do rio Lis, é intersectada uma área industrial, 

entre os km 41+500 e 44+000. Porém, o traçado contorna as povoações de Charneca 

do Souto, Colónia Agrícola e Texugueira; 

- Na povoação da Bidoeira; 

- Na povoação da Cova da Valeira, cerca do km 47+500, o traçado intercepta esta 

povoação de características rurais. 

 

Em termos de áreas afectas à indústria extractiva identifica-se a presença das seguintes 

explorações de argilas: 

 
- km 11+200 e 11+800 (Coz – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.3; 

- km 16+400 (Alpedriz – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.4; 

- km 37+000 – 37+200 (Regueira de Pontes – Alcobaça) – sub-eixo 2.1.5. 

 

Este traçado intersecta ainda o Espaço Canal da Auto-estrada A8 ao km 23+000 e entre os 

km 25+000 e 26+000. Também intercepta infra-estruturas ferroviárias em três locais: ao km 

22+500, entre os km 27+000 e 27+500 e cerca do km 36+500. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.21. 
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4.5.2.2.6 Eixo 2.2 

 

Este eixo é comum ao eixo 2.1 até cerca do km 2+500, tendo no total cerca de 46,7 km de 

extensão. 

 

Este eixo continua a apresentar um desenvolvimento, em mais de metade da sua extensão, 

sobre zonas florestais. No entanto, as áreas agrícolas compostas por culturas temporárias e 

permanentes têm também bastante representatividade, encontrando-se associadas a 

algumas áreas sociais. 

 

As áreas agrícolas de maior relevância identificadas ao longo do corredor ocorrem assim: 

 

- No início do eixo, junto à povoação de Casais da Charneca, onde predominam as 

culturas anuais de sequeiro e o olival; 

- Entre os km 3+500 e 4+500, junto à povoação de Lagoa de Cão, onde predominam as 

culturas anuais de sequeiro, o olival e a vinha; 

- Entre os km 5+200 e 10+000, associadas às povoações de Casal do Rei, Ataija de 

Baixo, Ataija de Cima e Casal de Sta. Teresa, onde coexistem culturas anuais de 

sequeiro e culturas permanentes num padrão de minifúndio; 

- Entre os km 11+000 e 27+500, associadas às povoações de Outeiro, de Pedreiras, de 

Porto Mós, de Arergões, de Torrinhas e de Fontes. Estas parcelas são constituídas por 

culturas permanentes e temporárias, porém diferentes do ponto anterior pelo facto de 

formarem um mosaico com áreas de matos e algumas parcelas de floresta de produção. 
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Quadro 4.5.21 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.1 

Sub-eixo 2.1.1 Sub-eixo 2.1.2 Sub-eixo 2.1.3 Sub-eixo 2.1.4 Sub-eixo 2.1.5 Sub-eixo 2.1.6 
 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Uso Urbano 2,8 3,1 6,6 6,2 14,2 4,3 8,3 1,4 17,1 4,0 9,9 2,8 

Uso Industrial 0,3 0,3 0,0 0,0 2,0 0,6 4,8 0,8 11,0 2,6 5,0 1,4 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 2,9 2,9 0,5 11,0 2,6 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 0,0 0,0 0,0  0,0  20,6  42,6  2,7  

Culturas de Sequeiro 16,6  8,3  41,0  35,1  18,6  46,9  

Culturas Permanentes 12,4  3,0  62,9  41,5  2,4  5,1  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  0,8  0,0  0,4  

Uso 

Agrícola 

Total 28,9 31,7 11,3 10,5 103,9 31,3 98,0 16,1 63,6 15,1 55,1 16,6 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,8  28,0  6,1  1,2  10,8  1,1  

Matos 13,8  36,3  73,4  84,8  28,7  12,4  

Produção 44,7  24,8  122,0  399,5  279,7  273,5  

Uso 

Florestal 

Total 59,3 64,9 89,1 83,3 201,4 60,8 485,5 79,8 319,2 75,7 287,0 79,2 

Total 91,4 100,0 106,9 100,0 331,2 100,0 608,2 100,0 421,9 100,0 357,0 100,0 
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- Entre os km 28+000 e 29+000, associada à povoação de Morões, constituída 

essencialmente por parcelas de culturas permanentes; 

- Entre os km 30+500 e 31+700, associada à Ramalharia, parte das culturas permanentes 

identificadas são constituídas por vinha; 

- Entre os km 33+800 e 35+800, associada às povoações de Azabuxo e Santa Eufémia, 

trata-se maioritariamente de uma área de regadio suportada em parte pelo ribeiro dos 

Frades; 

- Entre os km 39+300 e 40+700, associada à povoação da Mata identifica-se uma área 

essencialmente de regadio, junto à ribeira de Agudim; 

- Entre os km 42+000 e 45+000, na região da Bidoeira de Cima, uma área essencialmente 

de culturas anuais. 

 

Intercaladas numa zona de grande ocupação agrícola, surgem algumas áreas florestais com 

predomínio do pinheiro bravo, tal como acontece entre os km 37+000 e 39+000, entre outras 

de menor significado devido à sua pequena dimensão. Outras áreas florestais de interesse 

identificam-se entre os km 23+000 e 23+500, correspondentes a floresta de protecção. 

 

Neste eixo identificam-se algumas áreas de uso urbano, que se associam a parcelas 

agrícolas, algumas de importância significativa, nomeadamente Casais da Charneca (início 

do traçado), Lagoa de Cão (km 4+000), Ataija de Cima (km 7+500), Casais de Sta Teresa 

(km 9+500), Outeiro (km 12+000), Tremoceira (km 13+000 a 14+000), Castanheiro e Fonte 

do Oleiro (km 17+000 e 18+000), Arergões (km 20+500), Garruchas (km 22+500), Alcaidaria 

(km 23+500), Torrinhas (km 24+500), Morrões (km 28+500), Touria (km 31+500), Azabucho 

(km 34+000), Sta Eufémia e Outeiro da Eira (km 37+000), Mata (km 40+500), Bidoeira de 

Baixo  (km 42+000) e Bidoeira de Cima (km 44+500) e Vale da Cruz (km 46+500). Algumas 

destas áreas sociais assumem um carácter misto com desenvolvimento de áreas de uso 

industrial entre as quais Ataija de Cima, Casais de Sta. Teresa e Tremoceira, localizada 

marginalmente à EN1 / IC2 com acesso ao IC9. 

 

Verifica-se também a presença de uma área de exploração de inertes não licenciada cerca 

do km 33+000 (sub-eixo 2.2.4). 

 

Este corredor intersecta ainda algumas infra-estruturas rodoviárias nomeadamente: IC9 (km 

8+300) e A17 (km 32+400). 
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As áreas de uso sob protecção especial correspondem ao Parque Natural e SIC Serras de 

Aire e Candeeiros (sub-eixo 2.2.3) e ao SIC Azabuxo/Leiria (sub-eixo 2.2.4) que são 

marginalmente intersectados. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.22. 

 
Quadro 4.5.22 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.2 

Sub-eixo 2.2.1 Sub-eixo 2.2.2 
Sub-eixo 

2.2.3 
Sub-eixo 2.2.4 

Classes de Uso 

ha % ha % ha % ha % 

Uso Urbano 2,8 2,6 9,1 5,3 27,6 8,1 65,7 5,3 

Uso Industrial 0,3 0,3 0,0 0,0 14,0 4,1 19,9 1,6 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,4 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 4,2 0,3 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  0,0  65,5  

Culturas de Sequeiro 16,9  43,6  101,8  186,6  

Culturas Permanentes 14,3  32,5  72,1  259,2  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  1,3  

Uso 

Agrícola 

Total 31,2 29,9 76,0 44,2 173,9 50,8 512,6 41,4 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 1,1  17,5  0,0  34,0  

Matos 14,9  33,0  48,6  90,6  

Produção 54,1  36,5  76,3  506,6  

Uso 

Florestal 

Total 70,0 67,2 87,0 50,5 124,9 36,4 631,2 51,0 

Total 104,4 100,0 172,1 100,0 342,6 100,0 1239,3 100,0 

         

Uso Sob protecção Especial (ha)     1,1  1,0  

 

 

4.5.2.2.7 Eixo 2.3 

 

Este eixo tem um traçado coincidente com o eixo 2.2 até cerca do km 2+500, sendo a sua 

extensão total de cerca de 13 km. 

 

Em termos gerais apresenta um desenvolvimento maioritariamente em área florestal. Das 

áreas florestais identificadas, destaca-se entre os km 1+000 e 3+000 uma área de carvalhal 

interrompida por áreas de usos sociais, agrícolas e floresta de produção. 
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A partir do km 9+000 até ao final do traçado as áreas agrícolas intensificam-se, superando 

as áreas com outros usos de ocupação do solo. 

 

Este traçado intersecta ainda algumas áreas urbanas, nomeadamente Lagoa de Cão (km 

1+000 a 2+000), Casal do Rei e Ataija de Baixo (km 3+000), Ataija de Cima (km 5+000), 

Casais de Sta Teresa (km 6+500), Azoio e Outeiro (km 9+500) e Tremoceira (km 11+000 a 

11+500). 

 

As áreas de uso industrial intersectadas pelo eixo identificam-se ao km 10+500 em 

Pedreiras e ao km 11+500 na Tremoceira (já referido no eixo 2.2). 

 

Este eixo intercepta ainda uma área de indústria extractiva cerca do km 5+250, constituída 

por um aterro para rejeitos de calcários e duas zonas de extracção de inertes não 

licenciadas cerca dos km 4+000 e 7+500. 

 

As infra-estruturas rodoviárias intersectadas por este eixo localizam-se na área industrial da 

Tremoceira, mais propriamente no cruzamento da A1 / IP1 com o IC8. 

 

Marginalmente é intersectada a área de uso sob protecção especial correspondente ao 

Parque Natural e SIC Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.23. 
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Quadro 4.5.23 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.3 

Sub-eixo 2.3.1 Sub-eixo 2.3.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 8,1 8,8 20,5 4,8 

Uso Industrial 0,0 0,0 11,8 2,7 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 6,7 1,5 

Espaço Canal 0,0 0,0 1,7 0,4 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  

Culturas de Sequeiro 7,6  82,9  

Culturas Permanentes 2,6  58,3  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 10,2 11,0 141,2 32,8 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 26,7  6,2  

Matos 28,0  34,9  

Produção 19,8  207,8  

Uso 

Florestal 

Total 74,5 80,2 248,9 57,8 

Total 92,8 100,0 430,8 100,0 

     

Uso Sob Protecção Especial (ha)   0,8  

 

 

4.5.2.2.8 Eixo 2.4 

 

Este eixo, constituído pelos sub-eixos 2.4.1 e 2.4.2, é muito curto (5,2 km), fazendo a 

articulação do eixo 2.2 com o sub-eixo 2.5.3 e desenvolvendo-se maioritariamente em área 

de uso florestal (90%). 

 

Existem algumas áreas agrícolas com culturas de regadio e sequeiro, correspondentes a 

cerca de 9% da área de implantação do corredor. As áreas urbanas são praticamente 

inexistentes, dizendo respeito apenas a Vale da Cruz (início do traçado) e A-dos-Mendes, ao 

km 4+000. 

 

O corredor deste eixo intercepta uma pedreira de exploração de argila cerca do km 5+000. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.24. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.131 

 
Quadro 4.5.24 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.4 

Sub-eixo 2.4.1 Sub-eixo 2.4.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 2,3 2,4 0,4 0,3 

Uso Industrial 0,3 0,2 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,3 0,3 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 9,2  4,6  

Culturas de Sequeiro 5,3  4,8  

Culturas Permanentes 0,9  2,2  

Uso 

Agrícola 

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

 Total 15,4 16,0 11,6 10,3 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,0  0,3  

Matos 8,5  7,2  

Produção 69,5  92,4  

Uso 

Florestal 

Total 78,0 81,4 99,9 89,1 

Total 96,0 100,0 112,2 100,0 

 

 

4.5.2.2.9 Eixo 2.5 

 

O eixo 2.5, com cerca de 26 km de extensão, desenvolve-se em grande parte em uso 

florestal (cerca de 80%), identificando-se pontualmente outros usos, tais como áreas 

agrícolas, na sua grande parte compostas por culturas temporárias e áreas sociais de cariz 

rural. 

 

As principais áreas agrícolas encontram-se associadas a povoações rurais que se 

identificam seguidamente: 

 

- Entre os km 5+200 e 7+000, povoação da Bidoeira de Cima. Esta área encontra-se 

muito fragmentada, circunscrita praticamente às linhas de água e em torno das casas; 

- Entre os km 9+000 e 10+500. Associada às povoações de Carnide de Cima e de 

Outeirada esta área é principalmente de regadio, mantida pela ribeira de Carnide; 

- Entre os km 11+200 e 12+000 e associada à povoação de Cavada; 

- Cerca do km 15+000, na povoação de Crespos;  
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- Entre os km 16+250 e 17+250, associada à povoação de Cavadinha, identifica-se uma 

área agrícola composta por culturas temporárias e pontualmente parcelas de pomar; 

- Ao km 17+750 encontra-se uma pequena área de sequeiro associada à povoação de 

Barroco; 

- Entre os km 18+500 e 21+500 identificam-se algumas parcelas com culturas 

permanentes (olival e vinha) e culturas temporárias, associadas às povoações de 

Reguengo, de Assanha da Paz e de Barros da Paz. 

 

As áreas de uso urbano intersectadas por este eixo são a Bidoeira de Cima (km 6+000), 

Vale da Cruz e Casais da Bidoeira (km 8+500), Carnide de Cima e Outeirada (km 9+000 a 

10+500), A-do-Mendes (km 13+000), Crespos (Km15+000), Cavadinha (km 17+000), 

Barroco (km 8+000), Sazes (km 18+500), Assanha da Paz (km 20+000), Barros da Paz (km 

21+000) e Almagreira (km 25+000). Junto à povoação da Almagreira situa-se também uma 

zona de equipamentos constituída por um campo desportivo. 

 

Há ainda a mencionar a intercepção de algumas pequenas áreas de uso industrial, 

nomeadamente logo no início do eixo 2.5 e ao km 4+500 perto do Outeiro da Preguiça. 

Outras pequenas instalações industriais situam-se na faixa de 400 m centrada no eixo. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a constante no Quadro 4.5.25. Relativamente ao sub-eixo 

2.5.3 onde existem três alternativas entre si a partir do km 13+926 (2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C), 

a base de análise será a relativa ao sub-eixo 2.5.3A, uma vez que a implantação dos 

traçados é muito semelhante. 
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Quadro 4.5.25 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.5 

Sub-eixo 2.5.1 Sub-eixo 2.5.2 Sub-eixo 2.5.3A 
Classes de Uso 

ha % ha % ha % 

Uso Urbano 7,5 1,8 0,6 0,4 13,2 1,6 

Uso Industrial 4,7 1,2 0,0 0,0 0,9 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Culturas de Regadio 28,5  9,9  14,4  

Culturas de Sequeiro 31,7  4,0  65,2  

Culturas Permanentes 3,3  2,8  37,2  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  0,0  

Uso Agrícola 

Total 60,0 14,3 16,7 11,8 116,8 25,7 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 1,7  4,6  1,5  

Matos 12,1  4,5  17,0  

Produção 351,5  114,4  334,0  
Uso Florestal 

Total 365,3 82,7 123,5 87,6 352,5 72,7 

Total 441,0 100,0 141,0 100,0 483,5 100,0 

 

 

4.5.2.2.10 Eixo 2.7 

 

Este eixo, com 14,7 km de extensão, é alternativo ao eixo 2.1 com passagem entre A-do-

Barbas e Maceirinha. 

 

Em termos de uso do solo este eixo desenvolve-se em grande parte em área de uso 

florestal (70%).  

 

O traçado inicia-se numa vasta área agrícola de policultura nas imediações da povoação de 

Juncal, destacando-se para além desta, algumas outras áreas agrícolas de culturas 

permanentes e temporárias, associadas a povoações de cariz rururbano de dimensão 

relevante para a região onde se inserem. 

 

As áreas sociais identificadas ao longo do traçado ocorrem: 

 

- Entre os km 7+900 e 8+300, na povoação de Campos. Esta área apresenta 

características mistas rurubanas, identificando-se algumas indústrias; 
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- Entre os km 11+500 e 12+000, corresponde à povoação de Telheiro, onde coexistem 

algumas indústrias, no extremo norte da povoação. 

 

Estas áreas sociais encontram-se circunscritas por parcelas agrícolas. No primeiro caso, na 

povoação de Campos, coexiste um sistema de policulturas. Na povoação de Telheiro 

predominam as culturas temporárias, com particular destaque para o regadio. 

 

Este eixo intersecta ainda uma infra-estrutura rodoviária (Auto-Estrada A8/IC1) cerca do km 

12+500, sendo esta transposta em viaduto. Intersecta ainda infra-estruturas ferroviárias em 

dois locais: ao km 9+200 e ao km 13+500. 

 

De menção é ainda o facto de este eixo passar contíguo a uma vasta área de indústria 

extractiva de exploração de calcários e margas entre os km 8+500 e 9+200. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.26. 

 
Quadro 4.5.26 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.7 

Eixo 2.7 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 24,3 4,1 

Uso Industrial 7,1 1,3 

Indústrias Extractivas 7,8 1,3 

Espaço Canal 7,1 1,2 

Culturas de Regadio 19,9  

Culturas de Sequeiro 64,1  

Culturas Permanentes 46,7  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 130,7 22,0 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 0,9  

Matos 59,9  

Produção 353,7  
Uso Florestal 

Total 414,5 70,1 

Total 591,5 100,0 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.135 

 

4.5.2.2.11 Eixo 2.8 

 

O eixo 2.8 é de curta extensão (6 846 m) e articula os eixos 1.5 e 2.1. Este eixo desenvolve-

se numa zona cuja ocupação do solo é constituída maioritariamente por manchas florestais 

e de matos que intercalam com áreas agrícolas de policultura, onde coexistem culturas 

anuais de sequeiro e culturas permanentes (essencialmente olival). 

 

No que respeita às áreas florestais, há a mencionar que este eixo intersecta uma mancha 

significativa de floresta de protecção (carvalhais), interrompida por matos. Os carvalhais 

situam-se ao km 4+500 e do km 5+500 ao fim do traçado. 

 

As áreas urbanas ocorrentes são Redondas (km 1+000), associada à qual existe uma Zona 

de Uso Industrial significativa disposta ao longo da EN1/IC2, Casais de Charneca (km 

2+000), Molianos (km 4+000), Lagoa de Cão (km 6+000 a 6+500) e Casal do Rei (km 6+500 

até ao fim do eixo). 

 

Este eixo desenvolve-se paralelo à EN1/IC2, dando-se a sua intercepção ao km 4+000. 

Desde o início do eixo até cerca do km 4+000 o corredor desenvolve-se na área do Parque 

Natural e SIC das Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.27. 
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Quadro 4.5.27 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.8 

Sub-eixo 2.8.1 Sub-eixo 2.8.2 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,3 0,3 8,2 4,8 

Uso Industrial 7,1 6,8 0,8 0,5 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 4,7 4,5 3,3 1,9 

Culturas de Regadio 0,0  0,0  

Culturas de Sequeiro 18,3  26,4  

Culturas Permanentes 12,0  8,5  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso Agrícola 

Total 30,3 29,0 34,9 21,6 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 0,0  34,9  

Matos 14,6  49,2  

Produção 47,5  38,1  
Uso Florestal 

Total 62,1 59,4 122,2 72,2 

Total 104,5 100,0 169,4 100,0 

     

Uso Sob protecção Especial (ha) 42,5  21,9  

 

 

4.5.2.2.12 Eixo 2.9 

 

Este eixo, com cerca de 4,2 km de extensão, inicia-se cerca do km 2+600 do eixo anterior 

(eixo 2.8) e liga este ao eixo 2.3. Desenvolve-se numa área em tudo semelhante à descrita 

no eixo anterior. Este eixo intersecta a mancha de floresta de protecção (carvalhal) entre o 

km 3+000 e o fim do traçado. 

 

As áreas urbanas interceptadas são Molianos (km 1+500), Lagoa de Cão (km 3+000 a 

3+500) e Casal do Rei (km 3+500 até ao fim do eixo). As zonas industriais têm reduzida 

presença. Ocorre ainda a intersecção da EN1/IC2 ao km 1+500. 

 

Desde o início do traçado até ao km 1+400, este eixo desenvolve-se na área do Parque 

Natural e SIC das Serras de Aire e Candeeiros. 
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A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada Quadro 4.5.28. 

 
Quadro 4.5.28 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.9 

Eixo 2.9 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 11,1 6,6 

Uso Industrial 0,8 0,5 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 3,5 2,1 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 26,0  

Culturas Permanentes 9,6  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 35,6 21,3 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 29,5  

Matos 47,8  

Produção 39,1  
Uso Florestal 

Total 116,4 69,5 

Total 167,4 100,0 

   

Uso Sob Protecção Especial (ha) 22,7  

 

 

4.5.2.2.13 Eixo 2.10 

 

O eixo 2.10, com cerca de 6 km de extensão, inicia-se no mesmo ponto que o eixo 2.9 e faz 

a ligação entre o eixo 2.8 e o eixo 2.2. A área atravessada por este eixo é similar à descrita 

para os dois eixos anteriores. No entanto, e comparativamente com os eixos 2.8 e 2.9, este 

eixo inflecte para leste na zona de Casal do Rei, não interferindo assim com a mancha de 

carvalhal mencionada anteriormente. 

 

Em contrapartida, do km 4+500 até ao término do traçado, o eixo 2.10 desenvolve-se na 

área agrícola de Ataija de Baixo e Ataija de Cima, onde coexistem culturas anuais de 

sequeiro e culturas permanentes (vinha, olival e pomar). O uso agrícola está assim presente 

em cerca de metade da extensão total do corredor (48,5%). 
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O uso florestal corresponde ao outro uso com representatividade (44,7%), composto por 

floresta de produção (essencialmente pinheiro) e matos. 

 

As áreas urbanas interceptadas são Molianos (km 1+500), Lagoa de Cão (km 3+000 a 

3+500) e Casal do Rei (km 3+500 até ao fim do eixo). A faixa dos 400 m abrange ainda 

marginalmente a povoação de Ataija de Baixo.   

 

As áreas industriais têm alguma presença no corredor dos 400 m, mas situam-se 

marginalmente no corredor.  

 

Este eixo intersecta ainda a EN1/IC2 ao km 2+000. 

 

Desde o início do traçado até cerca do km 1+750, este eixo desenvolve-se na área do 

Parque Natural e SIC das Serras de Aire e Candeeiros. 

 

A representatividade dos usos do solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m de largura) é a indicada no Quadro 4.5.29. 

 
Quadro 4.5.29 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.10 

Eixo 2.10 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 6,4 2,7 

Uso Industrial 5,0 2,1 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 5,0 2,0 

Culturas de Regadio 0,0  

Culturas de Sequeiro 67,1  

Culturas Permanentes 49,9  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 117,0 48,5 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 1,9  

Matos 43,0  

Produção 63,1  
Uso Florestal 

Total 108,0 44,7 

Total 241,4 100,0 

   

Uso Sob Protecção Especial (ha) 29,2  
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4.5.2.2.14 Eixo 2.11 

 

O eixo 2.11, com cerca de 2, 4 km de extensão, liga o sub-eixo 2.1.6 ao sub-eixo 2.4.2. Este 

eixo desenvolve-se maioritariamente em área de uso florestal. Ocorrem também algumas 

áreas agrícolas essencialmente com culturas de regadio e sequeiro. 

 

As áreas de Uso Urbano interferidas por este eixo são as povoações de Vale da Cruz, logo 

no início do eixo, e Carnide de Cima/Vale do Feto cerca do km 1+500. 

 

A representatividade dos usos dos solo ocorrentes no corredor de implantação deste eixo 

(faixa de 400 m) é a indicada Quadro 4.5.30. 

 
Quadro 4.5.30 - Usos do solo ocorrentes na faixa de 400 m no eixo 2.11 

Eixo 2.11 
Classes de Uso 

ha % 

Uso Urbano 2,2 2,3 

Uso Industrial 0,2 0,2 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 10,6  

Culturas de Sequeiro 7,1  

Culturas Permanentes 2,5  

Culturas agro-industriais 0,0  

Uso Agrícola 

Total 20,2 20,9 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 

Protecção 0,0  

Matos 7,7  

Produção 66,4  
Uso Florestal 

Total 74,1 76,6 

Total 96,7 100,0 

 

 

4.5.2.2.15 Estação de Leiria 

 

A Estação de Leiria Nascente, com os respectivos acessos e estacionamentos, está 

localizada maioritariamente em áreas com uso agrícola (4,7 ha) e de uso florestal (5,5 ha). 

Os acessos intersectam uma área sob protecção especial: SIC Azabuxo-Leiria. 
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A Estação de Leiria Poente desenvolve-se exclusivamente em área de uso florestal (floresta 

de produção). 

 

As classes de uso presentes nas áreas afectas às duas alternativas de estação apresentam-

se no Quadro 4.5.31. 

 
Quadro 4.5.31 - Usos do solo ocorrentes na Estação de Leiria 

Estação Leiria Nascente Estação Leiria Poente 
Classes de Uso 

ha % ha % 

Uso Urbano 0,6 5,4 0,0 0,0 

Uso Industrial 0,1 0,9 0,0 0,0 

Indústrias Extractivas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espaço Canal 0,2 1,8 0,0 0,0 

Culturas de Regadio 1,1  0,0  

Culturas de Sequeiro 1,3  0,0  

Culturas Permanentes 2,3  0,0  

Culturas agro-industriais 0,0  0,0  

Uso 

Agrícola 

Total 4,7 42,3 0,0 0,0 

Uso Agro-Florestal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Protecção 3,0  0,0  

Matos 0,8  0,1  

Produção 1,7  10,7  

Uso 

Florestal 

Total 5,5 49,6 10,8 100,0 

Total 11,1 100 10,8 100,0 

     

Uso Sob protecção Especial (ha) 1,0  0,0  
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
 

4.6.1 Metodologia 
 

4.6.1.1 Hidrografia, hidrologia e infra-estruturas hidráulicas 

 

A caracterização dos recursos hídricos de superfície, em termos quantitativos, compreende 

a descrição de aspectos da hidrografia, hidrologia e estruturas de aproveitamento destes 

recursos. 

 

Esta análise constitui a base para a análise dos impactes do empreendimento relativamente 

a estes aspectos e apoia também a análise dos impactes na qualidade das águas 

superficiais. 

 

As fontes de informação utilizadas no presente capítulo compreendem o Índice Hidrográfico 

e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal Continental (DGRAH, 1981), 

cartas topográficas 1:25 000, 1:50 000 e 1:100 000, cartografia do projecto, fotografia aérea, 

Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) (Rio Tejo, Rio Mondego, Ribeiras do Oeste e Rio Lis), 

site do Instituto da Água (INAG) e pesquisa bibliográfica. Utilizaram-se ainda elementos 

fornecidos por diversas entidades públicas, designadamente o Instituto de Desenvolvimento 

Rural e Hidráulica (IDRHa) e a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral (actual 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro). 

 

 

4.6.1.1.1 Hidrografia 

 

A caracterização da hidrografia compreende os seguintes aspectos: 

 

- Identificação e caracterização das linhas de água atravessadas pelos traçados em 

estudo e das respectivas bacias hidrográficas; 

- Identificação de áreas com diferentes padrões e densidade de drenagem; 

- Caracterização de aspectos relevantes de geomorfologia fluvial e identificação de zonas 

húmidas. 
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4.6.1.1.2 Hidrologia 

 

A abordagem efectuada compreende os seguintes aspectos: 

 

- Simulação do escoamento anual e do caudal médio nos semestres seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos traçados, com base na extrapolação de dados de 

estações hidrométricas próximas; 

- Caracterização dos regimes hidrológicos com base em dados de síntese de estações 

hidrométricas existentes na região; 

- Estimativas de caudais de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos, com 

recurso à utilização da fórmula regional; 

- Descrição e representação cartográfica à escala 1:25 000 das áreas de leito de cheia 

atravessadas pelos traçados em estudo, identificadas com base em elementos 

disponíveis nos planos de bacia hidrográfica e cartas discriminadas da Reserva 

Ecológica Nacional. 

 

 

4.6.1.1.3 Estruturas para a utilização dos recursos hídricos superficiais, drenagem e 

prevenção de cheias 

 

Esta análise compreende: 

 

- Identificação de barragens e respectivas albufeiras, lagoas e outros espelhos de água e 

sua relação com a rede hidrográfica; 

- Identificação de obras hidráulicas associadas de regularização de leitos fluviais e de 

drenagem e irrigação de baixas aluvionares. 

 

 

4.6.1.2 Qualidade da água 

 

A metodologia adoptada para a caracterização da qualidade das águas superficiais, 

compreende os seguintes passos: 
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- Identificação dos usos actuais e potenciais das águas superficiais, através de recolha 

bibliográfica, nomeadamente nos PBH do Rio Tejo, das Ribeiras do Oeste, do Rio Lis e 

do Rio Mondego, no Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Águas Residuais (INSAAR), através de informação recolhida junto das Câmaras 

Municipais dos concelhos atravessados e através de levantamentos de campo; 

- Identificação das potenciais fontes de poluição hídrica (tópica e difusa) existentes na 

zona de influência do projecto, consideradas responsáveis pelo actual estado de 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, com base na informação recolhida nos 

PBH acima referidos, junto das Câmaras Municipais dos concelhos atravessados e pela 

realização de trabalho de campo; 

- Recolha de dados de qualidade da água superficial no Sistema Nacional de Informação 

sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e avaliação da qualidade da água com base na 

legislação em vigor e em critérios de avaliação estabelecidos pelo Instituto da Água 

(INAG). 

 

 

4.6.2 Hidrografia 
 

De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 

Portugal Continental, os traçados em estudo do Troço Alenquer (Ota)-Pombal desenvolvem-

se, em duas regiões hidrográficas: a Região nº 3 - Tejo e a Região nº 7 - Mondego e Vouga. 

 

Na Região hidrográfica n.º 3 os traçados desenvolvem-se nas seguintes bacias hidrográficas 

principais:  

 

- Rio Tejo; 

- Rio Arnóia; 

- Rio Alcobaça; 

- Rio Lis. 

 

Na Região hidrográfica nº 7 os traçados desenvolvem-se sempre na bacia hidrográfica do 

Rio Mondego. 

 

Apesar da extensão dos traçados em estudo e da diversidade de bacias hidrográficas 

atravessadas, não ocorre o atravessamento de nenhum grande rio à escala nacional. 
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A principal linha de água atravessada é o rio Lis, que atravessa a cidade de Leiria. 

 

Na Figura 4.6.1 apresenta-se a hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos 

traçados em estudo que constam do Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos 

de Água de Portugal (incluem-se também valas de drenagem). 

 

No Anexo 4.6.1 apresenta-se a localização das linhas de água referidas no Índice 

hidrográfico face aos eixos em estudo e a dimensão das respectivas bacias hidrográficas a 

montante dos atravessamentos previstos (não se incluem as valas de drenagem). 

 

A rede de drenagem apresenta, ao longo da área em estudo, diferentes densidades e 

padrões de drenagem que são, sobretudo, função da natureza litológica dos terrenos que 

atravessam. 

 

De um modo geral, domina um padrão de drenagem de tipo dendrítico - característico de 

terrenos sedimentares detríticos – por vezes com algumas variantes, designadamente em 

situações onde o traçado de algumas linhas de água sugere controlo estrutural. 

 

Relativamente à densidade de drenagem verificam-se variações, mas dominam densidades 

medianas a elevadas. 

 

Além deste contexto geral, podem identificar-se dois tipos de áreas hidrograficamente bem 

diferenciadas: 

 

- A depressão de Ataíja e área envolvente; 

- Baixa aluvionar do rio Lis. 
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   Ribº do Vale do Forno (301 36 01 04)   

 Rio da Ota (301 36) Vala do Archino (301 36 01)   

   Ribª da Ameixoeira (301 36 01 06)   

     

   Ribª de Maçussa (301 40 16 06)   

Rio Tejo (301)  Ribeira de Almoster ou Judeu (301 40 16)   

   Ribª do Vale do Coito (301 40 16 07)   

     

  Ribª do Juncal (301 40 18) Ribª da Amieira (301 40 18 01) 
Ribª do Vale das Lebres (301 40 18 01 

01) 
 

 Rio Maior (301 40)    

  Ribª das Abuchanas ou Abuxanas (301 40 20) Ribª do Vale do Rodelo (301 40 20 01)   

     

  Rio Jaleca (301 40 22)    

     

  Ribª do Vale Galega (301 40 24)    

     

Rio Arnóia (327) Rio da Sanguinheira (327 10)     

     

  Rio dos Pisões (229 04 06)    

 Rio da Areia ou Alpedriz (329 04)  Rio do Juncal (329 04 01 05)   

  Rio de Cós (329 04 01)   

Rio Alcobaça (329)   Ribº dos Lagos (329 04 01 03)  Ribª da Portela do Pereira (329 08 03 02)  

 Rio do Meio (329 06) Rio de São Vicente (329 06 01)    

    Ribª do Vale de Ventos (329 08 03 06)  

 Rio Alcoa ou Ribeira do Mogo (329 08) Ribª da Fonte Santa (329 08 01) Rio de Turquel ou Rio Seco (329 08 03)  

    Ribº da Pia (329 08 03 06)  

     

    Ribº dos Freires (329 08 03 08)  

Nota: A classificação decimal das linhas de água encontra-se entre parênteses. Os sublinhados identificam as linhas de água que efectivamente são atravessadas por um ou mais dos traçados em estudo. 

Figura 4.6.1 - Hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo 
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 Vala dos Barreiros(332 07) Ribº do Fagundo (332 07 05) Ribº de Albergaria (332 07 05 02)  

    

  Ribª de Alcanadas (332 11 04)   

 Rio Lena (332 11)   

  Ribª do Freixo ou da Freixa (332 11 06)   

    

 Ribª do Rio Seco ou de Cortes ou da Várzea (332 13) Ribª do Vale da Pedreira (332 13 02)   

    

Rio Lis (332) Ribª do Casal Gamito (332 10)    

    

 Ribª dos Milagres ou de Agudim (332 12)    

    

 
Ribª da Caranguejeira ou do Sirol ou dos Frades (332 

16) 
Ribª dos Murtórios (332 16 02)   

    

 Ribª do Freixial ou Ribª dos Chitas (332 18)    

   Ribª do Vale do Feto (701 01 03 16)  

 Ribª do Vale da Abadia (332 20)    

   Ribª do Vale Salgueiro (701 01 03 14)  

 Braço Sul (701 01) Rio Pranto ou Ribª de Carnide (701 01 03)  

Rio Mondego (701)   Ribª dos Crespos (701 01 03 12)  

    

 Rio Arunca (701 05) Ribª da Almagreira (701 05 07)  Ribª da Cavadinha (701 01 03 10)  

    

Nota: A classificação decimal das linhas de água encontra-se entre parênteses. Os sublinhados identificam as linhas de água que efectivamente são atravessadas por um ou mais dos traçados em estudo. 

Figura 4.6.1 (cont.) - Hierarquia das principais linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo 
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A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial. 

 

Esta suave depressão encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, 

alongada paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras elevações entre Casal 

do Rei e Casais de Santa Teresa. Nesta depressão verificam-se influências fluvio-cársicas, 

existindo diversas linhas de água incipientes de regime torrencial que terminam em algares 

ou sumidouros. Na área mais a sul, entre Lagoa do Cão e Casal do Rei, existe um grande 

campo de dolinas, dos maiores do país. Algumas dolinas distribuem-se em alinhamentos 

que sugerem um anterior funcionamento como sumidouros de uma rede de drenagem 

superficial desorganizada e capturada por processos cársicos subterrâneos. 

 

A baixa aluvionar do rio Lis corresponde a uma área que naturalmente apresenta drenagem 

deficiente e tendência para encharcamentos temporários, sendo actualmente uma área 

agrícola onde o padrão de drenagem se encontra artificializado, apresentando a linha de 

água principal um traçado regularizado, marginado por motas (diques em terra). 

 

Estão presentes valas de drenagem e irrigação paralelas ao rio Lis, designadamente as 

valas dos Barreiros e do Seixal, na margem esquerda. 

 

 

4.6.3 Hidrologia 
 

4.6.3.1 Enquadramento territorial da área em estudo nos Planos de Bacia 

hidrográfica 

 

A área em estudo inclui-se nos territórios de vigência de quatro Planos de Bacia Hidrográfica 

(PBH) aprovados: 

 

- PBH do Rio Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de Dezembro; 

- PBH das Ribeiras do Oeste, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 26/2002, de 5 de 

Abril; 

- PBH do Rio Lis aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 23/2002, de 3 de Abril; 
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- PBH do Rio Mondego aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 9/2002, de 1 de Março. 

 

Na área em estudo os limites dos PBH têm correspondência com o limite físico das 

respectivas bacias hidrográficas, apresentando-se no Quadro 4.6.1 a distribuição dos 

diferentes eixos em estudo pelas áreas territoriais de cada PBH. 

 

De salientar que o PBH das Ribeiras do Oeste é o único dos quatro planos referidos cujo 

âmbito territorial não se centra no território de uma bacia hidrográfica, correspondendo, 

como o nome indica, à junção das bacias hidrográficas de diversos rios ou ribeiras da região 

do Oeste que drenam directamente para o mar. Na área em estudo, o PBH das Ribeiras do 

Oeste corresponde à área de duas bacias hidrográficas de duas linhas de água que drenam 

directamente para o mar: rio Arnóia e rio Alcobaça. 

 
Quadro 4.6.1 - Enquadramento dos eixos e sub-eixos em estudo nas áreas territoriais dos diferentes 

PBH 

Bacia Hidrográfica Eixos / sub-eixos (*) 

Rio Tejo 

sub-eixo 1.1.2, sub-eixo 1.1.3, sub-eixo 1.1.4 (até ao km 36+500), sub-eixo 1.2.1, 

sub-eixo 1.2.2 (excepto entre km 22+600 a 24+000), sub-eixo 1.3.1 (até km 

3+500) 

Bacia do Rio 

Arnóia 
sub-eixo 1.2.2 (km 22+500 a 24+400) 

Ribeiras 

do Oeste Bacia do Rio 

Alcobaça 

sub-eixo 1.1.4 (a partir do km 36+500), sub-eixo 1.3.1 (a partir do km 3+500), 

sub-eixo 1.3.2, eixo 1.5, sub-eixo 2.1.1, sub-eixo 2.1.2, sub-eixo 2.1.3, sub-eixo 

2.1.4 (até ao km 22+500), sub-eixo 2.2.1, sub-eixo 2.2.2, sub-eixo 2.2.3, sub-eixo 

2.2.4 (até ao km 16+500), sub-eixo 2.3.1, sub-eixo 2.3.2, eixo 2.7 (até ao km 

9+500), sub-eixo 2.8.1, sub-eixo 2.8.2, eixo 2.9, eixo 2.10 

Rio Lis 

sub-eixo 1.1.4 (a partir do km 22+500), sub-eixo 2.1.5, sub-eixo 2.1.6 (até ao km 

47+100), sub-eixo 2.2.4 (km 16+500 a 45+200), sub-eixo 2.5.1 (até ao km 

8+500), eixo 2.7 (a partir do km 9+500) 

Rio Mondego 

sub-eixo 2.1.6 (a partir do km 47+100), sub-eixo 2.2.4 (a partir do km 45+200), 

sub-eixo 2.4.1, sub-eixo 2.4.2, sub-eixo 2.5.1 (a partir do km 8+500), sub-eixo 

2.5.2, sub-eixo 2.5.3A, sub-eixo 2.5.3B, sub-eixo 2.5.3C, eixo 2.11 

(*) a quilometragem onde determinado eixo ou sub-eixo muda de bacia hidrográfica deve ser considerado um 
valor aproximado. 
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4.6.3.1.1 Escoamentos médios 

 

Pretende-se, ao nível da caracterização hidrológica da área em estudo, apresentar 

estimativas dos escoamentos e caudais médios no semestre seco e semestre húmido, para 

as secções de atravessamento dos traçados em estudo, que definam bacias a montante 

com uma expressão mínima significativa, considerando-se o limiar de uma área de bacia 

drenante superior a 5 km2. 

 

Optou-se por proceder à avaliação expedita dos escoamentos e caudais médios no 

semestre seco (Abril a Setembro) e no semestre húmido (Outubro a Março), nas secções 

em estudo, com base na extrapolação de dados relativos às estações hidrométricas mais 

próximas: 

 

- Pte. de Ota (rio da Ota) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio da Ota; 

- Rio Maior (rio Maior) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio Maior; 

- Pte. de Óbidos (rio Arnóia) – extrapolação para secções em bacias hidrográficas de 

ribeiras do Oeste (rio Arnóia e rio Alcobaça); 

- Monte Real (rio Lis) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica do rio Lis; 

- Pte. Casal Rola (ribª do Pranto) – extrapolação para secções na bacia hidrográfica da 

ribeira do Pranto e do rio Arunca. 

 

As principais características das estações hidrométricas utilizadas apresentam-se no 

Quadro 4.6.2. 

 
Quadro 4.6.2 - Principais características das estações hidrométricas utilizadas 

Coordenadas militares 
(Datum Lisboa) Estação 

hidrométrica 
Bacia Rio 

Área 
(km2) 

X (m) Y (m) 

Cota do 
Zero da 
escala 

(m) 

Período de 
observações 

disponível 

Pte. da Ota Tejo Ota 57 126518 238693 20,1 Out 79/Set 90 

Rio Maior Tejo Maior 34 129139 263522 72,0 Out. 78/Set 89 

Pte. Óbidos Arnóia Arnóia 107 111816 267720 10,0 Out 82/Set 90 

Monte Real Lis Lis 652 138526 320288 6,4 Out 38/Set 52 

Pte. Casal Rola Mondego Pranto 142 149590 339293 4,4 Dez 72/Mar 90 

Fonte: www.inag.pt 
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A localização das referidas estações hidrométricas encontra-se no Anexo 4.6.2. 

 

Apenas as estações hidrométricas de Monte Real e Ponte Casal Rola se localizam em 

linhas de água efectivamente atravessadas pelos traçados em estudo. 

 

A estação hidrométrica de Monte Real é a única que se localiza relativamente próximo de 

uma secção onde se verifica atravessamento de um traçado em estudo (sub-eixo 2.1.5), 

correspondendo à linha de água que apresenta maior expressão na área em estudo (rio Lis). 

A estação hidrométrica de Ponte Casal Rola localiza-se no trecho de jusante da ribeira do 

Pranto, linha de água que apenas é atravessada em secções muito a montante, próximas da 

cabeceira. 

 

Com base nas séries de registos disponíveis destas estações (www.inag.pt) obtêm-se os  

respectivos valores médios de escoamento total e caudal para o semestre seco e húmido, 

que se apresentam no Quadro 4.6.3. 

 
Quadro 4.6.3 - Valores médios de escoamento total e caudal nos semestres seco e húmido, nas 

estações hidrométricas de Pte. Ota, Rio Maior, Pte. Óbidos, Monte Real e Pte. Casal Rola 

Semestre seco Semestre húmido 
Estação hidrométrica Escoamento total 

(dam3) 
Caudal (m3/s) 

Escoamento total 
(hm3) 

Caudal (m3/s) 

Pte. da Ota 1 033,6 0,07 6 789,4 0,43 

Rio Maior 8 682,7 0,55 15 093,0 0,96 

Pte. Óbidos 12 264,5 0,78 14 559,2 0,93 

Monte Real 34 612,4 2,19 165 031,1 10,49 

Pte. Casal Rola 20 158,3 1,27 26 611,8 1,69 

Fonte: www.inag.pt 

A extrapolação efectuada baseou-se na ponderação dos valores médios de caudais e 

escoamentos nas estações hidrométricas, com base numa relação entre a área e a 

precipitação distribuída (nos semestres húmido e seco) das bacias correspondentes às 

estações hidrométricas utilizadas e as correspondentes áreas e precipitação distribuídas 

(nos semestres seco e húmido - Ps e PH) correspondentes às principais secções 

intersectadas, alvo do presente estudo. 
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Os valores da precipitação distribuída, para as áreas correspondentes às secções das 

bacias hidrométricas e para as áreas correspondentes às secções em estudo, foram 

determinados com base em polígonos de Thiessen, definidos a partir das estações 

udométricas com influência, utilizando os correspondentes valores de precipitação nos 

semestres húmido e seco (normal climatológica 1951-1980). 

 

Os valores de precipitação distribuída obtidos para as estações hidrométricas utilizadas 

apresentam-se no Quadro 4.6.4. 

 
Quadro 4.6.4 - Valores de precipitação distribuída nos semestres seco e húmido relativos às áreas 

correspondentes às estações hidrométricas analisadas 

Precipitação distribuída na bacia hidrográfica 
correspondente (mm) Estação hidrométrica 

Semestre seco Semestre húmido 

Pte. da Ota 134,4 452,9 

Rio Maior 182,0 673,6 

Pte. Óbidos 213,0 752,0 

Monte Real 234,2 732,6 

Pte. Casal Rola 238,6 765,8 

 

No Quadro 4.6.5 apresentam-se para os semestres seco e húmido, os valores de 

precipitação distribuída (Ps e Ph) escoamento (Rs e Rh) e caudal médio (Qs e Qh), nas 

principais secções intersectadas pelos traçados em estudo, correspondentes a bacias com 

área superior a 5 km2. 

 
Quadro 4.6.5 - Estimativa do escoamento e caudal médio nos semestres seco e húmido nas 

principais secções atravessadas pelos eixos ou sub-eixos em estudo 

Linha de água 
Eixo / sub-eixo 

(km) 

Área a 
montante 

(km2) 

Ps 
(mm) 

Ph 
(mm) 

Rs  
(103 dam3)

Rh  
(103 dam3) 

Qs 

(m3/s)
Qh 

(m3/s)

Ribª Ameixoeira 
1.1.2 (7+557) 

1.2.1 (5+351) 

11,5 

11,0 

134,4 

134,4 

452,9 

452,9 

208,5 

201,3 

1 369,8 

1 322,1 

0,01 

0,01 

0,09 

0,08 

Ribª de Almoster ou 

Judeu 

1.1.3 (11+275) 

1.2.2 (10+559) 

37,4 

33,7 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

9 448,8 

8 555,0 

16 424,7 

14 871,0 

0,60 

0,54 

1,04 

0,95 

Ribª de Maçussa 
1.1.3 (10+875) 

1.2.2 (8+475) 

7,6 

6,3 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

1 940,8 

1 608,9 

3 373,7 

2 796,6 

0,12 

0,10 

0,21 

0,18 

Ribª da Amieira 
1.1.3 (20+030) 

1.2.2 (16+608) 

11,5 

6,9 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

2 936,8 

1 762,1 

5 105,0 

3 063,0 

0,19 

0,11 

0,32 

0,19 
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Linha de água 
Eixo / sub-eixo 

(km) 

Área a 
montante 

(km2) 

Ps 
(mm) 

Ph 
(mm) 

Rs  
(103 dam3)

Rh  
(103 dam3) 

Qs 

(m3/s)
Qh 

(m3/s)

Ribª de Vale Lebres 1.1.3 (16+872) 7,5 182,0 673,6 1 915,3 3 329,3 0,12 0,21 

Ribª de Vale Galega 
1.1.3 (29+444) 

1.2.2 (26+505) 

8,0 

7,3 

182,0 

182,0 

673,6 

673,6 

2 043,0 

1 838,7 

3 551,3 

3 196,2 

0,13 

0,12 

0,23 

0,20 

Rio da Areia 
2.1.4 (15+894) 

2.7 (3+120) 

17,8 

14,3 

222,9 

222,9 

753,8 

753,8 

2 147,1 

1 715,3 

2 441,4 

1 950,4 

0,14 

0,11 

0,16 

0,12 

Rio de Cós 
2.1.4 (13+476) 

2.7 (0+240) 

7,3 

7,3 

222,9 

222,9 

753,8 

753,8 

875,6 

875,6 

995,7 

995,7 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

Rio Alcoa 

2.1.3 (6+445) 

2.2.3 (11+216) 

2.2.3 (14+087) 

2.3.2 (8+053) 

33,1 

20,4 

5,9 

24,4 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

4 073,6 

2 510,6 

726,1 

2 990,6 

4 288,8 

2 643,3 

764,5 

3 148,6 

0,26 

0,16 

0,05 

0,19 

0,27 

0,17 

0,05 

0,20 

Ribª da Fonte Santa 

2.1.2 (3+061) 

2.2.2 (3+077) 

2.3.1 (0+462) 

2.8.2 (4+896) 

2.9 (2+280) 

2.10 (2+089) 

8,0 

10,3 

10,3 

6,8 

6,6 

6,6 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

228,7 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

716,1 

996,9 

1 267,6 

1 267,6 

713,8 

812,3 

812,3 

1 049,5 

1 334,6 

1 334,6 

751,5 

855,2 

855,2 

0,06 

0,08 

0,08 

0,05 

0,05 

0,05 

0,07 

0,08 

0,08 

0,05 

0,05 

0,05 

Rio de Turquel 1.1.4 (43+104) 26,7 230,7 752,6 3 314,7 3 634,0 0,21 0,23 

Ribª Vale de Ventos 
1.1.4 (45+104) 

1.3.2 (11+545) 

6,5 

6,2 

230,7 

230,7 

752,6 

752,6 

819,4 

757,3 

898,3 

830,2 

0,05 

0,05 

0,06 

0,05 

Rio Lis 2.1.5 (35+984) 471,8 234,2 732,6 25 046,2 119 419,7 1,58 7,59 

Ribª de Albergaria 2.1.5 (28+708) 6,6 234,2 732,6 333,4 1 597,0 0,02 0,10 

Ribª de Rio Seco 2.2.4 (23+569) 30,1 234,2 732,6 1520,8 7 839,2 0,10 0,50 

Ribª dos Milagres 2.2.4 (40+104) 24,2 234,2 732,6 1 159,1 5 948,1 0,07 0,38 

Ribª Caranguejeira 2.2.4 (34+607) 90,1 234,2 732,6 4 315,4 22 145,7 0,27 1,41 

Ribª dos Murtórios 2.2.4 (35+016) 16,5 234,2 732,6 790,3 4 055,5 0,05 0,26 

Ribª do Freixial 2.2.4 (30+530) 23,9 234,2 732,6 1 144,7 5874,4 0,07 0,37 

Ribª Vale da Abadia 2.2.4 28+133) 12,9 234,2 732,6 617,9 3 170,7 0,04 0,20 

Rio Lena 2.2.4 (17+153) 54,3 234,2 732,6 2 743,5 14 141,9 0,17 0,90 

Ribª do Freixo 2.2.4 (17+407) 13,4 234,2 732,6 677,0 3 489,9 0,04 0,22 

Ribª de Carnide 
2.1.6 (47+877) 

2.5.1 (9+976) 

5,7 

12,0 

234,2 

238,6 

732,6 

765,8 

809,2 

1 703,5 

1 068,2 

2 248,9 

0,05 

0,11 

0,07 

0,14 

 

As estimativas efectuadas comprovam a realidade observada: nas linhas de água de menor 

dimensão, que constituem a maioria das linhas de água intersectadas o escoamento é 

incipiente, tendendo a ser nulo durante o período mais seco do ano. 
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Registe-se que apenas na secção de atravessamento do rio Lis se estima ocorrerem 

caudais médios superiores a 1 m3/s no semestre seco e superiores a 7,5 m3/s no semestre 

húmido. 

 

Em relação à distribuição sazonal do escoamento, nas secções em estudo, é importante 

notar que a metodologia utilizada supõe que a distribuição verificada em cada uma das 

estações hidrométricas é extrapolável para as secções em estudo que se encontram na 

mesma bacia hidrográfica ou bacias vizinhas. O mesmo sucede em relação aos coeficientes 

de escoamento. 

 

Contudo, tal não corresponde efectivamente à realidade dado que um factor, cuja influência 

é difícil de determinar e quantificar, apresenta um papel fundamental: o diferente peso 

relativo que, em cada bacia hidrográfica, pode assumir a contribuição do escoamento 

subterrâneo. 

 

Este factor é relevante na área em estudo, por duas ordens de razões: 

 

- Por um lado, verifica-se a existência de áreas de elevada permeabilidade (quer em meio 

poroso, como em meio cársico), com diferentes representatividades espaciais nas 

diversas bacias hidrográficas, o que contribui para que entre diferentes bacias 

hidrográficas os valores do coeficiente de escoamento sejam muito variáveis; 

- Por outro lado, a existência de importantes exsurgências junto a leitos fluviais, como é o 

caso das nascentes das Bocas do Rio Maior, nascentes da Chiqueda (rio Alcoa), 

nascentes do rio Lis e nascentes do rio Lena, contribui para a introdução pontual em 

determinadas linhas de água de caudais por vezes elevados face à dimensão espacial 

da respectiva bacia hidrográfica, além de contribuir para introduzir no regime hidrológico 

características próprias, distintas das verificadas a montante e em bacias hidrográficas 

não afectadas por estas exsurgências. 

 

Refira-se que nas linhas de água cuja bacia de desenvolve totalmente, ou em boa parte, em 

terrenos carbonatados do Jurássico, o escoamento de origem subterrânea é uma 

componente determinante da drenagem superficial. 

 

No atravessamento dos maciços calcários, as linhas de água apresentam efectivamente 

escoamentos inferiores aos esperados, devido à ocorrência de percolações importantes, 
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sobretudo na presença de algares, alguns dos quais de dimensões apreciáveis. É este o 

caso do Algar do Covão, no leito da ribeira das Pedreiras (curso superior do rio Alcoa). 

 

Inversamente, quando as condições topográficas e lito-estruturais são favoráveis, verificam-

se exsurgências ou “olhos de água” que dão origem a cursos de água ou engrossam 

consideravelmente os caudais de linhas de água, até então pouco relevantes. É este o caso 

das exsurgências referidas anteriormente. 

 

Um aspecto a ter também em consideração na presente análise é o facto dos períodos de 

observação disponíveis para as diferentes estações hidrométricas serem distintos, o que 

não aconselha a que se estabeleçam comparações directas. 

 

Com as salvaguardas apresentadas, para uma aproximação ao estudo dos regimes 

hidrológicos, referem-se as percentagens do escoamento acumulado no semestre húmido, 

face ao escoamento total anual, nas estações hidrométricas analisadas e que se enquadram 

nos seguintes intervalos: 

 

- Entre 50% e 65% - Estações hidrométricas de Rio Maior (rio Maior), Ponte de Óbidos (rio 

Arnóia) e Ponte Casal Rola (rio Pranto); 

- Entre 80% e 90% - Estações hidrométricas de Ponte da Ota (rio da Ota) e Monte Real 

(rio Real). 

 

 

4.6.3.1.2 Cheias 

 

No âmbito hidrológico, o problema das cheias pode considerar-se como um dos aspectos 

mais relevantes a considerar em projectos de infra-estruturas viárias, nomeadamente na 

localização e dimensionamento de viadutos e passagens hidráulicas. 

 

As cheias são acontecimentos que originam, por vezes, graves danos ambientais, materiais 

e humanos, devido à presença da água em locais normalmente enxutos e à elevada 

velocidade do escoamento, que provoca o arrastamento de diversos materiais, podendo 

provocar destruições nas margens e nas pontes. 
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4.6.3.1.2.1 Registos de situações extremas de cheia 

 

No Quadro 4.6.6 apresentam-se os caudais e as alturas máximas instantâneas registadas 

nas estações hidrométricas de Ponte da Ota, Rio Maior, Ponte de Óbidos, Monte Real e 

Ponte Casal Rola. 

 
Quadro 4.6.6 - Caudais e alturas máximas instantâneas atingidas nas estações hidrométricas 

Estação 
Hidrométrica 

Série 
temporal 
de dados 

Caudal instantâneo 
máximo registado 

(m
3
/s) 

Nível instantâneo 
máximo atingido 

(m) 

Cota 
correspondente do 
nível da água (m) 

Data 

Pte. da Ota 1979/89 352,22 3,56 23,66 19/11/83 

Rio Maior 1979/89 84,00 * * 13/04/81 

Pte. Óbidos 1982/89 34,61 * * 21/02/86 

Monte Real 1939/52 156,00 * * 21/01/41 

Pte. Casal Rola 1974/89 79,71 * * 12/11/76 

* Sem dados  Fonte: www.inag.pt 

Registam-se caudais instantâneos expressivos, superiores a 150 m3/s, na estação 

hidrométrica de Monte Real (rio Lis), representando uma situação extrema de caudal de 

cheia na principal linha de água interferida por traçados em estudo. 

 

A baixa aluvionar do rio Lis constitui a principal área inundável interferida pelo projecto. 

 

 
4.6.3.1.2.2 Estimativa expedita de caudais de máxima cheia nas principais secções 

atravessadas 

 

Com o objectivo de efectuar uma caracterização de caudais de máxima cheia nas principais 

secções interceptadas pelos traçados em estudo (área superior a 5 km2), foram efectuadas 

estimativas para períodos de retorno de 100 anos, recorrendo-se às metodologias utilizadas 

no Estudo Hidrológico do projecto. 

 

De acordo com este estudo utilizam-se duas metodologias distintas: uma para bacias 

hidrográficas de pequena e média dimensão e outra para bacias de grande dimensão, 

sendo o critério de diferenciação a duração do tempo de concentração. 
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Consideram-se pequenas e médias as bacias com tempo de concentração igual ou inferior a 

2,5 h e grandes as restantes bacias. 

 

O tempo de concentração considerado foi determinado por recurso à fórmula empírica de 

Temez: 

 
76,0

25,0
3,0 







=
J
LTc  

 

Sendo Tc o tempo de concentração em horas; L o comprimento do talvegue (km); e J o 

declive médio da linha de água principal (m/m). 

 

Para as bacias de pequena e média dimensão utilizou-se a fórmula racional: 

 

6,3
CIAQ =  

onde é: 

 

Q – caudal de ponta da cheia centenária (m3/s); 

C – coeficiente adimensional, que foi considerado igual a 0,80 para todas as bacias, tendo 

em conta a sua dimensão relativamente pequena e o elevado período de retorno em causa; 

I – intensidade da precipitação centenária com duração igual ao tempo de concentração 

(mm/h); 

A – área da bacia hidrográfica (km2). 

 

Para calcular os valores da intensidade de precipitação centenária, utilizou-se a seguinte 

curva de possibilidade udométrica, aferida pelo LNEC para a zona geográfica em análise e 

para precipitações com durações curtas (até pouco mais de 2 h): 

 
508,062,365 −= tI  

onde é: 

 

I – intensidade de precipitação com duração t (mm/h); 

t – duração da precipitação, considerada igual ao tempo de concentração (min). 
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Para as bacias de grande dimensão os caudais de ponta de cheia foram determinados por 

convolução de um hietograma de precipitação centenária com 24 h de duração com o 

hidrograma unitário do Soil Conservation Service dos EUA. 

 

Entre as bacias de grande dimensão, utilizou-se, no caso das secções relativas ao rio Lis 

(jusante) e à ribeira do Judeu, outra metodologia distinta, já validada em outros estudos.  

 

Assim no caso do rio Lis os caudais de ponta centenária foram determinados pela seguinte 

fórmula simples de extrapolação: 

 
7,0

228
398 






=
AQ  

 

sendo Q (m3/s) o caudal da cheia centenária da bacia com área A (km2). 

 

No caso da ribeira do Judeu, os caudais de ponta centenária foram determinados pela 

seguinte fórmula simples de extrapolação: 

 
7,0

38,30
195 








=

AQ  

 

sendo Q (m3/s) o caudal da cheia centenária da bacia com área A (km2). 

 

A descrição das metodologias utilizadas, conforme o Estudo Hidrológico do Projecto, é 

apresentada no Anexo 4.6.3. 

 

No Quadro 4.6.7 apresentam-se os valores correspondentes aos caudais de máxima cheia, 

para um período de retorno (T), de 100 anos, nas secções anteriormente consideradas. 

 

É importante atender a que os resultados obtidos apresentam as salvaguardas relativas aos 

pressupostos assumidos. 
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Quadro 4.6.7 - Caudais de máxima cheia, para um período de retorno de 100 anos (Fórmula racional) 

Linha de água Eixo/sub-eixo (km) Área a montante (km
2
) Caudal de máx. cheia (m3/s)

Ribª Ameixoeira 
1.1.2 (7+557) 

1.2.1 (5+351) 

11,5 

11,0 

77,87 

71,24 

Ribª de Almoster ou Judeu
1.1.3 (11+275) 

1.2.2 (10+599) 

37,4 

33,7 

225,50 

210,00 

Ribª de Maçussa 
1.1.3 (10+875) 

1.2.2 (8+475) 

7,6 

6,3 

48,61 

46,28 

Ribª da Amieira 
1.1.3 (20+030) 

1.2.2 (16+608) 

11,5 

6,9 

80,72 

50,73 

Ribª de Vale Lebres 1.1.3 (16+872) 7,5 53,10 

Ribª de Vale Galega 
1.1.3 (29+444) 

1.2.2 (26+505) 

8,0 

7,3 

57,42 

56,87 

Rio da Areia 
2.1.4 (15+894) 

2.7 (3+120) 

17,8 

14,3 

112,15 

94,15 

Rio de Cós 
2.1.4 (13+476) 

2.7 (0+240) 

7,3 

7,3 

51,95 

51,95 

Rio Alcoa 

2.1.3 (6+445) 

2.2.3 (11+216) 

2.2.3 (14+087) 

2.3.2 (8+053) 

33,1 

20,4 

5,9 

24,4 

131,70 

120,40 

44,51 

129,04 

Ribª da Fonte Santa 

2.1.2 (3+061) 

2.2.2 (3+077) 

2.3.1 (0+462) 

2.8.2 (4+896) 

2.9 (2+280) 

2.10 (2+089) 

8,0 

10,3 

10,3 

6,8 

6,6 

6,6 

66,71 

85,84 

85,84 

57,97 

56,57 

58,31 

Rio de Turquel 1.1.4 (43+104) 26,7 155,85 

Ribª Vale Ventos 
1.1.4 (45+104) 

1.3.2 (11+545) 

6,5 

6,2 

50,45 

48,69 

Rio Lis 2.1.5 (35+984) 471,8 662,00 

Ribª de Albergaria 2.1.5 (28+708) 6,6 43,97 

Ribª de Rio Seco 2.2.4 (23+569) 30,1 177,80 

Ribª dos Milagres 2.2.4 (40+104) 24,2 128,21 

Ribª da Caranguejeira 2.2.4 (34+607) 90,1 334,69 

Ribª dos Murtórios 2.2.4 (35+016) 16,5 91,47 

Ribª do Freixial 2.2.4 (30+530) 23,9 125,39 

Ribª Vale da Abadia 2.2.4 (28+133) 12,9 85,29 

Rio Lena 2.2.4 (17+153) 54,3 267,16 

Ribª do Freixo 2.2.4 (17+407) 13,4 27,80 

2.1.6 (47+877) 5,7 41,42 
Ribª de Carnide 

2.5.1 (9+976) 12,0 76,74 
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4.6.3.1.2.3 Leitos de cheia 

 

Referem-se de seguida os principais locais situados nos corredores em estudo onde se 

verificam riscos de inundação, os quais se encontram representados nos Desenhos 18.1 a 

18.9. 

 

Leito de cheia na baixa aluvionar do rio Lis 

 

Até aos anos 50 ocorriam inundações praticamente em todos os anos na baixa aluvionar do 

rio Lis a jusante de Leiria, verificando-se em situações extremas tendência para alteração do 

curso do rio. 

 

Na referida década decorrem grandes obras de regularização do rio Lis, com componente 

hidroagrícola, criando-se os diques em terra que actualmente existem, que permitiram fixar o 

leito do rio. Os diques foram concebidos de modo a criar uma secção dimensionada para 

caudais com um período de retorno de 100 anos. 

 

No entanto, tem-se verificado pontualmente, com ciclos da ordem de 10 anos, roturas 

parciais e localizadas dos diques, situações em que se verifica inundação dos terrenos na 

margem adjacente que se situam a cotas mais baixas. 

 

No limite pode considerar-se que toda a área da baixa aluvionar que se encontra a cotas 

inferiores às dos coroamentos dos diques apresenta algum risco potencial de cheia, ainda 

que, efectivamente, grande parte da baixa aluvionar nunca mais tornou a ser inundada 

desde as obras realizadas nos anos 50. 

 

De acordo com a representação cartográfica da Carta discriminada da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do concelho de Leiria, na área onde se verifica o atravessamento do sub-

eixo 2.1.5, o leito de cheia (potencial) é interceptado entre o km 35+380 e 36+240. 
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Outras áreas de leito de cheia 

 

Com base nos elementos disponíveis de cartas discriminadas da REN de concelhos 

atravessados, referenciam-se, de modo aproximado, os trechos de eixos em estudo que 

atravessam áreas de leito de cheia nas margens dos rios Cós, Lena e Ribeira de Carnide: 

 

- Leito de cheia do rio Cós, sub-eixo 2.1.4 (km 13+360 a 13+640) e eixo 2.7 (km 0+120 a 

0+400); 

- Leito de cheia do rio Lena, sub-eixo 2.2.4 (km 17+120 a 17+320); 

- Leito de cheia da ribeira de Carnide, sub-eixo 2.1.6 (km 47+650 a 47+920), sub-eixo 

2.2.4 (km 45+720 a 46+280 e km 46+440 a 46+461), sub-eixo 2.4.1 (km 0+000 a 0+100), 

sub-eixo 2.5.1 (km 9+800 a 10+040), sub-eixo 2.11 (km 0+000 a 0+160). 

 

Além das áreas mencionadas anteriormente, é importante referir que em diversas outras 

zonas de baixas na envolvente das principais linhas de água, podem também ocorrer, em 

períodos de intensa e persistente pluviosidade, alagamentos pontuais de margens fluviais. 

 

 

4.6.4 Estruturas para a utilização dos recursos hídricos superficiais, drenagem e 
prevenção de cheias 

 

As formas de aproveitamento dos recursos hídricos superficiais na área em estudo 

compreendem, no essencial, alguns aproveitamentos hidroagrícolas. 

 

As principais situações actuais de utilização de águas superficiais que se identificam na 

proximidade dos eixos em análise consistem no aproveitamento hidroagrícola do rio Lis e a 

dois regadios tradicionais junto do rio Lena (ver Desenhos 18.1 a 18.9) 

 

O aproveitamento hidroagrícola do rio Lis, inaugurado em 1957, cuja área se estende pelos 

concelhos de Marinha Grande e Leiria, corresponde à área de solos de utilização agrícola 

mais intensa com maior importância na região de Leiria, o que se deve, por um lado, à 

qualidade dos solos (aluviões profundas) e, por outro, à disponibilidade de água para rega. 
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A área total do aproveitamento é de 2 145 ha divididos por sete blocos de rega, cujas 

designações e áreas se enunciam: Bloco I, Vieira de Leiria e Carvide, 290 ha; Bloco I s, 

Monte Real, 112,7 ha; Bloco II, Coimbrão, Carreira e Monte Redondo, 501,8 ha; Bloco II s, 

Ortigosa, M. Real e Souto Carpalhosa, 66 ha; Bloco III, Marrazes, Ortigosa e Regueira de 

Pontes, 285,9 ha; Bloco IV, Barosa e Amor, 171,4 ha e Bloco V, Amor e Monte Real, 

368,2 ha. 

 

Este aproveitamento é atravessado na área do concelho de Leiria pelo traçado do sub-eixo 

2.1.5, entre os km 35+200 a 36+300. 

 

A água utilizada é de origem superficial, sendo a principal alimentação os Açudes do 

Arrabalde e de Salgadas. O Açude do Arrabalde é o mais importante, fornecendo em 

contínuo 250 L/s de caudal para o canal I na margem direita e 400 L/s para o canal II, na 

margem esquerda. 

 

A derivação de águas para rega é feita por derivação através de açude nos rios e ribeiras, 

derivação dos canais afluentes aos colectores de encosta existentes e bombagem de águas 

de drenagem para os canais de rega. 

 

O empreendimento tem 135 km de valas de diversas categorias. 

 

A rede primária é constituída por canais a céu aberto que partem dos açudes, das estações 

de bombagem ou de aberturas nos colectores de encosta. Possui oito canas revestidos a 

betão simples e um canal em aterro, sendo a extensão total de 44 600 m. Alguns colectores 

de encosta apesar de não se integrarem na rede primária desempenham as mesmas 

funções que os canais primários, dado que as regadeiras secundárias derivam directamente 

destes. 

 

A rede secundária é constituída por condutas enterradas e canais rectangulares apoiados 

em pilares, variando o diâmetro das condutas entre 150 e 500 mm. A extensão total é de 

183 km, sendo dimensionados para caudais entre 10 e 40 L/s. 

 

A eficiência de transporte é bastante baixa, ainda que as perdas em canais de montante 

sejam aproveitadas, através de bombagem, para regar a jusante. Estima-se que a eficiência 

da rega nas parcelas seja, em média, da ordem de 70%. 
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Nas margens do rio Lena, no concelho de Porto de Mós, o traçado do sub-eixo 2.2.4 

aproxima-se de dois regadios tradicionais, sem colidir com qualquer deles. 

 

O maior destes regadios tem a designação de Vale do Lena, estendendo-se junto a este rio 

entre a área de Ribeira de Cima, a montante (sul) e Anaia, a jusante (norte). O km 17+500 

do sub-eixo 2.2.4 passa a cerca de 1 100 m a norte do limite do regadio.  

 

O outro regadio, localizado a jusante do anterior (norte), tem a designação de Fradicainal, 

localizando-se junto do limite norte do concelho de Porto de Mós, na área de Ribeira de 

Baixo. O km 17+500 do sub-eixo 2.2.4 passa a cerca de 950 m a sul do limite deste regadio. 

 

Os traçados em estudo não colidem com qualquer um dos blocos hidráulicos do 

aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego, terminando a cerca de 5 km a nascente do 

extremo sul do bloco do Vale do Pranto (montante). 

 

Com expressão localizada, estão presentes, na proximidade dos traçados em estudo 

algumas charcas ou pequenas albufeiras (açudes), de dimensões geralmente reduzidas, 

destinadas fundamentalmente a usos agro-pecuários. 

 

Encontram-se também diversas charcas que preenchem depressões criadas por áreas de 

extracção de inertes (pedreiras/areeiros) que se encontram disseminadas pela área em 

estudo e que são utilizadas em processos de lavagem associados a estas actividades, 

constituindo, portanto, recursos hídricos de superfície aos quais se associa um uso 

específico. A maior parte destas charcas associa-se a explorações pequenas e apresenta 

uma área exígua, encontrando-se secas durante parte do ano. 

 

Referem-se de seguida as charcas ou lagoas deste tipo que têm dimensão digna de nota e 

se encontram a menos de 200 m do eixo mais próximo: 

 

- Charca ao km 9+950 do sub-eixo 1.2.2 (junto a Alcoentre); 

- Pequenas charcas associadas a áreas de extracção de inertes em torno do km 11+200 

do sub-eixo 2.1.3; 

- Lagoa localizada a 70 m, a poente do km 16+500 do sub-eixo 2.1.4 (entre Alpedriz e 

Porto Carro); 
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- Duas charcas ao km 10+000 do sub-eixo 2.5.1, imediatamente a este (junto à ribª da 

Carnide); 

- Lagoa localizada a 200 m a oeste do km 9+200 do eixo 2.7 (é a lagoa mais próxima da 

área de extracção de inertes de Maceira). 

 

As estruturas para a drenagem e prevenção de cheias compreendem valas de drenagem e 

de enxugo de campos (que podem ter também uso como valas de irrigação) e os diques ou 

motas de protecção contra cheias. 

 

Considerando os corredores em estudo, a área onde se encontra a principal estruturas 

deste tipo corresponde à baixa aluvionar do rio Lis. 

 

Trata-se de uma área que naturalmente seria alvo de alagamentos frequentes, tanto por 

cheia do rio Lis, como por subida do nível freático. O problema foi minimizado pela criação 

de uma rede de valas de drenagem que captam as águas em excesso ao nível do solo e 

pela criação de diques em terra (motas) que possibilitam o encaixe de cheias pequenas e 

médias, permitindo o escoamento das águas fluviais a cotas superiores às das margens 

adjacentes. 

 

Os principais diques transpostos pelos eixos em estudo que marginam, regularizam e 

protegem de cheias, linhas de água propriamente ditas são os que se encontram em ambas 

as margens do rio Lis. 

 

As principais valas transpostas pelos eixos em estudo são as valas dos Barreiros e do 

Seixal, sucessivamente paralelas ao rio Lis, na margem esquerda. Refira-se ainda a 

presença de uma pequena vala na margem esquerda do rio Judeu ou de Almoster, na baixa 

aluvionar desta linha de água, bem como outra na margem direita da ribeira de Maçussa. À 

semelhança das linhas de água principais, regularizadas, as valas são frequentemente 

marginadas por pequenas motas. 
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4.6.5 Qualidade das águas superficiais 
 

A caracterização da situação actual da qualidade dos recursos hídricos superficiais, centrou-

se nas principais bacias hidrográficas atravessadas pelos corredores em análise, 

designadamente, dos rios Maior, Alcobaça e Lis.  

 

Para além destes três rios, os corredores em estudo atravessam, também, as bacias 

hidrográficas dos rios Ota, Arnóia e Mondego. Contudo, não se desenvolveu a 

caracterização da sua situação actual por duas razões: 

 

- No caso dos rios Ota e Arnóia, por serem bacias atravessadas marginalmente pelo 

projecto; 

- No caso do rio Mondego, por ser uma bacia onde são atravessadas linhas de água 

pouco relevantes, nas quais não existem usos e fontes poluentes importantes. 

 

 

4.6.5.1 Usos das águas superficiais 

 

Os recursos hídricos superficiais têm como principais utilizações a produção de água para 

abastecimento público (urbano e industrial) e agrícola. 

 

 

4.6.5.1.1 Abastecimento público 

 

O abastecimento público é responsável pelo fornecimento de água a dois tipos distintos de 

utilizações: domésticas e não domésticas. Nas utilizações domésticas incluem-se todas as 

que estão associadas à confecção de alimentos, higiene pessoal, lavagens de loiça e roupa, 

autoclismos, rega de jardins, quintais e hortas, lavagem de viaturas e pátios e alimentação 

de piscinas. As utilizações não domésticas correspondem aos estabelecimentos de ensino, 

aos estabelecimentos no sector da saúde, à hotelaria, à restauração, à indústria 

transformadora, ao comércio, à construção civil e aos serviços. 
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Os índices de atendimento de população servida por sistemas de abastecimento de água, 

referentes ao ano de 2002 e publicados pelo INSAAR foram apresentados no subcapítulo 

4.4.4.1 (Quadro 4.4.9). 

 

Nos concelhos em análise a satisfação das necessidades de água associadas aos sistemas 

públicos de abastecimento de água é garantida, essencialmente, pelo recurso a captações 

subterrâneas. Apenas nos sistemas públicos de abastecimento dos concelhos de Alcobaça, 

Porto de Mós, Leiria e Pombal existem captações de água superficial, cuja localização se 

encontra bastante afastada dos limites dos corredores em estudo, pelo que, não serão 

consideradas na avaliação de impactes do projecto. 

 

No que respeita aos consumos de água, e uma vez que não existe informação desagregada 

sobre as origens da água para consumo e respectivas fracções (subterrânea e superficial), a 

informação existente ao nível do consumo de água para abastecimento público foi 

apresentada no subcapítulo 4.4.3.1 (Usos das águas subterrâneas), Quadro 4.4.10. 

 

Em síntese, as águas superficiais com utilização para consumo humano, face à sua 

localização relativamente ao projecto, não serão alvo de análise sobre possíveis alterações 

na sua qualidade. 

 

 

4.6.5.1.2 Abastecimento agrícola 

 

Relativamente ao abastecimento agrícola, a maioria da água consumida na área de estudo 

é de origem subterrânea, nomeadamente, nos regadios tradicionais de Fradicainal e do Vale 

do Lena e nas explorações agrícolas particulares. 

 

A excepção observa-se no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), situado nas 

margens do rio Lis e do seu afluente, o rio Lena.  

 

De acordo com o PBH do Rio Lis, o AHVL apresenta um consumo anual de 7.084.840 m3, 

representando a maior fatia de consumo de água superficial com uso agrícola em toda a 

área de estudo. 
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A água para rega do AHVL provém de 26 açudes, todos localizados fora da área de estudo. 

É, no entanto, de realçar a relativa proximidade ao eixo 2.1 de dois dos açudes pertencentes 

a este regadio, nomeadamente, o açude da ribeira da Barosa (2.400 metros a sudeste do 

km 33+000) e o açude do Vale da Marinha (4.500 metros a norte do km 35+000). 

 

 

4.6.5.2 Fontes de poluentes 

 

As principais fontes de poluição identificadas na área de estudo são, para a poluição tópica, 

a poluição de origem doméstica, industrial e agropecuária e, para a poluição difusa, a 

poluição de origem agrícola.  

 

 

4.6.5.2.1 Poluição de origem doméstica 

 

A poluição de origem doméstica é causada pela descarga das águas residuais domésticas 

nos meios receptores sem tratamento prévio ou sujeitas a níveis de tratamento 

inadequados.  

 

O diagnóstico realizado assenta na caracterização dos sistemas de drenagem e tratamento 

de águas residuais domésticas, no tipo de tratamento aplicado e na localização dos pontos 

de rejeição das águas residuais domésticas, tratadas ou não tratadas, no meio receptor. 

 

No Quadro 4.6.8 apresentam-se os índices de atendimento de população servida por 

sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais nos concelhos atravessados 

pelos traçados. 

 

Os concelhos atravessados pelo projecto, segundo os dados mais actuais do INSAAR 

(relativos ao ano de 2002), apresentam uma percentagem significativa de população servida 

com sistemas públicos de drenagem de águas residuais (51 a 90 %). A excepção observa-

se nos concelhos de Porto de Mós, Leiria e Pombal, que apresentam índices de 

atendimento relativamente baixos (21 a 50%). 
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A percentagem de população servida por sistema público de tratamento de águas residuais 

é, no entanto, inferior na maioria dos concelhos, entre 21 e 70 %, com excepção nos 

concelhos de Caldas da Rainha e Marinha Grande (71 a 90% da população). 

 
Quadro 4.6.8 - Índices de atendimento de população servida por sistema público de drenagem e 

tratamento de águas residuais 

Índice de Atendimento 
Concelhos População servida por sistema público 

de drenagem de águas residuais (%) 
População servida por sistema público 
de tratamento de águas residuais (%) 

Azambuja 51-70 51-70 

Alenquer 71-90 21-50 

Cadaval 71-90 21-50 

Rio Maior 51-70 51-70 

Caldas da Rainha 71-90 71-90 

Alcobaça 51-70 51-70 

Batalha 51-70 51-70 

Porto de Mós 21-50 21-50 

Marinha Grande 71-90 71-90 

Leiria 21-50 21-50 

Pombal 21-50 21-50 

Fonte: (INSAAR, 2007) 

No Quadro 4.6.9 apresenta-se um resumo das principais fontes de poluição doméstica das 

linhas de água da área de estudo. 

 

Para além dos efluentes provenientes das ETAR há ainda a assinalar as inúmeras 

descargas em linhas de água sem qualquer tipo de tratamento, constituindo estes dois 

casos as principais fontes de poluição de origem doméstica. 

 

Nos Desenhos 18.1 a 18.9 localizam-se, face às soluções de traçado, as principais fontes de 

poluição doméstica e os seus locais de descarga no meio receptor. No Desenho 8.1 estão 

identificadas as principais bacias hidrográficas e os tipos de poluição tópica e difusa que as 

afectam. 
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Quadro 4.6.9 - Caracterização das principais fontes de poluição doméstica 

Local de descarga 

Coordenadas militares 
(Datum Lisboa) 

Fonte de poluição doméstica 

X Y 

População 
servida 

Tipo de tratamento Meio receptor 
Bacia 

Hidrográfica 
Volume anual do 

efluente (ano 2002) 

ETAR da Ota 127945 238134 1.104 Secundário Rio da Ota Rio da Ota 39.387 

Alcoentre 128924 249570 737 Descarga directa Ribeira do Judeu 113.661 

Manique do Intendente 134564 250078 1.005 Descarga directa Ribeira do Judeu 60.970 

FSC do Cercal 125577 252164 270 Secundário Ribeira do Judeu 9.162 

ETAR de Rio Maior 131939 260586 7.510 Secundário Rio Maior 331.128 

ETAR de Vale de Óbidos 130375 261343 305 Secundário Rio da Jaleca 

Rio Maior 

13.432 

ETAR de Landal 124612 260225 523 Secundário Rio da Sanguinheira Rio Arnóia 19.806 

ETAR da Benedita 128583 274970 5.703 Secundário Rio Seco 174.388 

ETAR de Alcobaça 124458 289980 15.557 Secundário Rio Alcoa 482.889 

ETAR de Pataias 128892 295716 5.681 Secundário Rio Areia 107.047 

ETAR de Juncal 133470 293615 1.214 ND Rio de Cós 

Rio Alcobaça 

95.425 

ETAR de Porto de Mós 140703 293479 5.498 ND Rio Lena 367.139 

ETAR de Calvaria 137694 298167 1.255 ND Ribeira da Calvaria 40.744 

ETAR da Batalha 141150 298703 5.100 ND Rio Lena 

Rio Lis 

220.496 

ND - Não disponível 
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Local de descarga 

Coordenadas militares 
(Datum Lisboa) 

Fonte de poluição doméstica 

X Y 

População 
servida 

Tipo de tratamento Meio receptor 
Bacia 

Hidrográfica 
Volume anual do 

efluente (ano 2002) 

ETAR de Alcaidaria 144648 299245 1.500 Secundário Ribeira da Várzea 108.965 

ETAR de Almagra 140699 301290 2.070 Secundário Rio Lena 38.315 

ETAR de Cova do Picoto 140389 301848 596 ND Rio Lena 10.449 

ETAR de Casal de Mil Homens 140726 302682 595 ND Rio Lena 23.905 

ETAR de Olhavas 143323 307879 4.424 ND Rio Lis 759.940 

ETAR de Fonte das Mestras 

(Leiria) 
140196 309263 36.884 ND Rio Lis 

Rio Lis 

3.401.509 

ETAR de Pombal 157357 328983 11.297 ND Rio Arunca Rio Arunca 175.200 

ND - Não disponível 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.170 

 

As bacias hidrográficas mais afectadas por descargas de efluentes domésticos são: 

 

- A bacia hidrográfica do rio Maior, com descargas de duas ETAR com tratamento 

secundário (Rio Maior e Vale de Óbidos) e duas descargas directas sem tratamento 

(Alcoentre e Manique do Intendente), que correspondem no seu conjunto a 9.827 

habitantes; 

- A bacia hidrográfica do rio Alcobaça, com descargas de quatro ETAR, três com 

tratamento secundário (Benedita, Alcobaça e Pataias), correspondendo a um total de 

28.155 habitantes; 

- A bacia hidrográfica do rio Lis, com descargas de nove ETAR, duas com tratamento 

secundário (Alcaidaria e Almagra) e sete com tratamento desconhecido (Porto de Mós, 

Calvaria, Batalha, Cova do Picoto, Casal de Mil Homens, Olhavas e Fonte das Mestras), 

perfazendo um total de 57.922 habitantes. 

 

No Quadro 4.6.10 apresentam-se as cargas poluentes de origem doméstica introduzidas 

nas principais bacias hidrográficas da área de estudo, tendo em conta apenas a população 

servida nas freguesias atravessadas pelo projecto. 

 
Quadro 4.6.10 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem doméstica afluentes das 

principais bacias hidrográficas 
Bacia hidrográfica CBO5 (kg/dia) CQO (kg/dia) SST (kg/dia) 

Rio Maior 590 1.327 884 

Rio Alcobaça 1.689 3.801 2.534 

Rio Lis 3.475 7.819 5.213 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho, nenhuma destas bacias 

hidrográficas está identificada como zona sensível à descarga de águas residuais urbanas. 

 

Na área de estudo, apenas a bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos, à qual pertence o rio 

Arnóia, está identificada como uma zona sensível. No entanto, uma vez que a bacia 

hidrográfica deste rio é atravessada em apenas 1.900 metros pelo sub-eixo 1.2.2 (entre o 

km 22+500 e 24+400), não se considerou esta situação como relevante para a análise. 
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4.6.5.2.2 Poluição de origem industrial e agropecuária 

 

Na poluição de origem industrial destacam-se as indústrias transformadoras como as 

maiores fontes de poluição. Das fontes de poluição de origem agropecuária, as unidades 

que mais contribuem para o aumento da carga poluente afluente às principais bacias 

hidrográficas da área de estudo são as suiniculturas (abrangidas pela Directiva 96/61/CE do 

Conselho, de 24 de Setembro, relativa ao controlo e prevenção integrados de poluição, 

IPPC, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto). 

 

Na bacia hidrográfica do rio Maior a poluição agropecuária é muito significativa, devido à 

existência de 31 suiniculturas, representando cerca de 73% do CBO5 afluente à bacia. As 

unidades industriais geradores de maior poluição tópica são as de produção de vinho e de 

indústria alimentar. 

 

Na bacia do rio Alcobaça, embora existam indústrias de produtos alimentares, de cerâmica e 

de metalurgia, é a poluição agropecuária, nomeadamente a originada pelos efluentes das 

suiniculturas, que representa a maior percentagem das cargas poluentes. 

 

Na bacia hidrográfica do rio Lis existem diversas actividades industriais concentradas em 

determinadas sub-bacias:  

 

- Nas sub-bacias do rio Lena e ribeira das Cortes localizam-se indústrias de bebidas; 

- Nas sub-bacias da ribeira da Várzea, rio Lena, ribeira das Cortes e ribeira dos Milagres 

existem indústrias de produção de óleos e gorduras animais e vegetais; 

- Na sub-bacia da Vala dos Barreiros encontra-se uma fábrica de papel e cartão. 

 

São, no entanto, as suiniculturas que representam a maior contribuição de carga poluente 

para a bacia do rio Lis. Estas, localizam-se, na sua maioria, nas sub-bacias do rio Lena e da 

ribeira dos Milagres.  

 

No Quadro 4.6.11 apresentam-se as cargas poluentes totais de origem industrial e 

agropecuária nas principais bacias hidrográficas. No caso do rio Lis a informação encontra-

se desagregada por forma a realçar a importância das suiniculturas como a fonte de 

poluição mais relevante. 
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Quadro 4.6.11 - Cargas poluentes médias de poluição tópica de origem industrial e agropecuária 

afluentes das principais bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica CBO5 (kg/dia) CQO (kg/dia) SST (kg/dia) 

Rio Maior 1.567 4.797 2.310 

Rio Alcobaça 748 2.671 4.562 

Industrial 3.060 7.833 3.600 

Agropecuária 22.812 30.416 34.219 Rio Lis 

Total 25.872 38.250 37.819 

 

No Desenho 8.1 estão identificadas as principais bacias hidrográficas e os tipos de poluição 

tópica e difusa que as afectam. 

 

 

4.6.5.2.3 Poluição difusa 

 

A poluição difusa consiste na contaminação dos recursos hídricos originada pelas seguintes 

fontes: 

 

- De origem urbana, nomeadamente, as águas de escorrências das vias de comunicação 

rodoviária (onde os poluentes emitidos pelos veículos sofrem deposição e posterior 

lavagem, sendo arrastados para o ambiente natural) e as águas pluviais dos 

aglomerados urbanos (tal como as águas de escorrência das estradas, são 

transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados); 

- De origem agropecuária (instalações não abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 

21 de Agosto), este tipo de poluição está associado ao tratamento por espalhamento ou 

armazenamento em pequenas lagoas dos seus efluentes que, durante os períodos de 

precipitação mais intensa, são arrastados; 

- De origem agrícola, resultantes de práticas fitossanitárias e de adubação de culturas de 

regadio e sequeiro. 

 

A poluição de origem urbana não foi quantificada devido à sua complexidade. Uma vez que 

a carga poluente se torna mais significativa em aglomerados mais densos, é de prever que 

nas bacias hidrográficas em que se observe uma maior densidade populacional a carga 

poluente seja mais elevada. 
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A quantificação das cargas poluentes resultantes de poluição difusa de origem agropecuária 

e agrícola foi calculada conjuntamente para as linhas de água mais afectadas. 

 

No Quadro 4.6.12 apresentam-se as cargas de poluição difusa nas principais bacias 

hidrográficas na área de estudo. 

 
Quadro 4.6.12 - Cargas poluentes de fontes difusas (agropecuária e agrícola) 

Bacia hidrográfica N (kg/dia) P (kg/dia) 

Rio Maior 337 811 

Rio Alcobaça 1.874 1.471 

 

Para a bacia hidrográfica do rio Lis não foi possível obter-se a carga poluente de azoto e 

fósforo. Nesta bacia hidrográfica é de prever quantidades de azoto e fósforo muito elevadas 

(devendo mesmo ser a bacia da área de estudo sujeita a uma maior pressão dos recursos 

hídricos como consequência deste tipo de poluição) devido à presença de extensas áreas 

de regadio, nomeadamente o regadio tradicional do Vale do Lena e, principalmente, o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis.  

 

 

4.6.5.2.4 Síntese 

 

Na bacia do rio Maior a poluição de origem agropecuária e a de origem doméstica são as 

que mais contribuem para a degradação da qualidade das linhas de água. Na bacia do rio 

Alcobaça a poluição de origem doméstica representa uma grande fatia das cargas poluentes 

afluentes às linhas de água, sendo igualmente relevante a contribuição das suiniculturas. A 

bacia hidrográfica que apresenta maiores cargas poluentes é a bacia do rio Lis, com cargas 

muito superiores às das restantes bacias para todos os tipos de poluição, doméstica, 

industrial e agropecuária e agrícola. 

 

As suiniculturas são as principais responsáveis pela actual situação da qualidade dos 

recursos hídricos superficiais da área de estudo, apresentando elevadas cargas poluentes, 

principalmente na zona de Leiria. 
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No Desenho 8.1 estão identificadas as principais bacias hidrográficas e os tipos de poluição 

tópica e difusa que as afectam. 

 

 

4.6.5.3 Avaliação da qualidade 

 

A avaliação da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais assentou nos dados 

base existentes no Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos (SNIRH).  

 

O SNIRH apresenta para a área de estudo diversas estações de amostragem. Na selecção 

das estações de amostragem procurou-se garantir a representatividade dos resultados da 

qualidade da água obtidos para as linhas de água mais relevantes da área de estudo. 

 

No Quadro 4.6.13 constam as principais características das estações de amostragem 

seleccionadas e no Desenho 8.1 a sua localização face aos traçados, à escala 1:150.000. 
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Quadro 4.6.13 - Principais características das estações de amostragem de qualidade das águas superficiais 

Coordenadas (Militares 
Datum Lisboa) Código RQA Designação Bacia Hidrográfica Curso de água 

Área a 
montante 

(km2) 

Distância à 
foz (km) 

Anos hidrológicos 
analisados 

X(m) Y(m) 

19D/04 Ponte da Ota Tejo Rio da Ota 53,6 14,7 2000 a 2004 126140 238170 

18E/01 Ponte de Freiria Tejo Rio Maior 191,4 * 2000 a 2004 141580 255680 

16D/03 Chiqueda Ribeiras do Oeste Rio Alcoa (Ribª do Mogo) 54,7 * 2000 a 2004 130240 285600 

16E/01 Porto de Mós Lis Rio Lena 98 21,4 2000 a 2004 140907 292637 

15D/01 Amor Lis Rio Lis 37 20 2000 a 2004 138640 315623 

15E/06 Fontes Lis Rio Lis (nascente) 58 37 2000 a 2004 145368 301885 

15E/08 Milagres Lis Ribª dos Milagres 43 0,9 2000 a 2004 140722 313126 

* - Sem informação 

 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.176 

 

A avaliação da qualidade da água superficial assentou na análise da aptidão das massas de 

água para determinados usos tendo em consideração os seguintes critérios: 

 

- Critério 1 - Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as suas 

características de qualidade para usos múltiplos. 

De acordo com este critério, desenvolvido e proposto pelo INAG, a avaliação é realizada 

considerando 27 parâmetros (Quadro 4.6.14), sendo a classificação feita parâmetro a 

parâmetro, baseando-se a inclusão do parâmetro numa determinada classe (segundo 

valor mais desfavorável).  

Na classificação global atribuída é igualmente considerado o segundo parâmetro mais 

desfavorável.  

 
Quadro 4.6.14 - Grelha de classificação das classes de usos 

Classe 

Parâmetro A (sem 
poluição) 

B (fracamente 
poluído) 

C (poluído) 
D (muito 
poluído) 

E 
(extremamente 

poluído) 

pH 6,5-8,5 5,5-9 5-10 4,5-11 - 

Condutividade (µS/cm) ≤750 751-1000 1001-1500 1501-3000 >3000 

SST (mg/L) ≤25,0 25,1-30,0 30,1-40,0 40,1-80,0 >80,0 

Oxigénio dissolvido (% sat) ≥90 89-70 69-50 49-30 <30 

CBO5 (mg O2 /L) ≤3 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-20 >20,0 

CQO (mg O2 /L) ≤10 10,1-20 20,1-40 40,1-80 ≥80 

Azoto amoniacal (mg NH4/L) ≤0,5 0,51-1,5 1,51-2,5 2,51-4,00 >4,00 

Nitratos (mg NO3 /L) ≤5,0 5,0-25,0 25,1-50,0 50,1-80,0 >80,0 

Azoto Kjeidahl (mg N/L) ≤0,5 0,51-1,0 1,01-2,0 2,01-3,00 >3,00 

Fosfatos (mg P2O5 /L) ≤0,40 0,41-0,54 0,55-0,94 0,95-1,00 >1,00 

Fósforo (mg P /L) ≤0,2 0,21-0,25 0,26-0,40 0,41-0,50 >0,50 

Coliformes totais (nº/100 ml) ≤50 51-5000 5001-50000 >50000 - 

Coliformes Fecais (nº/100 ml) ≤20 21-2000 2001-20000 >20000 - 

Estreptococos Fecais (nº/100 

ml) 
≤20 21-2000 2001-20000 >20000 - 

Ferro (mg/L) ≤0,50 0,51-1,00 1,10-1,50 1,50-2,00 >2,00 

Manganês (mg/L) ≤0,10 0,11-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 >1,00 

Zinco (mg/L) ≤0,30 0,31-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 >5,00 

Cobre (mg/L) ≤0,050 0,051-0,2 0,201-0,5 0,501-1,000 >1,00 

Crómio (mg/L) ≤0,05 - 0,051-0,080 - >0,08 

Selénio (mg/L) ≤0,01 - 0,011-0,050 - >0,050 
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Classe 

Parâmetro A (sem 
poluição) 

B (fracamente 
poluído) 

C (poluído) 
D (muito 
poluído) 

E 
(extremamente 

poluído) 

Cádmio (mg/L) ≤0,0010 0,0011-0,0050 - >0,0050 - 

Chumbo (mg/L) ≤0,050 - 0,051-0,100 - >0,100 

Mercúrio (mg/L) ≤0,00050 - 0,00051-0,001 - >0,001 

Arsénio (mg/L) ≤0,010 0,011-0,050 - 0,051-0,100 >0,100 

Cianetos (mg/L) ≤0,050 - 0,051-0,080 - >0,080 

Fenóis (mg/L) ≤0,0010 0,0011-0,0050 0,0051-0,010 0,011-0,100 >0,100 

Agentes Tensioactivos (mg/L) ≤0,2 - 0,21-0,50 - >0,50 

 

No Quadro 4.6.15 apresentam-se os usos permitidos para cada classe de qualidade. 

 
Quadro 4.6.15 - Usos permitidos por classe de qualidade da água 

Classe Nível de Qualidade 

A – Sem poluição 
Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B – Fracamente poluído 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações 

C – Poluído 

Águas com qualidade “aceitável” suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para 

recreio sem contacto directo 

D – Muito poluído 
Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória 

E – Extremamente poluído 

Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais parâmetros. São 

consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma 

ameaça para a saúde pública e ambiental 

 

- Critério 2 - Qualidade das águas destinadas à rega. 

Este critério baseia-se na classificação dos parâmetros analisados, de acordo com as 

condições estipuladas no artigo 61º (verificação de conformidade) do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Segundo o artigo 61º, as águas de rega consideram-se em conformidade se, para a 

totalidade das amostras, os valores dos parâmetros determinados respeitarem os 

valores fixados no Anexo XVI, que define os valores máximos recomendáveis (VMR) e 

os valores máximos admissíveis (VMA). 
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- Critério 3 - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais. 

Este critério assenta na comparação dos valores médios das séries analisadas com os 

objectivos de qualidade mínima a que uma água superficial deve obedecer (Anexo XXI 

do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto), considerando-se a conformidade se todos os 

parâmetros respeitarem os valores máximos admissíveis fixados na norma. 

 

Os parâmetros considerados em cada estação de amostragem na análise da aptidão dos 

recursos hídricos superficiais, segundo os três critérios de avaliação utilizados, são 

identificados no Anexo 4.6.4. 

 

 

4.6.5.3.1 Critério 1 – Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as 

suas características de qualidade para usos múltiplos (INAG) 

 

No Quadro 4.6.16 sintetiza-se a classificação da qualidade das águas superficiais segundo 

este critério. 

 
Quadro 4.6.16 - Classificação da qualidade das águas superficiais para usos múltiplos 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte da Ota (19D/04) Rio da Ota E 
Fosfatos, SST, coliformes totais e 

coliformes fecais, CBO5 e fósforo total

Ponte de Freiria (18E/01) Rio Maior E 

Azoto amoniacal, oxigénio dissolvido, 

fosfatos, SST, fósforo total, coliformes 

fecais e coliformes totais  

Chiqueda (16D/03) 
Rio Alcoa (Ribª do 

Mogo) 
D Oxigénio dissolvido 

Porto de Mós (16E/01) Rio Lena (nascente) C 
CQO, coliformes totais, coliformes 

fecais e condutividade 

Amor (15D/01) Rio Lis E Azoto amoniacal, fosfatos e SST 

Fontes (15E/06) Rio Lis (nascente) E CQO e fosfatos 

Milagres (15E/08) Ribª dos Milagres E 
CQO, CBO5, azoto amoniacal, fosfatos 

e SST 

 

Como se pode concluir a partir dos resultados apresentados no quadro anterior, todos os 

cursos de água, à excepção do rio Alcoa (ribª do Mogo) e rio Lena (nascente), enquadram-

se na classe E - Extremamente poluído, a que correspondem águas consideradas como 
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inadequadas para a maioria dos usos e que podem constituir uma ameaça para a saúde 

pública e ambiental. 

 

Na estação de amostragem da Chiqueda (16D/03), localizada a jusante das emergências 

existentes nas margens do vale da ribeira do Mogo, Poço Suão, Olhos de Água e Olhos 

Fróis, a qualidade enquadrava-se na classe D – Muito poluído, correspondente a águas com 

qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação (rega). 

 

Na estação de amostragem de Porto de Mós (16E/01), a qualidade enquadrava-se na classe 

C – Poluído, correspondente a águas com qualidade “aceitável” suficiente para irrigação 

(rega) e usos industriais.  

 

Em síntese, as águas superficiais das áreas de estudo encontram-se globalmente numa 

situação de utilização muito restrita, restando apenas alguns locais onde apresentam 

qualidade para uso agrícola e industrial. 

 

Os principais parâmetros responsáveis pela classificação são indicadores de contaminação 

orgânica e microbiológica, resultantes das actividades poluentes anteriormente identificadas 

como importantes fontes de poluição, nomeadamente suiniculturas, descarga de águas 

residuais domésticas e indústria transformadora. 

 

 

4.6.5.3.2 Critério 2 – Qualidade das águas destinadas à rega 

 

No Quadro 4.6.17 sintetiza-se a classificação da qualidade das águas superficiais para a 

sua utilização na rega. 
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Quadro 4.6.17 - Classificação da qualidade das águas superficiais, de acordo com o seu uso 

potencial para rega 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte da Ota (19D/04) Rio da Ota Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Ponte de Freiria (18E/01) Rio Maior Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; SST; 

manganês 

Chiqueda (16D/03) 
Rio Alcoa (ribª do 

Mogo) 
Não Conforme Coliformes fecais 

Porto de Mós (16E/01) Rio Lena Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Amor (15D/01) Rio Lis Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; nitratos, 

SST 

Fontes (15E/06) Rio Lis (nascente) Não Conforme Cloretos; coliformes fecais; SST 

Milagres (15E/08) Ribª dos Milagres Não Conforme 
Cloretos; coliformes fecais; nitratos, 

SST 

 

Como é possível observar pela análise do Quadro 4.6.17, da aplicação do critério de 

verificação da conformidade da qualidade da água (estabelecido pelo artigo 61º do DL 

236/98) resulta que nenhum dos cursos de água monitorizados apresenta qualidade para 

ser usado na rega. Esta constatação, que contraria o resultado obtido pela utilização do 

critério anterior na estação de Porto de Mós (16E/01), pode ficar a dever-se ao VMR do 

Anexo XVI do DL 236/98 ser mais conservativo para os parâmetros microbiológicos 

(coliformes fecais). 

 

Conforme foi referido anteriormente, na bacia do rio Lis e do seu afluente Lena, localiza-se o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis que utiliza água de diversos açudes para rega. 

Qualquer um destes cursos de água apresenta uma acentuada contaminação 

microbiológica, principal condicionante na rega de culturas hortícolas. 

 

 

4.6.5.3.3 Critério 3 – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

 

No Quadro 4.6.18 sintetiza-se a classificação da qualidade das águas superficiais de acordo 

com este critério. 
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Quadro 4.6.18 - Classificação das águas superficiais segundo os objectivos de qualidade mínima 

Designação (Código RQA) Curso de água Classificação global Parâmetros condicionadores 

Ponte da Ota (19D/04) Rio da Ota Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido (%) 

Ponte de Freiria (18E/01) Rio Maior Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido 

Chiqueda (16D/03) 
Rio Alcoa (ribª do 

Mogo) 
Não Cumpre CBO5; oxigénio dissolvido 

Porto de Mós (16E/01) Rio Lena Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; cloretos; 

fósforo total 

Amor (15D/01) Rio Lis Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; cloretos; 

fósforo total; oxigénio dissolvido 

Fontes (15E/06) Rio Lis (nascente) Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

cobre total 

Milagres (15E/08) Ribª dos Milagres Não Cumpre 
Azoto amoniacal; CBO5; fósforo total; 

oxigénio dissolvido 

 

Mais uma vez, nenhum dos cursos de água monitorizados cumpre os valores mínimos, não 

estando assegurados os objectivos ambientais de qualidade mínima.  

 

Tal como sucede nos dois critérios anteriores, os parâmetros condicionantes da 

classificação final, para além de serem muito semelhantes em todas as linhas de água 

analisadas, são indicadores de contaminação orgânica. 

 

Em síntese, os parâmetros condicionantes, quando se apresentam em concentrações 

elevadas nos recursos hídricos superficiais revelam os seguintes indícios: 

 

- Azoto amoniacal. Só é detectável em águas ricas em matérias em decomposição, 

quando o teor em oxigénio é insuficiente para assegurar a sua transformação. 

Imediatamente a jusante de focos de poluição encontram-se frequentemente, 

concentrações de ião amónio de 0,5 a 3 mg/L, enquanto que os teores em nitritos e 

nitratos são relativamente baixos; 

- Fosfatos. A sua presença em concentrações superiores a 0,1 ou 0,2 mg/L é indício de 

uma poluição por águas residuais, contendo fosfatos orgânicos e detergentes sintéticos, 

bem como por águas de escoamento superficial; 
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- SST. O teor em sólidos em suspensão em águas correntes é quase sempre inferior a 

25 mg/L, podendo ocorrer valores superiores, em situações de eventos de precipitação 

significativa, que induzem o arrastamento do material depositado no leito do curso de 

água, ou em períodos de seca acentuada. Teores superiores a 80 mg/L em sólidos em 

suspensão em águas correntes são característicos de cursos de água poluídos; 

- Cloretos. O teor em cloretos das águas correntes isentas de poluição não ultrapassa, 

geralmente, os 20 mg/L, teores excessivos deste parâmetro (superiores a 250 mg/L) são 

indicadores de episódios de poluição industrial; 

- Oxigénio dissolvido (%). As condições biológicas normais requerem um mínimo de 

saturação de 75% podendo encontrar-se percentagens superiores a 110% em águas 

correntes. Valores de saturação de oxigénio dissolvido inferiores a 50% são críticos para 

a vida aquática; 

- CBO5. Em cursos de água não poluídos, o CBO5 é geralmente inferior a 3 mg/L. Nas 

zonas inferiores dos grandes cursos de água os valores encontrados estão geralmente 

compreendidos entre 3 e 5 mg/L, tendo tendência a aproximar-se dos valores críticos 

(superiores a 6 mg/L) nos períodos de seca. A partir deste patamar os valores são 

indicadores de contaminação orgânica. 
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4.7 ECOLOGIA 
 

4.7.1 Metodologia 
 

4.7.1.1 Flora, Vegetação e Habitats 

 

A caracterização dos factores ecológicos, flora, vegetação e habitats foi efectuada, no 

essencial, em duas fases. 

 

Numa primeira fase procedeu-se à caracterização ecológica da região onde se insere o 

projecto. 

 

Numa segunda fase foi efectuada a caracterização da flora, vegetação e habitats tendo 

como objectivos fundamentais os seguintes:  

 

- A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras áreas de 

particular interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afectadas pelo projecto; 

- A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas ao nível 

nacional e internacional; 

- A avaliação das principais relações ecológicas presentes e da importância das estruturas 

biofísicas nos contextos local, regional e nacional. 

 

O estudo desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação disponível e do 

estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas da área em análise, tendo 

em conta a identificação e localização de habitats classificados e de outras áreas de 

particular interesse ecológico. 

 

Nesse sentido foi realizado o aprofundamento da análise dos habitats da área, através dos 

reconhecimentos de campo que possibilitaram a confirmação e/ou correcção da informação 

obtida na bibliografia disponível, para os corredores associados a cada eixo (corredor com 

400 m de largura). O trabalho de campo foi desenvolvido durante os meses de Março e Abril 

de 2006. Utilizaram-se metodologias de “transect lines” varrendo as áreas de estudo. 
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Em termos gerais, o faseamento metodológico seguiu as directrizes seguintes: 

 

- Reconhecimento da região onde se insere o projecto, através de recolha bibliográfica. 

Foi efectuada uma recolha bibliográfica de Planos de Ordenamento, PDM, estudos e 

análises no âmbito da flora e vegetação, que se integrem total ou parcialmente na área 

em estudo, incluindo a identificação estatutária, elenco das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis em caso de identificação das áreas naturais protegidas ou 

classificadas (Áreas incluídas no sistema nacional de Áreas Protegidas, Sítios de 

Importância Comunitária (SIC) e Zonas de Protecção Especial (ZPE) classificados no 

âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, áreas de interesse concelhio), 

existentes ou propostas, com recurso aos elementos legislativos e bibliográficos 

disponíveis; 

- Caracterização Corológica ou Biogeográfica da zona com objectivo de definir os macro-

sistemas ecológicos em presença e o enquadramento da flora em termos fito-

geográficos; 

- Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos englobados na região 

em estudo; 

- Actualização dos dados cartográficos existentes (escalas 1: 25 000 e 1: 100 000); 

- Levantamento cartográfico de detalhe nas zonas dos corredores em avaliação com 

estabelecimento de zonas homogéneas, correspondentes aos habitats classificados de 

acordo com o seu valor fitocenótico, florístico e valor regional. Esta cartografia elaborada 

para o corredor de 400 m de largura associado a cada eixo, permitirá quantificar 

objectivamente as áreas interceptadas e respectivo valor; 

- Confirmação das interpretações através de reconhecimentos de campo, com particular 

incidência das unidades com vegetação de provável interesse florístico e/ou fitocenótico, 

em particular no vale da Ribeira do Mogo e SIC Serras de Aire e Candeeiros e 

Azabuxo/Leiria; 

- Análise florística e fitocenótica com o objectivo de avaliar os respectivos valor regional 

relativo e o valor nacional, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril 

(transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 92/43/CEE relativa à 

preservação dos habitats), considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 

49/2005 de 24 de Fevereiro. 
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Elaborou-se nesta sequência uma Carta de Habitats à escala 1:25.000 (Desenhos n.º 11.1 a 

11.9) e um conjunto de figuras, a escalas mais pequenas, que enquadram graficamente a 

situação existente. 

 

 

4.7.1.2 Fauna 

 

A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos afectados pelo Lote C1 

privilegiou, além das espécies presentes, a análise da interferência sobre as áreas naturais 

com maior interesse conservacionista, assim como os principais corredores ecológicos 

afectados pelas várias alternativas do traçado. 

 

A caracterização da situação actual foi efectuada recorrendo às seguintes fontes de 

informação: 

 

- Consulta de bibliografia especializada; 

- Recurso a cartografia e fotografia aérea; 

- Consulta a especialistas e entidades diversas; 

- Trabalho de campo para identificação dos biótopos existentes, identificação das 

espécies ocorrentes na área  

 Anfíbios e répteis: transectos de prospecção visual semi-activa 

 Aves: transectos e pontos de escuta para detecção visual e auditiva 

 Mamíferos: observação directa e detecção indirecta com base em vestígios da 

presença (pegadas, dejectos e rastos) 

 Quirópteros: prospecção de abrigos, transectos com detecção através de ultra-

sons; 

As saídas de campo foram efectuadas em Outubro de 2004, bem como em Março, Abril 

e Maio de 2005; os trabalhos de campo, direccionados para o grupo dos quirópteros 

decorreram em Janeiro e Março de 2005. 

- Inquéritos às populações locais. 
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Esta caracterização envolveu os seguintes passos: 

 

- Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

- Identificação de biótopos, detecção de espécies e realização de inquéritos às 

populações; 

- Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies prioritárias (de 

acordo com a sua sensibilidade biológica e relevância das respectivas populações); 

- Caracterização da comunidade faunística; 

- Caracterização, em termos faunísticos, dos biótopos existentes na área; 

- Determinação da importância relativa dos biótopos, para cada grupo faunístico; 

- Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

- Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica, como por exemplo 

situações de forte efeito de barreira ou fragmentação das comunidades faunísticas e 

corredores ecológicos. 

- Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 

ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias espécies 

prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam comunidades com 

elevada riqueza específica de um determinado grupo faunístico); 

- A área de estudo definida para esta análise considera não só o corredor de 400 m de 

implantação de cada eixo alternativo, mas também a área envolvente a este corredor 

que, aquando da proximidade de áreas de interesse natural ou de corredores ecológicos, 

se estenderá até vários quilómetros dos eixos em estudo. 

 

 

4.7.2 Enquadramento ecológico 
 

Segundo Pina Manique e Albuquerque a área em estudo encontra-se inserida na Região 

Natural da Estremadura (desde o início da traçado até ligeiramente a norte de Alcobaça) e 

na Região Natural da Beira Litoral (restante traçado). 

 

Na Região Natural da Estremadura o traçado desenvolve-se numa zona de transição entre a 

Região da Estremadura Oeste e os Calcários Estremenhos. 
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No que respeita à região dos Cálcarios Estremenhos, morfologicamente e em termos gerais, 

caracteriza-se pela presença de relevos calcários imponentes, que se distinguem 

claramente das paisagens envolventes, muito particularmente das que se lhe seguem até ao 

mar, mais baixas e muito menos acidentadas. 

 

Esta área caracteriza-se genericamente por um clima marítimo, claramente atlântico na 

vertente ocidental destes relevos calcários, de transição para o clima continental nas suas 

vertentes orientais e com relativa diferenciação nas zonas mais elevadas. 

 

Em termos litológicos, verifica-se que às unidades de relevo mais vigoroso correspondem 

rochas predominantemente calcárias e, entre essas unidades principais, ocorrem rochas 

predominantemente detríticas. 

 

Dominam os solos mediterrâneos vermelhos de materiais calcários, frequentemente 

associados a afloramentos rochosos e a solos calcários normais. 

 

Nesta região verifica-se uma predominância natural do Quercus faginea (carvalho 

cerquinho). A vegetação presente é, na sua generalidade, tipicamente mediterrânica, 

incluindo espécies como o carrasco, lentisco, zambujeiro e carvalho português. 

 

A parte inicial do traçado inicia-se na zona das Colinas de Rio Maior / Ota, localizadas na 

região dos Calcários Estremenhos, onde ocorrem paisagens caracterizadas essencialmente 

por um relevo ondulado e por um uso florestal dominante (eucaliptal e alguns pinheiros 

bravos). Surgem pontualmente vinhas, olivais e pinhais mansos, não sendo suficientes para 

conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar a sensação de monotonia dada 

pela extensão de floresta. 

 

Tendo em conta a tipologia de uso do solo ocorrente nesta área, prevê-se que a riqueza 

biológica seja reduzida, não se encontrando referenciadas espécies raras e de elevado valor 

para a conservação. 

 

A partir do limite norte da Zona das Colinas de Rio Maior Ota, o traçado desenvolve-se na 

zona limítrofe da serra de Candeeiros, integrada nos Calcários Estremenhos e da 

Estremadura Oeste.  
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As serras de Aire e Candeeiros salientam-se perfeitamente pelo relevo, que se eleva cerca 

de 200m relativamente às unidades envolventes, e pela sua constituição geológica de 

domínio calcário. 

 

A natureza geomorfológica desta região e as suas particularidades climáticas conferem-lhe 

uma riqueza biológica elevada. Parte da sua superfície encontra-se integrada no Parque 

Natural e SIC Serras de Aire e Candeeiros. 

 

As áreas mais altas, devido à reduzida disponibilidade hídrica, não apresentam ocupação 

permanente, sendo utilizadas de forma muito extensiva ou estando mesmo abandonadas. 

Nas zonas mais baixas e onde ocorre maior disponibilidade hídrica ocorrem planícies férteis 

de “terra rossa”, onde se cultiva milho, batata, vinha e uma série de outras culturas e hortas, 

registando-se, no entanto, actualmente o abandono das situações agrícolas mais difíceis, 

nomeadamente de olivais e pastagens. 

 

Na Região da Estremadura Oeste sente-se, directa ou indirectamente, a presença ou 

influência do mar, a qual se apresenta mais forte junto ao litoral diminuindo à medida que se 

caminha para o interior. 

 

A morfologia desta região apresenta-se suave, iniciando-se a nascente das serras de 

Candeeiros e de Montejunto e desce até ao mar através de um sistema de colinas, sulcadas 

por alguns vales mais aprofundados. 

 

Pedologicamente esta região está incluída na Orla Ocidental, dominando os solos litólicos 

não húmicos, encontrando-se ainda bem representados os solos calcários pardos e 

vermelhos, bem como os mediterrâneos pardos. 

 

A tipologia dos relevos associados a uma diversificada policultura, onde domina a pequena 

propriedade e o povoamento disperso, é muito significativa do carácter da paisagem desta 

região. 

 

O mosaico agrícola é constituído essencialmente por pomares, sobretudo de pereiras, 

macieiras e vinhas. 
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A parte final do traçado desenvolve-se na Região da Beira Litoral, apresentando uma 

paisagem de transição entre o Norte e o Sul (Beira Litoral já com fortes influências da 

Estremadura) entre os maciços calcários a nascente e o litoral a poente. 

 

Esta região apresenta uma morfologia suave e um clima marítimo. Geologicamente inclui-se 

na orla mesocenozoica, constituída por formações sedimentares, dominando os solos 

litólicos e podzóis. 

 

A “riqueza biológica” pode considerar-se média, associada aos padrões rurais que se 

desenvolvem no geral da região em estudo, e que pressupõem uma boa capacidade de 

suporte para a diversidade de espécies vegetais e animais. Contudo, nesta região são já 

conhecidos sérios problemas relacionados com ecossistemas fundamentais para a 

biodiversidade, designadamente a poluição e a degradação dos leitos e margens das linhas 

de água. 

 

Não se encontram referências à presença de espécies raras e com valor para a 

conservação, com excepção do SIC Azabuxo / Leiria, o qual contém vários habitats naturais 

de interesse e espécies raras em Portugal, destacando-se a presença de Leuzea longifolia, 

Scirpus fluitans, Euphorbia uliginosa, Cheirolophus uliginosus e a comunidade de Hyperico 

elodis-scirpetum fluitantis. (ver ficha de caracterização do sítio no Anexo 4.7.1). 

 

Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque a área em estudo 

enquadra-se no andar basal (com altitudes inferiores a 400m) nas zonas Fito-climáticas 

Mediterrâneo-atlântica x Atlante-Mediterrânea (MA.AM), Atlante-Mediterrânea (AM ) e  

Atlante-Mediterrânea x Submediterrânea (AM.SM) e na zonas Edafo-Climáticas Calco-

Atlante-mediterrânea (cAM), Aluvio-Atlante-Mediterânea (aAM) e Aluvio-Atlante-Mediterânea 

(aMA), as quais se encontram indicadas na Figura 4.7.1. 

 

A zona fitoclimática Mediterrâneo-atlântica x Atlante-Mediterrânea (MA.AM) é caracterizada 

pela presença de Castanea sativa (Castanheiro); Olea europaea ssp sylvestris (Zambujeiro), 

Pinus pinaster, atlântica (Pinheiro bravo); Pinus pinea (Pinheiro manso); Quercus faginea 

(Carvalho lusitano); Quercus robur (Carvalho roble) e pelo Quercus suber (Sobreiro). 

 

Na zona Atlante-Mediterrânea são características as espécies Castanea sativa; Olea 

europaea ssp sylvestris; Pinus pinaster; Pinus pinea; Quercus faginea; Quercus suber. 
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São características da zona Atlante-Mediterrânea x Submediterrânea as espécies Castanea 

sativa; Olea europaea, sylvestris; Pinus pinaster, atlântica; Pinus pinea; Quercus faginea; 

Quercus suber. 

 

A região Calco-Atlante-Mediterrânea é caracterizada pela Olea europaea ssp sylvestris; 

Quercus faginea e Quercus rotundifolia (Azinheira). 

 

O traçado desenvolve-se, assim, ao longo de um gradiente de transição entre condições 

climáticas sub-mediterrâneas (a sul), a sub-atlânticas (a norte), atravessando 

transitoriamente áreas com substrato Cálcarios determinando condições ecológicas 

específicas de particular importância no coberto vegetal. 

 

Na Figura 4.7.1 apresenta-se a Carta Fito-Edafo-Climática que enquadra a zona em estudo. 

 

 
Figura 4.7.1 - Carta Fito-Edafo-Climática 
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4.7.3 Flora, Vegetação e Habitats 
 

4.7.3.1 Áreas de conservação da natureza 

 

A área em estudo e sua envolvente próxima enquadra-se numa rede ecológica que inclui 

algumas áreas de conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho, e Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos 

termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro. A Figura 4.7.2 ilustra o enquadramento regional dos traçados face a áreas 

de conservação da natureza. Como é possível verificar da sua análise, o Parque Natural e 

Sítio Serras de Aire e Candeeiros e o Sítio Azabuxo/Leiria são directamente atravessados 

pelos corredores (400 m de largura) associados aos diferentes eixos e sub-eixos, enquanto 

que a Serra de Montejunto encontra-se um pouco mais distante. O Sítio Sicó – Alvaiázere e 

a Reserva Natural e Sítio Paul de Arzila encontram-se já bastante afastados da área de 

intervenção do projecto. 

 

 

4.7.3.1.1 Sítios de Importância Comunitária (Rede Natura 2000) 

 

- Serras de Aire e Candeeiros: 

Esta área localiza-se na proximidade do traçado em estudo e é atravessada 

pontualmente pelos corredores dos sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3, 2.3.2, 2.8.1, 2.8.2, 

2.9 e 2.10. 

- Azabuxo – Leiria: 

O Sítio Azabuxo-Leiria desenvolve-se na proximidade do sub-eixo 2.2.4, sendo 

marginalmente atravessado pelo mesmo e pelos acessos da Estação de Leiria 

Nascente. 
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4.7.3.1.2 Áreas Protegidas 

 

- Parque Natural da Serras de Aire e Candeeiros: 

Esta área inclui-se nos limites do Sítio Serras de Aire e Candeeiros verificando-se a sua 

intercepção pelos mesmos sub-eixos referidos para o Sítio Serras de Aire e Candeeiros. 

 

 
Figura 4.7.2 - Áreas de Conservação da Natureza na Região Envolvente aos Traçados 
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O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros com cerca de 39.900 ha e o Sítio com o 

mesmo nome (com cerca de 44.227 ha), integram-se no maciço calcário estremenho, sendo 

um sítio de vital importância para a conservação de vários taxa em território nacional, raros 

e/ou ameaçados, constituindo um sítio representativo da flora e vegetação calcícola do 

Centro – Oeste de Portugal com numerosos endemismos lusitânicos. Salientam-se as 

formações rupícolas e as comunidades de orquídeas. 

 

Estão presentes catorze habitats naturais, dos quais cinco são prioritários. É um local de 

ocorrência de várias grutas muito importantes para os morcegos. Destaca-se ainda a 

ocorrência de uma população importante e muito característica de gralha-de-bico-vermelho. 

 

O Sítio Azabuxo – Leiria apresenta uma área de cerca de 136 ha, sendo limitado por linhas 

de água com galerias bem conservadas de amieiros, salgueiros e amieiro-negro, que 

bordejam campos cultivados, na sua maioria abandonados e ocupados por prados de 

herbáceas vivazes. O local encontra-se predominantemente ocupado por pinhal 

desenvolvido em solos quase turfosos sobre materiais arenosos. 

 

Apresenta vários habitats naturais, nomeadamente charnecas húmidas atlânticas 

meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix, florestas termomediterrâneas e pré-estépicas de 

todos os tipos, pradarias húmidas mediterrâneas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 

florestas aluviais residuais de Alnion glutinoso-incanae e cursos de água mediterrânicos 

intermitentes e algumas espécies de flora e fauna que constam da directiva Habitats. 

 

Na região em estudo, e embora não constituindo uma área com estatuto legal de 

conservação, é também de realçar a presença do Vale da Ribeira do Mogo, onde se situam 

as nascentes do Rio Alcoa, que constitui um corredor de vegetação tipicamente 

mediterrânica que liga a cidade de Alcobaça à Serra dos Candeeiros e que é intersectado 

pelos corredores dos sub-eixos 2.1.2, 2.2.3 e 2.3.2. 

 

No Anexo 4.7.1 apresentam-se as fichas de caracterização dos Sítios de Rede Natura 2000 

referidos. 
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4.7.3.2 Identificação e caracterização de corredores ecológicos 

 

Os corredores ecológicos (Estruturas de Activação Biológica-EAB) são entendidos como 

uma organização espacial de ecótopos que, interligados, são susceptíveis de funcionar 

como ligações entre espaços de elevado interesse ecológico, reduzindo significativamente o 

seu isolamento. Essas estruturas representam na prática “corredores” onde a dispersão 

seminal se procede com maior facilidade relativamente a manchas de ecótopos similares 

mas isolados. 

 

Na Figura 4.7.3 representam-se os principais corredores ecológicos para a região 

envolvente ao projecto.  

 

Como é possível verificar, os traçados iniciam-se a sul numa zona com interesse para a 

biodiversidade correspondente aos corredores ecológicos associado à vala do Archino e 

ribeira da Ameixoeira. 

 

Os traçados prosseguem para norte entre dois relevos cálcarios emergentes, Serras de 

Montejunto e Candeeiros, e bastante próximo deste último, em particular os corredores dos 

traçados mais a nascente que chegam a penetrar nos limites do Parque Natural e Sítio das 

Serras de Aire e Candeeiros (sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3 e 2.3.2). 

 

Entre Batalha e Leiria, os traçados mais a oeste passam a distância significativa da EAB 

litoral associada aos sistemas dunares litorais, arribas e sistemas lagunares litorais 

atravessando posteriormente o vale do rio Lis (outra EAB significativa) através dos 

corredores associados aos sub-eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.7. 

 

Quanto aos traçados mais a nascente prosseguem bordejando ou intersectando mesmo 

pontualmente a área protegida associada à Serra dos Candeeiros (corredor dos sub-eixos 

2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10), assim como o sítio Azabuxo – Leiria (marginado pelo corredor do 

sub-eixo 2.2.4) e atravessando igualmente as EAB associadas ao vale do rio Lis, mas aqui 

subdivididas em três EAB diferenciadas, vales do rio Lena, do rio Lis e da ribeira do Sirol. 
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Figura 4.7.3 - Principais corredores ecológicos 
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Para norte de Leiria, os traçados aproximam-se e mantêm-se na cumeeira entre as EAB 

associadas à ribeira de Carnide e ao rio Arunca, devendo ser este último atravessado no 

troço seguinte da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Porto. 

 

 

4.7.3.3 Flora 

 

4.7.3.3.1 Enquadramento corológico ou biogeográfico 

 

A noção de biogeografia está associada à forma como os seres vivos se distribuem na 

superfície terrestre. Segundo COSTA et al. (1999), é uma ciência que relaciona o meio físico 

com o biológico, utilizando para tal fim a informação recolhida da corologia vegetal, geologia, 

bioclimatologia e fitossociologia. 

 

A biogeografia estuda a distribuição espacial da vegetação recorrendo a uma hierarquização 

das diferentes unidades biogeográficas. Segundo RIVAS-MARTINEZ (1985), as hierarquias 

biogeográficas (reino, região, província e sector) são territórios de áreas contíguas, que 

incluem o relevo e o substrato geológico que possam existir no seu perímetro. 

 

Segundo COSTA et al. (1999) os traçados em avaliação incluem-se nas unidades a seguir 

indicadas e ilustradas na Figura 4.7.4: 

 

- Sub-Sector Beirense-Litoral do Sector Divisório Português; 

- Superdistrito Estremenho do Subsector Oeste-Estremenho do Sector Divisório 

Português; 

- Superdistrito Ribatagano do Sector Ribatagano-Sadense. 

 

Estas unidades incluem-se todas na província Gaditano-Onubo-Algarviense da 

Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-atlântica, Sub-região Mediterrânica Ocidental da Região 

Mediterrânica. 

 

No entanto, como as bases de dados existentes se encontram ainda referenciadas à 

caracterização fito-geográfica de J. Amaral Franco, será nessa que as analises florísticas se 

irão enquadrar (Figura 4.7.5). 
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Figura 4.7.4 - Enquadramento biogeográfico (Costa 1999) 

 

 
Figura 4.7.5 - Enquadramento fitogeográfico (segundo Franco) 
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4.7.3.3.2 Análise comparativa nacional e regional do valor florístico da zona em estudo 

 

Para a análise comparativa nacional e regional do valor florístico da zona em estudo foi 

utilizada uma base de dados própria (Souto Cruz) que inclui cerca de 1200 das espécies de 

maior interesse como património genético em Portugal continental (num número global de 

cerca de 5050 espécies referenciadas para Portugal). 

 

Na Figura 4.7.6 é indicado o número de espécies referenciadas para cada uma das zonas 

fito-geográficas definidas por Amaral Franco. 

 

 
Figura 4.7.6 - Número de taxa por zona fito-geográfica incluídos na base de dados utilizada 

 

Para a avaliação comparada entre as diferentes zonas fitogeográficas abrangidas pelos 

traçados foram utilizadas apenas as espécies protegidas do Anexo II do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro (transposição para o direito interno da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho de 21 
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de Maio de 1992 relativa à conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens). 

 

 

4.7.3.3.3 Valores florísticos referenciados  

 
4.7.3.3.3.1 Zona Fitogeográfica do Centro-Oeste Calcáreo 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 10 espécies nas condições anteriormente referidas 

(ver Anexo 4.7.2). 

 

Dessas, apenas uma se encontra classificada como de protecção prioritária, a Ionopsidium 

acaule (Desf.) Reichenb, que ocorre essencialmente em habitats ruderais arenosos. 

 

Das restantes, a Narcissus calcicola Mendonça, Silene longicilia (Brot.) Otth.subsp. 

longicilia, Arabis sadina (G. Samp) Cout., Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa  

Franco & P. Silva e a  Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco subsp. cintrana 

(Coutinho) Franco & P. Silva ocorrem essencialmente em afloramentos rochosos Cálcarios 

e, ocasionalmente, em prados ruderalizados em substratos Cálcarios 

 

A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais. 

 

A Leuzea longifolia Hoffmanns & Link e a Juncus valvatus Link encontram-se referenciadas 

em habitats hidrofílicos. 

 

 
4.7.3.3.3.2 Zona Fitogeográfica do Centro-Oeste Arenoso 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 5 espécies incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei 

n.º 140/99, mas nenhuma é considerada como de protecção prioritária (ver Anexo 4.7.2). 

 

Das espécies referenciadas, a Myosotis lusitanica Schuster, a Leuzea longifolia Hoffmanns 

& Link e a Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. ocorrem essencialmente em habitats 

hidrofílicos. 
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A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais. 

 

A Halimium verticillatum (Brot.) Sennen ocorre geralmente em matos xerofílicos abertos. 

 

 
4.7.3.3.3.3 Zona Fitogeográfica do Centro-Sul Miocénico 

 

Nesta zona encontram-se referenciadas 9 espécies incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei 

n.º 140/99, mas nenhuma é considerada como de protecção prioritária (ver Anexo 4.7.2). 

 

Das espécies referenciadas, a Myosotis lusitanica Schuster, a Leuzea longifolia Hoffmanns 

& Link, a Juncus valvatus Link, a Festuca duriotagana Franco & Rocha Afonso e a Salix 

salvifolia Brot. subsp. australis Franco ocorrem essencialmente em habitats hidrofílicos 

 

A Euphorbia transtagana Boiss. ocorre essencialmente nas orlas e subcoberto dos 

montados e, por vezes, de pinhais e carvalhais 

 

A Halimium verticillatum (Brot.) Sennen ocorre geralmente em matos xerofílicos abertos. 

 

A Narcissus calcicola Mendonça e a Silene longicilia (Brot.) Otth. subsp. longicilia ocorrem 

essencialmente em afloramentos rochosos Cálcarios e ocasionalmente em prados 

ruderalizados em substratos Cálcarios. 

 

 

4.7.3.3.4 Conclusões relativas à flora 

 

Nesta fase, pode-se constatar que, das zonas atravessadas pelos traçados em estudo, a de 

maior sensibilidade sob a perspectiva florística corresponde à zona fitogeográfica do Centro-

Oeste Calcário em especial nos habitats ligados aos afloramentos rochosos, seguindo-se a 

zona fitogeográfica do Centro-Sul Miocénico e, com menos riscos, a zona fitogeográfica do 

Centro-Oeste Arenoso. Nestas duas últimas zonas os habitats mais relevantes 

correspondem aos habitats hidrofílicos, ou seja, zonas húmidas, linhas de água e outras 

situações onde o nível freático é geralmente superficial. 
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As principais áreas de ocorrência dos afloramentos rochosos calcários (onde ocorrem a 

Narcissus calcicola Mendonça, Silene longicilia (Brot.) Otth. subsp. longicilia, Arabis sadina 

(G. Samp) Cout., Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & P. Silva e a 

Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. 

Silva) encontram-se incluídas em Áreas Classificadas, concretamente no Sítio PTCON0015 

– Serras de Aire e Candeeiros e Sítio PTCON0048 – Serra de Montejunto. 

 

No sítio PTCON0046 Azabuxo-Leiria encontra-se uma das estações de ocorrência da 

Leuzea longifolia Hoffmanns & Link. 

 

 

4.7.3.4 Vegetação e Habitats 

 

4.7.3.4.1 Enquadramento ecológico regional 

 

Como forma de avaliar o interesse ecológico do território a nível regional procurou-se 

estabelecer uma caracterização da paisagem em termos estritamente ecológicos, com base 

nos conceitos de Forman (1995), elaborando um modelo Matriz-Corredor-Mancha (Figuras 

4.7.7 a 4.7.12). 

 

Para o estabelecimento desse conceito a nível regional, foi seleccionada como base para a 

matriz a cartografia publicada no âmbito do Corine Landcover, cujo grau de resolução 

corresponde à escala 1:100.000. Esta base foi actualizada através da Carta de Uso do Solo 

elaborada para o presente EIA e de levantamentos de campo realizados, com incidência nas 

zonas de provável maior interesse (Sítios Serras de Aire e Candeeiros e Azabuxo/Leiria, 

vale da ribeira do Mogo, bem como os vales associados aos principais cursos de água nos 

locais em que são interceptados pelos corredores em estudo e, ainda, afloramentos e 

escarpas rochosas com extensão significativa). 

 

Foi, assim, estabelecida uma matriz de fundo com as seguintes unidades: 

 

- Tecido urbano; 

- Áreas de exploração de inertes; 

- Agricultura com habitação dispersa; 
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- Áreas agrícolas dominantes; 

- Zonas agro-florestais; 

- Floresta dominante; 

- Vegetação natural; 

- Linhas de água; 

- Áreas recentemente incendiadas. 

 

Sobre a matriz foram considerados os corredores associados a: 

 

- Estruturas lineares, associadas às linhas de água e sua classificação de acordo com o 

seguinte gradiente: 

 Classe 1 (presença de galeria ribeirinha bem desenvolvida nas duas margens); 

 Classe 2 (presença de galeria ribeirinha bem desenvolvida numa margem); 

 Classe 3 (presença de galeria ribeirinha arbórea nas duas margens); 

 Classe 4 (presença de galeria ribeirinha arbórea numa margem); 

 Classe 5 (ausência de galeria ribeirinha arbórea); 

- Estruturas associadas a vales alargados e suas margens declivosas; 

- Estruturas lineares associadas a afloramentos rochosos e escarpas em continuum; 

- Sistemas dunares. 

 

Igualmente sobre a matriz, foram identificadas as manchas mais significativas de vegetação 

de acordo com o seu valor fitocenótico, que decorrem da elaboração da Carta de Habitats 

(Desenhos n.º 11.1 a 11.9). 

 

Enquanto na matriz, os sistemas dunares e as estruturas associadas a vales alargados 

foram avaliadas numa área de enquadramento com o limite mínimo de 5 km, as estruturas 

lineares e as manchas foram avaliadas apenas nos corredores em estudo (com uma largura 

de 400 m). 

 

Da leitura das figuras verifica-se a ocorrência de áreas de valor fitocenótico mais 

significativo nos eixos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4. 

 

Mais concretamente, as áreas de maior valor e sensibilidade ecológica no sub-troço Sul (S) 

correspondem às planícies aluviais dos rios de Alenquer e Ota e a habitats de elevado valor 
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regional (carvalhal e sobreiral) na envolvente do Parque Natural e Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros. 

 

No sub-troço Norte (N) ressalta-se o corredor ecológico de vegetação mediterrânica 

associado à ribeira do Mogo, essencialmente constituído por matos calcícolas de maior 

interesse face ao seu valor florístico devido ao número elevado de espécies endémicas. 

Refere-se também a vegetação ripícola dos vales dos rios Lis, Lena, Arunca e das ribeiras 

dos Milagres, Sirol e Carnide, pela presença nomeadamente de salgueiros, juncais, silvados 

e canaviais. 

 

São, ainda, de elevado interesse regional os carvalhais e sobreirais que ocorrem na 

envolvente das Serras de Aire e Candeeiros e do Sítio Azabuxo-Leiria. De forma mais 

pontual, ocorrem também na zona em estudo carrascais e, pontualmente, urzais e 

zambujais, considerados habitats de elevado valor fitocenótico. 

 

No ponto 4.7.5.2.5 apresenta-se a caracterização dos sub-eixos fazendo-se uma análise 

detalhada das ocorrências com base nomeadamente na Figura Matriz-Corredor-Mancha. 
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Figura 4.7.7 - Matriz corredor-mancha (1/6) 
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Figura 4.7.8 - Matriz corredor-mancha (2/6) 
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Figura 4.7.9 - Matriz corredor-mancha (3/6) 
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Figura 4.7.10 - Matriz corredor-mancha (4/6) 
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Figura 4.7.11 - Matriz corredor-mancha (5/6) 
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Figura 4.7.12 - Matriz corredor-mancha (6/6) 
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4.7.3.4.2 Enquadramento fitocenótico e séries de vegetação 

 

A área em análise, na sua quase totalidade, apresenta como vegetação natural potencial em 

condições mesofílicas o carvalhal marcescente dominado por Quercus faginea. 

Pontualmente ocorrem condições ecológicas favoráveis (mesmo em condições mesofílicas) 

para domínio do carvalhal caducifólio dominado por Quercus pyrenaica. No entanto, as 

ocorrências actuais são muito escassas, confirma-se apenas a presença desta espécie no 

Arrimal. Na zona mais meridional da área em análise o potencial corresponderá muito 

provavelmente ao sobreiral (domínio de Querus suber). 

 

Nos habitats calcícolas xerofílicos o potencial corresponderá a comunidades de quercíneas 

perenifólias, concretamente o azinhal (domínio de Quercus rotundifolia) e/ou o carrascal 

(domínio de Quercus coccifera e Phillyrea latifolia). Podem ainda ocorrer condições para 

comunidades de Erica arborea e Arbutus unedo. 

 

Nos habitats hidrofílicos, dominam essencialmente os loureiros (domínio de Laurus nobilis), 

freixiais (domínio de Fraxinus angustifolia), ulmais (domínio de Ulmus minor), salgueirais 

(domínio de Salix spp.) e pontualmente amiais (domínio de Alnus glutinosa). 

 

Nas linhas de água torrenciais em substratos cálcarios as comunidades potenciais 

correspondem a formações caducifólias com Acer monspessulanum, Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna. 

 

 

4.7.3.4.3 Comunidades ocorrentes 

 

Na cartografia de Habitats elaborada à escala 1: 25.000 (Desenhos n.º 11.1 a 11.9) foram 

identificadas as seguintes estruturas de ocupação do território: 

 

a) Estruturas naturais e seminaturais: 

- Carvalhal (Cv), comunidades de Quercus faginea, com frequente presença de 

Arbutus unedo, Viburnum tinus, Quercus suber, Quercus coccifera, Rhamnus 

alaternus, Hedera helix subsp. canariensis, Lonicera periclymenum subsp. 

hispanica, Vinca difformis. Estrutura integrável no Habitat 9240; 
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- Sobreiral ou montado de sobro (Sb), comunidades diversificadas dominadas por 

Quercus suber e presença em subcoberto de matos silicícolas escleróticos 

predominantemente com domínio de Cistus salvifolius, Cistus crispus, Lavandula 

spp. As estruturas cartografadas incluem-se essencialmente no Habitat 6310 

(montado) quando em estruturas desprovidas de subcoberto lenhoso ou no 

Habitat 9330 (sobreiral) em condições opostas; 

- Pinhal manso (Pm), comunidades de Pinus pinea, geralmente em estruturas de 

savana arborizadas (do tipo montado), estrutura que, face ao seu interesse 

ecológico e paisagístico, deverá ser integrada no Habitat 9540; 

- Amial, comunidades de Alnus glutinosa, estrutura integrável no Habitat 91E0 

(prioritário); 

- Zambujal (Zb), comunidades de Olea europaea var. sylvestris, estrutura 

integrável no Habitat 9320; 

- Salgueiral (Sx), comunidades de Salix atrocinerea, Salix alba e com presença 

frequente de Salix viminalis, Fraxinus angutifolia subsp. angustifolia, Ulmus 

minor, Laurus nobilis e Frangula alnus. Estrutura integrável no Habitat 92 A0; 

- Silvado, comunidades de Rubus ulmifolius e presença de Rosa spp. e Prunus 

spinosa subps. Insititoides, estrutura associada ao código Corine 31.84; 

- Canavial, comunidades de Arundo donax e raras vezes com Phragmites australis 

(caniçal), estrutura associada ao código Corine 53.1; 

- Carrascal, comunidades de Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Pistacia 

lentiscus, Erica scoparia, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, estrutura 

integrável no Habitat 5330; 

- Urzal com domínio de Erica arborea, estrutura integrável no Habitat 5330; 

- Mato silicícola atlântico, comunidades do tipo tojal ou urzal com domínio de Ulex 

minor, Ulex europaeus, Ulex parviflorus (conf. Ulex jussiaei), Erica scoparia, 

Calluna vulgaris, Erica umbellata, estrutura integrável no Habitat 4030; 

- Mato silicícola esclerófilo, comunidades do tipo tojal ou esteval com domínio de 

Ulex parviflorus (conf. Ulex airensis), Cistus ladanifer, Cistus crispus, Cistus 

salvifolius, estrutura integrável no Habitat 5330; 

- Mato calcícola, comunidades de Ulex parviflorus (conf. Ulex airensis), 

Rosmarinus officinalis, Genista tournefortii, estrutura integrável no Habitat 5330; 

- Mato silicícola ruderal com comunidades de Daphne gnidium, estrutura associada 

ao código Corine 31.24; 
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- Mato calcícola ruderal, com comunidades de Euphorbia characias, Cheirolophus 

sempervirens, Brachypodium phoenicoides, Eryngium dilatatum, Leucanthemum 

sylvaticum, Teucrium scorodonia, Origanum virens, estrutura associada ao 

código Corine 32.43; 

- Juncal, comunidades de Juncus maritimus, estrutura integrável no Habitat 1410; 

- É de assinalar a possível ocorrência do habitat 4020 (prioritário) de forma muito 

pontual e não susceptível de ser cartografado à escala deste trabalho. De 

qualquer modo, não foi identificado durante os trabalhos de campo. 

 

b) estruturas silvícolas (floresta de produção). Estruturas não incluídas na listagens dos 

Habitats: 

- Pinhal bravo (Pb) estrutura associada ao código Corine 83.42, incluindo 

povoamentos de Pinus radiata, estrutura associada ao código Corine 83.43; 

- Eucaliptal (Ec), estrutura associada ao código Corine 83.31; 

- Acacial (Ac) de Acacia dealbata ou Acacia longifolia, estrutura associada ao 

código Corine 83.32; 

- Choupal (Ch) estrutura associada ao código Corine 83.39. 

 

c) outras estruturas de ocupação do território, igualmente não incluídas nos Habitats: 

- Área industrial, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

- Área social, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

- Central eléctrica, estrutura associada ao código Corine 86.1; 

- Espaço verdes urbanos, estrutura associada ao código Corine 85.4; 

- Estufas, estrutura associada ao código Corine 82; 

- Indústrias extractivas e pedreiras, estrutura associada ao código Corine 87.4; 

- Infra-estruturas (incluindo as rodoviárias), estrutura associada ao código Corine 

86.3; 

- Agricultura de regadio, estrutura associada ao código Corine 82; 

- Agricultura de sequeiro, estrutura associada ao código Corine 82; 

- Pomares, vinhas e outras culturas permanentes, estrutura associada ao código 

Corine 82; 

- Olivais, estrutura associada ao código Corine 83.10; 

- Albufeiras, estrutura associada ao código Corine 22.1; 

- Pastagens e prados, estrutura associada ao código Corine 38.2; 
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- Área degradada, estrutura associada ao código Corine 87; 

- Espaços verdes urbanos, estrutura associada ao código Corine 85.4. 

 

 

4.7.3.4.4 Avaliação das unidades cartografadas e conclusões relativas à vegetação e 

habitats 

 

Para a avaliação das unidades cartografadas foram utilizados os seguintes conceitos 

(Quadro 4.7.1): 

 

- de âmbito nacional e comunitário, a classificação dos respectivos habitats na Directiva; 

- de âmbito estritamente regional foram estabelecidos para cada habitat os respectivos: 

 Valor florístico que corresponde a uma integração dos dados obtidos na análise 

florística; 

 Valor fitocenótico que corresponde a uma avaliação do estado de equilíbrio dos 

respectivos habitats. 

 Valor Regional dos habitats que corresponde à média dos valores acima 

referidos no mesmo universo de 5 graus. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, apenas os amiais constituem 

Habitats considerados como prioritários no âmbito europeu. No entanto ocorrem, 

comunidades de elevado interesse pelo seu papel nas estruturas de activação biofísica 

(vulgarmente designadas por corredores ecológicos) como são o caso do habitat 92 A0 

(matas ribeirinhas de Salix spp.) e, ainda, os juncais, silvados e, em certa medida, os 

canaviais (embora correspondam a comunidades de uma exótica infestante, que substituiu o 

caniçal de Phragmites australis). 

 

São, ainda, de elevado interesse regional, pela sua proximidade ao clímax, os carvalhais e 

os sobreirais. 
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Quadro 4.7.1 - Valor regional dos habitats 

 
Directiva 
Habitats 

Valor florístico Valor fitocenótico Valor Regional(*) 

Carvalhal Incluído 4 5 5 

Sobreiral Incluído 3 5 4 

Montado de sobro Incluído 3 4 4 

Pinhal manso Incluído 3 4 4 

Amial prioritário 4 5 5 

Zambujal Incluído 5 5 5 

Salgueiral Incluído 4 5 5 

Silvado não incluído 3 3 3 

Canavial não incluído 2 2 2 

Carrascal Incluído 5 4 5 

Urzal Incluído 5 4 5 

Mato silicícola atlântico Incluído 4 3 4 

Mato silicícola esclerófilo Incluído 3 3 3 

Mato calcícola Incluído 5 3 4 

Mato silicícola ruderal não incluído 2 2 2 

Mato calcíola ruderal não incluído 3 2 3 

Mato indiferenciado Incluído 3 3 3 

Juncal Incluído 4 5 5 

Pinhal bravo não incluído 2 3 3 

Eucaliptal não incluído 2 2 2 

Acacial não incluído 1 1 1 

Choupal não incluído 2 2 2 

Áreas sociais e edificadas não incluído 1 1 1 

Áreas agrícolas não incluído 1 1 1 

Infra-estruturas viárias não incluído 1 1 1 

Olival não incluído 2 2 2 

Albufeiras não incluído 1 1 1 

Pastagens e prados não incluído 2 2 2 

Áreas degradadas não incluído 1 1 1 

Espaços verdes urbanos não incluído 1 2 2 

Pinus radiata não incluído 2 2 2 

(*) Média do Valor Florístico e Fitocenótico 

Relevantes pela sua raridade na zona em estudo são os urzais de Erica arborea (habitat 

5330) e os zambujais (Habitat 9320) que ocorrem pontualmente nos carrascais. 
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Também os matos calcícolas são de maior interesse face ao seu valor florístico derivado da 

presença de um número elevado de espécies endémicas. 

 

Da Figura 4.7.13 à Figura 4.7.18 encontra-se representado, em termos esquemáticos, o 

valor regional dos habitats ocorrentes na área em estudo. 

 

 

4.7.3.4.5 Caracterização dos corredores em estudo 

 

Feito o enquadramento e caracterização da área em estudo, apresenta-se seguidamente 

uma caracterização dos corredores associados a cada eixo e respectivos sub-eixos, 

efectuada com base nos levantamentos de campo realizados, na carta de habitats 

(Desenhos EIA n.º 11.1 a 11.9), Figura Matriz-Corredor-Mancha (4.7.7 a 4.7.12) e Figura do 

Valor Regional dos Habitats (4.7.13 a 4.7.18) 

 

 
4.7.3.4.5.1 Eixo 1.1 
 

4.7.3.4.5.1.1 Sub-eixo 1.1.2 

 

De acordo com os levantamentos de campo realizados verifica-se que a parte inicial do sub-

eixo acompanha o corredor ecológico associado à vala do Archino, atravessando habitats de 

elevado valor regional constituídos por sobreiral, carrascal, urzal e matos silicícolas 

atlânticos e espécies vegetais de elevado valor ecológico (até aproximadamente ao km 

3+700). Entre o km 4+000 e o km 6+250, este sub-eixo desenvolve-se muito próximo da 

vala do Archino, ocorrendo pontualmente sobreiral na envolvente de linhas de água. 

 

Destaca-se uma grande área de montado, de valor regional 4, no início do sub-eixo (entre o 

km 2+400 e o km 3+900) e uma pequena área de montado, de valor regional 5, no final do 

traçado. O montado constitui um habitat sensível protegido pelo Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

O restante traçado desenvolve-se numa zona onde ocorre a combinação de vários habitats 

sem grande valor ecológico, desde áreas agrícolas a áreas de floresta de produção. 
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Figura 4.7.13 - Valor regional dos Habitats (1/6) 
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Figura 4.7.14 - Valor regional dos Habitats (2/6) 
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Figura 4.7.15 - Valor regional dos Habitats (3/6) 
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Figura 4.7.16 - Valor regional dos Habitats (4/6) 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.220 

 
Figura 4.7.17 - Valor regional dos Habitats (5/6) 
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Figura 4.7.18 - Valor regional dos Habitats (6/6) 
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4.7.3.4.5.1.2 Sub-eixo 1.1.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se na zona de transição entre dois relevos cálcarios emergentes, 

a serra de Montejunto e a serra de Candeeiros (cuja zona mais a noroeste constitui a 

designada Serra de Todo o Mundo). Este corredor encontra-se bastante artificializado 

devido nomeadamente à influência de algumas infra-estruturas (EN1, A15 e ligação 

A15/EN1). 

 

Apesar da forte presença de floresta de produção que se verifica, de um modo geral, ao 

longo de todo o traçado, ocorrem alguns habitats de maior valor ecológico, tais como a 

vegetação ripícola (que ocorre ao nível dos cursos de água intersectados) e a floresta de 

protecção (carrascal, urzal, montado de sobro, pinheiro manso, entre outros). 

 

No início do traçado, até se verificar a travessia da ribeira do Judeu, ocorre uma pequena 

mancha de montado, de valor regional 5, com estatuto de protecção e elevado valor 

fitocenótico. A ribeira do Judeu, principal afluente da margem direita do rio Maior, é 

atravessada em viaduto numa zona de vale que alberga uma galeria ribeirinha arbórea nas 

duas margens (Classe 3), constituindo um corredor ecológico. Esta ribeira tem como 

principais afluentes as ribeiras de Maçussa e do Vale do Coito, ambas intersectadas pelo 

traçado. No entanto as galerias ribeirinhas associadas a estas linhas de água são pouco 

desenvolvidas (Classe 5) e não apresentam grande sensibilidade ecológica.  

 

Outras linhas de água atravessadas pelo traçado, como a ribeira do Juncal, a ribeira da 

Amieira (afluente da margem esquerda da ribeira do Juncal), e a ribeira Vale das Lebres, 

apresentam uma galeria ribeirinha pouco desenvolvida e em mau estado de conservação 

(Classe 5).  

 

Refere-se também o atravessamento de outros afluentes principais do rio Maior, 

nomeadamente o seu afluente com maior expressão, a ribeira do Vale Rodelo que 

apresenta vegetação ripícola com algum interesse do ponto de vista ecológico (classe 3).  
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Na envolvente da ribeira da Amieira (interceptada ao km 20+000) ocorrem algumas áreas 

sensíveis, de elevado valor fitocenótico, classificadas como floresta de protecção 

(essencialmente pinheiro manso). 

 

Na parte final, o traçado desenvolve-se paralelamente e próximo do Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros numa zona onde ocorrem manchas de elevado valor regional (carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas), como foi possível verificar nos 

levantamentos de campo realizados. 

 

 

4.7.3.4.5.1.3 Sub-eixo 1.1.4 

 

Este sub-eixo atravessa uma área mista de campos agrícolas, matos e floresta (protecção e 

produção).  

 

De acordo com os trabalhos de campo realizados, verifica-se que o traçado desenvolve-se 

nalgumas áreas sensíveis (referenciadas também na Carta de Habitats e na Figura 

Matriz-Corredor-Mancha), habitats com estatuto de protecção e elevado valor regional. As 

zonas de maior sensibilidade correspondem a pinheiro manso, carrascal, urzal, matos 

silicícolas esclerófilos e matos calcícolas (nomeadamente entre o km 34+500 e o km 

36+000) e a vegetação arbórea naturalizada de carvalho-cerquinho, carrascal, urzal, matos 

silicícolas esclerófilos e matos calcícolas (nomeadamente entre o km 40+000 e o km 

43+000). 

 

A vegetação ribeirinha associada ao rio Seco, afluente da ribeira de Fonte Santa 

(intersectado aproximadamente ao km 43+000), não apresenta grande sensibilidade 

ecológica (classe 5). 

 

No final do corredor denota-se uma grande diversidade de habitats, desde campos agrícolas 

e áreas florestais, em torno das áreas sociais.  
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4.7.3.4.5.2 Eixo 1.2 

 

4.7.3.4.5.2.1 Sub-eixo 1.2.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se predominantemente em áreas agrícolas. No entanto na parte 

final do traçado atravessa áreas de floresta de produção.  

 

Ao longo de toda a extensão de traçado (com maior significado na parte inicial e final) 

ocorrem pequenas manchas de habitats sensíveis de elevado valor regional, 

correspondentes a áreas de carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas, 

sobreiral e pinhal manso. Nos levantamentos de campo foi confirmada a presença destes 

habitats. 

 

A vegetação ribeirinha da ribeira da Ameixoeira, atravessada em viaduto na parte final do 

traçado, caracteriza-se pela presença de comunidades de eucalipto e apresenta valor 

ecológico pouco significativo (classe 5). No entanto, na envolvente podem ocorrer 

pontualmente sobreiros e pinheiro-manso (habitats com elevado valor regional). 

 

 

4.7.3.4.5.2.2 Sub-eixo 1.2.2 

 

Ao longo deste sub-eixo verifica-se o atravessamento de uma zona de transição entre dois 

relevos Cálcarios emergentes, a serra de Montejunto e as serras de Aire e Candeeiros. 

 

O traçado desenvolve-se ao longo de áreas florestais e campos agrícolas, até 

aproximadamente ao km 14+700. Como foi possível verificar nos levantamentos de campo 

efectuados, os habitats mais sensíveis e de maior valor regional que ocorrem ao longo do 

sub-eixo correspondem a áreas de carrascal, carvalhal, sobreiral, pinheiro manso 

(nomeadamente entre o km 11+500 e o km 12+500), urzal, matos silicícolas atlânticos, 

matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas. 
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Na proximidade de Alcoentre, aproximadamente ao km 10+500, ocorre o atravessamento 

em viaduto da ribeira do Judeu, num troço em que a ribeira corre num vale mais estreito 

com galeria ribeirinha nas duas margens (classe 3). Esta ribeira tem como principais 

afluentes as ribeiras de Maçussa e do Vale do Coito, ambas intersectadas pelo traçado. No 

entanto, as galerias ribeirinhas associadas a estas linhas de água são pouco desenvolvidas 

(classe 5) e não apresentam grande sensibilidade ecológica. 

 

Aproximadamente ao km 16+500 é atravessado em viaduto o vale da Amieira numa zona 

em que a vegetação ribeirinha se apresenta um pouco degradada (Classe 5). Na envolvente 

do vale ocorrem comunidades vegetais com relevância para a conservação da 

biodiversidade, como o pinheiro manso e o carrasco, e algumas áreas de menor valor 

ecológico (pinheiro bravo e eucaliptal). 

 

A partir do km 19+000, o traçado desenvolve-se em zonas de menor valor ecológico, com 

predominância de floresta de produção e ocorrência pontual de algumas áreas agrícolas. No 

entanto, refere-se a presença de pequenas manchas de carrascal, urzal, matos silicícolas 

esclerófilos e matos calcícolas na parte final do traçado, próximo do Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros.  

 

 
4.7.3.4.5.3 Eixo 1.3 

 

4.7.3.4.5.3.1 Sub-eixo 1.3.1 

 

Este sub-eixo no seu desenvolvimento, até aproximadamente ao km 3+200, atravessa 

alguns habitats de valor regional significativo como carrascal, urzal, sobreiral, carvalhal, 

pinhal manso e algumas áreas de matos silicícolas atlânticos. 

 

Aproximadamente ao km 3+195 o traçado inicia o seu desenvolvimento no Sítio e Parque 

Natural Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). Até ao km 5+500 é atravessada uma extensa 

área de eucaliptal, sem interesse do ponto de vista ecológico, e posteriormente desenvolve-

se em áreas sem valor ecológico digno de referência até ao final. 
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Relativamente à vegetação ribeirinha refere-se a que ocorre ao nível do atravessamento do 

rio Seco e da ribeira dos Freires. No entanto esta vegetação encontra-se descaracterizada e 

sem valor ecológico.  

 

 

4.7.3.4.5.3.2 Sub-eixo 1.3.2 

 

Este sub-eixo tem início dentro dos limites do Sítio e PNSAC (ao km 6+700) e desenvolve-

se ao longo desta área de conservação aproximadamente até ao km 8+950. A área 

atravessada pelo traçado encontra-se ambientalmente degradada (nomeadamente pela 

presença de pedreiras, de depósitos de inertes e de pequenas indústrias, entre outras), 

reduzindo significativamente o seu valor ecológico. 

 

Os habitats de maior valor ecológico que ocorrem nesta alternativa do traçado são o olival, 

carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos e matos calcícolas e, pontualmente, pinheiro 

manso. 

 

Do km 7+600 ao km 8+950 o traçado desenvolve-se numa área de maior valor ecológico 

devido à sua naturalidade, composta por uma vasta diversidade de habitats (carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas e pontualmente sobreiral, carvalhal, olival e 

eucaliptal), de acordo com o referenciado nos levantamentos de campo realizados. 

Posteriormente o sub-eixo desenvolve-se predominantemente em áreas agrícolas e 

florestais de produção e, pontualmente, em áreas urbanas e de depósitos de inertes. 

 

Já na parte final do sub-eixo, fora dos limites do Sítio e PNSAC (km 8+950), o traçado 

desenvolve-se essencialmente em campos agrícolas. 

 

Este sub-eixo intercepta algumas ribeiras de pequena dimensão que nascem na serra dos 

Candeeiros e são afluentes do rio Seco, como a ribeira da Pia, a ribeira do Vale de Ventos e 

a ribeira da Portela do Pereira. A vegetação ribeirinha nestas zonas encontra-se degradada 

e sem valor ecológico de referência. 
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4.7.3.4.5.4 Eixo 1.5 

 

Este eixo tem início na zona agrícola envolvente da povoação de Casal do Carvalho e 

desenvolve-se em toda a sua extensão no interior do Sítio e PNSAC. 

 

Apesar do seu desenvolvimento junto ao IC2, o traçado atravessa uma zona, entre o km 

0+900 e o km 2+600, de elevado valor regional composta por uma grande diversidade de 

habitats (carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos, matos calcícolas e pontualmente 

sobreiral, carvalhal, olival e eucaliptal). 

 

Posteriormente e até ao fim do seu desenvolvimento, este eixo atravessa um misto de áreas 

agrícolas e de floresta de produção (pinhal bravo e eucaliptal), ocorrendo também algumas 

áreas de olival. Com excepção do olival, estes habitats não apresentam valor ecológico 

significativo. 

 

Pequenas ribeiras são atravessadas por este eixo, como a ribeira da Pia e a ribeira do Vale 

de Ventos. No entanto, esta vegetação ribeirinha não se encontra estruturada nem em bom 

estado de conservação. 

 

 
4.7.3.4.5.5 Eixo 2.1 

 

4.7.3.4.5.5.1 Sub-eixo 2.1.1 

 

Na proximidade deste sub-eixo refere-se a presença do vale encaixado do rio Seco que 

integra o sistema ecológico da ribeira do Mogo, caracterizado pela elevada biodiversidade 

da vegetação, essencialmente constituída por carrascal, urzal, matos silicícolas esclerófilos 

e matos calcícolas (habitats de elevado valor regional e fitocenótico). 

 

Apesar do seu desenvolvimento na proximidade do Sítio e PNSAC este traçado atravessa 

predominantemente habitats de menor valor ecológico. Na parte inicial do sub-eixo verifica-

se a afectação de campos agrícolas e, a partir do km 0+950, o traçado desenvolve-se em 

floresta de produção (pinheiro bravo e eucalipto). 
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4.7.3.4.5.5.2 Sub-eixo 2.1.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se inicialmente em floresta de produção (pinheiro-bravo), habitat 

que apresenta baixa biodiversidade e consequente menor valor ecológico. 

 

Na proximidade do vale do rio da Fonte Santa, atravessado pelo traçado aproximadamente 

ao km 3+000, ocorrem áreas de carvalhal de elevado valor regional que intercalam com 

áreas de eucaliptal de reduzido valor ecológico. 

 

Posteriormente este sub-eixo desenvolve-se sobre zonas de elevada biodiversidade como 

carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal e matos calcícolas e silicícolas 

esclerófilos. Ocorrem também algumas zonas de pinhal bravo, de valor ecológico pouco 

significativo. 

 

 

4.7.3.4.5.5.3 Sub-eixo 2.1.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se inicialmente na zona de vale encaixado (e escarpas 

declivosas) da ribeira do Mogo que constitui um corredor de vegetação ripícola tipicamente 

mediterrânica apresentando elevada sensibilidade ecológica. 

 

A vegetação envolvente, constituída por uma grande diversidade de biótopos (carvalhal, 

carrascal, urzal, zambujal, matos silicícolas atlânticos), em conjunto com os elementos 

rupícolas existentes, constitui uma zona com elevado valor regional caracterizada pela sua 

riqueza florística e fitocenótica. 

 

Do km 7+650 até ao fim deste sub-eixo, o traçado atravessa uma área predominantemente 

florestal de pinhal bravo e eucalipto e, pontualmente, algumas áreas agrícolas. 
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4.7.3.4.5.5.4 Sub-eixo 2.1.4 

 

Este sub-eixo atravessa pequenos campos agrícolas que intercalam com áreas de 

pinheiro-manso, olivais e algum eucaliptal. 

 

O vale do rio de Cós é interceptado ao km 13+500 e constitui um corredor ecológico 

significativo pela largura e declive das suas margens. A vegetação ribeirinha arbórea que o 

caracteriza é dispersa e marca presença numa das margens, sendo constituída 

essencialmente por salgueiral (classe 3). 

 

É também atravessado em viaduto o vale do rio Alpedriz que, apesar da sua menor 

dimensão, apresenta algum valor ecológico. Este vale caracteriza-se pela presença de 

galeria ribeirinha arbórea nas duas margens, menos desenvolvida (Classe 3) que a do vale 

do rio Cós e constituída essencialmente por salgueiros. 

 

Após o atravessamento do rio Alpedriz e até aproximadamente ao km 22+920, este sub-eixo 

desenvolve-se fundamentalmente em área florestal densa de produção de eucalipto, 

ocorrendo também algum pinheiro-bravo. Pontualmente ao longo do traçado ocorrem matos 

silicícolas atlânticos com elevado valor regional. 

 

Até ao final deste sub-eixo é ainda intersectada marginalmente a Mata Nacional do Casal da 

Lebre, numa área de pinhal junto à A8. 

 

 

4.7.3.4.5.5.5 Sub-eixo 2.1.5 

 

Este sub-eixo atravessa em viaduto a ribeira do Fagundo, numa zona em que a vegetação 

ribeirinha se apresenta bem desenvolvida numa margem (Classe 2) e é predominantemente 

constituída por salgueiral. Esta zona e a sua envolvente encontram-se um pouco 

artificializadas devido à proximidade da zona urbana de Albergaria. 
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Até se verificar o atravessamento do vale do rio Lis, o traçado desenvolve-se sobre floresta 

de produção essencialmente de pinheiro-bravo e eucalipto. Ocorrem também algumas áreas 

de acacial, olival e, pontualmente, matos silicícolas (habitat de maior sensibilidade). 

 

Aproximadamente ao km 36+000 ocorre o atravessamento num extenso viaduto do vale do 

rio Lis que constitui um verdadeiro corredor ecológico. Este corredor caracteriza-se pela 

presença de galeria ripícola desenvolvida nas duas margens (Classe 1) e pela sua 

biodiversidade, nomeadamente pela presença de salgueiral e canavial.  

 

 

4.7.3.4.5.5.6 Sub-eixo 2.1.6 

 

Este sub-eixo desenvolve-se ao longo de florestas de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) 

e áreas urbanas. Esta zona, devido ao seu grau de artificialização, não demonstra interesse 

do ponto de vista ecológico. 

 

Uma das áreas de pinheiro-bravo corresponde à Mata Nacional do Rabasco, que será 

afectada de um modo muito marginal. 

 

A área de maior sensibilidade ecológica é atravessada na parte final do traçado, no vale da 

ribeira de Carnide que constitui um corredor ribeirinho bem desenvolvido nas duas margens 

(Classe 1), caracterizado pela presença de salgueiral. No entanto, é importante referir que 

esta vegetação ribeirinha se encontra um pouco descaracterizada e apresenta baixa 

biodiversidade. 

 

Na parte final do traçado ocorrem pontualmente choupais e matos silicícolas atlânticos, que 

representam habitats com interesse ecológico devido ao elevado valor fitocenótico. 
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4.7.3.4.5.6 Eixo 2.2 

 

4.7.3.4.5.6.1 Sub-eixo 2.2.1 

 

À semelhança do sub-eixo 2.1.1 este desenvolve-se numa zona de valor ecológico reduzido, 

apesar da proximidade ao Sítio e PNSAC. Inicialmente o traçado desenvolve-se sobre 

campos agrícolas, e a partir do km 0+900, em áreas florestais de produção (pinheiro-bravo e 

eucalipto).  

 

Na proximidade deste sub-eixo refere-se a presença do vale do rio Seco, que integra o 

sistema da ribeira do Mogo. 

 

 

4.7.3.4.5.6.2 Sub-eixo 2.2.2 

 

Este sub-eixo começa por atravessar em viaduto o vale do rio da Fonte Santa. A vegetação 

ribeirinha associada a esta linha de água não suscita preocupações ecológicas 

significativas, pois caracteriza-se por vegetação ribeirinha de menor valor ecológico (Classe 

5) numa área dominada por matos calcícolas ruderais. Refere-se, no entanto, a presença de 

uma área de carvalhal de elevado valor regional na proximidade deste rio. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de produção (pinhal bravo e 

eucalipto), em áreas agrícolas e, pontualmente, sobre alguns habitats de valor ecológico 

significativo, como áreas de carvalhal, carrascal, urzal e olival. 

 

 

4.7.3.4.5.6.3 Sub-eixo 2.2.3 

 

Este sub-eixo desenvolve-se paralelamente ao Sítio e PNSAC, atravessando-o 

marginalmente em viaduto entre o km 13+650 e o km 14+000. 
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O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais (pinheiro bravo e eucalipto) e 

áreas agrícolas (associadas às povoações de Casal do Rei, Ataija de Baixo, Ataija de Cima 

e Casal de Sta. Teresa), biótopos pobres do ponto de vista ecológico. As zonas 

atravessadas mais sensíveis e de maior valor ecológico são as áreas de carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e algumas áreas de olival.  

 

Aproximadamente entre o km 10+000 e o km 10+800 ocorre uma área mista de elevada 

biodiversidade (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) e, consequentemente, de 

elevado valor regional. 

 

Este sub-eixo atravessa também a ribeira do Mogo, numa área de menor valor ecológico 

caracterizada pela ausência de vegetação ribeirinha arbórea (Classe 5). Na envolvente 

refere-se a presença de uma área mista de carvalho (habitat de elevado valor regional) e 

eucalipto. 

 

 

4.7.3.4.5.6.4 Sub-eixo 2.2.4 

 

Desde o início do seu desenvolvimento, até aproximadamente ao km 21+000, o traçado 

desenvolve-se em campos agrícolas que intercalam com pinhal (pinheiro bravo). 

 

O vale do rio Lena, atravessado em viaduto aproximadamente ao km 17+000, constitui 

potencialmente um corredor ecológico importante, caracterizado pela presença de galeria 

ripícola bem desenvolvida nas duas margens (Classe 1), constituída por amial, salgueiral e 

canavial. No entanto, a zona de vegetação ribeirinha atravessada encontra-se actualmente 

descaracterizada e desprovida de espécies com significado do ponto de vista ecológico. 

 

O traçado atravessa em viaduto o pequeno vale da ribeira da Várzea (ao km 23+250) que 

apresenta vegetação ribeirinha arbórea numa margem (Classe 4), constituída 

essencialmente por matos silicícolas atlânticos de elevado valor fitocenótico.  

 

Posteriormente, este sub-eixo atravessa o vale do rio Lis (ao km 25+850) numa zona 

desprovida de espécies florísticas de interesse ecológico, devido à ocorrência de incêndios 
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nos últimos anos. No entanto refere-se a presença pontual de áreas florestais mistas de 

carvalho (habitat de elevado valor regional) e pinheiro bravo. 

 

Após o desenvolvimento do traçado em túnel, e até ao km 27+950 (onde tem início um novo 

viaduto), este sub-eixo afecta uma área mista de carvalhal e pinhal bravo com valor regional 

significativo. Posteriormente, os habitats mais sensíveis e de maior valor regional 

atravessados são matos silicícolas atlânticos e áreas mistas de carrascal, urzal, matos e 

pinhal bravo.  

 

Seguidamente, o traçado desenvolve-se numa área designada Mata da Curvachia, entre o 

km 29+500 e o km 30+100, caracterizada por um conjunto interessante de habitats, 

nomeadamente carrascal (predomínio do medronheiro), urzal, matos silicícolas esclerófilos e 

manchas arbóreas como o carvalho-cerquinho, pinheiro-bravo, pinheiro-manso, oliveiras e 

também eucaliptos. 

 

Posteriormente, o traçado desenvolve-se sobre áreas artificializadas, de menor valor 

ecológico, até se verificar o atravessamento em viaduto da ribeira do Sirol aproximadamente 

ao km 34+500. A vegetação ribeirinha associada a esta linha de água é caracterizada 

potencialmente pela presença de amial, salgueiral e canavial. No entanto, a zona 

atravessada encontra-se bastante degradada e apresenta valor ecológico reduzido. 

 

Aproximadamente entre o km 33+100 e o km 33+600, o corredor em estudo atravessa o 

Sítio Azabuxo-Leiria, numa zona de menor valor ecológico caracterizada pela ocorrência de 

pinhal-bravo bem desenvolvido. 

 

Embora esta área de conservação da natureza seja delimitada por linhas de água com 

galerias bem conservadas de amieiros e salgueiros a bordejar campos agrícolas, a 

vegetação ribeirinha na área de influência do traçado é dominada por espécies exóticas de 

reduzido valor ecológico, nomeadamente acácias. 

 

Neste sub-eixo, a futura estação de Leiria irá ser implantada fora dos limites do Sítio 

Azabuxo-Leiria, embora alguns dos acessos a esta estação se localizem no interior do Sítio. 
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O vale da ribeira dos Milagres, atravessado em viaduto ao km 40+100, é caracterizado pela 

presença de galeria ripícola bem desenvolvida numa das suas margens (classe 2). A 

vegetação ripícola da zona de atravessamento encontra-se um pouco degradada. 

 

Posteriormente, e até ao final da sua extensão, o traçado desenvolve-se 

predominantemente em áreas florestais de pinheiro bravo e eucalipto, que apresentam valor 

ecológico reduzido. 

 

O vale da ribeira de Carnide, atravessado ao km 46+000, caracteriza-se pela presença de 

galeria ribeirinha arbórea nas duas margens (Classe 3), constituída essencialmente por 

salgueiros e choupos, e de pequenas áreas agrícolas. 

 

 
4.7.3.4.5.7 Eixo 2.3 

 

4.7.3.4.5.7.1 Sub-eixo 2.3.1 

 

Este sub-eixo atravessa o vale do rio da Fonte Santa em viaduto, aproximadamente ao km 

0+500, numa área com algum valor ecológico, constituída essencialmente por matos 

calcícolas ruderais.  

 

Segue-se até ao fim do traçado, cerca do km 2+300, uma zona onde predominam áreas de 

carvalhal de elevado valor ecológico, intercaladas com agumas áreas agrícolas de sequeiro. 

 

 

4.7.3.4.5.7.2 Sub-eixo 2.3.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se paralelamente à ribeira do Mogo, numa zona 

predominantemente florestal. Inicialmente atravessa áreas agrícolas e, pontualmente, 

algumas áreas urbanas desprovidas de valor ecológico. 

 

Entre o km 4+500 e o km 8+000, o traçado desenvolve-se na proximidade da margem 

esquerda da ribeira do Mogo, e atravessa alguma diversidade de habitats de elevado valor 

regional e com interesse ecológico significativo (carvalhal, olival e algumas áreas mistas de 
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carrascal, urzal e matos calcícolas e silicícolas esclerófilos). Ocorrem também algumas 

zonas florestais de pinheiro bravo, caracterizadas por baixa biodiversidade e reduzido valor 

ecológico. 

 

Após se verificar o atravessamento da ribeira do Mogo (ao km 8+000) numa área de menor 

valor ecológico, o traçado desenvolve-se sobre uma zona de elevado valor fitocenótico até 

ao km 9+500, dominada por uma grande variedade de habitats (carvalhal, carrascal, urzal, 

matos silicícolas esclerófilos e pinhal bravo).  

 

Já na parte final do traçado, entre o km 11+350 e o km 11+700, este sub-eixo desenvolve-se 

paralelamente ao Sítio e PNSAC atravessando-o marginalmente em viaduto. 

 

No final do traçado as áreas agrícolas de reduzido valor ecológico intensificam-se. 

 

 
4.7.3.4.5.8 Eixo 2.4 

 

4.7.3.4.5.8.1 Sub-eixo 2.4.1 

 

Este sub-eixo de pequena dimensão inicia-se junto à ribeira de Carnide, numa zona de 

floresta de produção constituída por eucalipto e também por pinheiro-bravo.  

 

O traçado desenvolve-se essencialmente em áreas florestais de produção (pinheiro bravo) 

de valor ecológico reduzido, e sobre pequenos vales de ribeiros afluentes da ribeira de 

Carnide, cuja vegetação ribeirinha se apresenta pouco estruturada e sem significado do 

ponto de vista ecológico. 

 

Não se prevê a ocorrência de espécies florísticas de interesse conservacionista ao longo de 

toda a extensão deste sub-eixo. 
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4.7.3.4.5.8.2 Sub-eixo 2.4.2 

 

Este sub-eixo desenvolve-se, à semelhança do sub-eixo 2.4.1 maioritariamente sobre 

floresta de produção, mas neste sub-eixo domina o pinheiro-bravo em detrimento do 

eucalipto. 

 

Globalmente, este sub-eixo desenvolve-se numa zona artificializada, de baixa 

biodiversidade, que não suscita interesse do ponto de vista da flora e vegetação. 

 

 
4.7.3.4.5.9 Eixo 2.5 

 

4.7.3.4.5.9.1 Sub-eixo 2.5.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se maioritariamente sobre floresta de produção (eucalipto e 

pinheiro-bravo), habitats que apresentam baixa biodiversidade e reduzido valor ecológico. 

Uma das áreas de pinheiro-bravo intersectadas corresponde ao Perímetro Florestal da 

Charneca do Nicho, que será afectado de um modo marginal. 

 

No desenvolvimento deste traçado prevê-se a afectação de alguns vales importantes do 

ponto de vista ecológico, como o vale do rio Lis atravessado em viaduto ao km 8+000. Esta 

zona ribeirinha caracteriza-se pela presença potencial de salgueiral e canavial (Classe 1). 

No entanto a área atravessada apresenta-se um pouco degradada. 

 

O vale da ribeira de Carnide é atravessado pelo traçado numa zona que recentemente 

sofreu desbaste, pelo que actualmente apresenta baixa biodiversidade e consequente 

menor valor ecológico. 
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4.7.3.4.5.9.2 Sub-eixo 2.5.2 

 

À semelhança do sub-eixo 2.5.1, este desenvolve-se maioritariamente em área florestal de 

produção (pinheiro bravo), atravessando pontualmente campos agrícolas. Estes biótopos 

apresentam valor ecológico pouco significativo. 

 

No desenvolvimento deste sub-eixo verifica-se o atravessamento de pequenos vales de 

afluentes do rio de Carnide, como a ribeira da Várzea, constituída por vegetação ripícola 

dominada por salgueiral e canavial. 

 

 

4.7.3.4.5.9.3 Sub-eixo 2.5.3 

 

Os sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C desenvolvem-se sensivelmente sobre o mesmo tipo de 

habitats dada a proximidade dos traçados. 

 

Estes traçados iniciam o seu desenvolvimento sobre floresta de produção de eucalipto e, 

posteriormente, atravessam várias áreas urbanas, que intercalam com áreas agrícolas 

associadas às povoações rurais. No final, e até próximo do rio Arunca, estes sub-eixos 

desenvolvem-se novamente em floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo). 

 

Para estas alternativas de traçado verifica-se a intersecção de algumas ribeiras (Almagreira, 

Crespos e Cavadinha). No entanto, não se referem galerias ribeirinhas de interesse 

conservacionista. 

 

Toda a zona de influência dos traçados apresenta uma certa artificialidade que não é 

compatível com a existência de biodiversidade, pelo que esta área não apresenta interesse 

do ponto de vista da flora e vegetação. 
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4.7.3.4.5.10 Eixo 2.7 

 

Este eixo desenvolve-se, maioritariamente em áreas urbanas e industriais desprovidas de 

qualquer valor ecológico. 

 

Ao longo do seu desenvolvimento ocorrem pontualmente pequenas manchas de matos 

silicícolas atlânticos (de elevado valor regional) e matos silicícolas ruderais, que constituem 

os habitats de maior valor ecológico a este nível. 

 

Aproximadamente ao km 3+000, verifica-se o atravessamento do vale do rio Cós numa zona 

de baixa biodiversidade dominada por eucalipto. 

 

 
4.7.3.4.5.11 Eixo 2.8 

 

4.7.3.4.5.11.1 Sub-eixo 2.8.1 

 

Este sub-eixo desenvolve-se dentro do Sítio e PNSAC, em áreas florestais de produção de 

pinheiro bravo e nalgumas áreas agrícolas, habitats caracterizados pelo seu reduzido valor 

ecológico. 

 

Ao longo do desenvolvimento deste traçado prevê-se a afectação de algumas áreas mais 

sensíveis do ponto de vista ecológico, nomeadamente carrascal e urzal (habitats de elevado 

valor regional). 

 

 

4.7.3.4.5.11.2 Sub-eixo 2.8.2 

 

Este sub-eixo tem início no interior do PNSAC, numa zona caracterizada por um misto de 

habitats (carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos) com elevada sensibilidade 

ecológica. 
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Na proximidade do rio da Fonte Santa é atravessada uma área de carvalhal com elevado 

valor regional. Este rio é vencido por um extenso viaduto. 

 

O traçado desenvolve-se essencialmente ao longo de matos (e alguns campos agrícolas) e 

termina na intersecção com o sub-eixo 2.1.3 numa área de carvalhal de elevado valor 

regional.  

 

 
4.7.3.4.5.12 Eixo 2.9 

 

Este eixo desenvolve-se no interior do Sítio e PNSAC até à zona de ligação ao eixo 2.3. O 

traçado é semelhante ao do sub-eixo 2.8.2 (até aproximadamente ao km 2+000) e, na parte 

final (a partir do km 3+500), é praticamente coincidente com o sub-eixo 2.3.1. 

 

Este eixo atravessa pontualmente alguns habitats de elevado valor ecológico, 

nomeadamente carvalhal, olival e algumas áreas mistas de carrascal, urzal e matos 

calcícolas e silicícolas esclerófilos.  

 

 
4.7.3.4.5.13 Eixo 2.10 

 

Este eixo inicia-se no interior do Sítio e PNSAC e termina fora do mesmo. No seu 

desenvolvimento ocorrem maioritariamente áreas agrícolas e florestais de pinheiro bravo e 

eucalipto (floresta de produção).  

 

Constitui o eixo mais afastado do vale da ribeira do Mogo. Contudo, o atravessamento do rio 

da Fonte Santa constitui uma área com elevada biodiversidade constituída por carvalhal, 

carrascal, urzal e matos silicícolas esclerófilos. 

 

 
4.7.3.4.5.14 Eixo 2.11 

 

Este eixo desenvolve-se inicialmente sobre campos agrícolas e, após o km 0+950, sobre 

áreas florestais (pinheiro-bravo e eucalipto). Pontualmente ocorrem áreas de matos 

silicícolas ruderais com algum valor ecológico. 
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Neste sub-eixo os matos silicícolas atlânticos correspondem aos habitats de maior valor 

regional e são atravessados pontualmente no vale da ribeira do Vale Salgueiro (afluente da 

ribeira de Carnide). 

 

 

4.7.4 Fauna 
 

4.7.4.1 Identificação e caracterização das principais Áreas Naturais 

 

As principais áreas naturais identificadas neste ponto correspondem não só às que são 

directamente atravessadas pelos vários eixos alternativos, mas também a outras que se 

encontram na envolvente e que poderão ser afectadas pela intensificação do efeito barreira 

entre as várias áreas naturais e, consequentemente, pela alteração dos movimentos 

migratórios das espécies faunísticas que ocorrem entre cada uma delas. 

 

As principais áreas naturais identificadas são as seguintes: 

 

- Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) (e SIC PTCON0015); 

- Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (APPSM) (âmbito regional) (e SIC 

PTCON0048); 

- SIC PTCON0046 - Azabuxo/Leiria; 

- SIC PTCON0045 - Sicó/Alvaiázere; 

- Vale do Rio da Ota / Paul do Archino; 

- Sistema da Ribeira do Mogo; 

- Serra de Porto de Mós; 

- Pinhal de Leiria. 

 

As áreas naturais com interesse faunístico encontram-se cartografadas no Desenho 12.1 

(Áreas de Interesse para a Fauna). 
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4.7.4.1.1 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e SIC PTCON0015 

 

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 

118/79, de 4 de Maio. A Decisão da Comissão C(2006) 3261, de 19 de Julho, classifica esta 

área natural como Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0015 – Serras d`Aire e 

Candeeiros, integrando a Rede Natura 2000. Previamente à decisão da Comissão Europeia 

esta área natural tinha sido inserida na Lista Nacional de Sítios (2ªFase) através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho. O Parque Natural e Sítio 

apresentam áreas e delimitações diferentes. 

 

A importância desta área natural para a fauna assenta essencialmente no facto de possuir 

as grutas portuguesas que abrigam maior número de espécies de Quirópteros (morcegos). 

Estão inventariadas 18 espécies de quirópteros, das quais 9 estão protegidas pelo Decreto-

Lei n.º 140/99, e consideradas ameaçadas segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al. 2006). 

 

Ao nível da herpetofauna, evidencia-se, no grupo dos anfíbios, a presença do sapo-corredor 

(Bufo calamita), do sapo-parteiro (Alytes obstetricans) e da rã-de-focinho-pontiagudo 

(Discoglossus galganoi) e, nos répteis, a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a cobra-

bordalesa (Coronella austriaca) e o cágado (Mauremys leprosa). 

 

Quanto às aves, salientam-se as que estão associadas a escarpas como a águia-de-Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus), o bufo-real (Bubo bubo), o melro-azul (Monticola solitarius) e a 

gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esta última possui aqui uma das 

principais populações a nível nacional. 

 

Destaque-se também a presença de lontra (Lutra lutra) e de gato-bravo (Felis silvestris). 

 

O Anexo 4.7.1 apresenta uma caracterização mais detalhada desta área natural classificada 

como SIC e Área Protegida. 

 

Os eixos 1.3,1.5, 2.8, 2.9 e 2.10 atravessam esta área natural ao longo do seu limite poente. 
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4.7.4.1.2 SIC PTCON0046 - Azabuxo/Leiria 

 

Este pequeno Sítio de Importância Comunitária integrou a Lista Nacional de Sítios (2ª Fase) 

propostos para integrar a Rede Natura 2000 fundamentalmente pelos seus valores 

botânicos e vegetacionais, sendo que, a nível faunístico, merece destaque apenas a 

presença do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). 

 

Esta área natural será marginalmente atravessada pelo sub-eixo 2.2.4, numa área de pinhal 

com alguns eucaliptos e acácias. A ribeira mais próxima do traçado apresenta uma 

vegetação ripícola descaracterizada pela presença de acácias. A área potencialmente 

afectada não apresenta particular interesse ao nível da capacidade de suporte faunístico. 

 

O Anexo 4.7.1 apresenta uma caracterização mais detalhada desta área natural classificada 

como SIC. 

 

 

4.7.4.1.3 Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e SIC PTCON0048  

 

Esta área natural constitui o refúgio de diversas espécies faunísticas, com principal 

destaque para os quirópteros (7 espécies protegidas). 

 

Em termos de herpetofauna, destaca-se a ocorrência do tritão-marmorado (Triturus 

marmoratus), da rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), do lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) e da cobra-rateira (Malpolon monspessulanus). 

 

Ao nível da avifauna salienta-se a presença da águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), da 

águia-cobreira (Circaetus gallicus) e do bufo-real (Bubo bubo). 

 

Quanto à mamofauna, merece destaque a ocorrência de várias espécies de morcegos com 

interesse conservacionista, e também do texugo (Meles meles), da geneta (Genetta genetta) 

e, eventualmente, do gato-bravo (Felis silvestris). 

 

Esta área natural situa-se entre cerca de 3 a 6 km do eixo alternativo mais próximo. 
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4.7.4.1.4 SIC PTCON0045 - Sicó/Alvaiázere 

 

A sua classificação deve-se, em termos faunísticos, essencialmente à presença de várias 

espécies protegidas de quirópteros que dependem das grutas aí existentes, assim como da 

ocorrência da lontra (Lutra lutra), do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e do cágado 

(Mauremys leprosa). 

 

Entre as aves, salienta-se também a presença da águia-cobreira (Circaetus gallicus) e do 

bufo-real (Bubo bubo). 

 

Esta área natural não será atravessada por nenhum dos eixos alternativos em estudo, 

situando-se entre cerca de 5,5 e 7,5 km do eixo alternativo mais próximo, o eixo 2.2. 

 

 

4.7.4.1.5 Paul e Vala do Archino, Vale do Rio da Ota 

 

O Paul do Archino, localizado junto à confluência da Vala do Archino com o rio Ota, 

representa uma área natural com boas condições de suporte de fauna, sobretudo aquática, 

ao nível do fornecimento de biótopos de abrigo, alimentação e reprodução de qualidade à 

comunidade faunística que o utiliza. 

 

Destaque-se como valores faunísticos existentes nesta área a presença de lontra (Lutra 

lutra), a nidificação da garça-vermelha (Ardea purpurea), da águia-calçada (Hieraaetus 

pennatus) e da águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

 

As alternativas de traçado do projecto iniciam-se muito próximo da zona norte do Paul do 

Archino, sub-eixos 1.1.2 e 1.2.1. 

 

O Plano Regional do Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) considera ainda a área a norte do rio da Ota, constituída pela Vala do Archino, 

pela ribeira da Ameixoeira e pela área envolvente a Alcoentre, como Área Estruturante 

Secundária, no âmbito da Rede Ecológica Metropolitana, pelo interesse para a 

biodiversidade e a hidrologia. Estas últimas áreas serão atravessadas pelos eixos e sub-

eixos 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 e 1.2.2. 
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O Paul da Ota é reconhecido pelo PROTAML como uma área e corredor de clara 

importância ecológica ao nível metropolitano e local, no âmbito de um modelo territorial 

sustentável, tendo sido integrado na Rede Ecológica Metropolitana como Rede Secundária 

e localiza-se numa área compreendida entre o rio de Alenquer e a Vala do Archino, junto à 

Base Aérea da Ota. 

 

Esta zona húmida, apesar de alguma degradação ambiental, resultante da deposição 

frequente de resíduos sólidos e de uma intensa actividade industrial de extracção de inertes, 

apresenta interessantes elementos de suporte faunístico como pauis cobertos de caniço, 

pequenas lagoas, áreas agricultadas, pinhais de pinheiro-manso e uma presença 

significativa de sobreiros. O Paul da Ota, numa óptica mais vasta, é composto por um 

conjunto de rios e ribeiras (rio da Ota, rio de Alenquer e ribeira do Alvarinho) que 

apresentam áreas agricultadas, quer no vale quer nas encostas, assim como algumas áreas 

florestais e áreas de montado de sobro. 

 

 

4.7.4.1.6 Sistema da Ribeira do Mogo 

 

A Câmara Municipal de Alcobaça (CMA) encontra-se a estudar uma proposta de 

classificação desta área como Paisagem Protegida do Vale da Ribeira do Mogo, nos termos 

do Decreto-Lei n.º19/93, de 23 de Janeiro, com vista ao reconhecimento do valor ecológico 

e paisagístico desta área natural. 

 

Um estudo de inventariação faunística no vale da ribeira do Mogo efectuado, em 2001, pelo 

Núcleo Regional do Ribatejo e Estremadura da Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, a pedido da CMA, evidenciou a ocorrência de espécies de 

interesse conservacionista nesta área, tais como: águia-cobreira (Circaetus gallicus); bufo-

real (Bubo bubo); morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum); morcego-de-

peluche (Miniopterus schreibersii); lontra (Lutra lutra) nas nascentes de Chiqueda; e 

vestígios não confirmados de gato-bravo (Felis silvestris). 

 

A ribeira do Mogo poderá ser integrada num sistema ecológico mais vasto, englobando 

também o rio Seco e o rio da Fonte Santa, culminando numa zona mais aplanada, as 

nascentes da Chiqueda, que se encontram a cerca de 3 km da alternativa mais próxima.. 
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Esta área natural apresenta interessantes vales encaixados maioritariamente cobertos por 

vegetação mediterrânica que, conjuntamente com os elementos rupícolas existentes, 

proporcionam condições favoráveis de suporte para a fauna. 

 

Esta área natural é intersectada por dois eixos alternativos em estudo, o eixo 2.1 e o eixo 

2.3. 

 

 

4.7.4.1.7 Serra de Porto de Mós 

 

A serra de Porto de Mós constitui uma extensa área natural que se desenvolve a norte da 

localidade de Porto de Mós, constituída essencialmente por áreas florestais de produção, 

mas também por áreas de matos, por vezes de elevada naturalidade e cuja combinação 

proporciona boas condições de suporte para a fauna. Alguns pontos desta área natural 

encontram-se presentemente a recuperar de um incêndio ocorrido em 2004, com 

campanhas de reflorestação em curso, como é o caso da Srª. do Monte. 

 

Esta área natural será atravessada pelo eixo 2.2 na sua porção mais a noroeste. 

 

 

4.7.4.1.8 Pinhal de Leiria 

 

Extensa faixa de plantação intensiva de resinosas, quase exclusivamente pinheiro-bravo, 

localizada no litoral a noroeste de Leiria. Esta mata nacional ocupa uma área de cerca de 

11.000 ha. Apesar da reduzida diversidade que apresenta ao nível dos biótopos para a 

fauna, quase exclusivamente pinhal, possui várias charcas e lagoas que contribuem para 

suportar diferentes espécies faunísticas. 

 

Este extenso pinhal é uma mancha arbórea sujeita a uma baixa pressão humana e com um 

baixo grau de fragmentação, o que valoriza esta área natural em termos do seu potencial de 

suporte e dispersão de fauna. 

 

A mancha de pinhal estende-se para norte, ao largo de Pombal, através da Mata Nacional 

do Urso, bem como para sul até próximo da Nazaré. 
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Estas extensas manchas florestais distam cerca de 5 km do eixo alternativo mais a oeste; 

contudo, outras manchas florestais menores que efectuam a ligação às anteriores serão 

intersectadas pelos eixos 2.1 e 2.5. Entre elas constam outras matas nacionais e perímetros 

florestais de menores dimensões, tais como a Mata Nacional do Casal da Lebre, a Mata 

Nacional do Rabasco ou o Perímetro Florestal da Charneca do Nicho. 

 

 

4.7.4.1.9 Outras áreas 

 

Embora de menor dimensão, identificaram-se outras áreas naturais que, pela natureza do 

coberto vegetal ou por constituírem cursos de água com uma vegetação ripícola 

razoavelmente bem conservada, prefiguram-se como biótopos com interessante capacidade 

de suporte para a fauna. Assim, destacam-se os seguintes locais: 

 

- Montado / Sobreirais: 

 Vale da ribeira da Ameixoeira / Parada, ao km 7+950 do sub-eixo 1.1.2 (ver 

corredor ecológico rio Tejo – Serra de Montejunto, ponto 4.7.4.2.1); 

 Encosta norte da ribeira da Amieira, Vale da Loba, entre o km 16+750 e o km 

19+150 do sub-eixo 1.2.2; 

 Os elementos arbóreos nas imediações do Ninho da Águia, sub-eixo1.3.1 entre o 

km 1+500 e a intersecção com o IC2, constituídos por pequenos sobreirais, 

carvalhais e algum eucalipto. 

- Manchas arbóreas de elevada naturalidade combinada com matos: 

 Mata da Curvachia, a sul do ribeiro das Chitas, entre o km 29+000 e o km 

30+500 do sub-eixo 2.2.4, constituída por matos arborescentes à base de 

medronheiros, carvalho-cerquinho, oliveiras, pinheiros (manso e bravo) e algum 

eucalipto; 

 Do km 40+200 ao km 42+700 do sub-eixo 1.1.4, uma mancha arbórea composta 

por carvalho-cerquinho, sobreiros, pilriteiros, pinheiros, algum eucalipto e matos 

desenvolvidos no subcoberto, entre Turquel e Carvalhal. 

- Outras linhas de água: 

 Rio Lis, ao km 36+000 do sub-eixo 2.1.5, apesar do leito do rio estar 

regularizado, a sua envolvente agrícola apresenta um interessante potencial, 

essencialmente, como biótopo de alimentação, na medida em que é constituído 
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por pequenas parcelas agrícolas de regadio. A vegetação natural é composta 

essencialmente por caniçal e salgueiros; 

 Ribeira do Milagres, ao 40+200 do sub-eixo 2.2.4, embora de pequena dimensão 

apresenta uma galeria ripícola onde ocorrem frequentemente amieiros e 

salgueiros; 

 Rio Lena; 

 Ribeira da Ameixoeira; 

 Ribeira da Amieira; 

 Rio de Cós; 

 Rio Alpedriz. 

 

 

4.7.4.2 Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos 

 

Num projecto de natureza linear com a dimensão do presente (cerca de 110 km) torna-se 

preponderante analisar o efeito barreira que o mesmo irá causar ao longo do território onde 

vai ser implantado. 

 

A quebra de corredores ecológicos é um aspecto deveras importante a considerar, na 

medida em que põe em causa a viabilidade da migração inter-populações faunísticas e, 

como tal, a existência de meta-populações viáveis. Este aspecto origina consequências 

negativas significativas ao nível faunístico quando são afectados os movimentos migratórios 

entre áreas naturais em relação às quais foi conferida protecção legal por motivos 

conservacionistas, tais como Áreas Protegidas e Sítios de Importância Comunitária. 

 

Os corredores ecológicos são, normalmente, constituídos por manchas contínuas de 

vegetação adequada ao suporte e migração de fauna, sendo que os cursos de água e a 

vegetação a estes associada constituem corredores que permitem a migração faunística 

entre áreas e populações diferentes. 

 

Após a análise da cartografia, de fotografia aérea e da verificação no terreno, identificaram-

se os seguintes corredores ecológicos principais: 

 

- Corredor Ecológico Vale do Rio Tejo – Serra de Montejunto; 

- Corredor Ecológico Serra de Montejunto – Serras de Aire e Candeeiros; 
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- Corredor Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) – Sistema da 

Ribeira do Mogo; 

- Corredor Ecológico PNSAC / Serra de Porto de Mós – Pinhal de Leiria; 

- Corredor Sicó/Alvaiázere – Baixo Mondego. 

 

 

4.7.4.2.1 Corredor Ecológico Vale do Rio Tejo – Serra de Montejunto 

 

Existem diversos vales que poderão proporcionar a ligação entre estas duas áreas de 

natureza distinta. Contudo, apenas um apresenta, ainda, condições minimamente viáveis 

para a migração faunística, onde a pressão humana é mais reduzida e os elementos 

fragmentadores são menores em número e em intensidade. 

 

Assim, o principal corredor ecológico viável à migração faunística entre estas duas grandes 

áreas naturais consiste num eixo composto pelos seguintes elementos naturais: 

 

Paul da Ota  →  Vala do Archino  →  Ribeira da Ameixoeira 

 

A importância como corredor ecológico é já reconhecida ao Paul da Ota pelo PROTAML, no 

âmbito da Rede Ecológica Metropolitana definida neste plano. As áreas agricultadas, as 

manchas florestais, sobretudo as de pinheiro-manso, as remanescentes áreas de montado 

de sobro e a vegetação ripícola presente constituem um misto de biótopos que proporciona 

uma boa capacidade de suporte e migração às comunidades faunísticas. 

 

A vala do Archino desenvolve-se a norte do Paul da Ota e constitui um vale com elevado 

interesse como corredor ecológico por fornecer biótopos, quer de alimentação (campos 

agrícolas) quer de abrigo e reprodução (pequenos bosquetes dispersos, por vezes 

sobreirais), com elevada capacidade de suporte para a fauna. 

 

Parte integrante deste corredor ecológico é o Paul do Archino, localizado junto à confluência 

da vala do Archino com o rio da Ota. Como anteriormente referido, este Paul apresenta boas 

condições de suporte de fauna aquática, ao nível do fornecimento de biótopos de abrigo, 

alimentação e reprodução de qualidade à comunidade faunística que o utiliza. 
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O vale da ribeira da Ameixoeira constitui um vale muito interessante ao nível do suporte 

para a fauna, mas também como corredor ecológico de boas condições funcionais. Apesar 

de abundantemente ocupado por eucaliptos nas encostas, apresenta, no vale propriamente 

dito, pastos para o gado. Contudo, em locais como o da confluência com a Vala do Archino 

ou, a montante, na ramificação com o Vale da Cruz, surgem áreas de maior naturalidade 

ocupadas por sobreirais/montado de sobro, em associação com pinheiro-manso, que 

constituem biótopos com grande aptidão para o suporte faunístico. Na principal vala do vale 

da ribeira da Ameixoeira encontra-se uma faixa de caniço, que é acompanhada por alguns 

salgueiros e sobreiros.  

 

Existe um pequeno Paul na margem direita deste vale, que é marginado por caniço e algum 

bunho e cuja encosta contígua é constituída por matos e sobreiros. Foram observados 

ardeídeos e anatídeos no local. 

 

Os cursos de água dos vales do Archino e da Ameixoeira apresentam um baixo grau de 

poluição, pelo que apresentam um considerável potencial também para o suporte de 

interessantes comunidades de anfíbios, como aliás foi relatado por especialistas (Barros, 

com. pess.) e pela população local. A abundância de areias consolidadas nas encostas do 

Vale do Archino proporciona também boas condições de suporte a uma comunidade réptil 

rica e diversa. 

 

A ribeira do Judeu atravessa uma área com maior pressão humana e encontra-se ocupada 

por agricultura intensiva, o que reduz a sua funcionalidade como corredor ecológico. A 

ribeira da Maçussa possui menores dimensões e o mesmo tipo de condicionantes. 

 

O elemento fragmentador que representa o troço final da EN1/IC2, entre Alcoentre e Vila 

Franca de Xira, não pode ser equiparado aos restantes troços desta rodovia, pois a sul de 

Alcoentre o trânsito tende a seguir a EN 366. O troço da EN1 entre Alcoentre e Vila Franca 

de Xira constitui, ainda assim, um efeito barreira considerável na afectação deste 

privilegiado corredor ecológico entre o vale do rio Tejo e a serra de Montejunto, pois apesar 

de tudo o tráfego é ainda considerável. Contudo, há locais onde a fauna consegue 

atravessar esta via e manter o corredor migratório. 

 

Outro corredor ecológico de ligação à porção norte da serra de Montejunto será o do Vale 

da Amieira, a norte de Alcoentre, que nas suas encostas apresenta, em vários locais, um 
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coberto vegetal constituído por, montado e, por vezes, pinheiro-manso. No entanto, o facto 

de o IC2 constituir um elemento fragmentador de grande intensidade neste local, reduz a 

importância ecológica deste vale ao nível da migração para a fauna. 

 

 

4.7.4.2.2 Corredor Ecológico Serra de Montejunto – Serras de Aire e Candeeiros 

 

O eventual corredor ecológico entre as áreas naturais da serra de Montejunto e das serras 

de Aire e Candeeiros encontra-se já cortado por diversas rodovias de tráfego intenso e de 

difícil atravessamento, tais como o IC2, a A15 e a ligação A15/IC2. 

 

O forte efeito barreira gerado por estas infra-estruturas não proporciona um corredor 

ecológico com particular relevância para a migração faunística, designadamente para a 

ribeira das Abuxanas, o rio da Jaleca e o rio Maior, enfraquecendo, assim, a ligação entre a 

APPSM e o PNSAC. 

 

Os reduzidos movimentos faunísticos, por via terrestre, efectuar-se-ão através de algumas 

passagens hidráulicas ou viadutos, nas rodovias de grande dimensão como a A15, ou por 

atravessamento da rodovia em horas de menor tráfego como no caso do IC2. 

 

A fragmentação do habitat, bem como o forte efeito barreira constribuem para a ocorrência 

de episódios de disfunção ecológica, condicionando a viabilidade de algumas populações 

faunísticas, sobretudo ao nível da fauna terrestre, como por exemplo os répteis e os 

mamíferos. 

 

 

4.7.4.2.3 Corredor Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros – Sistema Ribeira do 

Mogo 

 

O PNSAC e a ribeira do Mogo são duas áreas naturais que estão localizadas muito 

próximas, encontrando-se divididas pela EN1/IC2, que oferece uma forte barreira à 

migração terrestre. 

 

Assim, apesar da barreira à migração terrestre não ser total, os movimentos migratórios 

estarão bastante fragilizados. 
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A ribeira do Mogo pode ser encarada como um pequeno sistema que engloba também o rio 

Seco e o rio da Fonte Santa. Este sistema poderá constituir um interessante pólo de refúgio 

e dispersão faunístico, assim como um elo de ligação entre o PNSAC e o litoral oeste do 

país. 

 

De referir que a porção mais a montante da ribeira do Mogo irá ser atravessada pelo IC9, o 

que irá reduzir o potencial desta área como pólo de refúgio e dispersão faunística. 

 

 

4.7.4.2.4 Corredor Ecológico PNSAC / Serra de Porto de Mós – Pinhal de Leiria 

 

Os eventuais corredores ecológicos existentes entre estes ecossistemas distintos, o serrano 

composto, neste caso, pela área correspondente à zona norte da serra de Candeeiros e à 

serra de Porto de Mós (pequena cordilheira que se estende a norte da localidade com o 

mesmo nome e onde se localiza a nascente do rio Lis) e o ecossistema litoral, encontram-se 

deteriorados. 

 

A aproximação à cidade de Leiria traz uma maior densidade populacional e uma maior 

concentração de vias fragmentadoras do território, contribuindo estes factores para uma 

redução da ocorrência de corredores ecológicos viáveis nesta região. Por seu lado, na 

região mais litoral a densidade populacional é mais reduzida e a abundância de infra-

estruturas viárias é também menor, o que resulta num menor grau de perturbação e 

fragmentação dos biótopos, ou seja, numa maior disponibilidade de habitats para a fauna. 

 

A ocupação do território nesta região é predominantemente florestal, embora a componente 

urbana e agrícola seja, pontualmente, significativa. O IC2, a A8 e a Linha do Oeste 

constituem os principais elementos fragmentadores da região. 

 

Na bacia do Lis, o rio Lis e o rio Lena, principalmente o último por passar exteriormente à 

cidade de Leiria, poderão constituir um corredor ecológico minimamente viável na direcção 

noroeste, apesar da perturbação e poluição de que têm sido alvo, atravessando e 

proporcionando um canal de migração entre populações de sistemas de altitude a montante 

e as populações do sistema do vale aluvionar junto ao litoral, designadamente a Mata 
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Nacional do Pinhal de Leiria, bem como outras matas nacionais ou perímetros florestais de 

menores dimensões. 

 

Os pequenos vales dos rios Cós e Alpedriz, sobretudo o primeiro, poderiam prefigurar-se 

como pequenos corredores ecológicos favoráveis; contudo, encontram-se condicionados 

pelo IC2 a nascente e pela A8 a poente. Estes rios pertencem à bacia do rio Alcoa que se 

desenvolve para sudoeste. 

 

 

4.7.4.2.5 Corredor Sicó/Alvaiázere – Baixo Mondego 

 

Este corredor ecológico segue os vales dos rios Pranto e Arunca, o primeiro com origem 

entre Leiria e Pombal e o segundo no sistema Sicó/Alvaiázere. Estes vales seguem 

paralelamente e relativamente próximos na maior parte da sua extensão, distando entre 4 a 

7 km da área de implantação dos eixos do projecto em estudo. 

 

Ao nível da perturbação e fragmentação, os principais factores negativos são representados 

pela A8, pelo IC2 e pela Linha do Norte, que apresentam uma orientação dominante 

paralela ao eixo dos vales em questão, e como tal não se prefiguram como uma barreira 

significativa à migração faunística na medida em que esta última tem tendência a processar-

se ao longo de cada vale em direcção ao Baixo Mondego. 

 

O Baixo Mondego compreende algumas zonas húmidas de interesse faunístico, como por 

exemplo a Reserva Natural e SIC (PTCON0005) Paul de Arzila ou a Zona de Protecção 

Especial Paul da Madriz, mas ambas encontram-se entre cerca de 15 a 20 km de distância. 

 

 

4.7.4.3 Principais valores faunísticos presentes 

 

Dada a extensão do lote da Linha de Alta Velocidade em estudo, o território afectado pelo 

projecto é vasto e inclui uma considerável diversidade de biótopos, pelo que se prevê que 

afecte também uma grande diversidade de espécies faunísticas que ocorrem ao longo da 

área de implantação do traçado.  
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Nesta abordagem será tido em consideração o facto de existirem espécies afectadas de 

ocorrência periférica, ou que apenas pontualmente utilizam a área directamente afectada, ou 

seja, que dela dependem ou podem depender em determinados períodos ou fases do ano. 

 

A caracterização das comunidades faunísticas alvo de potencial afectação por parte do 

projecto em estudo foi efectuada com base nos elementos bibliográficos disponíveis, dados 

recolhidos no terreno e na avaliação da capacidade de suporte faunístico por parte dos 

biótopos afectados pelos vários eixos em estudo. 

 

A valorização das várias espécies faunísticas teve em linha de conta o Estatuto de 

Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990 e 

Cabral et al. 2006). Foi também averiguado o Estatuto Legal das várias espécies faunísticas 

atribuído do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe para o direito português a 

Directiva n.º 79/409/CEE – Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE – 

Directiva Habitats. 

 

Neste ponto serão abordadas as espécies faunísticas mais pertinentes do ponto de vista 

conservacionista, para os vários grupos de vertebrados. 

 

No Anexo 4.7.3 figura o inventário das espécies faunísticas presentes e de ocorrência 

potencial na área de afectação do projecto em estudo. 

 

 

4.7.4.3.1 Anfíbios 

 

Ao nível da comunidade anfíbia que ocorre na área em estudo importa mencionar que esta 

não é particularmente rica do ponto de vista conservacionista, uma vez que são 

atravessadas pelos eixos alternativos em estudo poucas zonas húmidas; no entanto, as que 

o são apresentam, sobretudo ao nível do seu conjunto, uma diversidade e interesse 

conservacionista particular. 

 

A rã-de-focinho-pontiagudo, Discoglossus galganoi, é certamente, entre os anfíbios, a 

espécie potencialmente afectada que apresenta uma situação conservacionista mais 

preocupante, como revela o facto de o seu estatuto de conservação ter passado de Não 
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Ameaçado na edição de 1990 do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 

1990) para Quase Ameaçado na nova edição do documento referido (Cabral et al. 2006). 

Esta espécie é também alvo de protecção legal pelo do Decreto-Lei n.º 140/99, figurando 

nos seus Anexos B-II e B-IV, ou seja, sendo considerada, respectivamente, uma espécie de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação e uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. 

 

Esta espécie endémica da Península Ibérica, segundo Almeida et al. (2001), distribui-se em 

núcleos fragmentados ao longo de todo o território nacional, sendo que um dos núcleos 

abrange a área mais a sul do traçado em estudo, a sudeste da serra de Montejunto. Através 

das visitas ao terreno, da consulta a especialistas e de alguns inquéritos junto da população, 

confirma-se a ocorrência desta espécie no vale do rio da Ota, na vala do Archino, no 

respectivo Paul e, também, na zona húmida na porção mais a jusante da ribeira da 

Ameixoeira. 

 

Das restantes espécies de anfíbios referenciadas no Anexo 4.7.3, destaque-se o sapo-de-

unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-corredor (Bufo calamita), as duas espécies de rela 

(Género Hyla) e o tritão-marmorado (Triturus marmoratus) por constarem no Anexo B-IV do 

Decreto-Lei n.º 140/99 e serem consideradas espécies de interesse comunitário que exigem 

protecção rigorosa. Contudo, pode considerar-se que estas espécies ocorrem com 

regularidade no território nacional.  

 

Destaque merece, no entanto, o facto de, no caso do sapo-corredor e da rela-meridional, 

poderem vir a ser afectadas, directamente ou indirectamente, duas pequenas áreas (à 

escala nacional) de distribuição que se encontram próximo, ou mesmo na área de 

intervenção do traçado em estudo, e que são áreas de distribuição isoladas e distantes das 

principais zonas de distribuição destas duas espécies, de acordo com Almeida et al. (2001). 

 

Em termos de habitats e biótopos mais favoráveis à ocorrência de anfíbios consideram-se o 

Paul da Ota/Paul do Archino, a ribeira da Ameixoeira (com particular importância para o 

pequeno Paul aí existente) e também o rio de Alpedriz e o rio de Cós, uma vez que 

constituem vales de reduzida dimensão compostos por pequenas parcelas agrícolas de 

regime pouco intensivo. 
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As charcas visitadas, duas na zona de Manique, não apresentaram particular potencial de 

suporte de anfíbios, uma vez que a área envolvente se encontra coberta de eucalipto (sem 

subcoberto) e as margens possuem escassa vegetação ripícola. 

 

 

4.7.4.3.2 Répteis 

 

Ao nível da comunidade de répteis potencialmente afectada pelo projecto em estudo, esta 

não se prevê particularmente rica, pois a área de afectação directa não se caracteriza pela 

abundância de áreas rochosas interessantes, um biótopo com uma considerável capacidade 

de suporte para este grupo de vertebrados. 

 

No entanto, os vários eixos alternativos passam perto de áreas rochosas de reconhecido 

interesse ecológico como as serras de Candeeiros, de Sicó ou de Montejunto, o que sugere, 

pela proximidade a estas áreas, alguma riqueza e diversidade nas áreas directamente 

afectadas. 

 

Assim, em termos conservacionistas, importa salientar a presença do cágado (Mauremys 

leprosa), do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), da lagartixa-de-dedos-dentados 

(Acanthodactylus erythrurus), da lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) e 

da cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). 

 

O cágado, apesar de Não Ameaçado em Portugal (SNPRCN 1990 e Cabral et al. 2006), 

consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 e como tal é considerado, 

respectivamente, uma espécie de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação e uma espécie de interesse comunitário que 

exige uma protecção rigorosa. Este réptil encontra-se associado a cursos de água de 

corrente fraca e ocorre em diversos locais atravessados pelos vários eixos alternativos, tais 

como o vale do rio da Ota/Paul do Archino, a vala do Archino, a ribeira da Ameixoeira, e 

outros cursos de água mais a norte, como os rios de Cós, Alpedriz e de Milagres. 

 

O lagarto-de-água, tal como o cágado, apesar de ser considerado Não Ameaçado em 

Portugal (SNPRCN 1990 e Cabral et al. 2006), consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e como tal é considerado, respectivamente, uma espécie de interesse 

comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e 
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uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. O lagarto-de-água 

é uma espécie tipicamente associada a cursos de água com coberto vegetal denso e 

apresenta uma distribuição no território nacional contínua a norte do rio Tejo (Almeida et al. 

2001), estando referenciado no Canhão da Ota, na APPSM, na zona da ribeira do Mogo e 

na vertente poente do PNSAC, no SIC PTCON0046 Azabuxo/Leiria, no SIC PTCON0045 

Serra do Sicó, tal como noutros pontos ao longo da Estremadura, como evidencia Brito et al. 

(1997). De acordo com Brito et al. (1997), a área afectada pelo projecto em estudo não é 

considerada uma das áreas de maior interesse para a conservação desta espécie em 

Portugal. 

 

A cobra-de-ferradura habita uma grande variedade de biótopos, ocorrendo 

preferencialmente em áreas secas expostas, apresentando uma distribuição contínua, 

principalmente a sul do rio Douro (Almeida et al. 2001). Esta espécie, apesar de ser 

considerada uma espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa, 

estando incluída no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 140/99, em Portugal possui estatuto de 

conservação Não Ameaçado (SNPRCN 1990 e Cabral et. al, 2006), o que revela a sua 

ubiquidade. 

 

A lagartixa-de-dedos-dentados, apesar de não possuir estatuto de protecção ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 140/99, apresenta um estatuto de conservação em Portugal de Quase 

Ameaçado, de acordo com a segunda edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et. al, 2006), evidenciando uma regressão no seu estatuto de conservação, 

na medida em que na edição de 1990 (SNPRCN 1990) o seu estatuto de conservação era 

Não Ameaçado. De acordo com Almeida et al. (2001) a sua distribuição encontra-se 

consideravelmente fragmentada em Portugal, podendo ser observada quer em zonas do 

litoral, como pinhais com vegetação arbustiva dispersa, ou matagais áridos do interior. Esta 

espécie foi observada na zona superior da Vala do Archino e no vale da ribeira da 

Ameixoeira e está referenciada também no PNSAC. 

 

A lagartixa-do-mato-ibérica encontra-se, em termos conservacionistas, sensivelmente em 

situação idêntica à da lagartixa-de-dedos-dentados, pois não se encontra protegida pelo do 

Decreto-Lei n.º 140/99, mas viu o seu estatuto de conservação regredir para Quase 

Ameaçado na recente edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 

2006). Associada a habitats secos e abertos, preferencialmente em substratos arenosos 

pouco compactados, com cobertura arbustiva baixa e dispersa, apresenta também uma 
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distribuição algo fragmentada, ocorrendo principalmente no Centro e Sul (Almeida et al. 

2001). O contacto com especialistas confirma a sua ocorrência no vale da ribeira da 

Ameixoeira e nas encostas da vala do Archino, estando também referenciada para o 

PNSAC. 

 

 

4.7.4.3.3 Aves 

 

No que diz respeito à avifauna existente na área em estudo, o respectivo inventário 

encontra-se no Anexo 4.7.3. 

 

Tendo sido identificadas diversas espécies de aves na extensa área de influência do 

projecto em estudo, destacar-se-ão neste descritor apenas aquelas que, em termos  

conservacionistas, representam um valor faunístico de particular interesse, de acordo com 

os respectivos estatutos de conservação e de protecção legal, conferidos, respectivamente, 

pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e pelo Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

 
4.7.4.3.3.1 Águia-de-Bonelli, Hieraaetus fasciatus 

 

A águia-de-Bonelli é uma ave de rapina diurna que habita preferencialmente áreas 

montanhosas abertas e que consta no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 como espécie 

prioritária de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 

protecção especial. Em Portugal, esta espécie é considerada Rara no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990); contudo, a nova edição do mesmo documento 

(Cabral et al. 2006) coloca na categoria de Em Perigo, denotando o agravamento da 

situação conservacionista desta espécie em Portugal. 

 

Esta ave de rapina ocorre no PNSAC e também na APPSM. Na serra de Montejunto 

costuma nidificar na encosta nascente, embora não o tenha feito nos últimos dois anos, de 

acordo com informação avançada por ornitólogos locais (Barros & Marques, Com. pess.). 
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4.7.4.3.3.2 Bufo-real, Bubo bubo 

 

O bufo-real, a maior rapina nocturna europeia, habita em áreas montanhosas ou rochosas e 

utiliza, frequentemente, as áreas agrícolas limítrofes para se alimentar, desde ratazanas e 

coelhos até outras aves de rapina. 

 

Esta espécie é sedentária e consta no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 como espécie de 

interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção 

especial. Em Portugal, o seu estado conservacionista agravou-se, de acordo com a recente 

edição do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, na medida em que esta espécie 

passou da categoria de Raro para a categoria de Quase Preocupante *. O símbolo (*) traduz 

o facto de a espécie em causa, na adaptação à escala regional baixou de categoria, de 

Vulnerável para Quase Preocupante, por se admitir que a população em Portugal poderá ser 

alvo de imigração significativa das regiões vizinhas e por não ser de esperar que essa 

imigração possa vir a diminuir (Cabral et al. 2006). 

 

O bufo-real está referenciado para o PNSAC, para a APPSM, para a ribeira do Mogo e 

também na serra de Sicó. Na serra de Montejunto, de acordo com especialistas e a 

população local (Barros & Marques, Com. pess.), esta espécie costuma nidificar na encosta 

nascente e utiliza regularmente os campos agrícolas das imediações para se alimentar.  

 

 
4.7.4.3.3.3 Gralha-de-bico-vermelho, Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

A gralha-de-bico-vermelho reproduz-se nas zonas montanhosas e consta também no Anexo 

A-I do Decreto-Lei n.º 140/99. No entanto, é a nível nacional que a sua situação 

conservacionista se prefigura mais preocupante. Esta espécie passou da categoria 

Vulnerável do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, em 1990, para a categoria de 

Em Perigo de acordo com a nova edição do referido livro (Cabral et al. 2006). 

 

Este corvídeo ocorre no PNSAC, utilizando fundamentalmente as zonas de cumeada, mas 

poderá utilizar também os pequenos algares existentes no sopé da vertente poente. 
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4.7.4.3.3.4 Garça-vermelha, Ardea purpurea  

 

A garça-vermelha é uma espécie migradora que utiliza as zonas húmidas para se 

reproduzir, frequentemente em colónias, como por exemplo no estuário do rio Tejo. 

 

Este ardeídeo está incluído no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, sendo considerado, 

como tal, uma espécie de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de 

zonas de protecção especial. No panorama nacional a sua situação conservacionista vem 

sendo agravada, como demonstra o facto de ter passado da categoria Vulnerável para a 

categoria Em Perigo, na nova edição do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal 

(Cabral et al. 2006). 

 

Esta espécie aquática está referenciada para a zona do do paul do Archino e no vale do rio 

da Ota (paul da Ota). 

 

 
4.7.4.3.3.5 Açor, Accipiter gentilis 

 

O açor, uma ave de rapina diurna, que habita essencialmente em florestas de coníferas, 

apesar de, a nível comunitário, não ser considerada uma ave cuja situação conservacionista 

seja preocupante (não consta do Decreto-Lei n.º 140/99), poderá encontra-se em Portugal 

em processo de regressão. Tal é evidenciado pelo facto de ter transitado, em termos do seu 

estatuto de conservação, da categoria de Indeterminado para a categoria de Vulnerável, na 

recente revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal. 

 

Esta espécie está referenciada para o PNSAC e para a APPSM e ocorre, certamente, 

também nas áreas de pinhal que se localizam a norte de Leiria. 

 

 
4.7.4.3.3.6 Peneireiro-cinzento, Elanus caeruleus 

 

O peneireiro-cinzento habita regiões secas e cultivadas como, por exemplo, áreas de 

montado no sul de Portugal. É uma espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 140/99, onde 

consta no Anexo A-I, sendo também considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 
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conservação requer a designação de zonas de protecção especial. Em Portugal, o estatuto 

de conservação desta ave de rapina diurna passou de Raro, na edição de 1990 do Livro 

Vermelho dos Vertebrados em Portugal, para a categoria de Quase Ameaçado* na revisão 

recente desta publicação. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação idêntico ao 

descrito para o bufo-real. 

 

Esta espécie foi detectada nas imediações do Paul da Ota e do Paul do Archino. 

 

 
4.7.4.3.3.7 Águia-calçada, Hieraaetus pennatus 

 

Esta ave de rapina diurna que ocorre preferencialmente em florestas de caducifólias com 

clareiras, normalmente no sopé de áreas montanhosas, consta no Anexo A-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e, como tal, é considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de protecção especial. Contudo, o seu estado 

conservacionista em Portugal é menos preocupante, tendo sido considerada Não Ameaçada 

no Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal da edição de 1990 e Quase Preocupante* 

na sua revisão recente. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação idêntico ao descrito 

para o bufo-real. 

 

Esta espécie pode ser encontrada no vale do rio da Ota, na vala do Archino e na serra de 

Montejunto, tendo sido também observada na orla noroeste da serra de Porto de Mós. 

 

 
4.7.4.3.3.8 Águia-cobreira, Circaetus gallicus 

 

À semelhança da espécie anterior, a águia-cobreira consta também no Anexo A-I do 

Decreto-Lei n.º 140/99, sendo considerada uma espécie de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de protecção especial; apresenta, contudo, em 

Portugal o estatuto de conservação Quase Preocupante* na revisão recente do Livro 

Vermelho dos Vertebrados em Portugal. O símbolo (*) traduz um processo de avaliação 

idêntico ao sucedido para o bufo-real. 

 

Esta espécie habita quer em áreas montanhosas quer em zonas de planície e necessita no 

seu território de terreno aberto, pois alimenta-se de cobras e lagartos. 
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A águia-cobreira pode ser observada no vale do Rio da Ota e na Vala do Archino, na 

APPSM, na ribeira do Mogo e na porção noroeste da serra de Porto de Mós. 

 

 
4.7.4.3.3.9 Aves cinegéticas 

 

Diversas espécies de aves cinegéticas poderão ser encontradas na área de intervenção do 

projecto, entre elas: a perdiz-comum (Alectoris rufa); o pombo-torcaz (Columba palumbus); a 

rola-comum (Streptopelia turtur); anatídeos como o pato-real (Anas platyrhynchos); os 

tordos (Turdus sp.); o gaio (Garrulus glandarius); a galinha-d'água (Gallinula chloropus); o 

galeirão (Fulicula atra) ou até os estorninhos (Sturnus vulgaris). Todas elas constam no 

Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

 

Apesar de se distribuírem ao longo de toda a área em estudo, espécies como a perdiz-

comum são cada vez mais raras devido à caça excessiva. 

 

 

4.7.4.3.4 Mamíferos 

 

A mamofauna referenciada para a área de influência do projecto em estudo consta no 

Anexo 4.7.3. 

 

Os mamíferos, devido aos seus hábitos e comportamentos são, de um modo geral, difíceis 

de observar, sendo frequente recorrer a indícios indirectos da sua presença como dejectos, 

pegadas e outros. 

 

Entre as várias espécies referenciadas importa destacar, pelo seu interesse 

conservacionista ou por outro motivo pertinente, um conjunto de espécies que a seguir se 

apresenta. 
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4.7.4.3.4.1 Quirópteros 

 

A relevância conservacionista do grupo dos Quirópteros tem vindo a ser crescentemente 

valorizada, não só devido ao facto de a maioria das espécies de morcegos apresentar um 

estatuto de conservação ameaçado, mas também devido ao reconhecimento geral da 

importância ecológica destes animais nos ecossistemas, fundamentalmente como 

controladores das populações de insectos e polinizadores. 

 

O PNSAC, pelas suas características geomorfológicas, apresenta condições particularmente 

favoráveis à ocorrência de quirópteros. Assume particular relevância um abrigo de 

importância nacional para a conservação dos morcegos em Portugal, Alcobaça I, situado na 

vertente oeste da cumeada sul da serra de Candeeiros, a cerca de 2 km do eixo alternativo 

mais a leste. 

 

O abrigo Alcobaça I constitui um abrigo de terceira prioridade para a conservação dos 

morcegos cavernícolas em Portugal, de acordo com o Plano Nacional de Conservação dos 

Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & Rodrigues 1992). 

 

Assim, das espécies potencialmente ocorrentes na área, constantes no Anexo 4.7.3, 

destacam-se aquelas cuja análise se torna mais relevante para o projecto em estudo, 

concretamente as que dependem ou utilizam o abrigo Alcobaça I, bem como as que, 

apresentando estatuto de conservação desfavorável, utilizam a área em estudo. De acordo 

com Rainho et al. (1998), destaque-se a ocorrência do morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), ambos 

incluídos no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99. O primeiro possuia estatuto de 

conservação Em Perigo em Portugal e o último de Vulnerável (SNPRCN 1990), apesar de 

ambos serem bastante comuns no PNSAC. Aliás, a revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) coloca o Morcego-de-ferradura-grande na 

categoria de Vulnerável, tal como ao morcego-de-peluche. 

 

Efectuou-se um estudo direccionado para a caracterização das populações de quirópteros 

que utilizam o abrigo Alcobaça I e a sua área envolvente, bem como outros abrigos de 

menor importância que apresentem potencial para a ocorrência destes mamíferos voadores. 

O facto de este estudo ter sido realizado no Inverno/princípio de Primavera poderá ter 
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contribuído para algumas lacunas de informação relativamente às espécies ocorrentes no 

local, designadamente as que possam eventualmente ainda encontrar-se nos abrigos de 

hibernação. 

 

A metodologia utilizada recorreu à prospecção com detecção através de ultra-sons, o que, 

nalguns casos, se torna inconclusivo relativamente à possibilidade de isolar as frequências 

de determinadas espécies como, por exemplo, para o morcego-de-peluche. Os resultados 

deste estudo indicam a presença das espécies ou grupos de espécies indicados no Quadro 

4.7.2. 

 

Em relação aos contactos com os grupos P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. schreibersii e P. 

pygmaeus / M. schreibersii considera-se como ocorrência mais provável a das espécies do 

género Pipistrellus, uma vez que no abrigo Alcobaça I não foi detectada a presença de 

qualquer M. schreibersii no decorrer deste estudo e os restantes abrigos, onde é conhecida 

a sua ocorrência, encontram-se a uma distância considerável. A provável não ocorrência do 

morcego-de-peluche na área prospectada, durante o recente período de hibernação 

(Novembro de 2004 a Março de 2005) ficará a dever-se, previsivelmente, a alterações das 

condições físicas da entrada no abrigo Alcobaça I, que afectam particularmente esta 

espécie, designadamente a cobertura da entrada do abrigo com troncos. 

 

Apesar de não confirmada a presença do morcego-de-peluche na área em estudo, 

verifica-se uma comunidade de quirópteros que apresenta várias espécies de elevado 

interesse conservacionista, com espécies recentemente colocadas na categoria de 

Criticamente em Perigo, como Rhinolophus euryale / R. mehelyi, ou outras, como 

Rhinolophus ferrumequinum, que apresenta o estatuto de Vulnerável de acordo com a 

revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). 
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Quadro 4.7.2 - Quirópteros detectados na área em estudo 

Nome comum Nome científico 
Estatuto de 

conservação 
(SNPRCN 1990) 

Estatuto de 
conservação (Cabral 

et al. 2006) 

Anexo do 
Decreto-Lei 
n.º 140/99 

Morcego-de-

ferradura-grande 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
E VU B-II 

Morcego-de-

ferradura-pequeno 

Rhinolophus 

hipposideros 
E VU B-II 

Morcego-de-água Myotis daubentonii NT LC B-IV 

Morcego-anão 
Pipistrellus 

pipistrellus 
NT LC B-IV 

Morcego-

arborícola-

pequeno 

Nyctalus leisleri V DD B-IV 

Morcego-de-

peluche 

Miniopterus 

schreibersii 
V VU B-II 

R. euryale / R. mehelyi E / E CR / CR B-II / B-II 

M. myotis / M. blythii E / E VU / CR B-II / B-II 

P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. 

schreibersii 
NT / NT LC / LC / VU / B-II 

P. pipistrellus / P. kuhli NT / NT LC / LC  

P. pygmaeus / M. schreibersii NT / V LC / VU / B-II 

Nota: E – em perigo; V e VU – vulnerável; NT – não ameaçado; CR – criticamente em perigo; LC – pouco 
preocupante; DD – informação insuficiente. 

Ao nível da utilização dos biótopos envolventes por parte da comunidade de quirópteros, os 

resultados preliminares deste estudo de caracterização revelam uma maior ocorrência e 

utilização de áreas ocupadas por sobreirais, carvalhais e olivais. É também possível a 

ocorrência nas lagoas de estabilização de efluentes das suiniculturas existentes no local, 

devido à concentração de insectos aí existentes. 

 

Na zona do PNSAC foram prospectados e visitados outros locais com potencial para 

albergar morcegos, como construções, vales escarpados e cavidades que, por dificuldades 

várias, nem sempre foi possível visitar ou amostrar. Apesar de não se ter verificado a sua 

localização exacta, destacam-se, pela sua proximidade aos traçados e pela possibilidade de 

ocorrerem aí colónias de quirópteros, os seguintes locais: Algar do Louro, a cerca de 320 m 

do eixo 2.8; Algar do Viveirista, entre os sub-eixos 1.3.2 e 2.8.1; Lapa do Alto do Turquel, 

localizada no Cabeço da Moita, o qual é atravessado pelos sub-eixos 1.3.2 e 1.5. 
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Além do PNSAC, os quirópteros ocorrem também na ribeira do Mogo, e, eventualmente, nas 

imediações da serra de Montejunto, onde este grupo de vertebrados foi preponderante no 

processo de integração na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000. 

 

 
4.7.4.3.4.2 Rato-de-Cabrera, Microtus cabrerae 

 

O rato-de-Cabrera é um micromamífero que consta nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99 e, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990), 

possuía o estatuto de conservação de Raro, tendo passado para a categoria de Vulnerável 

de acordo com a revisão do documento referido (Cabral et al. 2006), o que traduz um 

agravamento no grau de ameaça desta espécie em Portugal. 

 

Esta espécie ocorre na região Centro-Sul de Portugal e apresenta uma distribuição muito 

fragmentada, utilizando preferencialmente áreas agrícolas em regime de policultura pouco 

intensiva e sobreirais. 

 

 
4.7.4.3.4.3 Lontra, Lutra lutra 

 

A lontra é um mustelídeo associado aos cursos de água que se encontra em franco declínio 

na Europa, tendo reduzido o número de efectivos e a área de distribuição, particularmente 

nas zonas mais povoadas e industrializadas do Centro e Norte da Europa, constando nos 

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril.  

 

Em Portugal sempre foi consensual a sua ocorrência frequente. No entanto, devido à 

ausência de informação técnica e detalhada sobre a sua distribuição, a lontra foi colocada 

na categoria de Insuficientemente Conhecida, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados (SNPRCN 1990). Estudos efectuados (Trindade et al. 1996) revelaram uma 

distribuição consideravelmente alargada no território nacional, contribuindo, assim, para a 

atribuição da categoria de Pouco Preocupante na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados em Portugal (Cabral et al. 2006). 
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Em termos de ocorrência desta espécie na área de influência dos traçados em estudo, pode 

afirmar-se que a metade sul destes encontra-se implantada numa zona do território nacional 

onde esta espécie é muito pouco frequente; ou seja, a zona a norte de Lisboa entre as 

bacias do rio Tejo e do rio Lis. Apesar de ausente em grande parte da área, a lontra ocorre 

em determinados locais: em grande parte da bacia do Lis e na porção mais sul da bacia do 

rio Mondego, que compreende as zonas altas dos rios Pranto e Arunca, a ocorrência desta 

espécie tem um padrão mais constante, de acordo com a informação presente em Trindade 

et al. (1996). 

 

Outras fontes de informação, designadamente a população local, destacam a presença de 

lontra para o Paul da Ota e o Paul do Archino, no extremo sul do traçado, bem como para a 

ribeira do Sirol, que margina com o SIC Azabuxo – Leiria. 

 

Assim, esta espécie está referenciada para o Paul da Ota, o Paul do Archino, para o Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros (entre outros locais, na vertente poente da Serra de 

Candeeiros, designadamente no rio da Fonte Santa), na ribeira do Mogo, em grande parte 

da bacia do rio Lis (incluindo da zona de cabeceira), nos rios Pranto e Arunca e na maioria 

dos cursos de água existentes na serra do Sicó. 

 

Trindade et al. (1996) define sítios importantes para a conservação da Lontra em Portugal, 

sendo que o projecto em estudo não interfere com nenhum destes locais. 

 

 
4.7.4.3.4.4 Gato-bravo, Felis silvestris 

 

O gato-bravo é uma espécie de felino em regressão em Portugal: possuía o estatuto 

conservacionista de Indeterminado em Portugal (SNPRCN 1990), mas a revisão do Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal coloca-o na categoria de Vulnerável (Cabral et al. 

2006). Está também incluído no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, e, como tal, 

considerada uma espécie de interesse comunitário que exige protecção rigorosa. 

 

A distribuição desta espécie aparenta ser generalizada em Portugal, apesar de não ser 

conhecida em detalhe (Mathias et al. 1999). Esta espécie está referenciada no PNSAC, não 

sendo certa ainda a sua presença na ribeira do Mogo e na serra de Montejunto. No âmbito 

dos trabalhos de campo efectuados foi observado um indivíduo a cerca de 2 km a noroeste 
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de Alcoentre, havendo, no entanto, uma forte probabilidade de ser um híbrido de gato 

doméstico com a espécie selvagem, dada a proliferação dos primeiros na natureza. 

 

 
4.7.4.3.4.5 Javali, Sus scrofa 

 

O destaque atribuído ao javali, uma espécie cinegética e comum em quase todo o território 

nacional, prende-se com um pequeno e recente episódio migratório desta espécie que é 

relatado pela população local. Trata-se de um fluxo recente de indivíduos desta espécie em 

direcção à serra de Montejunto, com origem na região do vale do rio da Ota e vala do 

Archino, utilizando, precisamente, o corredor migratório descrito acima como o mais viável 

entre estas duas áreas naturais.  

 

Estes animais, que no passado raramente eram observados na serra de Montejunto, são já 

observados em determinados locais da vertente nascente da serra, com grande frequência. 

Percorrem os vales e encostas da vala do Archino e da ribeira da Ameixoeira galgando 

depois a EN1 rumo à serra de Montejunto, utilizando a zona do Furadouro como via de 

acesso a áreas mais elevadas da serra. Este fenómeno constitui um exemplo da reacção 

das comunidades faunísticas às crescentes disfunções ecológicas, neste caso fruto da 

deteriorização da qualidade do habitat, da fragmentação e do efeito de barreira sobre os 

mesmos, sendo as espécies forçadas a procurar novas áreas vitais. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.268 

 

4.8 PAISAGEM 
 

4.8.1 Metodologia 
 

Para compreender os aspectos paisagísticos mais relevantes, no corredor atravessado 

pelos diferentes eixos da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Ota e Pombal (Lote 

C1), procedeu-se à análise e caracterização da área de influência visual dos corredores em 

apreciação, tendo para o efeito sido definida uma área com limites que, grosso modo, 

acompanham cumeadas a cotas bastante superiores à da plataforma da linha férrea nas 

suas diferentes alternativas. A faixa definida pelos limites anteriormente referidos, com uma 

largura média de cerca de 3 km para cada lado dos traçados em análise (variando entre os 

2,5 km e os 4 km), extravasa, nas zonas visualmente mais contidas, a área de influência 

visual do empreendimento de forma a incluir áreas que fisiograficamente são importantes 

para compreender as características morfológicas e paisagísticas do espaço em análise. 

 

Com base na Carta Militar de Portugal, no levantamento topográfico da área envolvente à 

via, nos ortofotomapas e no reconhecimento de campo, analisaram-se e caracterizaram-se 

os aspectos relativos ao relevo e à humanização considerados como importantes para a 

compreensão do carácter da paisagem. 

 

Procedeu-se também ao estudo dos elementos condicionadores da visualização da 

paisagem, de forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem (zonas 

homogéneas), do seu valor cénico e da sua qualidade visual, bem como a determinação da 

sua vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às alterações que irão resultar da 

construção e exploração da via, permitindo deste modo a identificação e avaliação dos 

impactes visuais previsíveis e respectivas medidas minimizadoras ou de compensação 

aplicáveis. 
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4.8.2 Relevo 
 

No que se refere ao relevo, elaborou-se cartografia temática, no sentido de identificar e 

realçar os aspectos morfológicos mais importantes presentes na área em análise, 

nomeadamente: 

 

- Festos e talvegues, que definem as diferentes bacias hidrográficas; 

- Hipsometria, com zonas compreendidas entre cotas significativas para a caracterização 

morfológica da zona; 

- Declives, em classes significativas, que permitam identificar os diferentes tipos de relevo 

presentes no corredor em análise; 

- Imagem do modelo digital do terreno, figura que permite dar a noção (em três 

dimensões) das principais características topográficas da área em análise. 

 

Com base na cartografia temática referida, elaborou-se uma carta de síntese fisiográfica na 

qual se realçam os seguintes aspectos: 

 

Fisiografia 

- Linhas de água 

- Linhas de cumeada 

- Centros de encontro 

- Centros de distribuição 

Características fisiográficas das linhas 

estruturantes do relevo 

- Vales largos a muito largos 

- Vales encaixados 

- Festos fisiograficamente bem definidos 

Tipos de relevo 

- Zonas planas ou quase planas 

- Zonas de relevo ondulado suave 

- Zonas de relevo colinar 

- Zonas de relevo acentuado 

Formas de relevo mais significativas 

- Monte Redondo 

- Relevo Tabular de Alcoentre 

- Serra de Todo o Mundo 

- Serra dos Candeeiros 

- Depressão da Ataija 
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4.8.2.1 Festos e Talvagues 

 

Nesta análise assinalaram-se e hierarquizaram-se as principais linhas de água presentes na 

área em estudo, as cumeadas que definem as suas bacias hidrográficas, os principais 

centros de encontro e de distribuição, bem como as características fisiográficas das linhas 

estruturantes do relevo. 

 

A área em estudo, com uma orientação sensivelmente norte/sul, que se estende do 

Carregado até Soure e na qual se integram os corredores em estudo, insere-se 

predominantemente nas bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça, Lis e Mondego. 

Pequenas áreas a poente ocupam zonas de cabeceira das bacias hidrográficas do rio 
Arnoia, do rio Tornada e do rio S. Pedro. 

 

Em termos de cumeadas merece especial destaque pela sua grande definição fisiográfica, a 

que faz a separação de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Lis. 

Esta cumeada corresponde à linha de alturas que constitui a Serra dos Candeeiros. 

 

A bacia hidrográfica do rio Tejo ocupa, na área em estudo, a zona compreendida entre o 

início dos corredores em análise e Rio Maior. 

 

Nesta bacia hidrográfica as principais linhas de água presentes pertencem à margem direita 

do Tejo, destacando-se como principais afluentes o rio Ota e o rio Maior, que, na área em 

análise, se desenvolvem grosso modo de noroeste para sudeste. 

 

Em termos fisiográficos merecem especial referência, pela sua maior largura e abertura 

visual, os vales dos rios Ota e Judeu, e pelo encaixe mais acentuado, um troço do rio Maior 

que se desenvolve ligeiramente a norte da EN114. 

 

Para norte de Rio Maior, aproximadamente até Porto de Mós (a nascente) / Maceira (a 

poente), os corredores em estudo desenvolvem-se na bacia hidrográfica do rio de 
Alcobaça. Embora as linhas de água que integram esta bacia hidrográfica sejam de 

reduzida dimensão destacam-se, pela maior extensão do seu curso dois afluentes da sua 

margem direita: o rio Alcoa (denominado localmente por rio Mogo) e o rio da Areia ou de 
Alpedriz. 
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As características orográficas de parte da área desta bacia hidrográfica concorrem para que 

algumas das cumeadas que delimitam as linhas de água presentes tenham uma boa 

definição fisiográfica. Neste aspecto merecem especial referência a cumeada que ao longo 

da Serra dos Candeeiros delimita a nascente esta bacia hidrográfica, parte da cumeada que 

separa as bacias hidrográficas dos rios Alcoa e Alpedriz e um troço da cumeada que 

delimita a poente a bacia hidrográfica da ribeira da Fonte Santa, linha de água afluente à 

margem esquerda do rio Mogo. É sensivelmente nesta zona de festo que tem início a 

bifurcação dos corredores nascente e poente. 

 

Relativamente ao encaixe das linhas de água assinalam-se pequenos troços dos vales do 

rio Alcoa e da ribeira da Fonte Santa, entre a povoação do Carvalhal e Casais da Charneca. 

 

A bacia hidrográfica do rio Lis ocupa a área para norte da bacia do rio Alcobaça 

estendendo-se até à zona da Bidoeira/Barracão. 

 

O rio Lis, principal linha de água desta bacia hidrográfica, atravessa a zona em análise de 

SSE para NNO e corre, sensivelmente a partir de Cortes, num vale largo de fundo plano que 

apresenta a sua maior amplitude na zona de Barreiros / Regueira de Pontes, ligeiramente a 

norte da zona atravessada pelo eixo 2.1 (corredor poente). 

 

Pela maior expressão e largura de vale salientam-se também o rio Lena, linha de água que 

corre de sul para norte e aflui à margem esquerda do Lis próximo de Leiria, a ribeira dos 
Milagres e a ribeira do Sirol. 
 

A zona em que se desenvolve o corredor nascente, no troço compreendido entre o vale do 

rio Lena e a ribeira das Chitas, apresenta, devido ao relevo dobrado e vigoroso, algumas 

cumeadas fisiograficamente bem definidas (zona das serras da Barrozinha e Maunça) e 

algumas zonas de vale com algum encaixe, das quais se destaca o da ribeira do Vale da 

Abadia. 

 

A bacia hidrográfica do rio Mondego ocupa a zona norte do corredor em estudo, sendo as 

principais linhas de água presentes o rio Arunca, afluente da margem esquerda do 

Mondego e a ribeira de Carnide ou rio Pranto, linha de água afluente do Braço Sul do rio 

Mondego. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.272 

 

Na área em análise ambas as linhas de água têm desenvolvimento norte/sul e correm em 

vales de fundo plano e largo, com dimensão que, no caso da várzea do vale do Arunca 

chega, por vezes, a ultrapassar os mil metros de largura. 

 

O corredor onde se implantam os traçados em análise, desenvolve-se, na área desta bacia 

hidrográfica, sensivelmente na zona de cumeada que separa as duas linhas de água 

anteriormente referidas. 

 

No que se refere aos centros de encontro, verifica-se que, devido à pequena/média 

dimensão das linhas de água presentes ao longo dos corredores em estudo, a importância 

dos centros de encontro que ocorrem na região analisada é pouco significativa. 

 

Relativamente aos centros de distribuição, dada a existência de cumeadas que delimitam 

bacias hidrográficas importantes, tanto a nível regional como nacional, verifica-se que, na 

área em estudo, ocorrem centros de distribuição com algum significado. De entre estes 

destacam-se os seguintes: 

 

- Na proximidade da povoação de Paraventa encontram-se as cumeadas que dividem as 

bacias hidrográficas dos rios Tejo, Arnoia e Tornada. A sua localização numa zona de 

relevo colinar sensivelmente à cota 200, numa zona em que as cotas médias se situam 

no escalão hipsométrico dos 150/200 metros, conferem a este centro de distribuição 

alguma definição fisiográfica; 

- Ligeiramente mais para norte, próximo de Frei Domingos/Moinhos Novos, localiza-se o 

centro de distribuição onde se encontram as cumeadas que delimitam as bacias 

hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Tornada. O acentuado do relevo desta zona 

possibilita uma boa definição fisiográfica deste centro de encontro; 

- Na zona próxima à Portela das Salgueiras localiza-se o centro de distribuição das águas 

que drenam para as bacias hidrográficas dos rios Tejo, Alcobaça e Lis. A sua localização 

numa cumeada que se desenvolve ao longo da Serra dos Candeeiros, que atinge 

altitude próxima dos 500 metros, confere a este centro de distribuição uma grande 

importância visual, que se encontra associada a uma boa definição fisiográfica; 

- Próximo de Maceda o centro de distribuição das águas das bacias hidrográficas dos rios 

Lis, Alcobaça e S. Pedro. Apesar da sua importância fisiográfica, ocorre à cota 160/170, 
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numa zona de relevo plano a quase plano pelo que visualmente é praticamente 

imperceptível. 

 

 

4.8.2.2 Altimetria 
 

Para uma melhor percepção do relevo elaborou-se a carta de Síntese Fisiográfica da área 

em análise, tendo para o efeito sido considerados escalões de 50 em 50 metros (Desenhos 

n.º 13.1 e 13.2). 

 

Da análise da cartografia elaborada, verifica-se que a área em estudo apresenta uma 

variação altimétrica superior a 600 metros entre o ponto de cota mais baixa (cota 2 no Vale 

do rio da Ota, próximo da foz da ribeira do Alvarinho – limite sul da área em análise) e o 

ponto de maior altitude (cota 615 no marco geodésico Vale Grande – Serra dos 

Candeeiros). Verifica-se também que, de modo geral, o aumento de cotas se processa de 

forma gradual sendo as cotas médias, no corredor em estudo, inferiores a 200 metros. 

Excepções a esta situação ocorrem na Serra dos Candeeiros, na zona entre Porto de Mós e 

a ribeira do Sirol e na bacia hidrográfica do rio Tornada. Nestas áreas as cotas variam de 

forma brusca e são sempre superiores a 200 metros de altitude. 

 

De referir, por último, duas situações diferenciadas em termos de cotas de implantação dos 

eixos em estudo: 

 

- Áreas em que os eixos se implantam abaixo dos 100 metros: 

 A sul do corredor: sub-eixo 1.1.2, 1.2.1, parte do sub-eixo 1.2.2 e grande parte do 

sub-eixo 1.1.3. 

 Na zona central do corredor: sub-eixo 2.1.5. 

 A norte do corredor: a quase totalidade dos sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B, 2.5.3C. 

- Áreas em que os sub-eixos se implantam entre os 100 e os 200 metros: 

 Os restantes sub-eixos do Lote C1, implantam-se neste leque de altitudes, 

correspondendo a zona mais elevada (escalão dos 150 a 200 metros) à área 

compreendida entre rio Maior e Leiria. Esta extensa área será atravessada pelos 

seguintes sub-eixos: sub-eixo 1.1.4, 1.3.1,1.3.2, 1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.7, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 

2.10, 2.11 e a maioria do sub-eixo 2.2.4. A restante parte do traçado do sub-eixo 
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2.2.4, entre o km 26+500 e 27+500, atravessa uma área com altitude superior a 

200, atingindo o escalão dos 300 a 350 metros. 

 

 

4.8.2.3 Declives 

 

Dadas as características orográficas da área em análise, de grande contraste entre zonas 

planas e zonas muito inclinadas, que atingem por vezes o escarpado, elaborou-se 

cartografia temática onde se definiram sete classes de declive; 0-3%, 3-5%, 5-10%, 10-15%, 

15-25%, 25-45% e >45% (Desenhos n.º 13.1 e 13.2). 

 

A diferenciação deste número de classes de declive encontra-se relacionada com a 

diversidade orográfica presente, que decorre, em parte, da extensão da área de análise. 

 

Dentro das áreas de relevo plano diferenciou-se as zonas totalmente planas (0 a 3%), 

normalmente coincidentes com fundos de vale, planícies e planaltos, das situações, que 

embora de relevo quase plano (3 a 5%) correspondem à transição /início das encostas. 

 

Nas situações de relevo ondulado diferenciaram-se três escalões; 5 a 10%, 10 a 15% e 15 a 

25%. As zonas com declives de 5 a 10% correspondem a áreas de relevo ainda suave 

embora já com alguma inclinação enquanto que as zonas de declives entre os 15 e 25% 

apresentam já pendentes a tender para o muito inclinado. Na transição destes dois escalões 

encontram-se as áreas com declive entre os 10 e 15%. 

 

A forte presença e elevada inclinação da Serra de Candeeeiros levou-nos a optar pela 

individualização de dois escalões nas zonas em que o relevo é muito acentuado (>25%). Por 

essa razão foram cartografadas as áreas muito inclinadas (declives entre os 25 e 45%) e 

individualizadas aquelas em que o relevo tende já para o escarpado (inclinações >45%). 

 

A partir desta informação de detalhe e, apesar da zona em análise apresentar, conforme já 

referimos, relevo bastante diversificado foi possível sintetizar, de forma mais rigorosa e 

segura os diferentes tipos de relevo, agrupando manchas de grande dimensão, que 

apresentam no conjunto alguma homogeneidade orográfica.  
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Para essa síntese foram consideradas quatro situações de relevo distintas: 

 

- Zonas planas a quase planas; 

- Zonas de relevo ondulado suave; 

- Zonas de relevo colinar; 

- Zonas de relevo acentuado. 

 

Para uma mais fácil identificação cartográfica e descritiva de cada um dos tipos de relevo 

fez-se corresponder uma letra de acordo com o Quadro 4.8.1. 

 
Quadro 4.8.1 - Tipos de relevo 

Tipo de Relevo Classes de Declive predominantes Letra Associada 

Zonas planas a quase planas 0 a 3% e 3 a 5% A 

Zonas de relevo ondulado suave 5 a 10% B 

Zonas de relevo colinar 10 a 15% e com frequência 5 a 10% C 

Zonas de relevo acentuado 
15 a 25% (dominante) 

> 25% (com frequência) >45% (pontualmente)  
D 

 

Como zonas planas a quase planas (A) consideraram-se áreas em que predominam 

declives inferiores a 5% (maioritariamente entre 0 e 3%), destacando-se, com este tipo de 

relevo, as seguintes situações: 

 

- A1: Área mais a sul do corredor em estudo, que corresponde ao vale, de fundo largo e 

plano, do rio da Ota; 

- A2: Área compreendida entre rio Maior e Porto de Mós, limitada a nascente pelo relevo 

vigoroso da Serra dos Candeeiros e a poente pela linha de cumeada que delimita a 

bacia hidrográfica do rio Alcoa (rio Mogo) dos seus tributários, o rio da Ponte do Jardim e 

o rio Cós, e também pelo festo que faz a delimitação entre as bacias hidrográficas do rio 

Turquel (rio Seco) e do rio da Esperança. Esta área é atravessada pelos sub-eixos 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.10, 2.3.1, 2.2.2, 2.2.3, e por parte do 

eixo 2.3.2; 
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- A3: Zona que se estende para norte de Alpedriz até ao vale do rio Lis e que corresponde 

a uma área de transição para as areias do litoral, na qual se implantam parte dos sub-

eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.7; 

- A4: Zona localizada a norte do corredor em análise que corresponde ao amplo vale do 

rio Arunca e ao vale da ribeira de Carnide e que a sul se estende até à cumeada que 

separa a bacia hidrográfica destas duas linhas de água. 

 

Como zonas de relevo ondulado suave (B) consideram-se áreas com topografia que varia 

entre situações planas e encostas que em média não ultrapassam os 10% de inclinação. 

Com esta característica demarcou-se a seguinte situação: 

 

- B1: Área que se estende para norte da zona denominada por A1 até ao vale da ribeira 

da Amieira. Apesar da suavidade geral do modelado natural desta zona destacam-se, 

pela sua maior cota e declive mais acentuado o “Monte Redondo” e quatro colinas na 

envolvência da povoação de Quebradas. Esta área é atravessada pelos sub-eixos 1.1.2, 

1.2.1 e por parte do traçado dos sub-eixos 1.1.3 e 1.2.2. 

 

As zonas de relevo colinar (C) correspondem a situações morfológicas com grande 

diversidade de declive (do plano ao inclinado) mas em que os declives superiores a 15% 

ocorrem com grande frequência. Com este tipo de relevo demarcaram-se as seguintes 

situações: 

 

- C1: Área que se localiza para norte da ribeira da Amieira e se estende até à ribeira da 

Alvorinha sendo limitada a norte pela Área A2 e pelo início sul da Serra dos Candeeiros. 

Nesta área implantam-se parte dos sub-eixos 1.2.2 e 1.1.3. 

- C2: Área limitada a norte pela ribeira de Alpedriz, a sul e poente pelo rio da Castanheira 

e pala estrada que liga Aljubarrota a Cumeira (EN 8), a sudeste pela Área A2 e a 

nascente pelas encostas que, a este, delimitam o vale do rio Lena. Esta área é 

atravessada por parte dos sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.7, 2.3.2 e 2.2.4. 

- C3: Extensa área que se estende para norte da margem direita da ribeira do Sirol até ao 

final do corredor em estudo, é limitada a poente pelo terço inferior da encosta nascente 

do vale do rio Lis e envolve por completo a zona plana que denominámos por Área A4 

(Vale do rio Arunca / ribeira de Carnide). Nesta área implantam-se os sub-eixos 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3A, 2.5.3B, 2.5.3C, 2.4.1, 2.4.2, 2.1.6, e 2.11 e também parte dos sub-eixos 

2.1.5, 2.2.4, e 2.7. 
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As zonas de relevo acentuado (D) correspondem a situações de declive elevado, onde 

predominam inclinações compreendidas entre os 15 e os 25%, verificando-se também com 

alguma frequência declives entre os os 25% e 45% e pontualmente inclinações superiores a 

45%. Na área em estudo individualizam-se três áreas com este tipo de orografia: 

 

- D1: Esta área, que corresponde ao maciço calcário da serra dos Candeeiros, localiza-se 

entre Rio Maior e Porto de Mós e é limitada a poente pela zona plana identificada por 

A2. De todas as áreas incluídas nesta classe/tipo de relevo (D) esta zona é a que 

apresenta situações de maior inclinação ocorrendo, na encosta poente da Serra dos 

Candeeiros, entre a ribeira da Fonte Santa e Penedos Negros, uma mancha significativa 

de áreas com declives compreendidos entre os 25% e 45% que envolvem uma zona 

escarpada (declives >45%). Nenhum dos corredores do Lote C1 da Linha Ferroviária de 

Alta Velocidade irá atravessar esta zona. 

- D2: Zona localizada para norte da mancha anteriormente referida, limitada a sul pelas 

encostas da margem direita do rio Lena e a norte pela margem direita da ribeira do Sirol. 

Parte do sub-eixo 2.2.4 implanta-se nesta área. 

- D3: Esta área, que apresenta relevo ligeiramente menos vigoroso do que as duas 

referidas anteriormente, desenvolve-se para norte do vale da ribeira da Amieira até ao 

rio Castanheira. É limitada a nascente pela zona A2 (cumeada que, na área em estudo 

separa a bacia hidrográfica do rio Tornada das bacias hidrográficas do Tejo e do 

Alcobaça, cumeada que delimita a bacia hidrográfica do rio da Esperança e cumeada 

que define parte da bacia hidrográfica do rio Alcoa / Mogo) e, para norte de Alcobaça, 

por um troço da EN8. Apenas na zona de Aljubarrota esta área será atravessada por 

parte do sub-eixo 2.1.3. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.278 

 

4.8.2.4 Formas de relevo mais significativas 

 

Na Síntese Fisiográfica (Desenhos n.º 13.1 e 13.2), para além de todos os aspectos de 

relevo referidos nos pontos anteriores, assinalaram-se também situações que, por razões 

geomorfológicas, deram origem a formas de relevo particulares com importante valor 

paisagístico. 

 

Os elementos assinalados foram, de sul para norte, os seguintes: 

 

- Monte Redondo; 

- Relevo Tabular de Alcoentre; 

- Serra de Todo o Mundo; 

- Serra de Candeeiros; 

- Depressão da Ataíja. 

 

 

4.8.2.4.1 Monte Redondo 

 

Situado 2 km a oeste do km 2+500 do sub-eixo 1.2.1. este monte isolado de forma redonda 

(como o nome indica) e com uma altitude de 212 metros, destaca-se na paisagem 

envolvente constituindo uma importante referência visual. Corresponde a um prolongamento 

para NE de um maciço calcário, constituindo assim um afloramento calcário do Jurássico 

isolado no meio de formações sedimentares terciárias, cortado por importantes fracturas. 

 

 

4.8.2.4.2 Relevo tabular de Alcoentre 

 

A poente de Alcoentre, um afloramento do Complexo de vertebrados do Archino com 

intercalações calcárias, deu origem a um curioso relevo residual com superfície tabular, 

constituindo um exemplar típico de uma forma de relevo denominada “mesa”. Este relevo 

ocorre cerca de 1 km a oeste do km 10+500 do sub-eixo 1.2.2. 
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4.8.2.4.3 Serra de Todo o Mundo 

 

Cerca de 2 km a poente do km 21+000 do sub-eixo 1.2.2, ergue-se a serra de Todo o 

Mundo que atinge um altitude de 259 metros. Esta serra constitui o principal relevo entre a 

serra de Candeeiros (a norte) e a serra de Montejunto (a sul) e apresenta a originalidade de 

apresentar a forma de uma ferradura exibindo, para sul, onde apresenta maior desnível, um 

amplo anfiteatro que enquadra a localidade de Alguber. 

 

 

4.8.2.4.4 Serra de Candeeiros 

 

A serra de Candeeiros é uma das principais unidades geomorfológicas do Maciço Calcário 

Estremenho encontrando-se totalmente dentro dos limites do Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros. Esta serra, que se ergue de forma alongada e contínua numa extensão 

de cerca de 30 km entre a Aldeia do Alto da Serra, a sul (próximo de Rio Maior) e a Aldeia 

da Corredoura, a norte (junto a Porto de Mós), corresponde a uma dobra anticlinal de 

orientação NNE-SSW, cortada no seu flanco oriental. 

 

A vertente oeste desta serra é a que apresenta maior desnível, encontrando-se 

particularmente bem conservada, não interferindo nenhum dos eixos em estudo com a serra 

propriamente dita, mas apenas com o seu sopé ocidental. A maior aproximação à serra 

verifica-se no traçado do sub-eixo 1.3.1 ente os km 4+000 e 6+500. 

 

 

4.8.2.4.5 Depressão de Ataíja 

 

Com esta designação inclui-se a depressão da Ataíja, propriamente dita, e também um troço 

do Vale da Ribeira do Mogo e o Campo de Dolinas de Lagoa do Cão/Casal do Rei. Este 

conjunto constitui uma área proposta pela ADEPA (Associação para a Defesa e Valorização 

do Património Cultural da Região de Alcobaça) e pela Câmara  Municipal de Alcobaça, para 

classificação como Paisagem Protegida, nos termos do Decreto-Lei nº19/93, de 23 de 

Janeiro. 
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No interior da área proposta para classificação desenvolvem-se os sub-eixos, 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 e, parcialmente, os sub-eixos 2.1.3 (até ao km 8+100), 2.2.3 (até ao km 

10+600), 2.3.2 (até ao km 8+000), 2.8.2 (a partir do km 4+000) e eixos 2.9 (a partir do 

km 1+500) e 2.10 (a partir do km1+900). 

 

A depressão de Ataíja corresponde a uma importante área deprimida talhada em terrenos 

fortemente carbonatados integrados no Maciço Calcário Estremenho. Trata-se de uma área 

onde a elevada permeabilidade do substrato se traduz num deficiente encaixe da rede 

hidrográfica, sendo escassa a importância da drenagem superficial.  

 

Esta suave depressão, que se estende entre Casal do Rei e Casais de Santa Teresa, 

encontra-se escavada no sopé ocidental da serra de Candeeiros, apresenta uma forma 

alongada que se desenvolve paralelamente à serra, entre esta e uma crista de ligeiras 

elevações. 

 

Entre Lagoa do Chão e Casal do Rei, encontra-se um campo de dolinas de formas e 

dimensões variadas, não excedendo os 100 m de diâmetro e só excepcionalmente 

ultrapassando 10 m de profundidade. Este conjunto constitui um dos campos de dolinas 

sobre o Jurássico superior mais interessantes do país. 

 

O vale do rio Mogo apresenta o seu troço mais encaixado entre Carvalhal e Chiqueda, 

(sendo atravessado na zona mais a norte pelo sub-eixo 2.1.3, ao km 6+500), sendo 

caracterizado, morfologicamente, por escarpas altas nas curvas côncavas dos meandros e 

escadarias de cornija em estrato nas vertentes convexas. Neste vale encontram-se também 

presentes grutas (algumas são estações arqueológicas), distribuídas em dois núcleos, a 

norte e a sul da estrada entre Carvalhal e Ataíja de Baixo. 

 

 

4.8.3 Análise visual da paisagem 
 

Com base na análise do relevo, uso do solo, fotografia aérea e reconhecimento de campo, 

procedeu-se à caracterização visual da paisagem da área em estudo, tendo para o efeito 

sido elaborada a seguinte cartografia: 

 

- Análise Visual e Unidades de Paisagem (Desenhos n.º 14.1 a 14.9); 
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- Áreas de Maior Visibilidade (Desenhos n.º 15.1 a 15.9). 

 

Para além da cartografia, referida efectuou-se também um levantamento fotográfico que 

retrata as principais características paisagísticas dos corredores em estudo (ver Anexo 

4.8.1). A localização dos pontos de tomada das fotografias encontra-se assinalada na carta 

de Análise Visual (Desenhos n.º 14.1 a 14.9). 

 

 

4.8.3.1 Análise visual 

 

Na carta de Análise Visual e Unidades de Paisagem (Desenhos n.º 14.1 a 14.9) inclui-se a 

delimitação das unidades de paisagem presentes na área em estudo e os elementos que, 

em termos paisagísticos, determinam os aspectos visuais mais marcantes da paisagem em 

apreciação. Os elementos cartografados foram os seguintes: 

 

- Elementos físicos que funcionam como limites visuais (linhas de cumeada mais elevadas 

e encostas fisiograficamente mais marcadas) dos quais se destaca, pela sua maior 

importância, a Serra de Candeeiros; 

- Os pontos de vista notáveis, que correspondem a locais de cota elevada a partir dos 

quais é possível obter vistas panorâmicas e que coincidem por vezes com miradouros 

mais ou menos formalizados. Na zona em análise os mais importantes localizam-se a 

norte e sul da linha de cumeada que delimita a encosta poente da Serra de Candeeiros 

(marco geodésico do Cabeço Grande e Cabeço dos Três Moinhos, respectivamente) e 

sensivelmente a meio destes dois pontos (marco geodésico de Candeeiros). Um outro 

ponto de vista importante situa-se a uma cota relativamente baixa (+/- 170m) 

corresponde a uma zona onde se implanta um cruzeiro e localiza-se relativamente 

próximo da povoação do Juncal, na zona de transição entre duas unidades de paisagem 

– Colinas de Alcobaça e Encostas do Vale do Cós; 

- As vias, aglomerados populacionais e outras áreas construídas com maior visibilidade 

sobre os corredores em estudo. Neste aspecto evidencia-se como de maior 

acessibilidade visual sobre o corredor a área correspondente ao sopé da Serra de 

Candeeiros, na zona que se estende aproximadamente entre Venda das Raparigas (a 

sul) e Tremoceira (a norte); 

- Áreas industriais e outras infra-estruturas que, pela sua dimensão e/ou tipo de uso a que 

estão sujeitas associado à localização em que se implantam, correspondem a zonas que 
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apresentam impacte visual negativo. De entre estas situações assinala-se a base aérea 

da Ota, a área industrial (CLC) junto à EN366/Ameixoeira, a zona industrial de Pombal 

(parque industrial Manuel da Mota), a zona de Maceira e as zonas de extracção de 

inertes que surgem um pouco ao longo de todo o corredor, embora pela quantidade e/ou 

dimensão apresentem maior impacte as que se localizam na zona da Serra de 

Candeeiros, no vale e encostas do rio Maior e a pedreira da Roussa; 

- A vegetação que, pelas suas características ecológicas e paisagísticas, apresenta maior 

interesse (galerias ripícolas que acompanham as margens de algumas das linhas de 

água, manchas dispersas de carvalhal e de montado e bosquetes de pinheiro manso). O 

montado e o pinheiro manso surgem no troço sul do corredor (aproximadamente até Rio 

Maior) e o carvalhal, que se desenvolve para norte, assume especial importância no 

sopé da serra de Candeeiros entre Mata de Baixo/Venda das Raparigas e Ataíja de 

Baixo. 

 

Para além destes importantes elementos, sob o ponto de vista paisagístico, cartografaram-

se também, com base na informação disponível no Corine Land Cover e no seu cruzamento 

com os ortofotomapas e reconhecimento local, as grandes manchas de ocupação do solo. 

 

A informação foi sintetizada e agrupada nas seguintes classes de uso do solo: 

 

- Áreas urbanas - O corredor em análise apresenta mairitariamente povoamento disperso 

e pouco estruturado em termpos urbanos. Apenas Leiria e Pombal apresentam alguma 

consistência e consolidação urbana sendo ai possível delimitar, na sua envolvente, 

áreas de cariz peri-urbano. 

- Áreas agrícolas - As manchas agrícolas, foram subdivididas, individualizando-se dois 

grandes grupos: culturas arvenses e áreas ocupadas com culturas arbóreas e arbustivas 

(pomares, olivais e vinhas). Nas áeras ocupadas com culturas arvenses diferenciaram-

se as culturas de sequeiro (nas quais se incluíram as pastagens) das manchas 

ocupadas com culturas de regadio (áreas de maior intensificação cultural e que ocupam, 

predominantemente, os vales mais férteis). 

- Áreas florestais - Ocupam a grande maioria da área do corredor e são constituídas 

predominantemente por povoamentos, extremes ou mistos, de pinheiro bravo e 

eucalipto. Embora existam também algumas manchas de pinheiro manso, sobro e 

carvalho, estas áreas foram integradas, conforme refrimos, nas manchas de vegetação 

com interesse paisagístico. 
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- Matos - As manchas de matos localizam-se, predominantemente, nas encostas da Serra 

dos Candeeiros. 

 

 

4.8.3.1.1 Unidades de paisagem 

 

O corredor em estudo insere-se, de acordo com um estudo elaborado pela Universidade de 

Évora para a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(Cancela D’Abreu et al, 2004), em seis grandes unidades de paisagem: 

 

- Oeste Interior (Bucelas / Alenquer); 

- Oeste; 

- Colinas do Ribatejo; 

- Colinas de Rio Maior / Ota; 

- Serras de Aire e Candeeiros; 

- Beira Litoral. 

 

Embora o estudo referido nos dê, em termos globais, um primeiro enquadramento das 

principais unidades de paisagem que, a nível nacional (trabalho elaborado à escala 

1:250.000), são atravessadas pelos corredores em análise, o estudo da área em apreço, a 

uma escala de maior detalhe, requer uma definição de maior pormenor das unidades de 

paisagem a considerar. Nesse sentido convêm ter presentes os conceitos de paisagem e de 

unidade de paisagem. 

 

Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área 

de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem 

através dela de forma semelhante" (Forman e Godron, 1986) e que é “resultante da 

combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem” (Pitte, 1983). 

 

Unidade de paisagem é um conceito que considere não apenas "áreas limitadas pelo 

relevo ou outros elementos, no interior da qual todas os pontos são vistos mutuamente” 

(Neuray, 1982) mas também aquelas em que a paisagem apresenta certa homogeneidade 

em relação ao relevo, geologia e humanização. 
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Tendo como base o estudo referido, os conceitos atrás enunciados, a análise efectuada e a 

escala de trabalho, considerou-se que o corredor em estudo atravessa as seguintes 

unidades de paisagem: 

 

- Charneca da Bacia Terciária do Tejo; 

- Zona de Policultura de Aveiras; 

- Serra de Candeeiros; 

- Sopé da Serra de Candeeiros; 

- Colinas do Alcobaça; 

- Zona de Transição Candeeiros – Montejunto; 

- Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral; 

- Encostas do Vale do Cós; 

- Colinas de Porto de Mós; 

- Beira Litoral de Pombal a Leiria; 

- Vales dos rios Arunca, Lis e Lena e das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide. 

 

 
4.8.3.1.1.1 Unidades de paisagem presentes 

 

4.8.3.1.1.1.1 Charneca da Bacia Terciária do Tejo 

 

A charneca da Bacia Terciária do Tejo compreende zonas de relevo ondulado com solos de 

natureza arenosa, com um coberto vegetal em que predominam povoamentos mistos de 

sobro e pinheiro bravo. 

 

Esta unidade é atravessada por linhas de água, por vezes com bastante encaixe, com 

alguns focos de erosão das margens devido ao declive e natureza dos solos de areia pouco 

agregada, convertendo-as em verdadeiros barrancos que, na generalidade, se encontram 

desprovidos de galeria ripícola; é de salientar a ribeira do Archino que se destaca por 

apresentar um vale de fundo mais largo e plano, com aproveitamento agrícola. 

 

Assume, ainda, uma expressão marcante nesta unidade a colina designada por Monte 

Redondo que ressalta do relevo ondulado por se tratar de uma colina perfeita e de cota mais 

elevada que a do relevo envolvente. Integra-se também nesta unidade a Tapada da Torre 
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Bela que, como o topónimo indica, se trata de uma propriedade murada em todo o seu 

limite, onde actualmente o coberto vegetal é dominado pelos povoamentos florestais de 

eucalipto. 

 

Nesta unidade, pela sua amplitude e expressão, podemos destacar o Vale da Ota e o Vale 
do Judeu como sub-unidades. Estes vales, de fundo amplo e plano que atravessam a 

charneca, o primeiro fazendo a transição para a Lezíria do Tejo e o segundo na zona 

centro/norte desta unidade de paisagem, têm aproveitamento agrícola, contrastando 

fortemente com a envolvente de relevo ondulado e de ocupação florestal. 

 

 

4.8.3.1.1.1.2 Zona de Policultura de Aveiras 

 

Esta unidade ocupa áreas de relevo ondulado suave em substrato geológico de calcário 

miocénico lacustre, na charneira entre o Maciço Calcário Estremenho e a Lezíria do Tejo, 

apresenta uma expressão singular de pequena propriedade, policultura e povoamento 

disperso com grande afinidade estrutural e funcional com o tipo de paisagem que 

caracteriza o Oeste e a chamada Região Saloia.  

 

Nota-se, no entanto, uma tendência de transformação progressiva da zona em “quintinhas” 

que vão perdendo a sua função agrícola e assumindo um carácter exclusivamente 

habitacional, com proliferação de moradias, dormitório de população que já não tem 

actividade no sector primário e que diariamente se desloca a Lisboa para aí trabalhar. 

 

 

4.8.3.1.1.1.3 Serra dos Candeeiros 

 

Esta unidade de grande expressão e projecção vertical, subindo abruptamente das cotas 

médias de 200m para os 600m, apresenta-se como um relevo alongado em forma de 

cordilheira, orientado nordeste-sudoeste, que integra o Maciço Calcário Estremenho. 

 

Encostas escarpadas de grande impacte visual onde alternam grandes áreas cobertas por 

formações naturais arbustivas densas, de médio e grande porte, com áreas de grande 

aridez causadas pela ocorrência de grande número de pedreiras de exploração de calcários. 
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O interesse paisagístico e singular das serras deste Maciço Calcário levou à sua 

classificação como Parque Natural (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros). 

 

A grande diferença altimétrica existente entre esta serra e a restante área em análise 

concorre para que esta unidade de paisagem funcione como uma referência visual com 

grande presença regional e permite da sua cumeada um domínio visual, amplo e total, sobre 

a envolvência. 

 

 

4.8.3.1.1.1.4 Sopé da Serra dos Candeeiros 

 

O Sopé da Serra de Candeeiros corresponde a uma unidade de paisagem alongada que se 

estende na base das escarpas da serra. Apresenta um relevo plano ou quase plano e cotas 

médias que rondam os 150-200 metros. 

 

Tem um povoamento disperso de grande densidade que alterna com áreas agrícolas, de 

parcelamento de pequenas dimensões, ocupadas com policultura. Muitas parcelas 

encontram-se muradas com muros de pedra seca, característicos da paisagem agro-pastoril 

do Maciço Calcário Estremenho.  

 

Destacam-se nesta unidade, pelo seu encaixe, os vales do rio Mogo e do rio Seco. É, no 

entanto, o vale do rio Mogo aquele que assume uma expressão mais marcante por ter as 

suas encostas em grande parte cobertas por densa vegetação natural arbóreo-arbustiva de 

carvalhal. 

 

A particularidade de algumas das áreas presentes nesta unidade de paisagem tem motivado 

estudos, promovidos pela Câmara Municipal de Alcobaça, no sentido da sua classificação. 

 

 

4.8.3.1.1.1.5 Colinas de Alcobaça 

 

Esta unidade integra-se na transição entre a Beira Litoral e a região do Oeste, apresentando 

grande afinidade com a tipologia de paisagem desta última. 
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Trata-se de uma zona de relevo colinar de baixa altitude a que se sobrepõe um mosaico 

cultural diversificado assente na pequena propriedade, no parcelamento de pequena 

dimensão e na policultura baseada na horto-fruticultura, cuja tradição remonta às práticas 

culturais introduzidas pelos monges agrários da ordem de Cister, fundadores do Mosteiro de 

Alcobaça. 

 

Nesta paisagem, de povoamento disperso, mas denso, existem também pequenas parcelas 

de olival e de pastagem e alguns resquícios de vegetação natural ao longo dos cursos de 

água e nas situações de encosta com maior declive. 

 

Encontram-se, também, alguns corredores residuais de compartimentação das parcelas 

com canavial largo, o qual também acompanha algumas linhas de drenagem natural. 

 

 

4.8.3.1.1.1.6 Zona de Transição Candeeiros – Montejunto 

 

Esta é uma área que se destaca como uma zona de cotas mais baixas entre o relevo 

vigoroso da serra de Candeeiros e a serra de Montejunto, com cotas médias na classe 

altimétrica dos 100-200 metros, integrada nas formações geológicas características do 

Maciço Calcário Estremenho. 

 

Nesta unidade predominam os povoamentos florestais de produção com espécies de 

crescimento rápido (pinhal bravo e eucaliptal). As zonas agrícolas desta unidade localizam-

se na pequena propriedade da envolvência dos aglomerados habitacionais e nas várzeas 

das ribeiras da Amieira e de Abuxanas. 

 

 

4.8.3.1.1.1.7 Zona de Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral 

 

Esta unidade compreende áreas de baixa altitude e de relevo ondulado suave, com 

encostas pouco declivosas e festos pouco marcados, a que se sobrepõe 

predominantemente um uso florestal, remetendo-se o mosaico de uso agrícola para as 

periferias dos aglomerados urbanos que se apresentam num povoamento de tipo 
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concentrado, em núcleos já com alguma dimensão, atestando uma relação forte com o 

desenvolvimento industrial da zona. 

 

Esta característica do povoamento contrasta com os pequenos aglomerados e o 

povoamento disperso, mas por vezes denso, de outras unidades confinantes em que o 

sector agrícola tem preponderância. 

 

Tem particular impacte nesta unidade o complexo industrial da cimenteira de Maceira do Lis 

que se destaca na paisagem, até grandes distâncias. 

 

 

4.8.3.1.1.1.8 Encostas do Vale do Rio de Cós 

 

Esta pequena unidade de paisagem estende-se por uma faixa alongada que ocupa as 

encostas do rio Cós e vai até à zona da Batalha. 

 

Trata-se de uma zona de relevo ondulado suave, de meia encosta com predomínio de 

aproveitamento agrícola diversificado, em parcelamento de pequena dimensão. 

 

O povoamento desta unidade encontra-se predominantemente concentrado em 

aglomerados de pequena dimensão. O terço superior das encostas e as zonas de festo 

encontram-se ocupados com povoamentos florestais e integram já a unidade que 

designámos por “Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral”. 

 

 

4.8.3.1.1.1.9 Colinas de Porto de Mós 

 

Esta unidade, de relevo acidentado, embora menos vigoroso do que as serras adjacentes, 

faz a transição das Serras de Aire e Candeeiros para os planaltos de Santo António, S. 

Mamede e plataforma de Fátima (Ribeiro, Lautensach, Daveau, 1987).  

 

Manchas agrícolas abandonadas, pousios e pastagens dominam esta paisagem onde 

também se destacam alguns povoamentos florestais. As manchas agrícolas com 

parcelamento de pequena dimensão e de culturas diversas ocupam algumas encostas mais 
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suaves e vales mais largos onde também se afirmam as maiores concentrações de áreas 

sociais. 

 

Esta unidade de paisagem funciona na continuidade da Serra dos Candeeiros como limite 

visual de importância regional e permite, dos pontos de cota mais elevada, panorâmicas 

para a paisagem envolvente. 

 

Merece referência especial, pelo seu valor patrimonial, o Castelo de Porto de Mós. 

 

 

4.8.3.1.1.1.10 Beira Litoral de Pombal a Leiria 

 

O relevo desta unidade caracteriza-se por um ondulado suave a moderado, com uma 

altitude média entre os 50-100 metros, elevando-se um pouco na zona de Leiria, onde 

também se encontra o relevo mais movimentado. 

 

Destacam-se, assim, algumas situações planálticas e os vales de alguns cursos de água 

(rios Arunca, Lis e Lena e ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide) que considerámos como 

subunidades dentro desta grande unidade de paisagem. 

 

As características do relevo, a natureza arenosa dos solos e o clima moderado pela 

influência do Atlântico que lhe fica próximo, apenas separado pela extensa faixa dos pinhais, 

que desde há séculos revestem as areias da planície litoral, favorecem o uso florestal que 

ocupa grande parte das encostas e dos cimos, sendo dominantes o pinhal bravo e o 

eucaliptal. 

 

Apenas há a referir as grandes manchas de vegetação natural, predominantemente 

arbustiva de médio e grande porte, onde se destaca um coberto arbóreo muito disperso de 

carvalhos e alguns pinheiros mansos, que revestem as encostas da ribeira das Chitas, 

viradas ao quadrante norte. Embora já se verifique um certo avanço de manchas de 

eucaliptal nestas encostas, as formações naturais, de grande biodiversidade, ainda são 

prevalecentes. 
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Na envolvência de Pombal merece destaque uma vasta zona industrial que se demarca 

plenamente da malha urbana. Na envolvente de Leiria a indústria não parece tão 

concentrada, aparecendo em áreas mistas de indústria, comércio e habitação, formando 

inúmeros aglomerados satélites de Leiria. 

 

 

4.8.3.1.1.1.11 Vales dos Rios Arunca, Lis e Lena e das Ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide  

 

Estas subunidades de paisagem destacam-se da grande unidade que é a Beira Litoral, 

apresentam uma grande afinidade de características pois são, no corredor em análise, vales 

largos, de fundo plano, que originam várzeas de grande capacidade de uso agrícola, onde 

alternam culturas arvenses, pastagens, forragens, vinhas, pomares e hortas. 

 

Os cursos de água desenham-se na várzea, envolvidos por galerias ripícolas, dando um 

carácter mais naturalizado a uma paisagem intensamente humanizada, cujo mosaico 

cultural é de pequena dimensão e fortemente geometrizado. 

 

Em termos visuais estes vales são abarcados, longitudinalmente, em grande extensão a 

partir das suas encostas, enquanto que transversalmente os mais largos (Arunca e Lis) 

pouco ultrapassam os mil metros. 

 

 
4.8.3.1.1.2 Valor cénico da paisagem 

 

O valor cénico (qualidade visual) de uma paisagem é um parâmetro bastante subjectivo de 

quantificação, subjectividade inerente à forma de interpretação do território por parte do 

observador e que se encontra relacionada, entre outros aspectos, com a sua formação 

profissional, o seu grau cultural e a sua região de origem. 

 

É, no entanto, relativamente consensual que o valor de uma paisagem é tanto mais elevado 

quanto maior for a diversidade e o contraste de situações presentes, melhor adequação e 

equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas potencialidades e maior número de 

possibilidades houver para usufruir visual e fisicamente essa paisagem. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.291 

A subjectividade desta classificação é, no entanto, mais facilmente atenuada quando 

estamos em presença de diferentes tipos/unidades de paisagem pois nesses casos é 

possível estabelecer valores comparativos minorando-se, assim, a importância do valor 

absoluto atribuído a cada uma das unidades por si. 

 

No que se refere à sensibilidade/fragilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o 

grau de afectação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada acção 

exterior, a sua avaliação reveste-se já de uma maior objectividade. 

 

Ao conceito de sensibilidade/fragilidade visual, opõe-se um outro, designado por capacidade 

de absorção visual, que corresponde à maior ou menor aptidão que uma paisagem possui 

para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas qualidades 

visuais (Bombim, 1991). 

 

Os parâmetros usualmente considerados para a definição da capacidade de absorção visual 

das unidades de paisagem são: 

 

- Forma / Morfologia que corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, sendo as 

suas características dependentes do tipo e forma de relevo (plano, declivoso, ondulado, 

de vale, de encosta, de colina, montanhoso, etc.) e da ocorrência de aspectos 

visualmente significativos (afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, cristas, etc.). 

Dentro deste parâmetro, considera-se que as situações de maior diversidade de relevo 

apresentam maior capacidade de absorção visual e maior valor estético, em oposição às 

zonas de relevo mais plano e maior dimensão, bem como às de inclinação mais 

acentuada que são mais sensíveis visualmente. Também as paisagens com maior 

grandiosidade de escala têm maior capacidade de absorção. 

- Uso do Solo ou seja, o modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas 

agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. 

Neste item assume especial importância, de entre outros aspectos, a diversidade dos 

estratos em presença (árvores, arbustos, herbáceas), a sua distribuição e densidade, o 

contraste cromático, bem como a presença de elementos do património construído ou 

"natural" e outros elementos estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, socalcos, 

galerias ripícolas, etc.). 
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Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual está 

relacionada com: 

 maior densidade da vegetação; 

 maior contraste cromático; 

 maior dimensão/porte da vegetação; 

 maior diversidade de estratos vegetais. 

- Visualização, que corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é 

apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade e distribuição dos 

potenciais observadores, o tipo de relevo e de ocupação do solo (definidores da 

dimensão da bacia visual). 

Considera-se como de maior capacidade de absorção paisagens com menor facilidade 

de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação e também as 

com menor amplitude e profundidade de vistas. 

 

Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que: 

 

- As unidades de paisagem designadas por e “Vales dos Rios Arunca, Lis e Lena e das 
Ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide”, dadas as suas características de relevo e uso 

de solo, correspondem a áreas com grande ou média amplitude visual, encontram-se 

expostas a partir de aglomerados populacionais e de vias de circulação que as 

atravessam, apresentam uma sensibilidade elevada e uma capacidade de absorção 

visual baixa a média. 

- A “Charneca da Bacia Terciária do Tejo”, caracterizada pelo seu carácter contido, com 

alguma variedade nos estratos de vegetação, embora pouco diversificado em termos 

específicos, tem uma vulnerabilidade visual baixa a média e uma capacidade de 

absorção visual elevada a média. Às sub-unidades presentes nesta unidade de 

paisagem (Vale da Ota e Vale do Judeu) atribuiu-se uma sensibilidade média a elevada 

e uma baixa a média capacidade de absorção visual. 

- As unidades de paisagem designadas por “Zona de Policultura de Aveiras” e “Sopé 
da Serra de Candeeiros”, apesar de corresponderem a situações de relevo plano a 

ondulado, apresentam-se visualmente um pouco subdivididas e com alguma diversidade 

paisagística, resultante da dispersão do povoamento e das características de uso do 

solo que assenta predominantemente em policultura praticada em propriedade de 

pequena dimensão. Por estas razões atribui-se a estas unidades sensibilidade média e 

também média capacidade de absorção visual. 
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- À Serra dos Candeeiros, pela sua forte presença visual, decorrente, de entre outros 

factores, da grande diferença altimétrica com a paisagem envolvente, do vigor do seu 

relevo e um uso do solo em que o predomínio do estrato arbustivo contrasta com 

situações de solo nu e pedregoso, atribui-se uma elevada sensibilidade visual e uma 

baixa capacidade de absorção visual. 

- O relevo colinar das unidades de paisagem designadas por “Colinas de Alcobaça” e 

“Colinas de Porto de Mós” confere-lhes uma multiplicidade de sub-espaços visuais que, 

embora inter-visíveis dos pontos de maior altitude, correspondem a bacias visuais de 

pequena/média dimensão. Esta subdivisão de espaços decorrente das condições 

orográficas naturais é ainda acentuada pelas características de uso do solo (povoamento 

disperso, policultura e resquícios de vegetação natural). Por estas razões atribui-se um 

valor médio quer à sensibilidade visual quer à capacidade de absorção visual destas 

unidades de paisagem. 

- Às unidades de paisagem designadas por “Zona de Transição Candeeiros – 
Montejunto”, “Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral” e “Beira 
Litoral de Pombal a Leiria”, caracterizadas pelo seu carácter relativamente fechado e 

contido, devido à predominância de povoamentos florestais de baixa diversidade 

especifica, atribui-se baixa a média sensibilidade visual e uma capacidade de absorção 

visual elevada a média. 

- A unidade de paisagem designada por “Encostas do Vale do Cós”, devido à sua 

situação fisiográfica de encosta e ao uso predominantemente agrícola do solo – 

características que lhe conferem uma relativa uniformidade de relevo e de coberto 

vegetal – é de fácil apreensão visual e permite obter enfiamentos visuais de grande 

amplitude. Estas características paisagísticas levam-nos a atribuir-lhe uma média a 

elevada sensibilidade e uma média a baixa capacidade de absorção visual. 

 

Quanto à qualidade visual da paisagem presente, considerando a subjectividade que lhe 

está inerente e a caracterização efectuada para a área em estudo atribuiu-se a valoração 

apresentada no Quadro 4.8.2. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.294 

 
Quadro 4.8.2 - Qualidade visual das unidades de paisagem presentes 

Unidade de Paisagem Qualidade Visual 

Charneca da Bacia Terciária do Tejo 

Vale da Ota e Vale do Judeu (sub-unidades) 

Média / Baixa 

Média 

Zona de Policultura de Aveiras Média / Baixa 

Serra de Candeeiros Média 

Sopé da Serra de Candeeiros Média / Elevada 

Colinas do Alcobaça Média / Elevada 

Zona de Transição Candeeiros – Montejunto Baixa 

Transição do Vale do Lis / Lena para as Areias do Litoral Baixa 

Encostas do Vale do Cós Baixa 

Colinas de Porto de Mós Média 

Beira Litoral de Pombal a Leiria Baixa 

Vales dos rios Arunca, Lis e Lena e das ribeiras dos Milagres, Sirol e Carnide Média / Elevada 

 

Os valores atribuídos são decorrentes do princípio da que o valor de uma determinada 

paisagem é tanto mais elevado quanto maior for a diversidade / contraste de situações 

presentes, melhor adequação e equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas 

potencialidades e maior for a sua acessibilidade visual. 

 

Embora subjacente a este princípio estejam critérios subjectivos, considera-se que: 

 

- O maior ou menor contraste de uma paisagem é-lhe conferido fundamentalmente pelo 

relevo e uso do solo, sendo o valor mais elevado atribuído a paisagens que apresentem 

situações de grande contraste entre zonas planas e declivosas, maior variedade de 

extratos vegetais (árvores, arbustos, herbáceas) e contraste entre espaços abertos 

(clareiras) e fechados (matos e matas).  

- A adequabilidade do uso do solo às suas características biofísicas é outro aspecto 

importante na qualidade visual de uma paisagem, uma vez que o correcto ordenamento 

do território é o garante do equilíbrio ecológico do território e quanto mais equilibrado for 

um espaço, maior a sua riqueza e valor. 

 

Em síntese, consideramos que da multiplicidade de situações topográficas e de tipologias de 

uso do solo resultam sub-espaços mais contrastantes e ricos, ecológica e visualmente, uma 

vez que, para além da diversidade biofísica que lhes é conferida pelos aspectos referidos, 
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não se tem, de um único lanço de vista, a percepção total do espaço e apenas de alguns 

pontos de cota mais elevada se obtêm vistas panorâmicas para a multiplicidade dos sub-

espaços presentes. 

 

O Quadro 4.8.3 explicita, de forma sintética, os critérios subjacentes à atribuição dos valores 

de sensibilidade visual, capacidade de absorção visual e qualidade visual a cada uma das 

unidades de paisagem presentes. 

 

 

4.8.3.2 Visualização 

 

Para além da carta de análise visual da paisagem elaborou-se também, com base no 

modelo digital do terreno, cartografia (Desenhos n.º 14.1 a 14.9) onde se assinalaram as 

zonas a partir das quais é possível visualizar os corredores em estudo. 

 

Da análise da cartografia efectuada pode constatar-se que a quase totalidade dos 

corredores se desenvolve em zonas com elevada visibilidade a partir da envolvente próxima, 

correspondendo as zonas menos visíveis aos troços que se desenvolvem nas unidades de 

paisagem que designámos por Charneca da Bacia Terciária do Tejo e Zona de Transição 

Candeeiros / Montejunto. 

 

Convém, no entanto, salientar a pouca fiabilidade da informação constante nesta cartografia 

uma vez que a sua elaboração, efectuada por meios automáticos com base no modelo 

digital do terreno, tem apenas subjacente as características orográficas da zona. 

Efectivamente, o facto desta análise automática ter apenas em consideração o relevo 

atravessado, não permitindo o seu cruzamento com outros factores, nomeadamente com a 

ocupação actual do solo, concorre para que a delimitação cartográfica das áreas visíveis 

seja muito superior ao que na realidade se irá verificar, uma vez que mesmo situações onde 

existem povoamentos florestais ou outras manchas de vegetação com porte e densidade 

significativas, que funcionem como barreira visual, aparecem cartografadas como zonas 

visíveis. 
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Quadro 4.8.3 - Valoração das unidades de paisagem 

Unidades de Paisagem 

Componentes Biofísicas e Visuais 
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Geomorfologia C A A C A A B C C C B C A 

Topografia B B B C A C B C C B B C A 

Uso actual do solo B C C C B B B B B C B B B 

Diversidade / Valor das formações 

vegetais 
C C C B C B B C C C B C C 

Acessibilidade Visual B A B C A B B C C B B C A 

Intervisibilidade B A A B A B A C C A B C A 

Qualidade Visual 1/2 2 2 2/1 2 2/3 2/3 1 1 1 2 1 2/3 

Absorção Visual 2/3 1/2 1/2 1 1 2 2 2/3 2/3 2/1 2 2/3 1/2 

Sensibilidade Visual 1/2 2/3 2/3 2 3 2 2 1/2 1/2 2/3 2 1/2 1/2 

 

 

 

racterísticas das componentes consideradas: 

Elemento muito valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

Elemento valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

Elementopouco valorizador das características visuais da unidade de paisagem 

lor atribuído: 

Baixo 

Médio 

Elevado 
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4.9 QUALIDADE DO AR 
 

4.9.1 Metodologia 
 

Os impactes do projecto na qualidade do ar têm dois níveis geográficos claramente distintos: 

 

- Um local, relativo às operações de construção da via ferroviária; 

- Outro global, associado à fase de exploração, ao contribuir para a redução de emissões 

de gases com efeitos de estufa motivada pela substituição dos modos de transporte 

aéreo e rodoviário pelo ferroviário. 

 

A metodologia seguida para esta caracterização compreendeu: 

 

- Identificação dos receptores sensíveis próximos dos locais onde se irão desenvolver as 

principais intervenções (corredores) através da análise da fotografia aérea, cartografia e 

levantamentos efectuados em trabalho de campo; 

- Identificação e caracterização das principais fontes poluentes determinantes para a área 

de estudo; 

- Caracterização da qualidade do ar com base das disposições da legislação nacional, 

apresentando, valores quantitativos de concentração de poluentes atmosféricos na área 

de implementação do projecto; 

- Caracterização dos parâmetros meteorológicos relevantes que possam afectar a 

dispersão de poluentes, nomeadamente de partículas. 

 

 

4.9.2 Identificação dos receptores sensíveis potencialmente afectados 
 

A área de implantação dos corredores dos eixos apresenta uma ocupação muito 

diversificada, atravessando áreas predominantemente florestais, agrícolas e áreas com 

características semi-urbanas, aproximando-se por vezes de aglomerados urbanos. 

 

Na análise efectuada, e tendo em consideração que os potenciais impactes neste tipo de 

projectos resultam de acções na fase de construção, considerou-se como receptores 

sensíveis, por ordem decrescente de importância, áreas com ocupação unicamente humana 
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(edifícios de habitação), áreas sensíveis do ponto de vista ecológico e áreas agrícolas e 

florestais. 

 

A localização das habitações encontra-se pormenorizada no capítulo 4.10 (Ruído e 

Vibrações). 

 

O Troço Alenquer(Ota) / Pombal atravessa algumas áreas de elevada sensibilidade 

ecológica, consideradas como potenciais receptores sensíveis. No Quadro 4.9.1 

apresentam-se as áreas de elevada sensibilidade ecológica potencialmente afectadas pelos 

corredores em estudo. 

 
Quadro 4.9.1 - Áreas de elevada sensibilidade ecológica atravessadas 

Áreas de elevada sensibilidade Eixo/sub-eixo que afecta a área sensível 

Serras de Aire e Candeeiros (Parque Natural e Sítio de 

Importância Comunitária) 

Sub-eixos 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 2.2.3, 2.3.2, 

2.8.1, 2.8.2, 2.9 e 2.10 

Serra de Porto de Mós Eixo 2.2 

Sistema da Ribeira do Mogo Sub-eixo 2.1.3 

Sítio Azabuxo - Leiria (Sítio Sítio de Importância Comunitária) Sub-eixo 2.2.4 

Áreas de montado (Vale da rib.ª da Ameixoeira) Eixo 1.1 e 1.2 

Áreas de montado: encosta norte da rib.ª da Amieira, Vala da 

Loba 
Eixo 1.2 

Mata da Curvachia Eixo 2.2 

 

Tal como foi referido, as áreas florestais e agrícolas envolventes constituem, igualmente, 

receptores sensíveis potencialmente afectados durante a fase de construção do projecto. 

Uma vez que este tipo de ocupação é generalizado em todos os eixos, não se considerou 

relevante a sua identificação pormenorizada. 

 

 

4.9.3 Identificação e caracterização das principais fontes poluentes 
 

A identificação das fontes poluentes implica necessariamente dois níveis de análise com 

diferentes significados, o nacional e o regional / local. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.299 

 

4.9.3.1 Nível nacional 

 

A nível nacional, optou-se por analisar o inventário nacional de emissões de poluentes 

atmosféricos efectuado anualmente pelo Instituto do Ambiente (IA). 

 

A Comunidade Europeia (CE), enquanto parte integrante da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas, apresenta anualmente inventários sobre os gases 

com efeito de estufa (GEE) e outros poluentes atmosféricos emitidos nos seus Estados-

Membros, de acordo com a Decisão do Conselho n.º 280/2004/CE. Este diploma legal 

refere-se aos mecanismos de monitorização das emissões de GEE no espaço comunitário e 

de implementação do Protocolo de Quioto. Estes inventários são elaborados com base na 

compilação dos inventários nacionais apresentados pelos Estados-Membros. 

 

Em Portugal, o IA é a entidade responsável pela realização anual dos inventários nacionais 

de emissões de poluentes atmosféricos, submetendo-os à CE. 

 

Actualmente, encontram-se disponíveis os dados apresentados na submissão 2006, 

referente ao período 1990-2004, bem como o respectivo relatório explicativo das 

metodologias e informação de base subjacentes a essa submissão, os quais constituem as 

fontes de informação utilizadas na presente caracterização. 

 

Os dados submetidos correspondem a estimativas de seis poluentes atmosféricos com 

efeito estufa incluídos no Anexo A do Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4); óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e 

hexafluoreto de enxofre (SF6), bem como estimativas de óxidos de enxofre (SOx) e de GEE 

indirectos (gases que embora não tenham influência directa nas alterações climáticas 

afectam a formação ou destruição dos GEE), tais como, o monóxido de carbono (CO), os 

óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM).  

 

As fontes de emissão consideradas estão agrupadas em seis grandes sectores: Energia 

(que agrega as industrias de produção de energia, as indústrias transformadoras e a 

construção, os transportes, entre outros), Processos Industriais, Utilização de Solventes e 

Outros Produtos, Agricultura, Alteração do Uso do Solo e Florestação e Resíduos. 
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Em 2004, as emissões nacionais de GEE, excluindo as emissões de CO2 resultantes da 

alteração do Uso do Solo e Florestação, foram estimadas em cerca de 84,4 Mton CO2eq, 

representando um aumento de cerca de 41% em relação aos níveis de emissão estimados 

para 1990. Considerando o limite máximo estabelecido para o aumento das emissões de 

GEE em Portugal até 2010, 27% relativamente aos valores registados em 1990, no período 

entre 1990-2004 o aumento registado situa-se cerca de 21,8% acima do valor pretendido 

para este período. 

 

Assim, e apesar dos efeitos positivos produzidos pela implementação de algumas medidas, 

tais como a introdução do gás natural (1997), a nova unidade termoeléctrica de ciclo 

combinado de gás natural (1999), a instalação progressiva de unidades de co-geração, o 

aumento da eficiência energética e tecnológica dos processos industriais e a melhoria da 

qualidade dos combustíveis, a evolução nacional registada nos níveis de emissão dos 

diversos poluentes atmosféricos aponta para o seu aumento, mesmo que nos últimos anos, 

tivesse sido a uma taxa mais moderada. 

 

A Energia é de longe o sector com maiores emissões, representando 72% do total de 

emissões em 2004, e apresentando um aumento de 51,2% durante o período de 1990-2004. 

As indústrias de Produção de Energia e os Transportes são as duas fontes de emissão mais 

importantes representando, respectivamente, 25,3% e 23,8% do total de emissões. Estes 

valores reflectem a grande dependência do país de combustíveis fósseis para a produção 

de electricidade (a qual continua a crescer devido ao aumento contínuo das necessidades 

eléctricas) e para a circulação dos transportes. 

 

As fontes poluentes associadas aos Transportes, e especialmente o tráfego rodoviário, 

apresentam um dos crescimentos mais acentuados. No período de 1990-2004, as emissões 

resultantes destas fontes aumentaram aproximadamente 99,4%, devido ao crescimento do 

parque automóvel e das deslocações rodoviárias, traduzindo o aumento dos rendimentos 

familiares e o grande investimento nacional efectuado nas infra-estruturas rodoviárias na 

década de 90. 

 

A Agricultura é a segunda fonte mais importante de emissões de GEE, representando 9,8% 

das emissões totais. Os Processos Industriais e os Resíduos representaram, 

respectivamente, 8,7% e 9,4% das emissões nacionais em 2004, apresentando um aumento 

de aproximadamente 53,5% (Processos Industriais) e 12,5% (Resíduos) no período 1990-
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2004. O sector dos Solventes e Outros Produtos representa menos de 1% das emissões 

totais, correspondendo essencialmente as emissões de COVNM. 

 

No Quadro 4.9.2 apresentam-se as estimativas das emissões nacionais de GEE por sector 

no período de 1990-2004. De acordo com os valores apresentados, as emissões 

aumentaram em todos os sectores considerados, excepto no caso do Uso do Solo e 

Florestação. 

 

A grande maioria das emissões de GEE correspondem ao CO2, que em 2004, representava 

cerca de 77,9% do total do potencial de aquecimento global (PAG) dos GEE. O CH4 e o N2O 

ocupavam, respectivamente, o segundo e terceiro lugares, representando cerca de 14,5% e 

7,1% das emissões totais. As principais fontes de emissão de CH4 correspondem ao 

tratamento de resíduos e à agro-pecuária. Por seu lado, o N2O resulta essencialmente das 

actividades agrícola e agro-pecuária. 

 

Os restantes GEE (onde se incluem HFCs e SF6) representavam em 2004 uma ínfima 

fracção das emissões totais, cerca de 0,4%. No período em análise não foi considerada a 

ocorrência de emissões de PFCs. 

 

No Quadro 4.9.3 apresentam-se as estimativas das emissões nacionais de GEE por 

poluente no período de 1990-2004. Pela análise das estimativas apresentadas, os níveis de 

emissão de todos os GEE aumentaram com excepção do caso dos PFCs por não ocorrerem 

emissões. 
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Quadro 4.9.2 - Evolução das emissões de GEE, por sector (1990-2004) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Sector 

CO2 equivalente (Gg) 

Variação 
1990-2004 

Energia 40.169 41.968 46.328 44.944 45.548 48.913 46.348 49.010 53.357 60.647 59.189 60.440 64.441 60.011 60.752 + 51,2% 

Processos 

industriais 
4.626 4.600 4.370 4.224 5.031 5.782 5.536 6.220 6.465 6.170 6.042 6.551 6.957 6.901 7.100 + 53,5% 

Solventes e 

outros produtos 
220 234 243 236 256 256 275 285 290 285 290 304 312 318 320 + 45,7% 

Agricultura 7.878 7.993 7.855 7.745 7.985 8.059 8.360 8.238 8.219 8.324 8.577 8.414 8.473 7.866 8.240 + 4,6% 

Uso do solo e 

florestação 
3.818 2.753 486 -115 -1.260 -1.615 -3.100 -3.345 -3.894 -3.407 -3.796 -3.610 -4.138 8.209 -2.455 - 164,3% 

Resíduos 7.061 7.266 7.379 7.592 7.938 8.174 8.228 8.522 8.884 9.179 8.274 7.888 8.102 8.091 7.944 + 12,5% 

Total (a) 63.771 64.815 66.661 64.625 65.495 69.569 65.647 68.930 73.321 81.198 78.575 79.986 84.147 91.395 81.900 + 28,4% 

Legenda: (a) - Emissões de CO2 incluindo as resultantes da alteração do uso do solo e florestação. 
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Quadro 4.9.3 - Evolução das emissões de GEE, por poluente (1990-2004) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Poluente 

CO2 equivalente (Gg) 

Variação 
1990-2004 

CO2 (a) 43.366 45.181 49.326 47.925 49.138 53.131 50.258 53.543 58.234 64.894 63.762 65.017 69.250 64.600 65.717 + 51,5% 

CH4 11.379 11.733 11.557 11.579 12.087 12.520 12.530 12.716 13.292 13.507 12.457 12.330 12.663 13.105 12.365 + 8,7% 

N2O 5.377 5.412 5.374 5.282 5.554 5.706 6.003 6.003 5.755 6.174 6.154 6.169 6.291 5.784 6.032 + 12,2% 

HFCs NE NE NE 1 2 10 19 33 53 92 139 172 214 301 358 +100% 

PFCs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

SF6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 + 89,1% 

Total (a) 60.123 62.328 66.260 64.790 66.784 71.370 68.812 72.299 77.337 84.671 82.517 83.693 88.423 83.795 84.476 + 40,5% 

Legenda: (a) - Emissões de CO2 excluindo as resultantes da alteração do uso do solo e florestação;   NE – Não Estimado 
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No que respeita aos GEE indirectos (CO, NOx, COVNM) e aos óxidos de enxofre (SOx), no 

período de 1990-2004 verificou-se um aumento das emissões de NOx e COVNM (10,5% e 

6,4%, respectivamente) e uma diminuição das emissões de CO e SOx (-23% e -35,7%, 

respectivamente). 

 

O sector Energia constitui, uma vez mais, a origem mais significativa de emissões destes 

poluentes atmosféricos. No caso dos COVNM é de realçar igualmente o contributo 

significativo dos sectores Processos Industriais e Solventes. Dentro deste sector, os 

Transportes são responsáveis pela fatia mais significativa de emissões de CO, NOx e 

COVMN, representando, respectivamente, 45,5%, 40,1% e 18,3% dos totais estimados para 

este sector no ano de 2004. 

 

As emissões de SOx resultam essencialmente das indústrias produtoras de energia (60,5% 

das emissões totais em 2004) e das indústrias transformadoras (21,4% das emissões totais 

em 2004), as quais constituem os maiores consumidores de combustíveis fósseis. A 

redução verificada nas emissões deste poluente, no período em análise, resultam da 

aplicação de medidas de controlo dos resíduos de combustíveis mais rigorosas e da 

introdução, em 1997, do gás natural e seu crescente uso. 

 

 

4.9.3.2 Nível regional e local 

 

A área de estudo caracteriza-se por uma ocupação predominantemente rural mas com 

algumas pólos industriais com importância regional, no que respeita à afectação da 

qualidade do ar. As principais fontes poluentes são a Central Termoeléctrica do Ribatejo e 

antiga Central do Carregado, do Grupo EDP, Energias de Portugal, e as cimenteiras de 

Cibra-Pataias e Maceira-Lis, ambas da Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.. 

 

Relativamente às emissões atmosféricas das duas cimenteiras, o Relatório Ambiental de 

2002 da Secil apresenta os valores de emissão de partículas, monóxido de carbono, óxidos 

de azoto dióxido de enxofre, COV e metais pesados, Figuras 4.9.1 e 4.9.2. 
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Forno 2 Forno 3 

Figura 4.9.1 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Cibra-Pataias 

Nota – Para os parâmetros partículas e NOx os valores são monitorizados em contínuo. Para os restantes 
poluentes são medições pontuais. 

 

 
Forno 5 Forno 6 

Figura 4.9.2 - Valor médio das emissões atmosféricas (2000, 2001 e 2002), fábrica de Maceira-Lis 

Nota – Para os parâmetros partículas e NOx os valores são monitorizados em contínuo. Para os restantes 
poluentes são medições pontuais. 

 

Para além destas grandes unidades industriais existem ainda várias zonas industriais cujas 

emissões são comparativamente inferiores, classificadas como fontes poluentes 

essencialmente locais. 
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Das zonas industriais identificadas destacam-se a de Vila Nova da Rainha, a da Benedita, a 

da Marinha Grande, onde se localizam fábricas de moldes e de vidro, a de Leiria, onde se 

localiza uma fábrica de caixas de cartão do Grupo Portucel Soporcel, fábricas de ração e 

depósitos de materiais de construção e a do Parque Industrial Manuel da Mota, em Pombal, 

onde se localiza a indústria de celuloses moldadas. 

 

Os poluentes associados à combustão industrial e aos processos de produção são o 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, COVNM, óxidos de azoto, dióxido de enxofre e 

partículas. 

 

A mais importante fonte de emissão de partículas é constituída pelas pedreiras existentes ao 

longo de todos os eixos em estudo. No Anexo 4.3.2 enumeram-se as pedreiras existentes 

na área de estudo. 

 

Como fonte essencialmente local, refira-se, ainda, o tráfego rodoviário responsável pela 

emissão de monóxido de carbono, óxidos de azoto, metais pesados e partículas. As 

principais vias existentes na área de estudo são a A1, A8, IC2 e EN1.  

 

 

4.9.4 Caracterização da qualidade do ar 
 

Para a caracterização da qualidade do ar procedeu-se à avaliação, de acordo com a 

legislação nacional em vigor, dos dados relativos ao ano civil de 2004 obtidos nas estações 

de monitorização da qualidade do ar do Carregado e de Casais Novos, pertencentes à Rede 

Privada da Central Termoeléctrica do Ribatejo, e na estação de monitorização de Ervedeira, 

pertencente à Rede de Qualidade do Ar do Centro da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro). 

 

No Quadro 4.9.4 apresenta-se a localização das três estações utilizadas na caracterização 

da qualidade do ar. 
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Quadro 4.9.4 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar 

Coordenadas UTM (ED50) 
Nome Localização 

X Y 

Carregado Concelho de Alenquer, freguesia do Carregado 502 740 4 319 400 

Casais Novos Concelho de Alenquer, freguesia de Alenquer (Sto. Estevão) 502 680 4 320 640 

Ervedeira Concelho de Leiria, freguesia de Coimbrão 509 351 4 419 430 

 

Os dados das estações do Carregado e de Casais Novos foram fornecidos pela EDP 

Produção – Gestão da Produção de Energia, S.A.. Os dados da estação de Ervedeira estão 

disponíveis no site do IA. 

 

As estações do Carregado e de Casais Novos são influenciadas pelas emissões 

provenientes da Central Termoeléctrica do Ribatejo e antiga Central do Carregado, 

caracterizando a qualidade do ar na parte inicial da área de estudo. A estação de Ervedeira 

é uma estação de fundo, sem fontes identificadas, caracterizando razoavelmente a 

qualidade do ar da restante área de estudo. 

 

A classificação da qualidade do ar da área de estudo teve como base a metodologia do 

Índice da Qualidade do Ar (IQar), tal como se encontra descrita no site do IA. 

 

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos 

poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala 

de cores (Quadro 4.9.5) sendo os poluentes com a concentração mais elevada os 

responsáveis pelo índice IQar. 

 

O grau de degradação da qualidade do ar estará dependente da pior classificação verificada 

entre os diferentes poluentes considerados, pelo que, o IQar será definido a partir do pior 

dos qualificativos entre os poluentes considerados. 

 

O índice foi concebido de modo a também ponderar a margem de tolerância e a sua 

diminuição prevista na legislação. Por isso a classificação do índice adapta-se todos os anos 

até 2005 ou 2010, consoante os poluentes em questão, altura em que deixa de existir 

margem de tolerância e em que o valor limite fica fixo. 
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Quadro 4.9.5 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto (aplicável para 2004) 

CO (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3) SO2 (µg/m3) Poluente em 
causa/Classificação Min Máx Min Máx Min Máx Min  Máx  Min  Máx  

Mau 12000 - 400 - 240 - 120 - 500 - 

Fraco 10000 11999 260 399 180 239 55 119 380 499 

Médio 7000 9999 140 259 120 179 35 54 210 379 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 

 

No Anexo 4.9.1 apresentam-se os gráficos com as máximas horárias diárias das três 

estações em análise, para o ano civil de 2004.  

 

Nos Quadros 4.9.6 e 4.9.7 apresenta-se a classificação, de acordo com o índice IQar, para 

as três estações de monitorização da área de estudo. 

 
Quadro 4.9.6 - Qualidade do ar nas estações do Carregado e Casais Novos segundo o IQar 

Poluente Estação do Carregado Estação de Casais Novos 

Dióxido de azoto (NO2) Médio Muito Bom 

Partículas inaláveis em suspensão (PM10) Fraco Fraco 

Dióxido de enxofre (SO2) Muito Bom Médio 

Classificação final Fraco Fraco 

 

Quadro 4.9.7 - Qualidade do ar nas estações de Ervedeira segundo o IQar 

Poluente Estação de Ervedeira 

Dióxido de azoto (NO2) Muito Bom 

Ozono (O3) Fraco 

Partículas inaláveis em suspensão (PM10) Fraco 

Dióxido de enxofre (SO2) Muito Bom 

Classificação final Fraco 

 

Segundo a metodologia do IQar, em 2004, a qualidade do ar na parte inicial da área de 

estudo inseria-se na classe Fraco, sendo o poluente condicionante dessa classificação as 

partículas inaláveis em suspensão. 
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A qualidade do ar na restante área de estudo inseria-se também na classe Fraco, sendo os 

poluentes condicionantes dessa classificação o ozono e as partículas inaláveis em 

suspensão. 

 

A legislação em vigor estabelece os valores limite para as concentrações do dióxido de 

azoto, partículas em suspensão e dióxido de enxofre (Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de 

Abril) e os valores alvo para as concentrações de ozono no ar ambiente (Decreto-Lei n.º 

320/2003, de 20 de Dezembro). 

 

Nos Quadros 4.9.8 e 4.9.9 apresenta-se a análise da conformidade legal da qualidade do ar 

nas estações do Carregado, Casais Novos e Ervedeira. 

 
Quadro 4.9.8 - Verificação dos limites legais nas estações do Carregado e Casais Novos 

N.º de vezes superior ao valor limite 
Poluente Decreto-Lei n.º 111/2002 

Carregado Casais Novos 

260 µg/m3 (média horária) 0 0 
Dióxido de azoto (NO2) 

52 µg/m3 (média ano civil) 0 0 

55 µg/m3 (média 24 horas) 

8 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes em 

cada ano) 

4 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes em 

cada ano) 

Partículas inaláveis em 

suspensão (PM10) 

41,7 µg/m3 (média ano civil) 0 0 

380 µg/m3 (média horária) 0 0 Dióxido de enxofre 

(SO2) 125 µg/m3 (média 24 horas) 0 0 
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Quadro 4.9.9 - Verificação dos limites legais na estação de Ervedeira 

Poluente 
Decreto-Lei 
n.º 111/2002 

N.º de vezes superior 
ao valor limite 

Decreto-Lei 
n.º 320/2003 

N.º de vezes superior 
ao valor limite 

260 µg/m3 (média 

horária) 
0 - - 

Dióxido de azoto 

(NO2) 52 µg/m3 (média 

ano civil) 
0   

Ozono (O3) - - 

120 µg/m3 

(média octo-

horária)* 

13 (este valor pode ser 

excedido 25 dias ao 

ano) 

55 µg/m3 (média 

24 horas) 

2 (este valor pode ser 

excedido 35 vezes ao 

ano) 

- - Partículas 

inaláveis em 

suspensão (PM10) 41,7 µg/m3 (média 

ano civil) 
0   

380 µg/m3 (média 

horária) 
0 - - 

Dióxido de enxofre 

(SO2) 125 µg/m3 (média 

24 horas) 
0 - - 

* - valor alvo para 2010. 

Como se pode observar nos resultados apresentados nos quadros anteriores, embora os 

valores limite das partículas inaláveis e do ozono, no caso da estação de monitorização de 

Ervedeira, sejam ultrapassados diversas vezes, nunca é excedido o número de vezes que o 

limite pode ser infringido. 

 

Pela necessidade de comparar a qualidade do ar na área de estudo com o resto do país, 

uma vez que as estações indicadas não abrangem grande parte de área de estudo, 

recorreu-se igualmente aos resultados da campanha de medição das concentrações de 

dióxido de azoto (NO2) e dióxido de enxofre (SO2), com base no uso de tubos de difusão, 

desenvolvida a nível nacional, no âmbito do protocolo de colaboração entre o IA e a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

 

O princípio do método utilizado para a amostragem do dióxido de enxofre e do dióxido de 

azoto, tubos de difusão, assenta no facto destes poluentes atmosféricos serem 

quimiadsorvidos pela trietanolamina como iões (SO3
2-, SO4

2- e NO2
-, respectivamente). As 

concentrações dos iões sulfito e sulfato são depois medidas por cromatografia iónica, 
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enquanto o ião nitrato é analisado pela mesma técnica ou por espectrofotometria, na banda 

do espectro visível. 

 

O princípio da difusão molecular não se adapta a matéria particulada, pelo que os poluentes 

chumbo, partículas sedimentáveis, PM10 e PM2,5 não foram analisados. 

 

A comparação das concentrações obtidas durante a campanha (concentrações médias 

obtidas durante um período de exposição de 7 dias) com os valores limite da legislação não 

se afigura adequada, uma vez que os valores estabelecidos nas normativas legais referem-

se a concentrações obtidas para diferentes períodos de amostragem com diferentes 

probabilidades de ocorrência, através de outros métodos de medição. 

 

Nesse projecto foram realizadas duas campanhas de monitorização num período de duas 

semanas cada. A 1ª campanha decorreu em dois períodos consecutivos, entre 17 e 31 de 

Julho de 2000, a 2ª campanha decorreu entre 7 e 21 de Maio de 2001. Com estas 

campanhas foi possível, através de interpolação dos pontos de amostragem, obter um mapa 

de isolinhas de concentração de dióxido de enxofre e de dióxido de azoto para Portugal 

continental, Figura 4.9.3. 

 

Como é possível verificar na Figura 4.9.3, para a área de estudo, obtiveram-se 

concentrações entre 4 e 25,3 µg/m3 para o NO2 e entre 0,7 e 2 µg/m3 para o SO2. 

 

De acordo com referências bibliográficas sobre a matéria (MA, 2000 e WHO, 1987), os 

níveis naturais de NO2 no ar variam entre 0,4 e 9,4 µg/m3. As concentrações de SO2 no ar, 

para áreas com características rurais, estão compreendidas entre 5 e 25 µg/m3, embora, 

ocasionalmente, já tenham sido observados valores superiores. 

 

Pela análise do mapa foi possível inferir que as concentrações obtidas para o NO2 são, no 

início do projecto, potencialmente elevadas. Para o dióxido de enxofre as concentrações são 

baixas em toda a área de estudo. 

 

Em síntese, na área de estudo a qualidade do ar é globalmente razoável, com alguns 

valores de concentração de partículas inaláveis em suspensão e ozono acima do aceitável, 

sendo fraca no início do projecto devido à existência de grandes unidades industriais, como 
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a Central Termoeléctrica do Ribatejo e antiga Central do Carregado, e de vias rodoviárias 

com tráfego muito intenso (A1 e IC2). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.9.3 - Isolinhas de concentração de dióxido de azoto (a) e dióxido de enxofre (b) para 

Portugal Continental  
(área de estudo assinalada a vermelho) 

Fonte: Instituto do Ambiente, 2002 

 

4.9.5 Meteorologia 
 

A velocidade e a direcção do vento são os parâmetros meteorológicos, a par com a 

precipitação, com papel determinante nos fenómenos de emissão, transporte e dispersão de 

partículas – principal poluente da fase de construção. 

 

Nos pontos 4.2.3.2 e 4.2.3.6 foram analisados, respectivamente, a precipitação e o regime 

de ventos da área de estudo. 
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4.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 
 

4.10.1 Introdução 
 

Um dos parâmetros relevantes no aumento do nível sonoro do ruído, emitido pelo tráfego 

ferroviário, é a velocidade de circulação das composições. É assim evidente a importância 

da componente ruído, nos Estudos de Impacte Ambiental de ferrovias de alta velocidade, 

onde os vários factores influentes deverão ser integrados para melhor equacionar e 

consequentemente minimizar potenciais impactes negativos. 

 

São as características da fonte de ruído, o meio de propagação e a recepção que marcam a 

influência de um empreendimento ruidoso no ambiente sonoro das áreas envolventes. É a 

recepção, consubstanciada na percepção pelos receptores que determina potenciais 

situações de incomodidade. 

 

Relativamente às fontes de ruído, as contribuições mais significativas para o aumento do 

nível sonoro provêm do contacto roda/carril e do ruído aerodinâmico. À data, e para 

velocidades até cerca de 300 km/h, sobrepõe-se o ruído do contacto roda/carril e, a partir 

dessa velocidade, o ruído aerodinâmico. 

 

São de salientar os esforços efectuados, no sentido de tornar as composições ferroviárias 

cada vez menos ruidosas, com sucesso significativo, nomeadamente no que se refere ao 

ruído resultante do contacto roda/carril. As composições do TGV mais recentes emitem 

aproximadamente menos 10 dB(A) que as correspondentes à 1ª geração. 

 

No que se refere à propagação, há que ter em conta as características do caminho de 

transmissão assim como as condições meteorológicas. O caminho de transmissão é um 

aspecto de fácil modelação sendo de maior dificuldade as condições meteorológicas, dada a 

sua variabilidade e frequência de ocorrência. 

 

Estudos efectuados no sentido de avaliar a incomodidade resultante da percepção de ruídos 

de infra-estruturas de transporte, revelaram, da parte dos receptores, uma maior tolerância 

ao ruído do tráfego ferroviário. Efectivamente, admite-se que o seu carácter intermitente o 
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torna mais tolerante, logo menos incomodativo, relativamente a fontes de ruído com carácter 

contínuo. 

 

Geralmente associada à componente ruído, no que se refere às vias de tráfego ferroviário, 

surge também a componente vibrações. 

 

Os factores que influenciam os níveis de vibração, resultantes de um sistema ferroviário, 

relacionam-se com a fonte de vibração, com o caminho de propagação das vibrações e com 

as características dos edifícios onde se encontram os receptores. 

 

Relativamente à fonte de vibração é relevante a importância da velocidade, da suspensão 

do veículo, e do sistema de suporte dos carris. 

 

No que se refere à propagação de vibrações, desempenha grande importância o tipo de solo 

e camadas subjacentes. É expectável que os níveis de vibração sejam mais elevados em 

solos argilosos rígidos do que em solos arenosos, existindo entre estes dois tipos inúmeras 

variações, que têm dificultado a construção de modelos de previsão fiáveis. 

 

Uma vez que a vibração e o ruído propagado através do solo são geralmente avaliados em 

termos de exposição dos receptores que se encontram dentro dos edifícios, a propagação 

da vibração através destes deverá ser considerada. Cada edifício possui diferentes 

características, relativamente à vibração estrutural mas, em termos gerais, quanto maior a 

massa do edifício  menores os níveis de vibração provenientes do solo. 

 

 

4.10.2 Enquadramento legal 
 

4.10.2.1 Ruído 

 

A avaliação do impacte na componente acústica resultante da implementação de uma via de 

tráfego é efectuada com base no Artigo 14º e Artigo 15º, para a fase de construção e no 

Artigo 19º para a fase de exploração, do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. A aplicação do novo articulado encontra-se 

condicionada à delimitação, no território nacional, das Zonas Sensíveis e das Zonas Mistas 

[alíneas v) e x) do Artigo 3º], da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do Artigo 6º). 
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Uma vez que, à data actual esta classificação ainda não foi concretizada, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se os valores definidos no n.º 3 do Artigo 

11º, de 63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln. 

Embora as intenções mencionadas, tomou-se como pertinente identificar os locais com 

ocupação considerada sensível nomeadamente escolas, igrejas, cemitérios, etc. 

 

 

4.10.2.1.1 Fase de construção 

 

Relativamente à fase de construção dever-se-á considerar o estabelecido no Decreto-Lei n.º 

221/2006 de 8 de Novembro, que “estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões 

sonoras de equipamento para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da 

conformidade, de regras sobre marcação do equipamento, de documentação técnica e de 

recolha de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a 

protecção da saúde e bem estar das pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso 

do mercado desse equipamento” e os Artigos 14º e 15º, abaixo resumidos. 

 
Artigo 14º 

Actividades ruidosas temporárias 

 

É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20 e as 8 horas, de escolas, durante o respectivo horário de funcionamento e de 

hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º 

Licença especial de ruído 

 

O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 

excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de 

ruído pelo respectivo município. 

Quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito 

nos receptores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente 

exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 
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4.10.2.1.2 Fase de exploração 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á considerar o estabelecido no Artigo 19º do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), abaixo resumido. 

 
Artigo 19º 

Infra-estruturas de transporte 

 

As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada em 

vigor do presente Regulamento, estão sujeitas aos valores fixados no artigo 11.º 

que determina, para zonas não classificadas, os seguintes limites 

a) Lden ≤ 63 dB(A) 

b) Ln ≤ 53 dB(A) 

Prevê ainda este artigo que, quando comprovadamente esgotadas as medidas de 

redução na fonte de ruído e no meio de propagação, e desde que não subsistam 

valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os valores 

limite, podem ser adoptadas medidas nos receptores sensíveis que proporcionem 

conforto acústico acrescido no interior dos edifícios. Estas medidas podem 

caracterizar-se no aumento do isolamento sonoro de fachada. 

 

 

4.10.2.2 Vibrações 

 

4.10.2.2.1 Enquadramento 

 

Apesar das similitudes entre as componentes ruído e vibrações, as respectivas análises têm 

de ser diferenciadas: ainda que ambas correspondam a um movimento oscilatório, o ruído 

propaga-se através do ar, e a vibração através do solo, onde as diferentes constituições 

(rochoso/não rochoso), e as diferentes fundações dos edifícios, fazem com que seja mais 

difícil medir e prospectivar a componente vibrações. Tal facto justifica, possivelmente, a 

actual não existência de um quadro legal limitativo para vibrações, no que concerne à 

incomodidade para os seres humanos, existindo apenas, e só, recomendações 

bibliográficas. Assim, a análise do impacte na componente vibrações será efectuada com 

base em recomendações normativas e bibliográficas. 
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4.10.2.2.2 Critérios de avaliação 

 

Para além da percepção como vibrações, há que considerar que a estimulação mecânica 

transmitida aos edifícios, normalmente através das fundações, poderá dar lugar ao 

estabelecimento de campos sonoros, determinando alterações da componente acústica do 

ambiente, que se poderão traduzir em incomodidade para os percipientes, desde que, 

obviamente, estes estímulos apresentem componentes no domínio do audível, com 

intensidades susceptíveis de darem lugar a incomodidade auditiva, o que assume maior 

relevância, obviamente, no interior dos edifícios. 

Assim, a avaliação deverá incidir sobre a percepção como vibração e a percepção como 

ruído. 

 

 

4.10.2.2.3 Percepção como vibrações 

 

Apresentam-se, nos Quadros 4.10.1 e 4.10.2, os valores admissíveis de 1.4 vezes a 

velocidade eficaz da vibração, medida no local, respectivamente quanto à incomodidade 

para seres humanos nas suas habitações, ou em locais de trabalho intelectual, e quanto a 

danos estruturais, segundo recomendações LNEC. O factor de multiplicação 1.4 encontra-se 

definido na Norma ISO 2631-2: 1989 "Evaluation of human exposure to whole-body vibration 

– Part 2: Continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz)". 

 
Quadro 4.10.1 - Incomodidade para seres humanos (vibrações) 

v = 1.4 x vef [mm/s] Sensação 

v ≤ 0.15 Nula 

0.15 < v ≤ 0.4 Perceptível, suportável para pequena duração 

0.4 < v ≤ 1.5 Nítida, incómoda, podendo afectar as condições de trabalho 

v > 1.5 Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho 

Nota: Componente vertical, ou horizontal se esta for a mais significativa 
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Quadro 4.10.2 - Danos estruturais em edifícios (vibrações) 

v = 1.4 x vef [mm/s] Danos 

v ≤ 5 Praticamente nulos 

5 < v ≤ 10 Queda de cal, especialmente em edifícios antigos 

10 < v ≤ 30 Fendilhação ligeira nos revestimentos 

30 < v ≤ 60 Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias 

v > 60 Danos consideráveis; possibilidade de fendilhação da estrutura de betão armado 

Nota: Componente vertical, ou horizontal se esta for a mais significativa 

 

 

4.10.2.2.4 Percepção como ruído 

 

De acordo com algumas medições efectuadas no interior de edifícios junto a vias férreas, e 

a outros empreendimentos geradores de vibrações, verifica-se que o estabelecimento de 

campos sonoros perceptíveis ocorre sensivelmente a partir do limite de 0.03 mm/s, que 

representa o valor eficaz de velocidade, calculado para a gama das frequências baixas do 

domínio do audível. 

 

Apresenta-se, no Quadro 4.10.3, a sensibilidade humana para níveis de ruído, quando 

resultantes de vibrações, com máximos espectrais próximos de 30 Hz ou 60 Hz. Os valores 

apresentados permitem corroborar o limite de 0.03 mm/s e constam da bibliografia 

disponível(1). 

                                                      
(1) U.S. Department of Transportation. Federal Railroad Administration - High-Speed Ground Transportation Noise and 
Vibration Impact Assessment, Washington, 1998 
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Quadro 4.10.3 - Sensibilidade humana a diferentes níveis de ruído com origem em vibrações 

Nível de Ruído RMS - Nível de 
Velocidade de 

Vibração 
Frequências 

baixas(1) 
Frequências 

médias(2) 

Sensibilidade humana 

65 dBV 25 dB(A) 40 dB(A) 

Limiar de percepção para a maior parte dos humanos. Som de 

baixas frequências geralmente inaudível e de médias 

frequências excessivo para áreas sossegadas como espaços de 

dormir. 

75 dBV 35 dB(A) 50 dB(A) 

Fronteira entre quase imperceptível e distintamente perceptível. 

Vibrações resultantes de comboios podem considerar-se 

incomodativas. 

Ruído de baixas frequências→aceitável para espaços de dormir;

Ruído de médias frequências→incomodativo. 

85 dBV 45 dB(A) 60 dB(A) 

Vibração aceitável apenas em casos de ocorrências pouco 

frequentes por dia. 

Ruído de baixas frequências→incomodativo para espaços de 

dormir; 

Ruído de médias frequências→incomodativo até para 

ocorrências pouco frequentes em áreas com usos sensíveis 

(Escolas e Igrejas). 

Notas: 
(1) – Nível de ruído aproximado quando o máximo no espectro de vibração está próximo dos 30 HZ. 
(2) – Nível de ruído aproximado quando o máximo no espectro de vibração está próximo dos 60 HZ. 

 

 

4.10.3 Caracterização geral dos corredores em estudo 
 

As áreas atravessadas pelos diferentes traçados alternativos caracterizam-se por ocupação 

urbana constituída por pequenos núcleos dispersos. 

 

Os edifícios com ocupação sensível implantados nas áreas envolventes (vivendas, na sua 

maioria), são de 1 a 2 pisos, em aproximadamente 80% dos casos, verificando-se para as 

restantes situações edifícios de 3 pisos. 

 

À excepção de um pequeno número de habitações isoladas todos os núcleos habitacionais 

inserem edifícios de uso comercial, industrial ou de serviços. 
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Foram identificadas 85 situações que foram objecto de avaliação. 

 

 

4.10.4 Metodologia de avaliação do ruído e resultados 
 

4.10.4.1 Locais a caracterizar 

 

Consideram-se receptores potencialmente expostos todos os que se encontram localizados 

nas faixas constantes nos mapas de ruído (Anexo 6.10.1) com valores dos indicadores Lden 

e Ln superiores, respectivamente, a 63 dB(A) e 53 dB(A). Assim, foi efectuado o 

levantamento de todas as construções implantadas nessas áreas que quando ocupadas por 

receptores sensíveis foram caracterizadas em termos de ruído e vibrações. Os valores de 

Lden = 63 dB(A) e Ln = 53 dB(A) correspondem aos limites máximos admissíveis pela 

legislação para zonas não classificadas. 

Relativamente à componente vibrações, os receptores são os considerados para a 

componente ruído. 

 

Para os núcleos urbanos foram caracterizados os níveis de ruído e vibração junto ao edifício 

mais próximo da via e que, à partida, ficará mais exposto aos efeitos do tráfego ferroviário. 

 

As situações são identificadas com o número da solução alternativa, seguido de um número 

ou letra, com a sua identificação, exemplo de 2.1.4-8 que significa a situação 8 identificada 

no eixo alternativo 2.1.4. A descrição de cada uma das situações é efectuada referindo a 

quilometragem, o uso do solo, as fontes de ruído influentes e os resultados das medições 

para os períodos diurno, entardecer e nocturno. Para a componente vibrações apenas foi 

caracterizado o período diurno, dadas as diferenças insignificantes entre os dois períodos. 

Tendo em conta, ainda, a ausência de situações relevantes, apresenta-se um intervalo de 

variação das vibrações, medidas para cada um dos eixos e sub-eixos. 

 

 

4.10.4.2 Parâmetros de caracterização 

 

A caracterização das situações foi efectuada para os períodos diurno, entardecer e nocturno 

a partir do parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, para o ruído, e do parâmetro 

velocidade eficaz de vibração, vef, para as vibrações. 
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Os parâmetros considerados para a componente vibrações são: 

 

- vef – Velocidade eficaz de vibração, em mm/s; 

- LV – Nível de velocidade de vibração, em decibel, definido como: 

 

LV[dBV] = 20xlog 








refv
v

 

em que: 

 

LV  = Nível de velocidade de vibração; 

v – Amplitude RMS(1) da velocidade; 

vref – Velocidade de referência da amplitude; 

vref = 2,54 x 10-8 m/s. 

 

 

4.10.4.3 Condições de medição 

 

As medições de ruído e vibrações foram realizadas nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2005, 

e 21 a 25 de Março de 2005 e , 26 de Fevereiro a 8 de Março de 2007, durante os períodos 

diurno, entardecer e nocturno regulamentares. 

 

A velocidade do vento situou-se entre 0 ms-1 a 4 ms-1 durante o período diurno, 0 ms-1 

durante o período do entardecer e entre 0 ms-1 a 2ms-1 durante o período nocturno. 

 

A humidade relativa varou entre 40% a 70% durante o período diurno, entre 78% a 85% 

durante o período do entardecer e entre 70% a 80% durante o período nocturno. 

 

                                                      
(1) RMS (Root Mean Square) – valor médio quadrático da amplitude do sinal 
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4.10.4.4 Equipamento de medição - Ruído 

 

O equipamento utilizado nas medições consta de: 

 

- Sonómetro de Classe 1 da marca RION, modelo NA 27, aprovado pelo despacho 

nº 245.70.00.3.11 do presidente do Instituto Português da Qualidade, publicado no Diário 

da República – III Série, nº 141 de 20 de Junho de 2000 e calibrado pelo Laboratório de 

Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) (Anexo 4.10.1); O sonómetro 

encontra-se munido de microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística e 

equipado com um protector de vento para evitar sinais espúrios de baixa frequência 

devidos ao vento, utilizando-se tripé de modo a garantir estabilidade ao sistema de 

medição. 

- Termómetro da marca Brannam, calibrado pelo Laboratório Central de Apoio 

Metrológico, do Laboratório de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ);; 

- Anemómetro AIRFLOW LCA6000, calibrado pelo Laboratório de Metrologia do Instituto 

de Soldadura e Qualidade (ISQ); 

- Termohigrómetro da marca Rotronic, modelo Hygropalm, calibrado pelo Laboratório de 

Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). 

 

As medições são efectuadas a 1,5 m do solo tendo em conta as normas portuguesas 

aplicáveis (NP 1730 - Partes 1,2 e 3, de 1996). 

 

 

4.10.4.5 Equipamento de medição - Vibrações 
 

Para a componente vibrações o equipamento utilizado consistiu em: 

 

- Processador de sinal Brüel & Kjær, modelo 3560, calibrado pelo Laboratório de 

Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ); 

- Acelerómetro Brüel & Kjær modelo Deltraton tipo 4508B, calibrado pelo Laboratório de 

Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). 
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4.10.4.6 Valores obtidos - Ruído 

 

Apresentam-se, nos Quadros de 4.10.4 a 4.10.21, os valores dos indicadores Lden e Ln 

característicos da Situação de Referência. 
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Quadro 4.10.4 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.1) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 
Desenho Anexo A 

1.1.2-1 (D) 2+600 a 3+000 
Duas habitações, de 1 piso, e Centro Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.2.2-1 
39 37 35 42 A01 

1.1.2-2 (D) 5+800 Habitação de 1 piso, em casal do Salgueiral. 

Natureza 

39 38 35 42 A02 

1.1.2-3 (D) 6+250 a 6+500 Edifício de 1 piso e armazéns de alfaias agrícolas. Natureza 39 38 35 42 A02 

1.1.3-4 (D) 9+750 Habitação de 1 piso, não habitado. 
Tráfego rodoviário 

da EN1/IC2 
65 61 58 66 A03 

1.1.3-5 (E) 12+100 a 12+500 Edifícios de agro-pecuária e arrumos. Natureza (1) A04 

40 38 36 43 A04 
1.1.3-6 (E/D) 13+500 a 14+300 Quatro edifícios de habitação de 1 piso, edifício de agro-pecuária e cavalariça.

51 49 45 53 A04 

49 46 40 50 A05 
1.1.3-7 (E/D) 23+300 a 25+300 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Casais dos Silvas, e indústria agro-

pecuária em Quinta do Pisão. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 

55 51 43 55 A05 

1.1.3-8 (E) 29+000 Edifício industrial PORTANG.  (1) A06 

1.1.3-9 (E) 32+100 
Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.2.2-7 
Natureza 38 36 35 42 A07 

48 45 40 49 A08 
1.1.4-10 (E/D) 

33+250 

a 

35+100 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, incluindo Escola Primária, em Mata de 

Baixo, agro-pecuária, em Casalinho, e edifício industrial em Pinheiro. 

Coincidente com 1.3.1-1 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 45 42 38 46 A08 
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Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 
Desenho Anexo A 

48 45 40 49 A10 

67 62 53 66 A10 

50 48 40 51 A10 

62 62 52 63 A11 

57 51 48 57 A11 

1.1.4-11 (E/D) 

35+400 

a 

43+700 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e indústria em Frei Domingos, Moita do 

Gavião, Taveiro, Benedita, Candeeiros, Pedra Redonda. 

Tráfego rodoviário 

local; actividade 

industrial 

48 47 40 49 A12 

55 52 45 55 A13 
1.1.4-12 (E/D) 

45+100 

a 

46+600 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e indústria, em Redondos e Casal da 

Charneca. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 
48 45 40 49 A13 

(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.5 - Ruído. Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.2) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 
Desenho Anexo A 

1.2.1-1 (D) 0+250 a 0+500 
Duas habitações, de 1 piso, e Centro Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.1.2-1 
Natureza 39 37 35 42 A01 

51 49 47 54 A14 
1.2.2-2 (E/D) 8+300 a 9+500 

Edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, armazéns e antigo edifício da Cerâmica de 

Alcoentre. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2 
57 50 47 57 A14 

1.2.2-3 (E) 9+750 a 11+000 
Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos e edifícios de alfaias agrícola em Azenha. 

Habitação de 1 e 2 pisos e cemitério em Alcoentre. 
63 59 54 63 A15 

1.2.2-4 (E/D) 13+000 a 13+500 Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos em Vale da Camarinha. 

Tráfego rodoviário 

da EN1/IC2 
65 60 57 66 A16 

1.2.2-5 

(E/D) 
14+100 a 14+750 Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Quebradas. 

Tráfego rodoviário 

da EN1/IC2 
63 59 53 63 A16 

54 50 45 54 A17 
1.2.2-6 (E/D) 22+600 a 24+300 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, comércio e indústria, em Bairradas. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
47 46 43 50 A17 

1.2.2-7 (E) 29+500 
Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.1.3-9 
Natureza 38 36 35 42 A07 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.6 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.3) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

Tráfego 

rodoviário local; 

natureza 

48 45 40 49 A08 

1.3.1-1 (E/D) 0+000 a 4+000 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, incluindo Escola Primária em Mata 

de Baixo, agro-pecuária em Casalinho e edifício industrial em Pinheiro. 

Edifícios de habitação, indústria e serviços, de 1 e 2 pisos, em Ninho 

d’Água e Moita do Gavião. 
Tráfego 

rodoviário da 

EN1/IC2 

68 63 58 68 A09 

Tráfego 

rodoviário local 
50 48 44 52 A18 

1.3.2-2 (E/D) 5+300 a 10+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária 

em Quinta da Serra, Cabecinha, Casal do Carvalho, Lagoa de Frei João.

Ao km 7+200 (D) encontra-se uma Escola Primária e ao km 7+400 (D) 

uma igreja. 

Tráfego 

rodoviário local e 

da EN1/IC2 

63 60 55 64 A19 

55 52 45 55 A20 
1.3.2-3 (E/D) 10+800 a 13+057 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, indústria e agro-pecuária, em 

Moinho do Neco, Redondas e Casal da Charneca. 

Tráfego 

rodoviário local e 

da EN1/IC2 48 45 40 49 A20 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.7 - Ruído: Caracterização das situações analisadas – (eixo 1.5) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ld Lden 

Desenho 
Anexo A 

Tráfego rodoviário 

local 
50 48 44 52 A18 

1.5-1 (E/D) 0+000 a 1+400 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária, 

em Moita do Poço, incluindo Igreja e Escola Primária. Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2
63 60 55 64 A18 

1.5-2 (E/D) 1+800 Edifício industrial.  (1) A19 

1.5-3 (E/D) 2+700 a 3+500 Edifício de habitação, de 1 e 2 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária. 
Tráfego rodoviário 

local e da EN1/IC2
63 58 55 64 A19 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.8 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.1) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.1.1-1 (E/D) 0+000 a 2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-

pecuária, em Casais da Charneca. 

Coincidente com 2.2.1.-1. 

Tráfego rodoviário 

local 
47 45 42 50 A22 

46 44 40 48 A23 
2.1.2-2 (E/D) 3+350 a 5+600 

Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Lagoa do Cão e Casal do 

Rei. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 45 52 A23 

2.1.3-3 (E/D) 7+500 a 8+430 Edifícios de habitação, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Cadoiço. 
Tráfego rodoviário 

local 
52 49 45 53 A37 

2.1.3-4 (D) 8+970 a 9+350 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Olheiros. 
Tráfego rodoviário 

local 
50 46 40 50 A37 

2.1.3-5 (E/D) 9+700 a 9+900 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Chãos. 
Tráfego rodoviário 

local 
50 46 40 50 A37 

2.1.3-6 (E) 13+200 a 13+450 
Dois edifícios de habitação, de 1 piso, e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.7-1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
40 38 33 42 A38 

2.1.4-7 (E/D) 15+700 a 16+800 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Boiça e Casal dos 

Brejos. 
Natureza 36 34 30 38 A38 

2.1.4-8 (E/D) 19+250 a 20+500 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Mélvoa e A-do-Barbas. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
58 50 42 56 A39 

2.1.4-9 (E/D) 22+100 a 22+500 Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Cerca. 
Tráfego rodoviário 

local 
65 60 52 64 A40 
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Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.1.4-10 (E/D) 24+100 a 26+100 Edifícios de habitação e indústria, de 2 pisos, em Picassinos. 
Tráfego rodoviário 

local e da A8 
60 56 50 60 A41 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 41 50 A42 

2.1.5-11 (E/D) 28+900 a 31+100 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em 

Albergaria. Tráfego rodoviário 

local 
65 60 56 65 A42 

2.1.5-12 (E/D) 33+900 a 35+400 Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Barreiros. 
Tráfego rodoviário 

local 
52 48 43 52 A43 

2.1.5-13 (E/D) 36+000 a 37+600 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em Ponte da 

Pedra. Ao km 37+290, a  

10 m do lado esquerdo da via, encontra-se uma Escola. 

Tráfego rodoviário 

local 
52 48 45 53 A43 

2.1.5-14 (E/D) 38+200 a 40+500 Agro-pecuárias.  (1) A44 

2.1.6-15 (E/D) 41+500 a 42+900 Edifícios de habitação e serviços, de 1 e 2 pisos, em Outeiro da Pastora. 
Tráfego rodoviário 

local 
52 49 45 53 A45 

2.1.6-16 (E/D) 43+500 a 45+800 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-pecuária, em Outeiro 

da Pastora, Outeiro da Preguiça, Chão Velho, Caril e Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
47 43 40 48 A46 

2.1.6-17 (E/D) 46+000 a 47+920 
Edifícios de habitação de 2 pisos, uma casa agrícola e agro-pecuárias, em Bidoeira 

de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
50 48 43 52 

A46 

A47 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.9 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.2) 

Indicador de ruído [Db(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.2.1-1 (E/D) 0+000 a 2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-

pecuária, em Casais da Charneca. 

Coincidente com 2.1.1-1. 

Tráfego rodoviário 

local 
47 45 42 50 A22 

2.2.2-2 (E/D) 3+250 a 6+000 
Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Lagoa do Cão, 

Covões e Ataija de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local 
46 44 40 48 A23 

2.2.3-3 (E/D) 6+900 a 7+900 Edifícios de habitação e indústrias, de 1 e 2 pisos, em Ataija de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local; actividade 

industrial 

54 50 44 54 A25 

2.2.3-4 (E/D) 8+500 a 10+400 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Casais de 

Santa Teresa e Casais de Cima. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
51 49 48 55 A26 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 43 51 A26 

2.2.3-5 (E/D) 10+700 a 15+479 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em Outeiro, 

Martinho, Casal de El-Rei e Casais de Baixo. Do lado esquerdo da via, ao km 

13+650, encontra-se um Jardim Escola. Tráfego rodoviário 

da EN1/IC2 
67 65 61 69 A27 

Tráfego rodoviário 

da EN243 
58 53 49 58 A28 

2.2.4.-6 (E/D) 15+479 a 16+300 Edifícios de habitação e indústria, de 2 e 3 pisos, em Quinta da Vala. 
Tráfego rodoviário; 

natureza  
46 44 40 48 A28 

2.2.4-7 (E/D) 17+600 a 18+650 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Fonte do Oleiro. 
Tráfego rodoviário 

local 
50 46 42 51 A28 
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Indicador de ruído [Db(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.2.4-8 (D) 19+700 a 20+600 Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Fornarda. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
48 45 39 49 A29 

2.2.4-9 (E/D) 21+500 a 21+980 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos e subestação da Batalha, em Casal do 

Franco. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
56 44 40 47 A29 

42 40 39 46 
2.2.4-10 (D) 22+800 a 24+500 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Casal da Portela, edifícios de habitação, 

de 1 e 2 pisos e Igreja em Alcaidaria e Torninhas. 

Tráfego rodoviário; 

natureza 
59 52 49 59 

A30 

2.2.4-11 (D) 26+000 a 26+200 Dois edifícios de habitação, de 1 piso, em Vale da Marta. Natureza 32 31 28 35 A30 

2.2.4-12 (E/D) 28+200 a 29+000 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Mourões. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
43 39 34 43 A31 

2.2.4-13 (E/D) 31+000 a 31+600 Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em Ramalharia. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 39 47 A31 

47 45 44 51 

2.2.4-14 (E/D) 33+600 a 35+900 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 3 pisos, em Campo Amarelo. Edifícios de 

habitação e serviços, de 1 e 2 pisos, em Santa Eufémia. Ao km 33+980, a 120 m, 

do lado esquerdo da via encontra-se uma Escola Primária. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
59 56 50 60 

A32 

2.2.4-15 (E) 36+000 Casa agrícola.  (1) A32 

2.2.4-16 (E/D) 37+250 a 38+600 Agro-pecuárias.  (1) A33 

2.2.4-17 (E/D) 39+000 a 39+800 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuárias, em Amieira e 

Pinhal do Outeiro. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 42 40 48 A33 
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Indicador de ruído [Db(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.2.4-18 (E/D) 40+300 a 40+900 
Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 a 3 pisos, e agro-pecuárias, em 

Pingarelho. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 43 40 48 A33 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 40 38 45 A34 

2.2.4-19 (E/D) 41+600 a 46+461 
Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 a 3 pisos, e uma agro-pecuária 

em Bidoeira de Baixo e Bidoeira de Cima. 
 50 48 43 52 A34 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
 (1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.10 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.3) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 

Anexo A 

2.3.1-1 (E/D) 0+600 a 2+320 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em 

Lagoa do Cão e Casal do Rei. 

Tráfego 

rodoviário local; 

Natureza 

46 44 40 48 A24 

2.3.2-2 (E/D) 2+320 a 3+800 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em 

Casal do Rei e Ataija de Baixo. 

Tráfego 

rodoviário local; 

Natureza 

47 45 41 49 A25 

2.3.2-3 (D) 3+900 a 5+150 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Ataija de Cima. 

Tráfego 

rodoviário local; 

Natureza 

52 49 45 53 A25 

2.3.2-4 (E/D) 6+100 a 8+200 Agro-pecuárias em Casais de Baixo.  (1) A26 

Tráfego 

rodoviário local e 

da EN 1 

49 47 43 51 A27 

2.3.2-5 (E/D) 9+350 a 13+093 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em 

Outeiro, Martinho e Casal de El-Rei. Ao km 11+230, sob um viaduto, 

encontra-se um Jardim Escola. 
 67 65 61 69 A27 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.11 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.4) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.4.1-1 (E/D) 0+150 a 1+200 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.11-1 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 43 36 46 A36 

2.4.2-2 (E/D) 2+200 a 2+500 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale do Salgueiro. 
Tráfego rodoviário 

distante; natureza 
42 37 35 43 A36 

2.4.2-3 (D) 5+100 a 5+205 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Regato dos Mendes. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 39 34 43 A49 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

Quadro 4.10.12 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.1) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.5.1-1 (E/D) 0+000 a 1+300 Agro-pecuárias em Charneca do Souto.  (1) A44 

2.5.1-2 (D) 4+500 a 4+600 Agro-pecuária em Outeiro da Pastora.  (1) A45 

2.5.1-3 (E/D) 5+900 a 6+700 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, incluindo Grupo Desportivo, em Bidoeira 

de Cima. 

Natureza; tráfego 

rodoviário local 
45 41 38 46 A46 

57 55 48 58 A48 
2.5.1-4 (E/D) 7+400 a 9+750 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuárias em Casais da Bidoeira. 

Ao km 9+250 e 9+300 encontram-se, do lado direito da via, respectivamente, 

uma Igreja e uma Escola. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 40 37 45 A48 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.13 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.2) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.5.2-1 (E/D) 10+000 a 10+500 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Outeirada. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 41 38 46 A48 

2.5.2-2 (E) 11+900 a 12+300 Edifício de habitação de 2 pisos, em Carnide do Meio. 
Tráfego rodoviário 

local 
52 49 45 53 A49 

2.5.2-3 (E/D) 13+800 a 14+150 Edifícios de habitação de 1 piso, em Regato dos Mendes. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 39 34 43 A49 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.14 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.3A) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.5.3A-1 (E/D) 14+900 a 17+000 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos e 

Cavadinha. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 34 45 A50 

47 46 40 49 A50 
2.5.3A-2 (E/D) 17+000 a 18+600 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3B-2 e 2.5.3C-2. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN237-1 57 50 48 57 A50 

58 53 50 59 A51 

2.5.3A-3 (E/D) 19+500 a 21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. Ao km 20+350 e 20+500 

encontra-se, do lado esquerdo da via, respectivamente, uma Igreja e 

uma Escola.  

Coincidente com 2.5.3B-3 e 2.5.3C-3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 41 50 A51 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.15 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.3B) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.5.3B-1 (E/D) 14+900 a 17+000 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos 

e Cavadinha. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 34 45 A50 

47 46 40 49 A50 
2.5.3B-2 (E/D) 17+000 a 18+600 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho.

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3C-2. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN237-

1 57 50 48 57 A50 

58 53 50 59 A51 

2.5.3B-3 (E/D) 19+500 a 21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. Ao km 20+350 e 20+500 

encontra-se, do lado esquerdo da via, respectivamente uma Igreja e 

uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3C-3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 41 50 A51 

2.5.3B-4 (E/D) 24+500 a 25+500 

Edifício de habitação, de 2 pisos, e indústria, em Murtas. Ao km 

24+500, do lado direito da via, encontra-se um campo de futebol e, 

ao km 25+000, do lado direito da via, encontra-se um Cemitério. 

Coincidente com 2.5.3C-4. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
48 45 40 49 A52 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.16 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.3C) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.5.3C-1 14+900 a 17+000 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos 

e Cavadinha. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 40 34 45 A50 

47 46 40 49 A50 
2.5.3C-2 (E/D) 17+000 a 18+600 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho.

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3B-2. 

Tráfego rodoviário 

local e da  

EN237-1 57 50 48 57 A50 

58 53 50 59 A51 

2.5.3C-3 (E/D) 19+500 a 21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, 

em Assanha da Paz e Barros da Paz. Ao km 20+350 e 20+500 

encontra-se, do lado esquerdo da via, respectivamente uma Igreja e 

uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3B-3. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
49 47 41 50 A51 

2.5.3C-4 (E/D) 24+500 a 25+500 

Edifício de habitação, de 2 pisos, e indústria, em Murtas. Ao km 

24+500 e, ao km 25+000 do lado direito da via, encontra-se, 

respectivamente, um campo de futebol e um cemitério. 

Coincidente com 2.5.3B-4. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
48 45 40 49 A52 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.17 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.7) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.7-1 (D) 0+000 
Edifícios de habitação, de 1 piso, e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.1.3-6. 

Tráfego rodoviário; 

natureza 
40 38 33 42 A38 

2.7-2 (D) 1+400 a 1+750 Edifício de alfaias agrícolas, em Charneca.  
(1) 

 
A38 

Tráfego rodoviário 

local 
55 50 46 55 A39 

2.7-3 (E/D) 7+000 a 8+400 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, 

em Casal da Maseirinha e A-dos-Barros. A situação integra ainda, 

ao km 7+500, do lado direito da via, um cemitério.  65 55 52 64 A39 

Tráfego rodoviário 

local 
65 56 52 64 A41 

2.7-4 (E/D) 

8+900 

a 

12+400 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, 

em Telheiro. Tráfego rodoviário 

local e da A8 
62 55 52 62 A41 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Trata-se de edifícios visitados mas não de uso sensível. 
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Quadro 4.10.18 - Ruído. Caracterização das situações analisadas  (eixo 2.8) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

2.8.1-1 (E/D) 0+250 a 1+000 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e viveiros, em Redondas e 

Covão do Milho. 

Tráfego rodoviário 

da EN1; natureza 
52 50 48 55 A21 

2.8.1-2 (E/D) 1+700  Habitação de 2 pisos e agro-pecuária. 
Tráfego rodoviário 

da EN1; natureza 
50 49 47 54 A21 

48 47 43 51 A22 
2.8.2-3 (E/D) 3+400 a 4+600 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.9-1 e 2.10-1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 56 55 62 A22 

2.8.2-4 (E/D) 5+400 a 6+846 
Edifício de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Covões e Casal 

do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 
49 47 45 52 A24 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

Quadro 4.10.19 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.9) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 

Desenho Anexo 

A 

48 47 43 51 A22 
2.9-1 (E/D) 0+700 a 2+000 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária em Termo de 

Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.10-1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 56 55 62 A22 

2.9-2 (E/D) 2+800 a 4+184 
Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Covões e Casal 

do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 
49 47 45 52 A24 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.20 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.10) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído

Ld Le Ln Lden 

Desenho 
Anexo A 

48 47 43 51 A22 
2.10-1 (E/D) 0+700 a 1+800 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Termo 

de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.9-1. 

Tráfego rodoviário 

local e da EN1 
57 56 55 62 A22 

2.10-2 (E/D) 2+600 a 3+900 

Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 e 2 pisos, em Covões. A 

situação integra ainda uma Escola Primária e um ATL, ao km 3+700, a  

10 m, do lado esquerdo da via. 

Tráfego rodoviário 

local 
50 48 45 53 A23 

2.10-3 (E/D) 4+250 a 5+200 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e edifício industrial (pedreira), em Ataija 

de Baixo. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
48 47 43 51 A23 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

Quadro 4.10.21 - Ruído: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.11) 

Indicador de ruído [dB(A)] 
Situação km Uso do solo Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden 
Desenho Anexo A 

2.11-1 (E/D) 0+250 a 0+450 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.4.1-1. 

Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 43 36 46 A36 

2.11-2 (E/D) 1+200 a 1+300 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale dos Fetos. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
45 42 36 46 A36 

2.11-3 (D) 2+300 a 2+400 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale do Salgueiro. 
Tráfego rodoviário 

local; natureza 
42 39 34 43 A36 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Dos quadros verifica-se que foram caracterizados 85 locais diferentes, para todas as 

alternativas. De referir que em alguns casos os locais são comuns a várias alternativas. 

 

Da análise dos Quadros 4.10.4 a 4.10.21 verifica-se que cerca de 65% dos locais (55 locais) 

satisfazem à classificação de zona sensível, 27% (23 locais), à classificação de zona mista e 

7 situações (1.1.3-4, 1.1.4-11, 1.2.2-4, 1.3.1-1, 2.1.5-11, 2.2.3-5 e 2.3.2-5), excedem o valor 

máximo para zonas mistas. 

 

 

4.10.4.7 Valores obtidos - Vibrações 

 

Apresentam-se, nos Quadros 4.10.22 a 4.10.39, os valores característicos da Situação de 

Referência para a velocidade eficaz de vibração. Tal como já mencionado e tendo em conta 

a escassez de fontes de vibração influentes, o intervalo de valores apresentados refere-se 

ao período diurno. 
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Quadro 4.10.22 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

1.1.2-1 (D) 2+600 a 3+000 
Duas habitações, de 1 piso, e Centro Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.2.2-1 
(1) 

1.1.2-2 (D) 5+800 Habitação de 1 piso, em casal do Salgueiral. (1) 

1.1.2-3 (D) 6+250 a 6+500 Edifício de 1 piso e armazéns de alfaias agrícolas. (1) 

1.1.3-4 (D) 9+750 Habitação de 1 piso, não habitado. Tráfego rodoviário local 

1.1.3-5 (E) 12+100 a 12+500 Edifícios de agro-pecuária e arrumos. (1) 

1.1.3-6 (E/D) 13+500 a 14+300 Quatro edifícios de habitação de 1 piso, edifício de agro-pecuária e cavalariça. Tráfego rodoviário local 

1.1.3-7 (E/D) 23+300 a 25+300 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Casais dos Silvas, e indústria agro-pecuária em 

Quinta do Pisão. 
Tráfego rodoviário local 

1.1.3-8 (E) 29+000 Edifício industrial PORTANG. (1) 

1.1.3-9 (E) 32+100 
Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.2.2-7 
(1) 

1.1.4-10 (E/D) 33+250 a 34+500 

Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, incluindo Escola Primária, em Mata de Baixo, agro-

pecuária, em Casalinho, e edifício industrial em Pinheiro. 

Coincidente com 1.3.1-1 

Tráfego rodoviário local 

1.1.4-11 (E/D) 35+400 a 43+700 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e indústria em Frei Domingos, Moita do Gavião, 

Taveiro, Benedita, Candeeiros, Pedra Redonda. 
Tráfego rodoviário local 

1.1.4-12 (E/D) 45+100 a 46+600 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e indústria, em Redondos e Casal da Charneca. Tráfego rodoviário local 

0,004 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
 (1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.23 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

1.2.1-1 (D) 0+250 a 0+500 
Duas habitações, de 1 piso, e Centro Hípico na Quinta do Archino. 

Coincidente com 1.1.2-1 
(1) 

1.2.2-2 (E/D) 8+300 a 9+500 
Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos, armazéns e antigo edifício da Cerâmica de 

Alcoentre. 
Tráfego rodoviário local 

1.2.2-3 (E) 9+750 a 11+000 
Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos e edifícios de alfaias agrícola em Azenha. 

Habitação de 1 e 2 pisos e cemitério em Alcoentre. 
Tráfego rodoviário local 

1.2.2-4 (E/D) 13+000 a 13+500 Edifícios de habitação de 1 e 2 pisos em Vale da Camarinha. Tráfego rodoviário local 

1.2.2-5 (E/D) 14+100 a 14+750 Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Quebradas. Tráfego rodoviário local 

1.2.2-6 (E/D) 22+600 a 24+300 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, comércio e indústria, em Bairradas. Tráfego rodoviário local 

1.2.2-7 (E) 29+500 
Habitação de 1 piso, em Casal das Lagoínhas. 

Coincidente com 1.1.3-9 
(1) 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.24 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.3) 

Situação km Uso do solo 
Fontes de 
vibração 

vef [mm/s] 

1.3.1-1 (E/D) 0+000 a 4+000 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, incluindo Escola Primária em Mata de Baixo, agro-pecuária em 

Casalinho e edifício industrial em Pinheiro. 

Edifícios de habitação, indústria e serviços, de 1 e 2 pisos, em Ninho d’Água e Moita do Gavião. 

1.3.2-2 (E/D) 5+300 a 10+250 

Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária em Quinta da Serra, Cabecinha, 

Casal do Carvalho, Lagoa de Frei João. 

Ao km 7+200 (D) encontra-se uma Escola Primária e ao km 7+400 (D) uma igreja. 

Tráfego rodoviário 

local 

1.3.2-3 (E/D) 10+800 a 13+057 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, indústria e agro-pecuária, em Moinho do Neco, Redondas e Casal da 

Charneca. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

 
Quadro 4.10.25 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 1.5) 

Situação km Uso do solo 
Fontes de 
vibração 

vef [mm/s] 

1.5-1 (E/D) 0+000 a 3+300 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária, em Moita do Poço, 

incluindo Igreja e Escola Primária. 

Tráfego 

rodoviário local 

1.5-2 (E/D) 1+800 Edifício industrial. (1) 

1.5-3 (E/D) 2+700 a 3+500 Edifício de habitação, de 1 e 2 pisos, serviços, indústria e agro-pecuária. 
Tráfego 

rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
 (1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.26 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.1.1-1 (E/D) 0+000 a 2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.2.1.-1. 

2.1.2-2 (E/D) 3+350 a 5+600 Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Lagoa do Cão e Casal do Rei. 

2.1.3-3 (E/D) 7+500 a 8+430 Edifícios de habitação, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Cadoiço. 

2.1.3-4 (D) 8+970 a 9+350 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Olheiros. 

2.1.3-5 (E/D) 9+700 a 9+900 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Chãos. 

2.1.3-6 (E) 13+200 a 13+450 
Dois edifícios de habitação, de 1 piso, e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.7-1. 

Tráfego rodoviário local

2.1.4-7 (E/D) 15+700 a 16+800 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Boiça e Casal dos Brejos. (1) 

2.1.4-8 (E/D) 19+250 a 20+500 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Mélvoa e A-do-Barbas. Tráfego rodoviário local

2.1.4-9 (E/D) 22+100 a 22+500 Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Cerca. 

2.1.4-10 (E/D) 24+100 a 26+100 Edifícios de habitação e indústria, de 2 pisos, em Picassinos. 

2.1.5-11 (E/D) 28+900 a 31+100 Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em Albergaria. 

Tráfego rodoviário local

0,005 

a 

0,008 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.1.5-12 (E/D) 33+900 a 35+400 Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Barreiros. 

2.1.5-13 (E/D) 36+000 a 37+600 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em Ponte da Pedra. Ao km 37+290, 

a  

10 m do lado esquerdo da via, encontra-se uma Escola. 

Tráfego rodoviário local

2.1.5-14 (E/D) 38+200 a 40+500 Agro-pecuárias. (1) 

2.1.6-15 (E/D) 41+500 a 42+900 Edifícios de habitação e serviços, de 1 e 2 pisos, em Outeiro da Pastora. 

2.1.6-16 (E/D) 43+500 a 45+800 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-pecuária, em Outeiro da Pastora, Outeiro 

da Preguiça, Chão Velho, Caril e Bidoeira de Cima. 

2.1.6-17 (E/D) 46+000 a 47+920 Edifícios de habitação de 2 pisos, uma casa agrícola e agro-pecuárias, em Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário local

0,005 

a 

0,008 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.27 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.2.1-1 (E/D) 0+000 a 2+500 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, e uma agro-pecuária, em Casais da 

Charneca. 

Coincidente com 2.1.1-1. 

2.2.2-2 (E/D) 3+250 a 6+000 Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Lagoa do Cão, Covões e Ataija de Baixo. 

2.2.3-3 (E/D) 6+900 a 7+900 Edifícios de habitação e indústrias, de 1 e 2 pisos, em Ataija de Cima. 

2.2.3-4 (E/D) 8+500 a 10+400 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Casais de Santa Teresa e 

Casais de Cima. 

2.2.3-5 (E/D) 11+700 a 15+479 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 a 3 pisos, em Outeiro, Martinho, Casal de El-

Rei e Casais de Baixo. Do lado esquerdo da via, ao km 13+650, encontra-se um Jardim Escola. 

2.2.4.-6 (E/D) 15+479 a 16+300 Edifícios de habitação e indústria, de 2 e 3 pisos, em Quinta da Vala. 

2.2.4-7 (E/D) 17+600 a 18+650 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Fonte do Oleiro. 

2.2.4-8 (D) 19+700 a 20+600 Edifícios de habitação e comércio, de 1 e 2 pisos, em Fornarda. 

2.2.4-9 (E/D) 21+500 a 21+980 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos e subestação da Batalha, em Casal do Franco. 

2.2.4-10 (D) 22+800 a 24+500 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Casal da Portela, edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos e Igreja 

em Alcaidaria e Torninhas. 

Tráfego rodoviário local

2.2.4-11 (D) 26+000 a 26+200 Dois edifícios de habitação, de 1 piso, em Vale da Marta. (1) 

0,005 

a 

0,007 
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Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.2.4-12 (E/D) 28+200 a 29+000 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Mourões. 

2.2.4-13 (E/D) 31+000 a 31+600 Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, em Ramalharia. 

2.2.4-14 (E/D) 33+600 a 35+900 

Edifícios de habitação e indústria, de 1 a 3 pisos, em Campo Amarelo. Edifícios de habitação e serviços, 

de 1 e 2 pisos, em Santa Eufémia. Ao km 33+980, a 120 m, do lado esquerdo da via encontra-se uma 

Escola Primária. 

Tráfego rodoviário local

2.2.4-15 (E) 36+000 Casa agrícola. (1) 

2.2.4-16 (E/D) 37+250 a 38+600 Agro-pecuárias. (1) 

2.2.4-17 (E/D) 39+000 a 39+800 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuárias, em Amieira e Pinhal do Outeiro. 

2.2.4-18 (E/D) 40+300 a 40+900 Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 a 3 pisos, e agro-pecuárias, em Pingarelho. 

2.2.4-19 (E/D) 41+600 a 46+461 
Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 a 3 pisos, e uma agro-pecuária em Bidoeira de Baixo e 

Bidoeira de Cima. 

Tráfego rodoviário local

0,005 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.28 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.3) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.3.1-1 (E/D) 0+600 a 2+320 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Lagoa do Cão e 

Casal do Rei. 

2.3.2-2 (E/D) 2+320 a 3+800 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Casal do Rei e 

Ataija de Baixo. 

Tráfego rodoviário local 

2.3.2-3 (D) 3+900 a 5+150 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Ataija de Cima. Tráfego rodoviário local 

2.3.2-4 (E/D) 6+100 a 8+200 Agro-pecuárias em Casais de Baixo. (1) 

2.3.2-5 (E/D) 9+350 a 13+093 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Outeiro, 

Martinho e Casal de El-Rei. Ao km 11+230, sob um viaduto, encontra-se um Jardim 

Escola. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,008 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
(1) – Fonte de vibração não identificável 
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Quadro 4.10.29 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.4) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.4.1-1 (E/D) 0+150 a 1+200 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.11-1 

2.4.2-2 (E/D) 2+200 a 2+500 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale do Salgueiro. 

2.4.2-3 (D) 5+100 a 5+205 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Regato dos Mendes. 

Tráfego rodoviário local 0,006 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 
Quadro 4.10.30 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.1) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.5.1-1 (E/D) 0+000 a 1+300 Agro-pecuárias em Charneca do Souto. (1) 

2.5.1-2 (D) 4+500 a 4+600 Agro-pecuária em Outeiro da Pastora. (1) 

2.5.1-3 (E/D) 5+900 a 6+700 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, incluindo Grupo Desportivo, em Bidoeira de Cima. 

2.5.1-4 

(E/D) 
7+400 a 9+750 

Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuárias em Casais da Bidoeira. Ao km 9+250 e 

9+300 encontram-se, do lado direito da via, respectivamente, uma Igreja e uma Escola. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
 (1) – Fonte de vibração não identificável 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.353 

 
Quadro 4.10.31 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.2) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.5.2-1 (E/D) 10+000 a 10+500 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Outeirada. 

2.5.2-2 (E) 11+900 a 12+300 Edifício de habitação de 2 pisos, em Carnide do Meio. 

2.5.2-3 (E/D) 13+800 a 14+150 Edifícios de habitação de 1 piso, em Regato dos Mendes. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita (E) – Esquerda 

 
Quadro 4.10.32 - Vibrações. Caracterização das situações analisadas –-(sub-eixo 2.5.3A) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.5.3A-1 (E/D) 14+900 a 17+000 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos e Cavadinha. 

2.5.3A-2 (E/D) 17+000 a 18+600 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3B-2 e 2.5.3C-2. 

2.5.3A-3 

(E/D) 

19+500 

a 

21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Assanha da Paz 

e Barros da Paz. Ao km 20+350 e 20+500 encontra-se, do lado esquerdo da via, 

respectivamente, uma Igreja e uma Escola.  

Coincidente com 2.5.3B-3 e 2.5.3C-3. 

Tráfego rodoviário local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.33 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.3B) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.5.3B-1 (E/D) 14+900 a 17+000 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos e Cavadinha. 

2.5.3B-2 (E/D) 17+000 a 18+600 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3C-2. 

2.5.3B-3 (E/D) 19+500 a 21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Assanha da Paz e Barros da Paz. 

Ao km 20+350 e 20+500 encontra-se, do lado esquerdo da via, respectivamente uma Igreja e uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3C-3. 

2.5.3B-4 (E/D) 24+500 a 25+500 

Edifício de habitação, de 2 pisos, e indústria, em Murtas. Ao km 24+500, do lado direito da via, encontra-se 

um campo de futebol e, ao km 25+000, do lado direito da via, encontra-se um Cemitério. 

Coincidente com 2.5.3C-4. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

 
Quadro 4.10.34 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (sub-eixo 2.5.3C) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.5.3C-1 (E/D) 14+900 a 17+000 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Crespos e Cavadinha. 

2.5.3C-2 (E/D) 17+000 a 18+600 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Cavadinha e Pinheirinho. 

Coincidente com 2.5.3A-2 e 2.5.3B-2. 

Tráfego rodoviário 

local 

2.5.3C-3 (E/D) 19+500 a 21+200 

Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Assanha da Paz e Barros da Paz. 

Ao km 20+350 e 20+500 encontra-se, do lado esquerdo da via, respectivamente uma Igreja e uma Escola. 

Coincidente com 2.5.3A-3 e 2.5.3B-3. 

2.5.3C-4 (E/D) 24+500 a 25+500 

Edifício de habitação, de 2 pisos, e indústria, em Murtas. Ao km 24+500 e, ao km 25+000 do lado direito da 

via, encontra-se, respectivamente, um campo de futebol e um cemitério. 

Coincidente com 2.5.3B-4. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.35 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.7) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.7-1 (D) 0+000 
Edifícios de habitação, de 1 piso, e uma casa agrícola, em Juncal. 

Coincidente com 2.1.3-6. 

Tráfego rodoviário 

local 

2.7-2 (D) 1+400 a 1+750 Edifício de alfaias agrícolas, em Charneca. (1) 

2.7-3 (E/D) 7+000 a 8+400 
Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Casal da Maseirinha e A-dos-

Barros. A situação integra ainda, ao km 7+500, do lado direito da via, um cemitério. 

2.7-4 (E/D) 8+900 a 12+400 Edifícios de habitação, comércio, serviços e indústria, de 1 e 2 pisos, em Telheiro. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,005 

a 

0,008 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
 (1) – Fonte de vibração não identificável 

 
Quadro 4.10.36 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.8) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.8.1-1 (E/D) 0+250 a 1+000 Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e viveiros, em Redondas e Covão do Milho. 

2.8.1-2 (E/D) 1+700 Habitação de 2 pisos e agro-pecuária. 

2.8.2-3 (E/D) 3+400 a 4+600 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.9-1 e 2.10-1. 

2.8.2-4 

(E/D) 
5+400 a 6+846 Edifício de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Covões e Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário 

local 

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Quadro 4.10.37 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas - (eixo 2.9) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.9-1 (E/D) 0+700 a 2+000 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.10-1. 

2.9-2 (E/D) 2+800 a 4+184 Edifícios de habitação, comércio e serviços, de 1 e 2 pisos, em Covões e Casal do Rei. 

Tráfego rodoviário local

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

Quadro 4.10.38 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (eixo 2.10) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.10-1 (E/D) 0+700 a 1+800 
Edifícios de habitação e indústria, de 1 e 2 pisos, e agro-pecuária, em Termo de Évora. 

Coincidente com 2.8.2-3 e 2.9-1. 

2.10-2 (E/D) 2+600 a 3+900 
Edifícios de habitação, comércio e indústria, de 1 e 2 pisos, em Covões. A situação integra ainda uma 

Escola Primária e um ATL, ao km 3+700, a  10 m, do lado esquerdo da via. 

2.10-3 (E/D) 4+250 a 5+200 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e edifício industrial (pedreira), em Ataija de Baixo. 

Tráfego rodoviário local

0,006 

a 

0,007 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 

Quadro 4.10.39 - Vibrações: Caracterização das situações analisadas – (eixo 2.11) 

Situação km Uso do solo Fontes de vibração vef [mm/s] 

2.11-1 (E/D) 0+250 a 0+450 
Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, e um armazém, em Vale da Cruz. 

Coincidente com 2.4.1-1. 

2.11-2 (E/D) 1+200 a 1+300 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale dos Fetos. 

2.11-3 (D) 2+300 a 2+400 Edifícios de habitação, de 1 e 2 pisos, em Vale do Salgueiro. 

Tráfego rodoviário local

0,005 

a 

0,006 

Legenda: (D) – Direita    (E) – Esquerda 
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Da análise aos quadros anteriores, relativos à caracterização dos valores de velocidade 

eficaz de vibração, verifica-se que os valores obtidos são muito reduzidos,  existindo como 

fontes de vibração identificáveis, apenas em algumas situações, o tráfego rodoviário local. 
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4.11 SOCIOECONOMIA 
 

4.11.1 Metodologia 
 

Os estudos de caracterização foram desenvolvidos com base na recolha, tratamento e 

análise de diversa informação quantitativa, qualitativa e gráfica, nomeadamente: 

 

- Dados estatísticos sobre as unidades territoriais afectadas, obtidos na sua maior parte 

junto do Instituto Nacional de Estatística; 

- Caracterizações socioeconómicas recolhidas em estudos de análise territorial e sectorial 

e em instrumentos de planeamento; 

- Implantação dos traçados sobre as Cartas Militares 1:25.000 do Instituto Geográfico do 

Exército, sobre ortofotomapas (levantamento de 2002 à escala 1:10.000) e sobre a 

cartografia digital de redes de infra-estruturas diversas, fornecida pelas entidades por 

elas responsáveis; 

- Reuniões com as Câmaras Municipais dos concelhos potencialmente afectados pelo 

projecto; 

- Visitas à área de estudo. 

 

A caracterização foi desenvolvida segundo duas perspectivas, distintas mas 

complementares: na perspectiva dos corredores, que abre caminho para a posterior análise 

comparativa das alternativas em estudo e, na maior parte dos domínios, possibilitou o 

aprofundamento da análise à escala local; e na perspectiva das unidades administrativas, 

neste caso, da análise comparativa entre concelhos e entre freguesias, que é utilizada 

sobretudo para um enquadramento regional (devido à estruturação da grande maioria da 

informação estatística utilizada, este tipo de análise complementa os enquadramentos locais 

em alguns domínios). 

 

A caracterização do ambiente afectado contemplou os seguintes domínios de análise: 

 

- Enquadramento administrativo; 

- Demografia e povoamento; 

- Estrutura económica e socio-produtiva; 

- Equipamentos e infra-estruturas. 
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Incluem-se em quase todos estes domínios conjuntos de quadros onde são identificadas e 

descritas edificações, instalações e equipamentos de apoio às actividades económicas que 

foram identificados na área dos corredores. Neste exercício de sistematização foram 

consideradas maioritariamente implicações identificadas a menos de 200 metros dos eixos, 

embora em alguns casos específicos se tenham considerado outras localizadas até 1.000 

metros de distância. Esta interpretação algo “elástica” dos limites da área a caracterizar (um 

buffer de 400 metros centrado no eixo) justifica-se com a dificuldade em quantificar e 

delimitar as áreas directamente afectadas pela infra-estrutura ferroviária, durante as fases 

de construção ou de exploração. 

 

Também a área em estudo considerada para a caracterização dos equipamentos e das 

infra-estruturas abrangeu todas as ocorrências identificadas até 200 m do eixo da via, 

estendendo-se, nos casos que assim o justificaram, até aos 1000 m. 

 

Os quadros em que são listadas as edificações, os equipamentos e as instalações de 

actividades económicas identificadas na proximidade da linha de alta velocidade (LAV) 

resultam da análise da implantação dos traçados da LAV sobre ortofotomapas, 

complementada por observações no terreno, informações recolhidas junto das outras fontes 

de informação já referidas e informações presentes noutros descritores ambientais, uma vez 

que seria incomportável, no âmbito deste estudo, o levantamento funcional exaustivo no 

terreno de uma área superior a 10.000ha.  

 

Este levantamento permite estimar, com razoável grau de fiabilidade decorrente da análise 

sistemática desenvolvida, o número de edificações, instalações industriais, armazéns e 

outras instalações que estejam claramente associadas a actividades económicas 

potencialmente afectados pela LAV. Contudo, o exercício de foto-interpretação tem 

limitações que devem ser consideradas na sua análise, designadamente, não permitir a 

distinção clara do número de pisos dos edifícios e não permitir a identificação inequívoca da 

função, ou funções (residencial, comercial, industrial, serviços, mistos, outros) 

desempenhadas pelos edifícios identificados. 

 

Por sua vez, a informação dos quadros relativos às infra-estruturas identificadas na 

proximidade da LAV resultam da análise da caracterização dos serviços afectados 

apresentada no Volume 12 do Estudo Prévio (Obras Acessórias: Serviços Afectados) e da 
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implantação dos traçados da LAV sobre a cartografia das redes de infra-estruturas 

disponibilizada pelas respectivas entidades gestoras. 

 

 

4.11.2 Enquadramento administrativo 
 

A área abrangida pelo Estudo de Impacte Ambiental do troço Alenquer (Ota) / Pombal 

atravessa 11 concelhos das Regiões Alentejo e Centro1, designadamente Alenquer, 

Alcobaça, Caldas da Rainha, Cadaval, Azambuja, Rio Maior, Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Pombal e Porto de Mós. O Quadro 4.11.1 apresenta a sua distribuição por NUTS II 

e III, bem como as 46 freguesias potencialmente atravessadas em cada concelho. 

 

A Figura 4.11.1 representa a implantação dos corredores sobre a divisão administrativa da 

área de estudo, em concelhos e freguesias. 

 

 

4.11.3 Demografia e povoamento 
 

4.11.3.1 Dinâmica demográfica 
 

Como se pode verificar no Quadro 4.11.2, no conjunto dos concelhos da área de estudo 

residia, em 2001, uma população de 450.282 habitantes, sendo mais populoso o concelho 

de Leiria, com 119.847 habitantes, seguido de Pombal e Alcobaça, com 56.299 e 55.376 

habitantes respectivamente. O concelho com menor população residente é o Cadaval, com 

13.943 habitantes em 2001. 

 

A maioria dos onze concelhos tem registado, ao longo dos últimos 30 anos, uma tendência 

de crescimento do seu efectivo demográfico, evidenciada por uma variação da população 

residente na área de estudo de 24,6% entre 1970 e 2001, que traduz um acréscimo de 

88.961 indivíduos. Refira-se no entanto que mais de 70% deste acréscimo se deve ao 

crescimento registado por três concelhos: Leiria, Marinha Grande e Caldas da Rainha. 

 

                                                      
1 De acordo com a estrutura das NUTS alterada pelo Decreto-Lei nº 244/2002 de 5 de Novembro. 
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Quadro 4.11.1 - Divisão administrativa da área de estudo 

NUTS II NUTS III Concelhos Freguesias 

Azambuja 
Aveiras de Cima  

Alcoentre 
Manique do Intendente Alentejo Lezíria do Tejo 

Rio Maior 
Arrouquelas 
Asseiceira 
Rio Maior 

Alenquer Ota 

Alcobaça 

Benedita 
Turquel 

Évora de Alcobaça 
Aljubarrota (Prazeres) 
Aljubarrota (S. Vicente) 

Coz 
Pataias 
Alpedriz 

Caldas da Rainha 
Landal 

Á-dos –Francos 
Vidais 

Oeste 

Cadaval Alguber 

Batalha Batalha 
Reguengo do Fetal 

Porto de Mós 

Juncal 
Pedreiras 

Porto de Mós (S. Pedro) 
Porto de Mós (S. João Baptista) 

Marinha Grande Marinha Grande 

Leiria 

Maceira 
Barosa 
Amor 

Regueira de Pontes 
Milagres 

Bidoeira de Cima 
Cortes 
Arrabal 
Pousos 

S. Eufémia 
Boa Vista 
Marrazes 
Ortigosa 

Souto da Carpalhosa 

Centro 

Pinhal Litoral 

Pombal 
Carnide 
Pombal 

Almagreira 
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Figura 4.11.1 - Enquadramento territorial dos corredores – concelhos e freguesias, em 2005 
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Quadro 4.11.2 - Evolução do efectivo demográfico, por concelhos, entre 1970 e 2001 

População 
Residente 

1970 

População 
Residente 

1981 

População 
Residente 

1991 

População 
Residente 

2001 

Variação 
População 
Residente 
1970-1981 

Variação 
População 
Residente 
1981-1991 

Variação 
População 
Residente 
1991-2001 

Variação 
População 
Residente 
1970-2001 

Variação 
População 
Residente 
1970-2001 

Unidade 
Territorial 

Indivíduos indivíduos indivíduos indivíduos % % % % Indivíduos 

PORTUGAL 8.648.369 9.833.014 9.862.540 10.356.117 9,0 0,3 4,4 19,7 1.707.748 

CONTINENTE 8.108.214 9.336.760 9.371.319 9.869.343 6,1 0,4 14,9 21,7 1.761.129 

ÁREA DE ESTUDO 361.321 397.892 407.913 450.282 10,1 2,5 10,4 24,6 88.961 

Alcobaça 48.028 52.347 53.073 55.376 9,0 1,4 4,3 18,3 7.343 

Alenquer 32.586 34.575 34.098 39.180 6,1 -1,4 14,9 20,2 6.594 

Azambuja 17.585 19.768 19.568 20.837 12,4 -1,0 6,5 18,5 3.252, 

Batalha 12.178 12.588 13.329 15.002 3,4 5,9 12,6 23,2 2.824, 

Cadaval 14.857 14.474 13.516 13.943 -2,6 -6,6 3,2 -6,2 -914 

Caldas da Rainha 35.978 41.018 43.205 48.846 14,0 5,3 13,1 35,8 12.868 

Leiria 80.241 96.517 102.762 119.847 20,3 6,5 16,6 49,4 39.606 

Marinha Grande 23.449 31.284 33.543 35.571 33,4 7,2 6,0 45,6 12.122 

Pombal 57.113 53.727 51.357 56.299 -5,9 -4,4 9,6 -1,4 -814 

Porto de Mós 20.412 21.700 23.343 24.271 6,3 7,6 4,0 18,9 3.859 

Rio Maior 18.894 19.894 20.119 21.110 5,3 1,1 4,9 11,7 2.216 

Fonte: INE 
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O ritmo de evolução do efectivo demográfico entre 1970 e 2001 não foi constante, tendo-se 

verificado, quer no conjunto nacional, quer na área de estudo, dois períodos de maior 

crescimento e um de relativa estagnação: 

 

1970-1981 

 

- Em Portugal – “O período de 1970 a 1981, registou taxas médias anuais de crescimento 

elevadas (1,3%). É um período fortemente diversificado marcado até 1973 pelo êxodo 

emigratório, sobretudo clandestino, que coincide com a guerra colonial e por uma 

explosão demográfica nos anos de 1974 e 1975, associada ao processo de 

descolonização, com reflexo em um enorme movimento de retorno dos portugueses das 

ex-colónias. Em 1976 inicia-se um crescimento demográfico estável, durante o qual o 

declínio dos saldos naturais, como consequência da queda de fecundidade, é 

compensado pela redução dos quantitativos emigratórios e a aceleração do movimento 

de regresso de emigrantes portugueses, sobretudo de França e Alemanha” (Patrício e 

Carrilho, 2002). 

- Na área de estudo – Crescimento significativo do efectivo demográfico (10,1% de 

variação média da população residente na área de estudo – ver Quadro 4.11.2) que 

reflecte o fenómeno de escala nacional conhecido como “litoralização”, neste caso 

específico relacionado com a grande atractividade dos pólos industriais (Marinha 

Grande, Leiria, Caldas da Rainha e Azambuja) e com o retorno de ex-colonos e 

emigrantes que sucedeu ao 25 de Abril de 1974. 

 

1981-1991 

 

- Em Portugal – “De 1981 a 1991 assiste-se à estabilização dos valores absolutos da 

população, na sequência de um crescimento natural fraco e do ressurgimento de um 

saldo migratório negativo, menos intenso do que o antecedente. É no início deste 

período que a fecundidade se torna inferior ao nível de substituição das gerações (2,1 

crianças por mulher)”, (Patrício e Carrilho, 2002). 

- Na área de estudo – Crescimento pouco significativo (2,5%) mas ainda assim superior à 

média nacional (0,3%), marcado por um forte abrandamento do ritmo de crescimento, 

em particular dos concelhos que na década anterior tinham impulsionado o 

desenvolvimento na área de estudo, o que está directamente relacionado com as crises 
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que nesta década afectaram sectores de actividade fundamentais para a economia 

regional. 

 

Período 1991-2001 

 

- Em Portugal – “De acordo com os resultados dos Censos 2001 e confirmando as 

projecções existentes a população residente em Portugal ultrapassou os 10 milhões de 

habitantes. Ligeira subida da natalidade e forte incremento da imigração, acompanhado 

do declínio dos surtos emigratórios na segunda metade dos anos noventa e no início dos 

anos dois mil, explicam o substancial acréscimo da população entre 1991 e 2001, 

comparativamente ao saldo natural” (Patrício e Carrilho, 2002). 

- Na área de estudo – Crescimento melhor distribuído pelos onze concelhos, mas induzido 

pelo desenvolvimento socioeconómico e a afirmação geo-estratégica de cidades chave 

na área de estudo, designadamente Leiria e Caldas da Rainha, e pela progressiva 

expansão para norte da área de influência da Área Metropolitana de Lisboa, associada à 

melhoria significativa nas acessibilidades inter-regionais (Auto-Estrada do Norte - A1, 

Auto-Estrada do Oeste - A8). A conjugação destes factores contribuiu para a fixação das 

populações e a atracção de imigrantes e de migrantes internos. 

 

Ainda segundo os dados patentes no Quadro 4.11.2, o concelho de Leiria foi o que registou 

o crescimento absoluto e relativo mais acentuado ao longo dos últimos 30 anos (49,4%, 

correspondendo a um acréscimo de 39.606 habitantes). Só na última década registou uma 

variação de 16,6%, o que significa um acréscimo de aproximadamente 17.000 habitantes, 

que resulta de um saldo migratório de 12,8% e de um saldo natural de 3,3%, como 

demonstra o Quadro 4.11.3. 

 

O crescimento demográfico de Leiria está relacionado fundamentalmente com a dimensão e 

o dinamismo do seu tecido empresarial e as oportunidades de emprego que lhe estão 

associadas: nas décadas de 70 e 80, com o retorno de ex-colonos e emigrantes naturais da 

região de Leiria, fixou-se aqui uma população qualificada, empreendedora e com 

capacidade de investimento, que rejuvenesceu o tecido empresarial do concelho e 

impulsionou o seu desenvolvimento económico (alicerçado nos sectores da construção civil 

e da indústria transformadora) e a geração de empregos, o que contribuiu para a fixação da 

população natural do concelho e para a atracção de novos residentes. Mais recentemente, 

na década de 90, a atractividade demográfica do concelho de Leiria foi reforçada pela 
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melhoria das acessibilidades inter-regionais e pela consolidação dos estabelecimentos de 

ensino superior aí localizados. 

 
Quadro 4.11.3 - Saldo natural e saldo migratório por concelhos, entre 1991 e 2001 

Saldo Natural Saldo Migratório 
Unidade Territorial 

% % 

Alcobaça -0,1 4,6 

Alenquer -2,6 17,2 

Azambuja -3,5 10,1 

Batalha 5,2 7,3 

Cadaval -7 10 

Caldas da Rainha 0,5 11,9 

Leiria 3,3 12,8 

Marinha Grande 1,1 4,6 

Pombal -2,1 11,6 

Porto de Mós 4,2 -0,3 

Rio Maior -2,3 7,9 

Fonte: INE, Censos 2001 (Resultados Provisórios) 

 

Da leitura cruzada do Quadro 4.11.2. e da Figura 4.11.2, verifica-se que os outros concelhos 

que registaram um crescimento acentuado entre 1991 e 2001 foram o de Caldas da 
Rainha, com uma variação de 13,1%, e o de Alenquer, com uma variação de 14,9%. O 

crescimento de Caldas da Rainha está relacionado com a melhoria das acessibilidades 

inter-regionais, mas também com a sua afirmação enquanto centro de comércio e serviços 

com uma área de influência regional, com a consolidação do sector do turismo (termal e 

balnear) e com o desenvolvimento do ensino superior na cidade, factores que aumentaram a 

oferta de emprego no concelho e reforçaram a sua atractividade demográfica, evidenciada 

por um saldo migratório de 11,9% entre 1991 e 2001. 
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Figura 4.11.2 - Variação da população residente por concelhos, entre 1991 e 2001 
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Por sua vez, o crescimento registado na última década no concelho de Alenquer, assim 

como no da Azambuja, resultou sobretudo do fenómeno de suburbanização da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), que se intensificou durante a década de 90, e da 

consequente expansão da área de movimentos pendulares em torno de Lisboa, potenciada 

também pela melhoria das acessibilidades, (Roca, 2000). O principal factor explicativo deste 

fenómeno é a procura de habitação mais barata e de melhor qualidade de vida, que tem 

levado residentes de Lisboa e dos concelhos da primeira coroa da AML a mudar a sua 

residência permanente para áreas periurbanas concelhos da segunda coroa da AML e da 

área de influência da AML2. Em ambos os concelhos, os saldos naturais negativos 

registados na última década foram compensados por saldos migratórios bastante positivos, 

que em Alenquer foi o mais elevado de entre os registados nos concelhos da área de estudo 

(17,2% - ver Quadro 4.11.3). 

 

A melhoria das acessibilidades inter-regionais, o dinamismo do tecido empresarial e a oferta 

de emprego disponível (em 2001, a taxa de desemprego era inferior à média nacional em 

todos os onze concelhos – ver Quadro 4.11.10) explicam também o crescimento observado, 

sobretudo na última década, nos concelhos vizinhos de Leiria, designadamente em 

Alcobaça, Batalha, Marinha Grande, Pombal e Rio Maior, que beneficiaram ainda, directa e 

indirectamente, da afirmação de Leiria e Caldas da Rainha como importantes pólos de 

desenvolvimento da economia regional.  

 

No concelho da Marinha Grande, contudo, observa-se que, depois de um forte crescimento 

demográfico registado na década de 70 (33,4%) associado ao rejuvenescimento do tecido 

empresarial com o retorno de emigrantes e ex-colonos e ao desenvolvimento das indústrias 

do vidro e dos moldes, o concelho perdeu algum ímpeto nas décadas de 80 e 90, registando 

variações de 7,2% e 6,0% respectivamente. Esta atenuação da tendência de crescimento 

demográfico está relacionada com a crise que afectou, a partir de finais da década de 80, o 

sector vidreiro, que desde o século XVIII constituía o pilar da economia local. 

 

Porto de Mós foi o único concelho da área de estudo que registou um saldo migratório 
negativo entre 1991 e 2001, que foi na ordem dos -0,3%, devendo o crescimento 

                                                      
2 Concelhos da primeira coroa da AML: Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Almada, 
Seixal, Barreiro, Moita; Concelhos da segunda coroa: Mafra, Azambuja, Alcochete, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal.. 
Concelhos da Área de Influência da AML: Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Torres Vedras, Lourinhã, 
Cadaval, Santarém, Cartaxo, Almeirim, Salvaterra de Magos, Coruche e Benavente. (Fonte ROCA: idem) 
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demográfico verificado neste período exclusivamente ao saldo natural positivo verificado 

(4,2%). 

 

Do conjunto de concelhos analisados, apenas dois têm uma variação negativa da 
população residente no período 1970-2001: Cadaval, com um decréscimo populacional 

de 914 indivíduos, e Pombal, com um decréscimo de 814 indivíduos em igual período. 

Sublinhe-se contudo que, entre 1991 e 2001, estes concelhos inverteram a tendência de 

perda demográfica observada nas duas décadas anteriores (devida fundamentalmente à 

emigração e à redução da taxa de natalidade) registando um crescimento de 9,6% em 

Pombal e 3,2% no Cadaval, que se atribui a saldos migratórios positivos na ordem dos 10%. 

A melhoria das acessibilidades rodoviárias regionais verificada durante a década de 90 e o 

forte dinamismo económico polarizado em concelhos vizinhos (Leiria no caso de Pombal, 

Caldas da Rainha e Torres Vedras no caso do Cadaval) são os principais factores 

explicativos da recuperação do efectivo demográfico registada por estes concelhos na última 

década, sendo que no Cadaval também se verificaram os efeitos do processo de 

suburbanização da AML.  

 

As 46 freguesias atravessadas pelos corredores em estudo totalizavam, em 2001, uma 

população residente de 197.968 habitantes. Como se pode observar no Quadro 4.11.4, as 

freguesias mais populosas são as de Marinha Grande, Marrazes (Leiria), Pombal e Rio 

Maior, todas com mais de 10.000 habitantes, enquanto no outro extremo se encontram 

Arrouquelas e Asseiceira (Rio Maior), Vila Nova da Rainha (Azambuja) e Alpedriz 

(Alcobaça), com menos de 1.000 habitantes. 
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Quadro 4.11.4 - Evolução do efectivo demográfico, por freguesias, entre 1991 e 2001 

Unidade Territorial 
População 
Residente 

1991 

População 
Residente 

2001 

Variação da 
População 
Residente 
1991/2001 

Concelho Freguesia Indivíduos Indivíduos % 

PORTUGAL 9.867.147 10.318.084 4,6 

CONTINENTE 9.375.926 9.833.408 4,9 

Aljubarrota (Prazeres) 3.582 3.769 5,2 

Aljubarrota (S. Vicente) 2.283 2.310 1,2 

Alpedriz 814 840 3,2 

Benedita 7.397 8.238 11,4 

Coz 2.141 2.040 -4,7 

Évora de Alcobaça 4.480 4.653 3,9 

Pataias 5.277 5.455 3,4 

Alcobaça 

Turquel 4.075 4.341 6,5 

Alenquer Ota 1.321 1.151 -12,9 

Alcoentre 2.788 3.581 28,4 

Aveiras de Cima 4.671 4.638 -0,7 Azambuja 

Manique do Intendente 1.374 1.391 1,2 

Batalha 6.520 7.519 15,3 
Batalha 

Reguengo do Fetal 2.210 2.356 6,6 

Cadaval Alguber 932 1.010 8,4 

A dos Francos 1.749 1.803 3,1 

Landal 1.295 1.149 -11,3 Caldas da Rainha 

Vidais 1.287 1.178 -8,5 

Amor 4.389 4.743 8,1 

Arrabal 2.445 2.718 11,2 

Barosa 1.787 1.849 3,5 

Bidoeira de Cima 1.916 2.069 8,0 

Boa Vista 1.690 1.927 14,0 

Cortes 3.090 2.842 -8,0 

Maceira 10.087 9.919 -1,7 

Marrazes 13.026 19.897 52,7 

Milagres 2.744 2.960 7,9 

Pousos 5.661 7.206 27,3 

Regueira de Pontes 1.972 2.244 13,8 

Santa Eufémia 2.076 2.418 16,5 

Ortigosa 1.641 1.802 9,3 

Leiria 

Souto da Carpalhosa 3.717 4.018 8,2 
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Unidade Territorial 
População 
Residente 

1991 

População 
Residente 

2001 

Variação da 
População 
Residente 
1991/2001 

Concelho Freguesia Indivíduos Indivíduos % 

Marinha Grande Marinha Grande 26.628 28.329 6,4 

Almagreira 2.911 3.079 5,8 

Carnide 1.470 1.726 17,4 Pombal 

Pombal 12.805 16.008 25,0 

Juncal 3.122 3.218 3,1 

Pedreiras 2.652 2.645 -0,3 

Porto de Mós (S. J. Baptista) 2.597 2.929 12,8 
Porto de Mós 

Porto de Mós (S. Pedro) 2.582 2.869 11,1 

Arrouquelas 612 610 -0,3 

Asseiceira 908 907 -0,1 Rio Maior 

Rio Maior 10.424 11.614 11,4 

Fonte: INE 

Da análise do mapa da variação da população residente entre 1991 e 2001 (Figura 

4.11.3) e em particular do quadro com a evolução da população residente em igual período 

nas freguesias atravessadas (Quadro 4.11.4), constata-se que os corredores atravessam 

sobretudo freguesias que registaram variações positivas, incluindo algumas das que, entre 

estas, mais cresceram durante a última década. 

 

Os crescimentos demográficos mais expressivos registaram-se nos arredores em 

expansão/consolidação da cidade de Leiria, designadamente nas freguesias de Marrazes 

(52,7%) e Pousos (27,3%), mas também em Pombal (25%) e Alcoentre (28,4%). Por sua 

vez, o crescimento registado neste último caso não pode ser dissociado da sua proximidade 

à Área Metropolitana de Lisboa e da melhoria das acessibilidades regionais registada na 

última década, que contribuíram para o aumento da sua atractividade. 
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Figura 4.11.3 - Variação da população residente por freguesias, entre 1991 e 2001 
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Pelo contrário, as freguesias onde se verificaram maiores perdas foram Ota (Alenquer), 

com um decréscimo de 12,9%, e Landal (Caldas da Rainha), que perdeu 11,3%, resultantes 

de uma tendência de diminuição do efectivo demográfico que já se verificava durante a 

década de 80 e que se agravou consideravelmente até 2001. 

 

A estrutura etária da população nos concelhos em análise evidencia ainda um peso 

significativo da população com menos de 25 anos (29,8%), embora esta característica tenha 

vindo a se alterar progressivamente ao longo das últimas décadas, tendendo 

acentuadamente para o envelhecimento da população, acompanhando a tendência que se 

verifica também a nível nacional. 

 

A leitura da evolução da população residente por grandes grupos etários na década de 90 

apresentada no Quadro 4.11.5 evidencia isso mesmo, havendo claramente em todos os 

concelhos uma redução do efectivo nos grupos etários com menos de 25 anos e um 

aumento dos grupos com mais de 25 anos. Com efeito, em todos os concelhos verifica-se 

um duplo envelhecimento, fenómeno que se caracteriza pelo aumento da população idosa e 

pelo declínio da população jovem. Essencialmente, podem-se apontar três factores 

explicativos deste fenómeno, designadamente: 

 

- A diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade, uma tendência que se verifica 

globalmente na população portuguesa desde a década de 60, e que resulta da opção de 

grande parte da população por ter um menor número de filhos (fundamentalmente por 

razões económicas) e do avanço da idade fecunda das mulheres, que, por motivos 

académicos e/ou profissionais, optam por ter os seus filhos cada vez mais tarde; 

- O aumento da longevidade da população, relacionado com a melhoria das condições de 

vida, em particular do acesso aos cuidados de saúde; 

- A entrada de novos residentes nos concelhos em análise, nomeadamente migrantes 

internos e imigrantes em idade activa, e emigrantes aposentados regressados aos 

concelhos de onde são naturais, que se enquadram maioritariamente nos grupos etários 

com mais de 24 anos. 
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Quadro 4.11.5 - Evolução do peso relativo de cada grupo etário no total da população dos concelhos, entre 1991 e 2001, e índice de envelhecimento por 

concelho, em 2002 

População Residente por grandes 
grupos etários, em 1991 (%) 

População Residente por grandes 
grupos etários, em 2001 (%) 

Variação da População Residente por 
grandes grupos etários, entre 1991 e 

2001 (%) Unidade territorial 

<15 
anos 

15-24 
anos 

25-64 
anos 

>64 
anos 

<15 
anos 

15-24 
anos 

25-64 
anos 

>64 
anos 

<15 
anos 

15-24 
anos 

25-64 
anos 

>64 
anos 

Índice de 
envelhecimento, 

em 2001 

PORTUGAL 20,0 16,3 50,1 13,6 16,0 14,3 53,4 16,4 -4,0 -2,0 3,3 2,7 105,5* 

CONTINENTE 19,7 16,3 50,3 13,7 15,8 14,2 53,5 16,5 -3,9 -2,1 3,2 2,8 107,8* 

ÁREA DE ESTUDO 17,6 14,2 46,1 12,7 15,9 13,9 53,4 16,8 -1,7 -0,3 7,2 4,2 105,7 

Alcobaça 19,2 15,7 51,0 14,0 16,0 13,7 53,3 17,1 -3,3 -2,0 2,2 3,0 107,0 

Alenquer 17,8 14,4 51,8 16,0 15,8 13,2 53,7 17,3 -2,0 -1,2 1,9 1,3 109,3 

Azambuja 18,3 14,9 50,6 16,2 14,1 13,2 54,2 18,5 -4,2 -1,7 3,6 2,3 131,6 

Batalha 20,0 15,8 50,2 14,0 16,7 14,0 52,5 16,8 -3,3 -1,8 2,4 2,7 100,5 

Cadaval 17,0 13,5 49,6 19,9 13,4 12,8 50,3 23,5 -3,5 -0,7 0,7 3,5 174,5 

Caldas da Rainha 18,6 14,6 51,8 15,0 15,7 13,3 53,0 18,0 -2,9 -1,3 1,2 3,0 114,8 

Leiria 21,3 16,7 50,7 11,3 17,2 14,6 54,4 13,9 -4,2 -2,2 3,7 2,6 80,8 

Marinha Grande 18,3 16,7 53,7 11,3 14,8 13,4 56,4 15,4 -3,6 -3,2 2,7 4,0 104,1 

Pombal 19,3 15,4 49,4 15,9 15,6 14,1 50,8 19,5 -3,7 -1,4 1,4 3,6 125,3 

Porto de Mós 20,1 15,7 50,1 14,1 16,1 14,4 52,1 17,5 -4,0 -1,4 2,0 3,3 108,4 

Rio Maior 18,9 15,5 50,0 15,6 15,4 13,5 52,7 18,3 -3,4 -1,9 2,7 2,7 118,6 

Fonte: INE 

* Valores de 2002 
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Segundo os dados relativos a 2001 apresentados no Quadro 4.11.5, e conforme evidencia a 

Figura 4.11.4, os concelhos em que o peso do grupo etário da população com menos de 15 

anos é mais significativo são Leiria (17,2%), Batalha (16,7%), Porto de Mós (16,1%) e 

Alcobaça (16,0%), com indicadores superiores ou iguais à média nacional (16,0%). Pelo 

contrário, onde este grupo tem um peso menos significativo é nos concelhos de Cadaval 

(13,4%) e Azambuja (14,1%). 

 

Relativamente ao grupo etário compreendido entre os 15 e os 24 anos, Leiria destaca-se 

igualmente como o concelho em que este grupo tem maior peso relativo (14,6%), seguido 

de Porto de Mós (14,4%), enquanto no outro extremo voltamos a encontrar o Cadaval 

(12,8%), Alenquer e Azambuja (ambos com 13,2%). 

 

Quanto ao grupo etário compreendido entre os 25 e os 64 anos, em que se integra a maior 

parte da população em idade activa, destacam-se os concelhos de Marinha Grande (56,4%) 

e Leiria (54,4%) como aqueles em que este grupo assume um maior peso, seguidos de 

Azambuja (54,2%) e Alenquer (53,7%), sendo que nos restantes concelhos o peso deste 

grupo é inferior ao que assume a nível nacional (53,4%). Por sua vez, é no concelho do 

Cadaval que este grupo tem menor importância relativa (50,3%), seguido de Pombal 

(50,8%). 

 

No grupo correspondente à população com mais de 64 anos, destaca-se claramente o 

Cadaval como o concelho em que a população idosa tem maior peso (23,5%), 

consideravelmente superior à média nacional (16,4%). Seguem-se-lhe Pombal (19,5%), 

Azambuja (18,5%), Rio Maior (18,3%) e Caldas da Rainha (18,0%), sendo que apenas dois 

concelhos registam um peso relativo da população idosa inferior à média nacional, a saber: 

Leiria (13,9%) e Marinha Grande (15,4%). 
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Figura 4.11.4 - Distribuição da população residente por grandes grupos etários, em 2001 

 

As pirâmides etárias apresentadas na Figura 4.11.5 corroboram e complementam a análise 

precedente, evidenciando também o peso relativamente elevado dos idosos nos concelhos 

de Cadaval, Pombal, Azambuja, Rio Maior e Caldas da Rainha, assim como das crianças e 

jovens em Leiria, Batalha, Porto de Mós e Alcobaça, e dos adultos em idade activa nos 

concelhos de Leiria, Marinha Grande, Leiria, Azambuja e Alenquer. 

Fonte: INE
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Figura 4.11.5 - Distribuição da população residente por grupos etários quinquenais e por sexos, em 

2001 
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Figura 4.11.5 (cont.) - Distribuição da população residente por grupos etários quinquenais e por 

sexos, em 2001 
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Podem avançar-se algumas explicações relativamente à forma característica de cada 

pirâmide etária, relacionando-as com os movimentos demográficos conhecidos ao longo da 

História recente de cada concelho e já anteriormente apresentados. Por exemplo, nas 

pirâmides relativas aos concelhos de Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Pombal e 

Porto de Mós, é evidente a quebra na população masculina entre os 50 e os 59 anos, que 

corresponderá aos homens que tinham entre 20 e 29 anos na década de 70, e que saíram 

do concelho por causa da Guerra Colonial (até 1974) ou para emigrarem. Na Batalha e na 

Marinha Grande, distinguem-se ainda as perdas demográficas sentidas durante a década de 

60, pelos mesmos motivos. 

 

Os emigrantes que saíram de Portugal da década de 70 ainda estão em idade activa, e, 

portanto, muitos dos quais ainda estarão a residir nos seus países de destino. Mas o retorno 

a Portugal da geração que emigrou na década de 60, e que entretanto se reformou, poderá 

explicar a proporção significativamente maior da população com idades entre os 60 e os 69 

anos relativamente aos grupos etários adjacentes. 

 

Na pirâmide etária relativa ao concelho de Alenquer, pode-se inferir que o número 

relativamente maior de indivíduos, de ambos os sexos, compreendidos entre os 25 e os 29 

anos e entre os 0 e os 4 anos, corresponda a jovens casais com um primeiro filho que 

mudaram a sua residência para o concelho oriundos principalmente de zonas mais centrais 

da Área Metropolitana de Lisboa, pelo principal motivo de aqui se encontrar habitação com 

melhor relação preço/qualidade, e com boa acessibilidade a Lisboa. Noutros concelhos cujo 

crescimento na década de 90 também foi impulsionado pela suburbanização da AML, como 

o Cadaval e a Azambuja, pode-se fazer idêntica análise.  

 

Deve-se fazer também referência à imigração e às migrações internas, como importantes 

factores que contribuem para a explicação do peso elevado da população em idade activa 

(sobretudo entre os 25 e os 45 anos), particularmente evidente em Leiria, Caldas da Rainha, 

Batalha e Azambuja, concelhos que têm revelado uma forte atractividade demográfica, 

associada ao seu nível de desenvolvimento económico e à consequente maior oferta de 

empregos. 
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4.11.3.2 Povoamento 
 

Como evidenciam o Quadro 4.11.6 e a Figura 4.11.6, os concelhos de Leiria, Caldas da 

Rainha e Marinha Grande são os que apresentam valores de densidade populacional mais 

elevados, com mais de 180 hab/km2. Batalha, Alcobaça e Alenquer também registam 

valores acima da média de Portugal Continental (112,4 hab/km2) enquanto os restantes se 

situam abaixo deste valor, sendo Rio Maior o que assinala a menor densidade: 77,9 

hab/km2. 

 
Quadro 4.11.6 - Densidade populacional, por concelhos, em 2001 

Densidade Populacional 2001 
Unidade Territorial 

Hab/km2 

PORTUGAL 112,4 

Alcobaça 136,7 

Alenquer 128,3 

Azambuja 81,4 

Batalha 145,9 

Cadaval 80,2 

Caldas da Rainha 190,8 

Leiria 210,9 

Marinha Grande 193,2 

Pombal 90,0 

Porto de Mós 91,8 

Rio Maior 77,9 

Fonte: INE 
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Figura 4.11.6 - Densidade populacional por concelho, em 2001 
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A Figura 4.11.7 e o Quadro 4.11.7, que apresentam a densidade populacional por freguesia 

na área de estudo, permitem constatar a existência de uma grande disparidade de 

situações, mas que podem ser sintetizadas em três grandes grupos: 

 

- Freguesias dos concelhos de Azambuja, Alenquer e Cadaval, localizadas a sul da serra 

dos Candeeiros, com densidades inferiores a 90 hab/km2; 

- Freguesias do sopé da serra dos Candeeiros, caracterizadas por um povoamento 

disperso, mas que apresentam densidades populacionais entre 90 e 570 hab/ km2, e das 

quais se destaca a Benedita (Alcobaça) com 281,4 hab/ km2; 

- Freguesias na área de influência directa do eixo Leiria – Marinha Grande, que se 

estende até Pombal, Batalha e Porto de Mós, que apresentam densidades superiores a 

120 hab km2, como, por exemplo, Marrazes (Leiria) com 1.066,5 hab/ km2. 

 
Quadro 4.11.7 - Densidade populacional, por freguesias, em 2001 

Unidade Territorial 
Densidade 

Populacional 2001 

Concelho Freguesia Hab/km2 

Aljubarrota (Prazeres) 141,3 

Aljubarrota (S. Vicente) 107,6 

Alpedriz 53,6 

Benedita 281,4 

Coz 138,4 

Évora de Alcobaça 112,2 

Pataias 69,2 

Alcobaça 

Turquel 107,4 

Alenquer Ota 25,8 

Alcoentre 74,4 

Aveiras de Cima 175,1 Azambuja 

Manique do Intendente 40,4 

Batalha 263,6 
Batalha 

Reguengo do Fetal 84,9 

Cadaval Alguber 54,8 

A dos Francos 90,7 

Landal 113,5 Caldas da Rainha 

Vidais 53,1 

Amor 202,6 

Arrabal 141,9 Leiria 

Barosa 140,3 
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Unidade Territorial 
Densidade 

Populacional 2001 

Concelho Freguesia Hab/km2 

Bidoeira de Cima 133,7 

Boa Vista 205,1 

Cortes 174,3 

Maceira 211,8 

Marrazes 1.066,5 

Milagres 172,16 

Pousos 437,6 

Regueira de Pontes 197,31 

Santa Eufémia 246,2 

Ortigosa 128,7 

Leiria 

Souto da Carpalhosa 142,3 

Marinha Grande Marinha Grande 209,4 

Almagreira 72,2 

Carnide 76,9 Pombal 

Pombal 166 

Juncal 121,4 

Pedreiras 198 

Porto de Mós (S. J. Baptista) 207,6 
Porto de Mós 

Porto de Mós (S. Pedro) 199,2 

Arrouquelas 21,9 

Asseiceira 52,4 Rio Maior 

Rio Maior 128,2 

Fonte: INE 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.384 

 

 
Figura 4.11.7 - Densidade populacional por freguesia, em 2001 
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Nos concelhos de Alenquer, Azambuja, Caldas da Rainha, Cadaval e Rio Maior, o traçado 

dos corredores afasta-se dos aglomerados urbanos e atravessa essencialmente grandes 

manchas agro-florestais, onde a ocupação humana, muito concentrada, se resume a quintas 

e pequenos lugares isolados. A única excepção digna de realce verifica-se na aproximação 

à vila de Alcoentre que, no entanto, se localiza de forma marginal ao corredor mais próximo: 

este aglomerado tem-se desenvolvido quase exclusivamente ao longo da EN1 num sentido 

norte-sul e para poente. 

 

São claramente diferenciáveis as densidades populacionais que se encontram a sul e a 

norte da Serra dos Candeeiros, o que é particularmente evidente na Figura 4.11.7, onde se 

pode verificar que, a partir da freguesia de Rio Maior para norte, ao longo dos corredores, as 

densidades populacionais são mais elevadas. Este facto está relacionado, em grande 

medida, com o padrão de povoamento, que se altera substancialmente com o 

atravessamento da área correspondente aos Coutos de Alcobaça, que, grosso modo, se 

estende desde o sopé do Maciço Calcário Estremenho até ao Atlântico3.  

 

Esta área é caracterizada por um padrão de povoamento disperso, mas denso, sendo a 

partir daqui que será potencialmente afectado um maior número de espaços urbanos e de 

edificações. Destacam-se as freguesias de Benedita e Turquel, no concelho de Alcobaça, 

que correspondem a uma área de povoamento disperso e denso, disseminado pelo sopé da 

serra dos Candeeiros e parcialmente ao longo da sua encosta Noroeste (ver Figura 4.11.8) 

na qual coexistem, de forma relativamente desordenada, espaços de diversa natureza 

(habitações, indústrias, explorações agro-pecuárias, comércio retalhista e grossista, 

equipamentos, infra-estruturas várias, áreas de interesse patrimonial...) que contribuem para 

a constituição, numa área contínua e extensa (Figura 4.11.9), de uma rede densa de 

relações sociais e económicas. 

                                                      
3 “No povoamento da Estremadura teve acção preponderante a abadia cisterciense de Alcobaça, fundada em 1153, num 
latifúndio real constituído, pela maior parte, de terrenos bravios e desertos. Os monges aplicaram na região os seus métodos 
de colonização agrícola (…) fixando, à roda das suas granjas, a população, que dirigiam ou assistiam nos trabalhos agrícolas. 
Assim se vieram a constituir as 14 vilas que, entre o Maciço Calcário Estremenho e o mar, formavam os «coutos» do mais 
opulento mosteiro português.” (Ribeiro, 1987) 
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Figura 4.11.8 - Povoamento disperso mas denso 

no sopé da Serra dos Candeeiros (Benedita – 

Alcobaça) 

Figura 4.11.9 - Espaços mistos de agricultura, 

indústria e residências no sopé da Serra dos 

Candeeiros (Benedita – Alcobaça) 

 

Nesta rede destacam-se enquanto elementos estruturantes as vilas de Aljubarrota (Figura 

4.11.10), Benedita (Figura 4.11.11) e Turquel, núcleos urbanos em função dos quais se 

hierarquizam os pequenos aglomerados circundantes, e a EN1, que constitui um eixo 

socioeconómico vital para estas freguesias, junto ao qual se localiza grande parte das 

actividades económicas dos sectores secundário e terciário, sobretudo pequena indústria e 

comércio grossista. Embora de forma mais esparsa, este tipo de ocupação verifica-se 

também na área a sudeste da EN1 abrangida pelo Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros e ao longo da EN1 para nordeste, na direcção de Porto de Mós e Batalha. 

 

  
Figura 4.11.10 - Aljubarrota (Alcobaça) Figura 4.11.11 - Benedita (Alcobaça) 

 

A melhoria das acessibilidades rodoviárias regionais e a consequente diminuição das 

distâncias-tempo às sedes de concelho, a Leiria e a Lisboa, têm suscitado o surgimento de 

novos condomínios residenciais, vocacionados fundamentalmente para segunda residência 

mas também procurados por muitos como primeira residência. Um desses condomínios 

encontra-se precisamente na área de um dos corredores (sub-eixo 1.1.4, alternativas SA e 
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SB): o empreendimento Villas das Roseiras (Figuras 4.11.12 a 4.11.14) situado na freguesia 

da Benedita, que prevê a construção no total de 81 habitações, equipamentos desportivos e 

sociais e ainda uma zona comercial. O condomínio é publicitado como residência principal 

ou secundária de grande qualidade, com a mais valia do conforto e sossego do campo. 

Actualmente 60% do empreendimento total está já vendido e habitado. 

 

   
Figura 4.11.12 - Villas das 

Roseiras - Entrada 

Figura 4.11.13 - Villas das 

Roseiras - vivendas unifamiliares 

Figura 4.11.14 - Villas das 

Roseiras - vivendas em banda 

 

Ainda no concelho de Alcobaça, será atravessada a zona arqueológica do Carvalhal de 

Aljubarrota – da qual se podem ver alguns aspectos nas Figuras 4.11.15 e 4.11.16 – para a 

qual, segundo a Câmara Municipal, está em curso um processo de musealização e 

classificação como paisagem protegida. 

 

  
Figura 4.11.15 - Zona arqueológica do Carvalhal 

de Aljubarrota (Alcobaça) 

Figura 4.11.16 - Envolvente da zona a classificar, 

vista de Aljubarrota (Alcobaça) 

 

Outra área onde se volta a encontrar uma maior densidade urbana é nos arredores das 

cidades de Leiria e Marinha Grande. Os corredores atravessam áreas periféricas a estes 

centros urbanos que têm sido reservas de expansão urbana e implantação empresarial, mas 

que têm vindo progressivamente a ser ocupadas e poderão vir a configurar uma 
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conurbação, neste que é um dos mais dinâmicos eixos urbanos e económicos da Região 

Centro. Um reflexo deste dinamismo – em larga medida resultante de investimentos 

endógenos – está precisamente na coexistência próxima, e nem sempre pacífica, de 

espaços urbanos, agrícolas e industriais. As Figuras 4.11.17 e 4.11.18 ilustram a forte 

presença industrial em Maceira e a proximidade entre os espaços industriais e residenciais. 

 

  
Figura 4.11.17 - Cimenteira de Maceira, vista do 

lugar de Campos (Maceira - Leiria) 

Figura 4.11.18 - Pequenas indústrias e armazéns 

lado a lado com as habitações - Á-do-Barbas 

(Maceira - Leiria) 

 

Por sua vez, entre a cidade de Leiria e os arredores de Pombal encontra-se um padrão de 

povoamento mais linear e com densidades de ocupação mais reduzidas, em que as 

estradas e caminhos municipais têm um papel estruturante. De entre as várias localidades 

situadas nos corredores destaca-se o lugar de Bidoeira de Cima, que se desenvolve ao 

longo da EM349 no sentido noroeste-sudeste (Figuras 4.11.19 e 4.1.20), portanto 

perpendicular a dois dos sub-eixos em estudo.  
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Figura 4.11.19 - Povoamento linear ao longo da 

EM349: habitações na rua principal de Bidoeira 

de Cima (Leiria) 

Figura 4.11.20 - Povoamento disperso nos 

espaços intersticiais: habitações e explorações 

agro-pecuárias em espaços agro-florestais 

(Bidoeira de Cima – Leiria) 

 

No Anexo 4.11.1 são listadas as edificações identificadas na proximidade da linha de alta 

velocidade (LAV), para as várias alternativas de traçado em análise. Procurou-se cingir este 

levantamento às edificações com função habitacional, recorrendo a técnicas de 

fotointerpretação. Sendo seguro que a maior parte das edificações identificadas têm, pelo 

menos, uso habitacional, dadas as limitações metodológicas explicadas anteriormente, não 

se pode excluir a hipótese de que, em alguns casos, estejam associadas, exclusivamente ou 

complementarmente, a outras funções, como comércio ou serviços. 

 

 

4.11.4 Estrutura económica e socio-produtiva 
 

A população economicamente activa na área de estudo representava 4,4% do total nacional 

em 2001, o que corresponde a uma mão-de-obra disponível (empregados e 

desempregados) de 217.772 indivíduos, como está patente no Quadro 4.11.8. A repartição 

deste efectivo pelos concelhos reflecte, naturalmente, a própria distribuição da população, 

sendo que os maiores contingentes de activos se encontram nos concelhos mais populosos: 

Leiria, Alcobaça, Caldas da Rainha e Pombal. 
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Quadro 4.11.8 - População economicamente activa e empregada, em 2001 

População economicamente activa 
População economicamente activa e 

empregada 
População economicamente activa e 

empregada 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Sector 

Primário 
Sector 

Secundário 
Sector 

Terciário 

Unidade Territorial 

Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos Indivíduos % % % 

PORTUGAL 4.990.208 2.742.035 2.248.173 4.650.947 2.599.088 2.051.859 5,0 35,1 59,9 

CONTINENTE 4.778.115 2.617.974 2.160.141 4.450.711 2.479.105 1.971.606 4,8 35,5 59,7 

ÁREA DE ESTUDO 217.772 122.499 95.273 207.954 118.888 89.066 6,4 42,7 50,9 

Alcobaça 27.137 15.155 11.982 26.000 14.735 11.265 6,6 50,2 43,2 

Alenquer 19.425 11.169 8.256 18.379 10.821 7.558 5,9 37,3 56,8 

Azambuja 9.819 5.727 4.092 9.229 5.418 3.811 7,6 32,1 60,3 

Batalha 7.222 4.133 3.089 7.041 4.067 2.974 4,9 48,9 46,2 

Cadaval 5.867 3.542 2.325 5.524 3.421 2.103 13,9 33,2 52,9 

Caldas da Rainha 23.911 12.918 10.993 22.350 12.338 10.012 6,8 34,5 58,8 

Leiria 60.407 33.355 27.052 58.173 32.564 25.609 3,1 41,4 55,6 

Marinha Grande 18.345 9.921 8.424 17.446 9.566 7.880 0,7 56,5 42,7 

Pombal 23.712 14.105 9.607 22.913 13.849 9.064 6,7 46,2 47,1 

Porto de Mós 11.981 6.795 5.186 11.593 6.659 4.934 5,2 52,6 42,1 

Rio Maior 9.946 5.679 4.267 9.306 5.450 3.856 8,9 36,8 54,3 

Fonte: INE 
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Ao nível nacional, os indicadores da distribuição da população economicamente activa e 

empregada por sectores de actividade evidenciam maior peso do sector terciário, que 

concentra quase 60% do efectivo, seguido do sector secundário com 35% e, por último, do 

sector primário com 5%. Ao nível dos concelhos que constituem a área de estudo, 

encontram-se, contudo, duas realidades distintas: um conjunto de concelhos onde se 

mantém esta distribuição, com predomínio do emprego no sector terciário (Alenquer, 

Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Pombal e Rio Maior); e um outro conjunto, em 

que é o sector secundário que predomina em termos de emprego, seguido do terciário e do 

primário (Alcobaça, Batalha, Marinha Grande e Porto de Mós). 

 

Os valores da taxa de actividade, que expressam o peso da população activa sobre o total 

da população, enquadram-se, de um modo geral, ligeiramente acima da média nacional 

(48,2%), sendo em Pombal e Cadaval que atingem um valor mais baixo (42,1%). Entre 1991 

e 2001, a evolução da taxa de actividade foi positiva em toda a área de estudo, na grande 

parte dos casos até bastante acima da média nacional. Destaca-se aqui a Azambuja, com 

uma variação de 7,5% nesse período. 

 

Analisando a repartição da taxa de actividade por géneros e a sua evolução entre 1991 e 

2001 apresentada no Quadro 4.11.9, verifica-se que, tal como ao nível nacional, a taxa de 

actividade é superior entre os homens, na ordem dos 55%, enquanto para as mulheres 

situa-se na ordem dos 42%. Contudo, enquanto para os homens este indicador tendeu para 

a estabilização durante a década de 90, registou-se um aumento significativo na taxa de 

actividade feminina, que em todos os concelhos em análise foi superior à média nacional 

(6,5%) atingindo mais de 10% em Alenquer, Rio Maior e Leiria. 
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Quadro 4.11.9 - Taxa de actividade, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 

Taxa de actividade, em 2001 
Variação da taxa de actividade, entre 

1991-2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Unidade 
Territorial 

% % % % % % 

PORTUGAL 48,2 54,8 42,0 3,6 0,5 6,5 

CONTINENTE 48,4 54,9 42,3 3,5 0,5 6,3 

Alcobaça 49,0 55,8 42,5 3,3 -0,1 6,8 

Alenquer 49,6 57,9 41,5 7,5 2,3 12,6 

Azambuja 47,1 54,4 39,7 5,9 1,3 9,7 

Batalha 48,1 56,3 40,3 5,0 0,9 9,2 

Cadaval 42,1 51,9 32,6 5,5 1,7 9,2 

Caldas da Rainha 49,0 55,0 43,3 3,2 -1,4 7,4 

Leiria 50,4 57,0 44,1 6,2 1,6 10,5 

Marinha Grande 51,6 57,2 46,2 5,6 1,7 9,3 

Pombal 42,1 51,6 33,2 5,4 1,8 8,7 

Porto de Mós 49,4 57,3 41,8 4,1 0,2 7,7 

Rio Maior 47,1 54,8 39,7 6,1 0,0 12,0 

Fonte: INE 

 

Em 2001, a taxa de desemprego era inferior à média nacional (6,8%) em todos os onze 

concelhos, sendo particularmente baixa na Batalha (2,5%) e mais elevada em Caldas da 

Rainha (6,5%), como se pode verificar no Quadro 4.11.10. Quanto à variação da taxa de 

desemprego entre 1991 e 2001, apenas na Azambuja se registou uma descida relevante (-

2,1%) enquanto a tendência geral foi de aumento, mais significativo em Rio Maior (2,3%) e 

Caldas da Rainha (1,8%). 
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Quadro 4.11.10 - Taxa de desemprego, em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001 

Taxa de desemprego, em 2001 
Variação da taxa de desemprego, 1991-

2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Unidade Territorial 

% % % % % % 

PORTUGAL 6,8 5,2 8,7 0,7 1,0 -0,2 

CONTINENTE 6,9 5,3 8,7 0,8 1,1 -0,1 

Alcobaça 4,2 2,8 6,0 1,2 0,6 1,7 

Alenquer 5,4 3,1 8,5 -0,1 0,4 -2,3 

Azambuja 6,0 5,4 6,9 -2,1 0,9 -7,3 

Batalha 2,5 1,6 3,7 0,8 -7,4 0,6 

Cadaval 5,8 3,4 9,5 0,0 1,1 -3,5 

Caldas da Rainha 6,5 4,5 8,9 1,8 1,6 1,6 

Leiria 3,7 2,4 5,3 0,1 0,5 -0,8 

Marinha Grande 4,9 3,6 6,5 -0,1 1,0 -2,0 

Pombal 3,4 1,8 5,7 0,2 0,0 -0,1 

Porto de Mós 3,2 2,0 4,9 0,5 0,1 0,9 

Rio Maior 6,4 4,0 9,6 2,3 1,1 3,2 

Fonte: INE 

A repartição por géneros da taxa de desemprego evidencia as desigualdades na 

empregabilidade da população activa masculina e feminina, registando-se invariavelmente 

taxas de desemprego mais elevadas entre as mulheres, o que se verifica quer ao nível 

nacional, quer ao nível dos concelhos em análise. Esta clivagem é mais gravosa em Rio 

Maior e Cadaval, o que poderá estar parcialmente relacionado com o maior peso do sector 

primário na estrutura económica local. 

 

No entanto, estas desigualdades têm vindo a esbater-se: entre 1991 e 2001, enquanto a 

taxa de desemprego masculina aumentou ligeiramente em quase todos os concelhos (a 

principal excepção é a Batalha, onde diminuiu em 7,4%), a taxa de desemprego feminina 

diminuiu significativamente em Azambuja (-7,3%), Cadaval (-3,5%), Alenquer (-2,3) e 

Marinha Grande (-2%). 

 

A população desempregada nos onze concelhos ascendia em 2001 aos 9.818 indivíduos, 

dos quais 2.027 (20,6%) são desempregados à procura do primeiro emprego (ver Quadro 

4.11.11). As dificuldades de inserção no mercado de trabalho são aparentemente maiores 

nos concelhos de Batalha, Pombal e Cadaval. Em geral, a percentagem de desempregados 
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à procura de primeiro emprego é superior entre a população desempregada feminina, 

embora não seja necessariamente assim em todos os concelhos. 

 
Quadro 4.11.11 - População desempregada, em 2001 

População Desempregada, em 2001 
População Desempregada à procura do 

1º emprego, em 2001 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Unidade 
Territorial 

indivíduos indivíduos indivíduos % % % 

PORTUGAL 339.261 142.947 196.314 21,7 18,4 24,1 

CONTINENTE 327.404 138.869 188.535 21,0 18,2 23,1 

Alcobaça 1.137 420 717 21,4 21,7 21,2 

Alenquer 1.046 348 698 17,4 17,8 17,2 

Azambuja 590 309 281 19,8 12,9 27,4 

Batalha 181 66 115 25,4 21,2 27,8 

Cadaval 343 121 222 24,2 24,8 23,9 

Caldas da Rainha 1.561 580 981 20,1 18,4 21,0 

Leiria 2.234 791 1.443 21,9 24,1 20,7 

Marinha Grande 899 355 544 21,2 19,4 22,4 

Pombal 799 256 543 24,3 17,2 27,6 

Porto de Mós 388 136 252 17,3 14,0 19,0 

Rio Maior 640 229 411 15,9 14,4 16,8 

Fonte: INE 

Analisando a distribuição por sectores de actividade das sociedades com sede nos 

concelhos da área de estudo, apresentada na Figura 4.11.21 e no Quadro 4.11.12, 

evidencia-se o número elevado de sociedades sediadas no concelho de Leiria (6.270 

sociedades) e em Alcobaça, Alenquer, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Pombal e Porto 

de Mós, concelhos que têm entre 1.000 e 2.000 sociedades sediadas. No extremo oposto 

encontra-se o concelho do Cadaval, onde apenas estão sediadas 432 sociedades. 
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Figura 4.11.21 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 2004 (Fonte: 

INE) 
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Em todos os concelhos verifica-se que mais de 50% das sociedades aí sediadas 

enquadram-se no sector terciário, como surge detalhado no Quadro 4.11.12. No entanto, 

comparando com as médias nacionais, nos concelhos da área de estudo o peso das 

sociedades dos sectores primário e secundário é geralmente mais elevado. 

 
Quadro 4.11.12 - Sociedades por concelho da sede e por sectores de actividade, em 31.12.2004 

Sectores de Actividade 
Total 

Primário Secundário Terciário Unidade territorial 

Nº Nº % Nº % Nº % 

PORTUGAL 403.571 9.988 2,5 96.277 23,9 297.306 73,7 

ÁREA DE ESTUDO 20.274 730 3,6 6.411 31,6 13.133 64,8 

Alcobaça  2.221 106 4,8 752 33,9 1.363 61,4 

Alenquer  1.667 96 5,8 374 22,4 1.197 71,8 

Azambuja  587 49 8,3 130 22,1 408 69,5 

Batalha 851 26 3,1 316 37,1 509 59,8 

Cadaval 432 43 10,0 115 26,6 274 63,4 

Caldas da Rainha  2.075 77 3,7 436 21,0 1.562 75,3 

Leiria  6.270 165 2,6 2.002 31,9 4.103 65,4 

Marinha Grande  1.712 10 0,6 604 35,3 1.098 64,1 

Pombal  2.504 47 1,9 1.059 42,3 1.398 55,8 

Porto de Mós  1.052 28 2,7 399 37,9 625 59,4 

Rio Maior 903 83 9,2 224 24,8 596 66,0 

Fonte: INE 

Quanto à distribuição por sectores de actividade do pessoal ao serviço nas sociedades com 

sede nos concelhos, apresentada no Quadro 4.11.13, na maior parte dos concelhos 

analisados é nas sociedades do sector secundário que se encontra o maior número de 

pessoas ao serviço (31,6% das sociedades sediadas na área de estudo têm 55,8% do 

pessoal ao serviço), o que revela a sua importância na estrutura económica da área de 

estudo. As excepções são os concelhos de Caldas da Rainha e Cadaval, em que o maior 

número de pessoas ao serviço se encontra em sociedades do sector terciário (Figura 

4.11.22). Em Alenquer, a proporção de pessoas ao serviço em sociedades do sector 

terciário é já idêntica à proporção de pessoas ao serviço em sociedades do sector 

secundário (46%). 
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Quadro 4.11.13 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 31.12.2003 

Sectores de Actividade 
Total 

Primário Secundário Terciário Unidade territorial 

Nº Nº % Nº % Nº % 

PORTUGAL 2.771.377 44.018 1,6 1.185.063 42,8 1.542.296 55,7 

ÁREA DE ESTUDO 132.252 3.367 2,5 73.740 55,8 54.299 41,1 

Alcobaça  15.691 426 2,7 10.370 66,1 4.842 30,9 

Alenquer  10.657 756 7,1 4.938 46,3 4.926 46,2 

Azambuja  4.997 262 5,2 2.594 51,9 2.081 41,6 

Batalha 7.123 155 2,2 4.510 63,3 2.458 34,5 

Cadaval 1.877 181 9,6 742 39,5 918 48,9 

Caldas da Rainha  12.900 273 2,1 5.087 39,4 7.485 58,0 

Leiria  38.899 638 1,6 20.006 51,4 18.255 46,9 

Marinha Grande  13.364 43 0,3 9.645 72,2 3.640 27,2 

Pombal  14.060 161 1,1 8.126 57,8 5.318 37,8 

Porto de Mós  7.450 176 2,4 4.939 66,3 2.287 30,7 

Rio Maior 5.234 296 5,7 2.783 53,2 2.089 39,9 

Fonte: INE 
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Figura 4.11.22 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede e por sectores de 

actividade, em 2003 (Fonte: INE) 
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4.11.4.1 Sector primário 
 

O sector primário continua a ter, em termos da percentagem de população activa e 

empregada, um peso superior à média nacional na maioria dos concelhos, em particular no 

Cadaval onde representa 13,9% do emprego, como evidenciou a leitura do Quadro 4.11.8. 

As excepções são os concelhos de Batalha, Leiria e Marinha Grande, sendo que neste 

último o seu peso é muito pouco significativo (0,7%). 

 

Embora o número de sociedades sediadas nos concelhos não seja o melhor indicador para 

aferir a importância do sector primário na área de estudo (porque uma parte considerável 

das actividades agrícolas são desenvolvidas paralelamente a sociedades formalmente 

constituídas) é possível contudo tirar algumas conclusões da sua distribuição, apresentada 

no Quadro 4.11.14. O Cadaval, concelho que constitui parte do núcleo rural oestino (com 

Bombarral e Óbidos) destaca-se claramente com 10% das sociedades com sede no 

concelho afectas às Secções A e B da CAE. Estas duas secções, que abrangem a 

agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca, têm também ainda alguma 

importância em Rio Maior (9,2%) e Azambuja (8,3%). 

 
Quadro 4.11.14 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector 

Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

PORTUGAL 403.571 9.988 2,5 

ÁREA DE ESTUDO 20.274 730 3,6 

Alcobaça  2.221 106 4,8 

Alenquer  1.667 96 5,8 

Azambuja  587 49 8,3 

Batalha 851 26 3,1 

Cadaval 432 43 10,0 

Caldas da Rainha  2.075 77 3,7 

Leiria  6.270 165 2,6 

Marinha Grande  1.712 10 0,6 

Pombal  2.504 47 1,9 

Porto de Mós  1.052 28 2,7 

Rio Maior 903 83 9,2 

Fonte: INE. 
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Considerando o número de empresas por concelho da sede (Quadro 4.11.15), obtêm-se 

valores mais próximos da real dimensão deste sector nos tecidos empresariais da área de 

estudo, com o Cadaval, Rio Maior e Azambuja mantendo posições de destaque. 

 
Quadro 4.11.15 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector 

Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

PORTUGAL 1.261.714 78.210 6,2 

ÁREA DE ESTUDO 65.315 5.955 9,1 

Alcobaça  8.512 1.184 13,9 

Alenquer  5.146 420 8,2 

Azambuja  2.289 360 15,7 

Batalha 2.303 162 7,0 

Cadaval 1.906 496 26,0 

Caldas da Rainha  7.275 820 11,3 

Leiria  17.528 898 5,1 

Marinha Grande  5.229 61 1,2 

Pombal  8.259 395 4,8 

Porto de Mós  3.664 393 10,7 

Rio Maior 3.204 766 23,9 

Fonte: INE. 

Em termos do peso relativo do sector primário na distribuição do pessoal ao serviço nas 

sociedades por concelho da sede, apresentado no Quadro 4.11.16, verifica-se que tem um 

peso residual na maior parte dos concelhos da área de estudo, mas mantém ainda 9,6% do 

pessoal ao serviço no Cadaval, 7,1% em Alenquer e 5,7% em Rio Maior. 

 

O volume de negócios gerado pelas sociedades do sector primário sediadas nos concelhos 

da área de estudo foi, em 2003, de 297.779 milhares de euros (ver Quadro 4.11.17), sendo 

os concelhos de Alenquer, Leiria e Alcobaça responsáveis por praticamente 60% do volume 

de negócios total do sector primário na área de estudo. 
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Quadro 4.11.16 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, 

em 31.12.2003 – Sector Primário 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial Total 

Nº % do total 

PORTUGAL 2.771.377 44.018 1,6% 

ÁREA DE ESTUDO 132.252 3.367 2,5% 

Alcobaça  15.691 426 2,7% 

Alenquer  10.657 756 7,1% 

Azambuja  4.997 262 5,2% 

Batalha 7.123 155 2,2% 

Cadaval 1.877 181 9,6% 

Caldas da Rainha  12.900 273 2,1% 

Leiria  38.899 638 1,6% 

Marinha Grande  13.364 43 0,3% 

Pombal  14.060 161 1,1% 

Porto de Mós  7.450 176 2,4% 

Rio Maior 5.234 296 5,7% 

Fonte: INE. 

Quadro 4.11.17 - Volume de negócios das sociedades, por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, 

em 31.12.2003 – Sector Primário 

Total Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura + Pesca 
Unidade territorial 

Milhares de euros  

PORTUGAL 287.652.471 2.621.463 

ÁREA DE ESTUDO 11.689.950 297.779 

Alcobaça  1.018.752 52.904 

Alenquer  1.075.027 67.473 

Azambuja  1.610.940 12.687 

Batalha 468.624 5.683 

Cadaval 161.803 15.320 

Caldas da Rainha  791.569 24.704 

Leiria  3.571.085 57.543 

Marinha Grande  971.911 1.419 

Pombal  1.027.407 16.219 

Porto de Mós  445.157 8.158 

Rio Maior 547.675 35.671 

Fonte: INE. 
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Analisando os principais indicadores agrícolas concelhios apresentados no Quadro 4.11.18, 

constata-se que os concelhos com maior número de explorações agrícolas são Leiria e 

Pombal, ambos com mais de 4.700 explorações. No entanto, se considerarmos a dimensão 

média das explorações, verificamos que, em média, as maiores estão localizadas na 

Azambuja4 (9,6 ha), em Alenquer (6,92 ha) e em Rio Maior (6,76 ha). Por sua vez, o 

concelho com menor número e área de explorações é a Marinha Grande, com 582 ha 

repartidos por 206 explorações. Alenquer, Azambuja e Alcobaça são os concelhos com 

maior Superfície Agrícola Utilizada (SAU), todos com mais de 10.000 ha, sendo que os dois 

primeiros registam também o maior rácio de SAU/exploração. 

 

Em termos relativos, a superfície irrigável tem uma importância significativa na Azambuja, 

em Leiria e Alcobaça, onde representa mais de 25% da área das explorações. O mesmo 

também se verifica na Marinha Grande, embora os valores absolutos correspondam à 

menor extensão de superfície irrigável do grupo de onze concelhos, não tendo portanto a 

mesma relevância.  

 

A pecuária tem bastante expressão na maioria destes concelhos, sobretudo a suinicultura e 

a avicultura que em 1999 representavam, respectivamente, 28,3% e 24,6% do efectivo total 

de Portugal Continental. Uma leitura dos efectivos pecuários por concelho (Quadro 4.11.18) 

evidencia a maior dimensão da criação de suínos em Alcobaça, Leiria e Rio Maior, bem 

como da criação de aves e produção de ovos em Alenquer, Rio Maior, Caldas da Rainha e 

Leiria. 

 

Quanto à caracterização da população agrícola, ilustrada pelos indicadores apresentados no 

Quadro 4.11.19, verifica-se que no conjunto dos onze concelhos em análise concentram-se 

6,8% dos produtores e da população agrícola do Continente. Os concelhos com maior 

população agrícola e maior número de produtores são Leiria e Pombal, enquanto no outro 

extremo se encontram a Marinha Grande e a Batalha. Do total de produtores da área de 

estudo, apenas 1,8% têm habilitações de nível secundário e 1,2% de nível superior, valores 

que se encontram abaixo da média nacional. Embora nos concelhos de Azambuja, Marinha 

Grande, Alenquer, Rio Maior e Cadaval a percentagem de produtores com o ensino 

secundário seja superior à média do Continente, quanto ao ensino superior apenas no 

concelho da Azambuja é superado o valor de referência. A maior parte dos produtores da 
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área de estudo (56,4%) dedica menos de 50% do tempo de trabalho à agricultura, um valor 

ainda superior à média do Continente (48,7%). Pelo contrário, apenas 14,2% dos produtores 

da área de estudo trabalham a tempo inteiro na agricultura, um valor que a nível do 

Continente atinge os 16,9%. 

 

Quanto à afectação de explorações muito relevantes, instalações e equipamentos de apoio 

a actividades agro-pecuárias e agro-florestais identificadas na proximidade dos corredores 

da LAV, listadas nos quadros seguintes, importa destacar em primeiro lugar o elevado 

número de explorações pecuárias, sobretudo suiniculturas e aviculturas, localizadas nos 

corredores. É sobretudo no concelho de Leiria, nas freguesias a norte do vale do Lis que se 

encontra o maior número de unidades deste tipo potencialmente afectadas, embora também 

nos concelhos de Alcobaça, Rio Maior, Alenquer, Azambuja e Pombal sejam afectadas 

algumas explorações.  

 

No concelho da Azambuja, destaca-se o atravessamento da Quinta da Torre Bela, uma das 

maiores explorações agro-florestais de todo o país, enquanto em Alcobaça, salienta-se a 

implicação directa do sub-eixo 1.1.4 com a Feira de Gado da Benedita. 

 

Destaca-se também, pela sua relevância, o atravessamento do aproveitamento 

hidroagrícola do rio Lis, com uma área total de 2.145 ha divididos por sete blocos de rega, 

que abrange os concelhos de Marinha Grande e Leiria e será atravessado pelo sub-eixo 

2.1.5, entre os km 35+200 e 36+300. A boa qualidade dos solos e a disponibilidade de água 

para rega, contribuem para que este aproveitamento hidroagrícola constitua a área de solos 

de utilização agrícola intensiva com maior importância na região de Leiria. 

 

Não foram identificadas afectações de explorações muito relevantes, instalações e 

equipamentos de apoio a actividades agro-pecuárias e agro-florestais na proximidade das 

soluções LA a LF. 

 

No Anexo 4.11.2 indicam-se as explorações muito relevante, as instalações e os 

equipamentos de apoio a actividades do sector primário existentes na proximidade da LAV. 

 

                                                                                                                                                                      
4 A localização na Azambuja de uma das maiores explorações agrícolas do país – a Quinta da Torre Bela – influencia 
decisivamente este rácio. 
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Quadro 4.11.18 - Principais indicadores agrícolas, 1999 

Efectivo pecuário 
Explorações Dimensão 

Dimensão média 
das explorações 

SAU 
SAU 

/exploração 
Superfície 
irrigável Bovinos Suínos Coelhos Aves Unidade territorial 

nº ha ha ha ha/expl. ha % nº Nº nº nº 

CONTINENTE 382.163 5.039.569 13,19 3.736.140 9,8 787.236 15,6 1.172.437 2.332.864 1.654.957 41.397.586 

ÁREA DE ESTUDO 25.897 126.205 4,87 82.350 3,2 25.990 20,6 43.796 660.540 247.703 10.201.375 

Alcobaça 3.150 14.479 4,60 10.031 3,2 3.946 27,3 5.498 178.265 49.706 148.032 

Alenquer 2.717 18.800 6,92 14.806 5,4 1.753 9,3 3.590 1.191 4.909 2.933.226 

Azambuja 1.613 15.480 9,60 11.316 7,0 4.797 31,0 3.671 37.802 1.597 305.747 

Batalha 1.064 3.078 2,89 2.134 2,0 605 19,7 1.349 17.107 27.174 171.179 

Cadaval 1.702 9.473 5,57 6.502 3,8 1.198 12,6 2.597 19.883 13.728 282.950 

Caldas da Rainha 2.274 10.759 4,73 7.486 3,3 2.384 22,2 4.735 61.639 25.541 1.846.282 

Leiria 4.726 15.798 3,34 8.343 1,8 4.764 30,2 6.746 161.430 65.802 1.625.890 

Marinha Grande 206 582 2,83 287 1,4 203 34,9 368 3.909 1.061 75.609 

Pombal 4.763 15.024 3,15 7.618 1,6 3.733 24,8 4.807 40.704 43.151 768.224 

Porto de Mós 1.530 8.191 5,35 6.009 3,9 635 7,8 7.198 28.341 6.998 61.348 

Rio Maior 2.152 14.541 6,76 7.818 3,6 1.972 13,6 3.237 110.269 8.036 1.982.888 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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Quadro 4.11.19 - Caracterização da população agrícola, 1999 

Nível de instrução Tempo de trabalho agrícola 
População 

agrícola 
Produtores 

Secundário Superior 

Produtores <40 
anos 

Produtores >65 
anos 

>0% a 
<50% 

>=50% a 
<100% 

Tempo 
completo 

Unidade territorial 

nº nº nº % nº % nº % nº % nº nº nº 

CONTINENTE 1.123.418 375.938 8.230 2,2 9.874 2,6 30.953 8,2 14.3825 38,3 182.954 129.496 63.488 

ÁREA DE ESTUDO 76.330 25.469 470 1,8 307 1,2 1.874 7,4 8.813 34,6 14.375 7.466 3.628 

Alcobaça 9.627 3.097 51 1,6 34 1,1 234 7,6 975 31,5 1.581 886 630 

Alenquer 8.610 2.637 68 2,6 58 2,2 190 7,2 958 36,3 1.869 650 118 

Azambuja 4.297 1.552 69 4,4 52 3,4 103 6,6 552 35,6 911 422 219 

Batalha 2.782 1.048 12 1,1 4 0,4 37 3,5 474 45,2 450 405 193 

Cadaval 4.976 1.655 40 2,4 26 1,6 182 11,0 532 32,1 1.071 425 159 

Caldas da Rainha 7.304 2.246 36 1,6 23 1,0 233 10,4 718 32,0 896 687 663 

Leiria 13.890 4.648 69 1,5 42 0,9 267 5,7 1.648 35,5 2.755 1.196 697 

Marinha Grande 563 203 6 3,0 3 1,5 11 5,4 74 36,5 99 89 15 

Pombal 14.010 4.750 43 0,9 18 0,4 291 6,1 1.586 33,4 2.360 1.748 642 

Porto de Mós 4.563 1.513 20 1,3 13 0,9 103 6,8 568 37,5 1.009 362 142 

Rio Maior 5.708 2.120 56 2,6 34 1,6 223 10,5 728 34,3 1.374 596 150 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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4.11.4.2 Sector secundário 
 

O peso do sector secundário na percentagem de população activa e empregada é muito 

elevado em toda a área de estudo, com a maioria dos concelhos a registar valores iguais ou 

superiores à média nacional, como já foi evidenciado no Quadro 4.11.8. Os concelhos nos 

quais este sector emprega uma parte maior da população activa e empregada são a 

Marinha Grande (56,5%) e Porto de Mós (52,6%). 

 

O número de sociedades do sector secundário assume grande proporção na estrutura 

económica de alguns concelhos da área de estudo, designadamente em Pombal (42,3%), 

Porto de Mós (37,9%), Batalha (37,1%), Marinha Grande (35,3%), Alcobaça (33,9%) e Leiria 

(31,9%), como se pode comprovar no Quadro 4.11.14.  

 

Comparando as sociedades com sede na área de estudo com as empresas igualmente 

sediadas nestes concelhos (Quadro 4.11.26), conclui-se que, em termos gerais, se mantém 

em todos os concelhos uma distribuição das empresas por secções da CAE equivalente à 

que se verifica nas sociedades. Observa-se contudo que a secção F – Construção tem um 

peso relativo mais significativo quando analisada ao nível do número de empresas. 

 

Da análise do Quadro 4.11.20 verifica-se que a maior parte das sociedades com sede nos 

concelhos da área de estudo está concentrada nas Secções D e F (indústria transformadora 

e construção). Em termos do pessoal ao serviço nas sociedades com sede nos concelhos 

da área de estudo, é também a Secção D – Indústria Transformadora que tem maior 

importância no conjunto, com 53.121 pessoas ao serviço na área de estudo, que 

representam 40,2% do total. As Secções D e F são também, de todas as Secções da CAE, 

as que geram maior volume de negócios nas sociedades com sede na área de estudo, 

apenas secundadas pelo volume de negócios gerado pela Secção G – Comércio (ver 

Quadro 4.11.28). 

 

Em alguns dos concelhos da área de estudo, o peso das Secções D e F na distribuição das 

sociedades e no pessoal ao serviço é particularmente relevante (ver Quadro 4.11.23), 

designadamente da indústria transformadora na Marinha Grande (representa 28,8% das 

sociedades sediadas no concelho, e 69% do pessoal ao serviço), em Alcobaça (21,6% das 

sociedades e 53,5% do pessoal ao serviço), Porto de Mós (19,8% das sociedades e 49,2% 

do pessoal ao serviço) e Azambuja (9,2% das sociedades e 45% do pessoal ao serviço), e 
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da indústria da construção em Pombal (30,2% das sociedades e 26,6% do pessoal ao 

serviço) e Batalha (20,4% das sociedades e 22,5% do pessoal ao serviço). 

 

Quanto à Secção C – Indústrias Extractivas, assume maior importância nos concelhos de 

Porto de Mós, Alcobaça, Rio Maior, Leiria, Alenquer, mas globalmente não tem uma 

expressão muito significativa em termos de empresas, sociedades e pessoal ao serviço, 

sobretudo em comparação com a indústria transformadora e a construção. Contudo, para 

demonstrar a efectiva relevância da indústria extractiva para a economia dos concelhos da 

área de estudo, importa salientar a interdependência existente entre as actividades de 

extracção e as de transformação dos recursos geológicos aí presentes, alguns dos quais de 

grande raridade. Efectivamente, a produção das indústrias extractivas que aí operam é vital 

para a actividade das empresas da sub-secção DI – Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos, que engloba as indústrias da cerâmica, do vidro, dos materiais de construção 

civil e do cimento, com grande implantação e expressão na maior parte dos concelhos da 

área de estudo, como adiante se detalha.  

 

Em termos da distribuição pelas sub-secções da CAE das “Sociedades da indústria 

transformadora por concelho da sede”, apresentada no Quadro 4.11.21, realça-se a maior 

relevância de algumas sub-secções para determinados concelhos, nomeadamente: 

 

- Das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco, em Alenquer, Azambuja, Cadaval e 

Rio Maior; 

- Da fabricação de outros produtos minerais não metálicos (inclui as indústrias da 

cerâmica, do vidro e dos materiais de construção), em Alcobaça, Batalha, Caldas da 

Rainha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós; 

- Das indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos, em Alenquer, Azambuja, 

Batalha, Caldas da Rainha e Leiria; 

- Da fabricação de máquinas e equipamentos (inclui a indústria dos moldes), na Marinha 

Grande (48,3% das sociedades da indústria transformadora no concelho) e em Leiria; 

- Da fabricação de material de transporte, na Azambuja e em Rio Maior. 

 

Analisando a distribuição do pessoal ao serviço na indústria transformadora por sub-secções 

da CAE (Quadros 4.11.21 e 4.11.22), confirma-se a existência de nichos de especialização 

industrial em cada concelho, alguns dos quais associados a empresas de reconhecida 

importância para os tecidos empresariais locais e regionais: 
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- Na Marinha Grande tem grande expressão a fabricação de máquinas e de equipamentos 

(37,7% do pessoal ao serviço na indústria transformadora) na qual se enquadra o sector 

dos moldes, caracterizado pela inovação e tecnologia aplicada nos processos produtivos 

e pela grande capacidade exportadora. Outras indústrias com grande relevância para 

este concelho são as dos vidros e cristais (incluídas na Subsecção DI – Fabricação de 

outros produtos minerais não metálicos) e as dos plásticos (incluídas na Subsecção DH 

– Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas); 

- Na Azambuja, onde até bem recentemente se localizava uma unidade da General 

Motors – Opel e uma unidade da Ford, o peso da fabricação de material de transporte 

(54,4% do pessoal ao serviço na indústria transformadora) era ainda muito significativo à 

data da produção destes indicadores (2003); 

- Em Rio Maior encontra-se 56% do pessoal ao serviço na indústria transformadora afecto 

às indústrias alimentares, o que não é alheio à localização neste concelho, por exemplo, 

da fábrica de charcutaria Nobre. Por outro lado, os 12,4% afectos à fabricação de 

material de transporte estão relacionados com algumas indústrias metalomecânicas 

específicas – como a Metalomaior, de fabrico de carroçarias; 

- Em Alenquer também se destaca claramente a indústria alimentar, com 27,8% do 

pessoal ao serviço. A fábrica da Knorr – Bestfood no Carregado é uma das unidades 

mais importantes neste ramo; 

- Alcobaça é o único dos concelhos analisados onde a indústria do calçado (Subsecção 

DC – Indústria do couro e dos produtos do couro) tem alguma expressão, com cerca de 

1.000 pessoas ao serviço, que representam 11,5% do pessoal ao serviço na indústria 

transformadora. Contudo, a indústria com maior expressão e tradição neste concelho é a 

cerâmica, com mais de 3.300 pessoas ao serviço em 2003 (40,3%); 

- Também na Batalha, em Caldas da Rainha, Porto de Mós e Pombal é a fabricação de 

outros produtos minerais não metálicos que concentra a maior parte do pessoal ao 

serviço na indústria transformadora. Para além da cerâmica de uso doméstico e 

ornamental, têm também expressão relevante os sectores dos materiais para a 

construção (cerâmicas, barros...); 

- Em Porto de Mós e Pombal é também considerável o peso relativo do pessoal ao serviço 

na indústria têxtil: 23,2% e 18,1% respectivamente. Embora os indicadores de 2003 

sejam omissos em relação ao concelho da Batalha, em 2001 existiam 665 sociedades 

de indústria têxtil, que representavam 24% do pessoal ao serviço nas sociedades da 

indústria transformadora; 
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- Em Leiria não há um sector da indústria transformadora que se distinga claramente 

como o mais importante em termos de emprego, estando essa responsabilidade dividida 

essencialmente entre a indústria dos plásticos (Subsecção DH – 17,7%), dos produtos 

minerais não metálicos (Subsecção DI – 18,4%, em que se destaca a fábrica Cimentos 

Maceira e Pataias, do Grupo Secil, em Maceira), dos moldes (Secção DJ – 12%) e da 

fabricação de máquinas e equipamentos (Secção DK – 13,8%). 

 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.410 

 
Quadro 4.11.20 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias Extractivas 
D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e Distribuição 
de Electricidade, de Gás e de 

Água 
F – Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

PORTUGAL 403.571 969 0,2 46.271 11,5 505 0,1 48.532 12,0 

ÁREA DE ESTUDO 20.274 142 0,7 3.134 15,5 18 0,1 3.117 15,4 

Alcobaça  2.221 22 1,0 479 21,6 2 0,1 249 11,2 

Alenquer  1.667 10 0,6 166 10,0 1 0,1 197 11,8 

Azambuja  587 6 1,0 54 9,2 - - 70 11,9 

Batalha 851 9 1,1 130 15,3 3 0,4 174 20,4 

Cadaval 432 2 0,5 45 10,4 1 0,2 67 15,5 

Caldas da Rainha  2.075 3 0,1 182 8,8 2 0,1 249 12,0 

Leiria  6.270 21 0,3 973 15,5 5 0,1 1.003 16,0 

Marinha Grande  1.712 1 0,1 493 28,8 - - 110 6,4 

Pombal  2.504 13 0,5 287 11,5 2 0,1 757 30,2 

Porto de Mós  1.052 42 4,0 208 19,8 1 0,1 148 14,1 

Rio Maior 903 13 1,4 117 13,0 1 0,1 93 10,3 

Fonte: INE.   - Dado nulo 
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Quadro 4.11.21 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede (Nº) segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004  

Subsecção da CAE 
Unidade territorial Total 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

PORTUGAL 46.271 5.541 8.783 2.153 3.884 4.284 817 1.019 3.240 6.952 2.846 1.500 748 4.504 

ÁREA DE ESTUDO 3.134 322 125 70 214 146 66 217 515 486 582 85 44 262 

Alcobaça  479 44 9 57 24 11 1 14 131 54 58 9 4 63 

Alenquer  166 43 5 - 8 10 4 7 12 44 13 4 5 11 

Azambuja  54 14 1 - 6 3 3 5 4 13 - - 4 1 

Batalha 130 9 4 - 5 4 3 8 28 28 24 - 2 15 

Cadaval 45 14 2 - 6 5 - - 8 3 1 - 1 5 

Caldas da Rainha 182 23 7 4 16 14 2 2 37 32 15 5 1 24 

Leiria  973 77 47 4 92 39 29 96 70 187 194 40 11 87 

Marinha Grande 493 8 2 - 10 27 2 64 60 42 238 19 - 21 

Pombal  287 45 17 3 33 13 11 15 61 48 17 6 2 16 

Porto de Mós  208 11 28 1 8 10 7 6 84 23 15 1 1 13 

Rio Maior 117 34 3 1 6 10 4 - 20 12 7 1 13 6 

Fonte: INE - Dado Nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e 

do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do 

Couro  

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e 

suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão 

e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos 

Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de 

Fibras Sintéticas ou Artificiais 

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e 

de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos 

Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de 

Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de 

Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e 

de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.22 - Sociedades da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 (por percentagem do total) 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

PORTUGAL 12,0 19,0 4,7 8,4 9,3 1,8 2,2 7,0 15,0 6,2 3,2 1,6 9,7 

ÁREA DE ESTUDO 10,3 4,0 2,2 6,8 4,7 2,1 6,9 16,4 15,5 18,6 2,7 1,4 8,4 

Alcobaça  9,2 1,9 11,9 5,0 2,3 0,2 2,9 27,3 11,3 12,1 1,9 0,8 13,2 

Alenquer  25,9 3,0 - 4,8 6,0 2,4 4,2 7,2 26,5 7,8 2,4 3,0 6,6 

Azambuja  25,9 1,9 - 11,1 5,6 5,6 9,3 7,4 24,1 - - 7,4 1,9 

Batalha 6,9 3,1 - 3,8 3,1 2,3 6,2 21,5 21,5 18,5 - 1,5 11,5 

Cadaval 31,1 4,4 - 13,3 11,1 - - 17,8 6,7 2,2 - 2,2 11,1 

Caldas da Rainha 12,6 3,8 2,2 8,8 7,7 1,1 1,1 20,3 17,6 8,2 2,7 0,5 13,2 

Leiria  7,9 4,8 0,4 9,5 4,0 3,0 9,9 7,2 19,2 19,9 4,1 1,1 8,9 

Marinha Grande 1,6 0,4 - 2,0 5,5 0,4 13,0 12,2 8,5 48,3 3,9 - 4,3 

Pombal  15,7 5,9 1,0 11,5 4,5 3,8 5,2 21,3 16,7 5,9 2,1 0,7 5,6 

Porto de Mós  5,3 13,5 0,5 3,8 4,8 3,4 2,9 40,4 11,1 7,2 0,5 0,5 6,3 

Rio Maior 29,1 2,6 0,9 5,1 8,5 3,4 - 17,1 10,3 6,0 0,9 11,1 5,1 

Fonte: INE.   - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.23 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias Extractivas 
D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e Distribuição 
de Electricidade, de Gás e 

de Água 
F - Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

PORTUGAL 2.771.377 13.922 0,5 805.053 29,0 18.067 0,7 348.021 12,6 

ÁREA DE ESTUDO 132.252 1.692 1,3 53.121 40,2 54 0,0 18.873 14,3 

Alcobaça  15.691 263 1,7 8.393 53,5 ... - 1.714 10,9 

Alenquer  10.657 339 3,2 3.370 31,6 ... - 1.229 11,5 

Azambuja  4.997 ... - 2.250 45,0 - - 344 6,9 

Batalha 7.123 96 1,3 2.801 39,3 13 0,2 1.600 22,5 

Cadaval 1.877 ... - 434 23,1 ... - 308 16,4 

Caldas da Rainha  12.900 ... - 3.691 28,6 ... - 1.396 10,8 

Leiria  38.899 379 1,0 12.877 33,1 41 0,1 6.709 17,2 

Marinha Grande  13.364 ... - 9.219 69,0 - - 426 3,2 

Pombal  14.060 ... - 4.386 31,2 ... - 3.740 26,6 

Porto de Mós  7.450 318 4,3 3.662 49,2 ... - 959 12,9 

Rio Maior 5.234 297 5,7 2.038 38,9 ... - 448 8,6 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.414 

Quadro 4.11.24 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho da sede (Nº) segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial Total 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

PORTUGAL 805.053 93.967 198.541 55.292 40.944 47.337 22.704 24.895 61.284 80.393 43.013 47.946 34.914 53.823 

ÁREA DE ESTUDO 53.121 5.478 2.428 1.136 2.155 1.617 665 5.083 15.136 4.639 7.090 912 1.937 3.771 

Alcobaça 8.393 543 104 961 151 191 ... 205 3.381 807 738 54 ... 1.198 

Alenquer 3.370 936 13 - 51 143 9 64 580 533 156 283 394 208 

Azambuja 2.250 200 ... - 63 15 133 108 49 455 - - 1.225 ... 

Batalha 2.801 99 ... - 22 41 ... 145 1.272 193 237 - ... 156 

Cadaval 434 211 ... - 25 26 - - 76 8 ... - ... 48 

Caldas da Rainha 3.691 423 75 14 103 103 ... ... 1.868 234 408 21 ... 395 

Leiria 12.877 1.268 548 161 1.223 322 291 2.274 2.375 1.541 1.781 210 65 818 

Marinha Grande 9.219 59 ... - 111 469 ... 1.574 2.404 335 3.476 344 - 412 

Pombal 4.386 565 793 ... 312 121 103 653 1.105 262 130 ... ... 209 

Porto de Mós 3.662 33 848 ... 52 97 113 60 1.826 197 102 ... ... 308 

Rio Maior 2.038 1.141 47 ... 42 89 16 - 200 74 62 ... 253 19 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.   - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 

DB – Indústria Têxtil 

DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 

DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 

DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  

DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 

DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 

DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 

DM – Fabricação de Material de Transporte 

DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.25 - Pessoal ao serviço nas sociedades da indústria transformadora por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 (por 

percentagem do total) 

Subsecção da CAE 
Unidade territorial 

DA DB DC DD DE DF+DG DH DI DJ DK DL DM DN 

PORTUGAL 11,7 24,7 6,9 5,1 5,9 2,8 3,1 7,6 10,0 5,3 6,0 4,3 6,7 

ÁREA DE ESTUDO 10,3 4,6 2,1 4,1 3,0 1,3 9,6 28,5 8,7 13,3 1,7 3,6 7,1 

Alcobaça  6,5 1,2 11,5 1,8 2,3 - 2,4 40,3 9,6 8,8 0,6 - 14,3 

Alenquer  27,8 0,4 - 1,5 4,2 0,3 1,9 17,2 15,8 4,6 8,4 11,7 6,2 

Azambuja  8,9 - - 2,8 0,7 5,9 4,8 2,2 20,2 - - 54,4 - 

Batalha 3,5 - - 0,8 1,5 - 5,2 45,4 6,9 8,5 - - 5,6 

Cadaval 48,6 - - 5,8 6,0 - - 17,5 1,8 - - - 11,1 

Caldas da Rainha 11,5 2,0 0,4 2,8 2,8 - - 50,6 6,3 11,1 0,6 - 10,7 

Leiria  9,8 4,3 1,3 9,5 2,5 2,3 17,7 18,4 12,0 13,8 1,6 0,5 6,4 

Marinha Grande 0,6 - - 1,2 5,1 - 17,1 26,1 3,6 37,7 3,7 - 4,5 

Pombal  12,9 18,1 - 7,1 2,8 2,3 14,9 25,2 6,0 3,0 - - 4,8 

Porto de Mós  0,9 23,2 - 1,4 2,6 3,1 1,6 49,9 5,4 2,8 - - 8,4 

Rio Maior 56,0 2,3 - 2,1 4,4 0,8 - 9,8 3,6 3,0 - 12,4 0,9 

Fonte: INE. - Dado nulo 

Designação das Subsecções da CAE – Indústria Transformadora 
DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
DB – Indústria Têxtil 
DC – Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 
DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 
DE – Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão 
DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear 

DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais  
DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 
DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 
DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 
DK – Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 
DL – Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 
DM – Fabricação de Material de Transporte 
DN – Indústrias Transformadoras, N.E. 
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Quadro 4.11.26 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias Extractivas 
D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e Distribuição 
de Electricidade, de Gás e de 

Água 
F - Construção Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº % do total Nº % do total Nº % do total 

PORTUGAL 1.261.714 1.823 0,1 120.855 9,6 542 0,0 220.068 17,4 

ÁREA DE ESTUDO 65.315 323 0,5 7.205 11,0 19 0,0 12.565 19,2 

Alcobaça  8.512 37 0,4 1.144 13,4 2 0,0 1.416 16,6 

Alenquer  5.146 32 0,6 478 9,3 2 0,0 942 18,3 

Azambuja  2.289 7 0,3 174 7,6 - - 332 14,5 

Batalha 2.303 21 0,9 281 12,2 3 0,1 498 21,6 

Cadaval 1.906 12 0,6 115 6,0 1 0,1 339 17,8 

Caldas da Rainha  7.275 4 0,1 609 8,4 2 0,0 1.310 18,0 

Leiria  17.528 25 0,1 2.043 11,7 5 0,0 3.504 20,0 

Marinha Grande  5.229 1 0,0 947 18,1 - - 385 7,4 

Pombal  8.259 16 0,2 650 7,9 2 0,0 2.928 35,5 

Porto de Mós  3.664 146 4,0 483 13,2 1 0,0 543 14,8 

Rio Maior 3.204 22 0,7 281 8,8 1 0,0 368 11,5 

Fonte: INE - Dado nulo 
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Quadro 4.11.27 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Secundário 

Secções da CAE 

C - Indústrias Extractivas 
D - Indústrias 

Transformadoras 

E - Produção e Distribuição 
de Electricidade, de Gás e 

de Água 
F - Construção Unidade territorial Total 

Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros Milhares de Euros 

PORTUGAL 287.652.471 1.275.313 66.162.633 9.389.089 26.553.843 

ÁREA DE ESTUDO 11.689.950 152.678 3.634.671 9.425 1.262.856 

Alcobaça  1.018.752 17.107 337.134 ... 79.481 

Alenquer  1.075.027 41.922 256.407 ... 64.415 

Azambuja  1.610.940 ... 517.481 - 23.987 

Batalha 468.624 6.425 108.923 874 94.293 

Cadaval 161.803 ... 30.424 ... 16.586 

Caldas da Rainha  791.569 ... 147.174 ... 86.382 

Leiria  3.571.085 41.313 1.004.556 8.551 542.440 

Marinha Grande  971.911 ... 580.184 - 48.506 

Pombal  1.027.407 ... 263.634 ... 234.369 

Porto de Mós  445.157 16.222 190.495 ... 54.739 

Rio Maior 547.675 29.689 198.258 ... 17.658 

Fonte: INE. …Dado confidencial  - Dado nulo 
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Da análise da área correspondente aos corredores em estudo, resultou a identificação de 

uma série de espaços e instalações industriais e afins, que poderão ser directamente 

afectados. Estas afectações são elencadas por alternativas no Anexo 4.11.3. Pela sua 

importância na economia local e regional, importa contudo salientar as seguintes 

implicações: 

 

- Zona Industrial ao longo da EN1 – Nas freguesias de Benedita, Turquel, Évora de 

Alcobaça, Aljubarrota (Prazeres e São Vicente) no concelho de Alcobaça e Pedreiras e 

Calvaria de Cima no concelho de Porto de Mós, localizaram-se ao longo da EN1 

diversas actividades económicas, essencialmente indústria transformadora e comércio 

grossista, que têm um peso determinante na economia local, em termos de geração de 

riqueza e de emprego; 

- Zona Industrial de Ponte da Pedra – Na freguesia de Regueira de Pontes, do concelho 

de Leiria encontra-se uma área de desenvolvimento de actividades económicas onde 

estão instaladas diversas unidades industriais e armazéns, composta maioritariamente 

por empresas de média dimensão. Esta área localiza-se a sul da localidade de Regueira 

de Pontes, junto ao rio Lis, e tem grande importância em termos de emprego à escala 

local, sendo um factor de acrescida atractividade demográfica (esta freguesia teve uma 

variação da população residente de 14,8% entre 1991 e 2001). 

 

Refira-se ainda a existência de alguns projectos de desenvolvimento de novos parques 

empresariais ao longo dos corredores analisados, designadamente: 

 

- Plataforma logística do Carregado/Ota/Azambuja: Plano de Pormenor de Aveiras – 

Alcoentre (concelho da Azambuja); 

- Área industrial/empresarial do Landal (concelho das Caldas da Rainha); 

- Zona de Localização Empresarial da Benedita (concelho de Alcobaça); 

- Loteamento Industrial a Norte do Nó da A8/A17 (concelho de Leiria). 

 

Foram identificadas ainda diversas situações de afectação de áreas de exploração ou 

reserva de recursos geológicos de interesse económico, designadamente pedreiras 

(licenciadas e em processo de licenciamento), áreas cativas e de reserva de massas 

minerais e áreas potenciais com reconhecida presença de recursos geológicos exploráveis.  
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Ao longo dos corredores em estudo encontram-se diversas pedreiras, algumas de grande 

dimensão, que poderão ser directamente afectadas pelos corredores da LAV (as Figuras 

4.11.23 e 4.11.24 ilustram precisamente uma das maiores, a Pedreira 4652, localizada no 

Vale da Pedreira, no concelho de Rio Maior). 

 

  

Figura 4.11.23 - Extracção de inertes – Rio Maior Figura 4.11.24 - Extracção de inertes – Rio Maior 

 

As pedreiras potencialmente mais afectadas são caracterizadas em seguida: 

 

- Pedreira nº 9 (Martingança-Maceira) – Extracção de calcários e margas explorada pela 

CMP – Cimenteira de Maceira e Pataias S.A., empresa pertencente ao Grupo SECIL. 

Esta pedreira fornece a matéria-prima para a fábrica de cimentos Maceira-Liz, que faz 

parte do mesmo complexo. Em 2004, a empresa CMP tinha um efectivo de 347 

trabalhadores e gerou vendas de cimentos na ordem dos 101,2 Milhões de Euros, 

(SECIL, 2004). 

- Pedreira nº 4199 (Achadas) – Pedreira de calcários, igualmente concessionada à CMP 

S.A., que se sobrepõe parcialmente à área de concessão da Pedreira nº9 (Martingança-

Maceira). É uma área de pequena dimensão que nunca foi explorada, constituindo na 

prática uma área de reserva de exploração de calcários para o fornecimento da fábrica 

de cimentos Maceira-Liz. 

- Pedreira nº 4652 (Vale da Pedreira) – Extracção de calcários para a construção civil e 

obras públicas, explorada pela Tecnovia – Sociedade de Empreitadas S.A. 

- Pedreira nº 40004 (licenciamento em curso) – Aterro para rejeitos de calcário, com 

pedido de licenciamento pela empresa Sousa & Catarino, Lda. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.420 

- Pedreira nº 6231 (Ribeira do Grou) – Concessão para extracção de argila comum, 

licenciada à Cerâmica F. Santiago & Filhos, Lda. A empresa concessionária está 

sediada em Cumeira de Cima, no concelho de Porto de Mós, e utiliza estas matérias-

primas para a produção de tijolo na unidade fabril que aí possui. 

- Pedreira nº 5300 (Os Penedos) – Pequena exploração de calcário sedimentar 

ornamental, concessionada a António da Silva Ferreira Gonçalves. 

 

São ainda atravessadas a área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria e a 

área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal. Ambas estão representadas 

nos Desenhos 7.1 a 7.9. 

 

A área de reserva para margas e calcários de Maceira-Leiria é atravessada pelo sub-eixo 

2.7 (alternativas NC e ND) entre os km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250. É nesta área 

de reserva que se inserem as pedreiras da Cimenteira de Maceira e Pataias S.A., pelo que 

tem grande importância para a sustentabilidade da actividade desta unidade cimenteira. 

 

Quanto à área de reserva para argilas especiais de Barracão-Pombal, assume grande 

importância devido à escassez do recurso. Este tipo de argilas destina-se essencialmente à 

indústria do "barro branco", cerâmica doméstica (olaria de barro e faiança, entre outros), 

cerâmica decorativa e cerâmica industrial (azulejos, mosaicos, etc.), indústrias que têm um 

peso relevante na economia regional. 

 

Esta área de reserva será atravessada por vários sub-eixos em dois dos cinco blocos que a 

integram, designadamente: 

 

- Bloco A: 

 Sub-eixo 2.4.2 (alternativas NE e NF) desde o km 3+700 até ao final; 

 Sub-eixo 2.5.2 (alternativas NB e ND) desde o km 12+500 ao final; 

 Sub-eixo 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF) desde 

o seu início até ao km 14+300;  

- Bloco C: 

 Sub-eixo 2.5.1 (alternativas NB e ND) entre os km 7+400 e 7+600 e entre os 

km 8+150 e 8+400; 

 Sub-eixo 2.1.6 (alternativas NA e NC) entre os km 46+600 e 46+900. 
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Os traçados em estudo atravessam ainda três áreas potenciais de exploração de caulino, 

um recurso ao qual, pelas suas características cromáticas e plásticas, é conferido grande 

valor pela indústria da cerâmica, sendo usado nomeadamente no fabrico de porcelanas. O 

caulino é classificado pelo ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março 

como um depósito mineral. Segundo o n.º 1 do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 

Março, depósitos minerais são “todas as ocorrências minerais existentes em território 

nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, pela sua raridade, alto 

valor específico ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nela 

contidas, se apresentam com especial interesse para a economia nacional”.  

 

As três áreas potencialmente afectadas pelos traçados da LAV estão representadas nos 

Desenhos 7.1 a 7.9), e são as seguintes: 

 

- Área pedida para concessão de caulino: 

 P.C. Crespos Nº 3253 – Atravessada pelos sub-eixos 2.5.3A, 2.5.3B e 2.5.3C 

(alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF) entre os km 14+450 e 15+540; 

- Área com pedido para prospecção e pesquisa de caulino: 

 P.P.P Motamineral – Atravessada pelas alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF, 

designadamente pelos sub-eixos: 

● 2.5.3A entre os km 25+790 e 26+014; 

● 2.5.3B entre os km 25+510 e 25+981; 

● 2.5.3C entre os km 25+540 e 26+000. 

- Área com contrato de prospecção e pesquisa de caulino: 

 C.P.P 2/2004, Adelino Duarte da Mota – Atravessada pelos sub-eixos: 

● 2.2.4. (alternativas NE e NF) entre os km 45+900 a 46+461; 

● 2.5.1 (alternativas NB e ND) entre os km 10+000 a 10+275; 

● 2.4.1 (alternativas NE e NF) em toda a sua extensão; 

● 2.4.2 (alternativas NA, NC, NE e NF ) entre os km 2+310 a 5+100; 

● 2.5.2 (alternativa NB e ND) entre os km 10+000 a 13+900; 

● 2.11 (alternativa NA e NC) em toda a sua extensão. 

 

São também atravessadas quatro áreas potenciais com reconhecida presença de recursos 

exploráveis com interesse económico (áreas de exploração consolidada, áreas de 

exploração complementar e áreas potenciais de exploração) que estão representadas nos 

Desenhos 7.1 a 7.9: 
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- Área potencial para argilas comuns de Alpedriz, atravessada pelo sub-eixo 2.1.3 

(alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 10+440 e 12+340 numa extensão de 1.900 

m; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, atravessada pelo sub-

eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 31+800 e 35+100 numa extensão 

de 4.300 m; 

- Área potencial para a extracção de inertes de Regueira de Pontes, atravessada pelo 

sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 37+100 e 39+000, numa 

extensão de 1.900 m. 

- Área potencial para calcários ornamentais de Molianos, atravessada pelos sub-eixos: 

 2.2.2 (alternativa LC) do km 5+500 até ao final (2.890 m);  

 2.2.3 (alternativa NE) desde o seu início até ao km 14+900 (7.990 m); 

 2.3.2 (alternativa NF) entre os km 4+600 e 4+900 (300 m) e entre os km 10+700 

e 12+500 (1.800 m); 

 2.10 (alternativa LB) desde o km 4+500 até ao final (1.530 m). 

 

Refira-se que os calcários ornamentais de Molianos constituem um recurso geológico 

relativamente escasso, limitado precisamente a esta área nas imediações da localidade que 

lhes dá o nome. Estas rochas ornamentais, também designadas comercialmente como 

“Vidraços de Molianos”, são transformadas e utilizadas sobretudo para acabamentos de 

construção civil. 

 

No Anexo 4.11.3 indicam-se as instalações associadas ao sector secundário existentes na 

proximidade da LAV. 

 

 

4.11.4.3 Sector terciário 
 

O sector terciário enquadra a maior parte da população economicamente activa e 

empregada em seis dos onze concelhos da área de estudo, designadamente em Alenquer, 

Azambuja, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria e Rio Maior, como já foi demonstrado no 

Quadro 4.11.8. Refira-se contudo que, nos 4 concelhos em que o sector secundário tem 

maior peso em termos de população economicamente activa e empregada, o sector terciário 

também regista um peso muito elevado, sempre superior a 42%. No entanto, de todos os 
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concelhos da área de estudo, apenas a Azambuja apresenta um peso da população 

economicamente activa e empregada no sector terciário (60,3%) superior à média nacional 

(59,9%). 

 

Considerando a distribuição das sociedades com sede na área de estudo pelos três 

sectores de actividade, apresentada anteriormente no Quadro 4.11.12, verifica-se que, em 

todos os concelhos analisados, o sector terciário concentra mais de 50% das sociedades aí 

sediadas, embora em geral se situe abaixo da média nacional (73,7%). O concelho de 

Caldas da Rainha, no qual 75,3% das sociedades se enquadram no sector terciário, 

constitui a única excepção. 

 

Analisando a distribuição das sociedades do sector terciário sediadas nos concelhos da área 

de estudo por Secções da CAE (Quadro 4.11.28), denota-se o maior peso da Secção G – 

Comércio, particularmente elevado em Caldas da Rainha (31,8% do total), onde é também 

significativo o número de sociedades da Secção H – Alojamento e Restauração, 

confirmando a vocação comercial e turística deste concelho. Nos concelhos de Alcobaça, 

Alenquer, Batalha, Leiria e Rio Maior, o peso das sociedades da Secção G – Comércio é 

também significativo.  

 

A Secção K – Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, que a 

nível nacional representa 24,1% das sociedades, tem uma expressão significativa, quer em 

termos absolutos quer relativos, nos concelhos de Caldas da Rainha, Marinha Grande e 

Leiria, o que poderá estar relacionado com o maior dinamismo e dimensão dos tecidos 

empresariais destes concelhos. Salienta-se também a relevância das sociedades de 

Transportes, Armazenagem e Comunicações (Secção I) em praticamente todos os 

concelhos, mas dos quais se destacam claramente Leiria, Alenquer e Pombal, por terem, 

cada um, mais de 250 sociedades pertencentes a esta Secção da CAE. 

 

Quanto às sociedades relacionadas com Actividades Financeiras, Saúde e Acção Social e 

Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais, Leiria destaca-se claramente 

dos restantes concelhos por ter maior número de sociedades deste tipo, o que está 

relacionado com o facto de ser o único destes concelhos que é também sede de distrito. 

 

Considerando os indicadores relativos ao “Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho 

da sede” apresentados no Quadro 4.11.29, verifica-se que, em valores absolutos, a Secção 
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G – Comércio, com 27.910 pessoas ao serviço em 2003 (21,1% do total) é a segunda mais 

importante na área de estudo (apenas secundada pela Secção D – Indústria 

Transformadora, com 53.121 pessoas ao serviço – 40,2% do total). 

 

Embora em valores absolutos seja no Cadaval que a Secção G tem menor expressão no 

conjunto do “Pessoal ao serviço nas sociedades sediadas no concelho”, os 538 indivíduos 

ao serviço de sociedades desta secção representam 28,7% do total concelhio, sendo neste 

concelho que esta proporção é mais significativa. Em Leiria e Caldas da Rainha, que, como 

já foi referido, são concelhos com forte vocação comercial, o peso do pessoal ao serviço na 

Secção G é também importante, quer em termos absolutos, quer relativos. 

 

Da análise do Quadro 4.11.29, confirma-se ainda a relevância da Secção I – Transportes, 

Armazenagem e Comunicações em termos do número de pessoas ao serviço nos concelhos 

de Leiria, Alenquer e Pombal, bem como da Secção K – Actividades Imobiliárias, Alugueres 

e Serviços Prestados às Empresas em Caldas da Rainha (onde representam 20,5% do 

total), Leiria e Marinha Grande. 

 

Analisando o número de empresas por concelho da sede (Quadro 4.11.30) em comparação 

com o número de sociedades por concelho da sede (Quadro 4.11.28), verifica-se que o peso 

relativo da Secção G – Comércio é significativamente maior na análise por empresas. 

Contudo, de um modo geral pode-se concluir que em todos os concelhos se mantém uma 

distribuição das empresas pelas secções da CAE equivalente à que se verifica nas 

sociedades. 
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Quadro 4.11.28 - Sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por Grosso e 
a Retalho; Reparação de 

Veículos Automóveis, 
Motociclos e de Bens de 
Uso Pessoal e Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – 
Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 
Alugueres e 

Serviços Prestados 
às Empresas 

M, N e O * 
Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

PORTUGAL 403.571 111.376 27,6 32.886 8,1 21.876 5,4 2.360 0,6 97.428 24,1 31.380 7,8 

Alcobaça  20.274 5.646 27,8 1.104 5,4 1.519 7,5 99 0,5 3.666 18,1 1.099 5,4 

Alenquer  2.221 646 29,1 137 6,2 135 6,1 9 0,4 341 15,4 95 4,3 

Azambuja  1.667 471 28,3 95 5,7 262 15,7 7 0,4 294 17,6 68 4,1 

Batalha 587 158 26,9 55 9,4 47 8,0 2 0,3 110 18,7 36 6,1 

Cadaval 851 252 29,6 31 3,6 58 6,8 3 0,4 131 15,4 34 4,0 

Caldas da Rainha  432 108 25,0 18 4,2 49 11,3 6 1,4 68 15,7 25 5,8 

Leiria  2.075 660 31,8 150 7,2 95 4,6 11 0,5 498 24,0 148 7,1 

Marinha Grande  6.270 1.803 28,8 330 5,3 323 5,2 24 0,4 1.245 19,9 378 6,0 

Pombal  1.712 462 27,0 81 4,7 60 3,5 6 0,4 399 23,3 90 5,3 

Porto de Mós  2.504 557 22,2 110 4,4 266 10,6 16 0,6 313 12,5 136 5,4 

Rio Maior 1.052 268 25,5 48 4,6 132 12,5 8 0,8 125 11,9 44 4,2 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Quadro 4.11.29 - Pessoal ao serviço nas sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2003 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por Grosso 
e a Retalho; Reparação de 

Veículos Automóveis, 
Motociclos e de Bens de 
Uso Pessoal e Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 

Alugueres e Serviços 
Prestados às 

Empresas 

M, N e O* Unidade 
territorial 

Total 

Nº % do total Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

PORTUGAL 2.771.377 604.489 21,8 178.988 6,5 180.616 6,5 79.649 2,9 321.295 11,6 177.259 6,4 

Alcobaça  132.252 27.910 21,1 4.161 3,1 7.411 5,6 334 0,3 8.058 6,1 6.425 4,9 

Alenquer  15.691 3.180 20,3 484 3,1 387 2,5 ... - 407 2,6 384 2,4 

Azambuja  10.657 2.213 20,8 273 2,6 1.567 14,7 ... - 673 6,3 200 1,9 

Batalha 4.997 750 15,0 255 5,1 823 16,5 ... - 143 2,9 110 2,2 

Cadaval 7.123 1.634 22,9 154 2,2 215 3,0 26 0,4 245 3,4 184 2,6 

Caldas da Rainha 1.877 538 28,7 21 1,1 143 7,6 18 1,0 70 3,7 128 6,8 

Leiria  12.900 3.258 25,3 584 4,5 286 2,2 88 0,7 2.647 20,5 622 4,8 

Marinha Grande  38.899 9.972 25,6 1.434 3,7 1.372 3,5 202 0,5 2.144 5,5 3.131 8,0 

Pombal  13.364 1.961 14,7 281 2,1 362 2,7 ... - 739 5,5 297 2,2 

Porto de Mós  14.060 2.280 16,2 395 2,8 1.177 8,4 ... - 542 3,9 924 6,6 

Rio Maior 7.450 1.018 13,7 118 1,6 673 9,0 ... - 214 2,9 264 3,5 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Quadro 4.11.30 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por 
Grosso e a Retalho; 

Reparação de Veículos 
Automóveis, Motociclos 

e de Bens de Uso 
Pessoal e Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, 
Alugueres e 

Serviços Prestados 
às Empresas 

M, N e O * 
Unidade territorial Total 

Nº % do total Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

Nº 
% do 
total 

PORTUGAL 1.261.714 416.266 33,0 125.707 10,0 33.528 2,7 30.129 2,4 156.266 12,4 78.320 6,2 

ÁREA DE ESTUDO 65.315 21.079 32,3 5.309 8,1 1.886 2,9 1.393 2,1 6.396 9,8 3.185 4,9 

Alcobaça  8.512 2.675 31,4 633 7,4 178 2,1 152 1,8 706 8,3 385 4,5 

Alenquer  5.146 1.704 33,1 419 8,1 315 6,1 119 2,3 485 9,4 230 4,5 

Azambuja  2.289 789 34,5 221 9,7 68 3,0 28 1,2 190 8,3 120 5,2 

Batalha 2.303 775 33,7 162 7,0 73 3,2 46 2,0 171 7,4 111 4,8 

Cadaval 1.906 504 26,4 142 7,5 61 3,2 25 1,3 130 6,8 81 4,2 

Caldas da Rainha  7.275 2.360 32,4 703 9,7 130 1,8 140 1,9 762 10,5 435 6,0 

Leiria  17.528 5.929 33,8 1.407 8,0 397 2,3 467 2,7 1.999 11,4 854 4,9 

Marinha Grande  5.229 1.923 36,8 523 10,0 78 1,5 119 2,3 940 18,0 252 4,8 

Pombal  8.259 2.247 27,2 575 7,0 312 3,8 158 1,9 530 6,4 446 5,4 

Porto de Mós  3.664 1.154 31,5 272 7,4 162 4,4 94 2,6 255 7,0 161 4,4 

Rio Maior 3.204 1.019 31,8 252 7,9 112 3,5 45 1,4 228 7,1 110 3,4 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Quadro 4.11.31 - Volume de negócios das sociedades por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2004 – Sector Terciário 

Secções da CAE 

G – Comércio por Grosso e a 
Retalho; Reparação de 
Veículos Automóveis, 

Motociclos e de Bens de Uso 
Pessoal e Doméstico 

H – Alojamento e 
Restauração 

(Restaurantes e 
Similares) 

I – Transportes, 
Armazenagem e 
Comunicações 

J – Actividades 
Financeiras 

K – Actividades 
Imobiliárias, Alugueres 
e Serviços Prestados 

às Empresas 

M, N e O * 
Unidade 
territorial 

Total 

Milhares de € Milhares de € Milhares de € Milhares de € Milhares de € Milhares de € 

PORTUGAL 287.652.471 111.411.031 5.622.213 22.473.249 11.382.944 22.671.267 8.089.425 

Alcobaça  11.689.950 5.008.000 136.533 550.980 3.650 354.525 213.093 

Alenquer  1.018.752 454.233 15.437 31.163 ... 18.792 11.912 

Azambuja  1.075.027 508.819 10.250 90.408 ... 29.441 5.553 

Batalha 1.610.940 929.707 8.105 98.672 ... 11.998 2.991 

Cadaval 468.624 208.421 4.784 16.736 374 16.215 5.897 

Caldas da Rainha  161.803 77.786 583 8.560 182 1.701 6.658 

Leiria  791.569 429.649 19.987 20.623 497 44.045 15.718 

Marinha Grande  3.571.085 1.488.693 46.557 99.911 2.598 148.690 130.232 

Pombal  971.911 262.996 8.833 22.807 ... 31.981 10.325 

Porto de Mós  1.027.407 307.660 14.195 93.981 ... 33.420 16.697 

Rio Maior 445.157 116.035 3.313 43.613 ... 8.552 3.745 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 

* M – Educação; N – Saúde e Acção Social; O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
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Relativamente ao volume de negócios gerado na área de estudo, a secção G – Comércio é, 

de todas as secções da CAE, aquela que gera maior volume de negócios (ver Quadro 

4.11.31), na ordem dos 5.000 Milhões de Euros em 2003. Os concelhos que mais 

contribuem para este valor são Leiria e Azambuja, seguidos de Alenquer, Alcobaça e Caldas 

da Rainha. As outras secções do sector terciário que geram maior volume de negócios são 

a Secção I - Transportes, Armazenagem e Comunicações e a Secção K - Actividades 

Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, com volumes de negócio em 

2003 na ordem dos 560 Milhões de Euros e 350 Milhões de Euros respectivamente. 

 

O conjunto de concelhos em análise possui uma grande riqueza e diversidade de recursos 

turísticos. Os onze concelhos distribuem-se por três Regiões de Turismo: 

 

- Região de Turismo de Leiria / Fátima – inclui os concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, 

Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós; 

- Região de Turismo do Oeste – inclui os concelhos de Alenquer, Cadaval, Caldas da 

Rainha e Rio Maior; 

- Região de Turismo do Ribatejo – inclui o concelho da Azambuja. 

 

A listagem dos recursos turísticos destes concelhos é extensa. Contudo, pela sua relevância 

importa destacar os seguintes: 

 

- Turismo monumental - Os Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, classificados pela 

UNESCO como Património da Humanidade, são porventura os mais importantes 

elementos patrimoniais da área de estudo. Têm também assaz importância, nesta 

vertente, os castelos de Leiria, Pombal e Porto de Mós; 

- Turismo de natureza - Destacam-se na área de estudo o Parque Natural da Serra de 

Aire e Candeeiros, o Pinhal de Leiria e as grutas do Maciço Calcário Estremenho; 

- Turismo de sol e mar - Nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Marinha Grande, 

Leiria e Pombal, encontram-se algumas estâncias balneares muito procuradas, como S. 

Martinho do Porto, Foz do Arelho, Vieira de Leiria ou Pedrógão; 

- Turismo religioso - A proximidade ao Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, 

constitui uma mais-valia em termos turísticos para os concelhos vizinhos, que beneficiam 

directa e indirectamente do afluxo de turistas a este local de peregrinação; 
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- Turismo activo - Pelos efeitos que produzem em termos de atracção de investimentos 

hoteleiros e imobiliários, os campos de golfe são considerados empreendimentos 

altamente dinamizadores do sector turístico. No Oeste existem já vários instalados, um 

dos quais no concelho de Rio Maior: o Golden Eagle da Quinta do Brinçal. Está também 

projectado um novo empreendimento para a Quinta da Abrigada, no concelho de 

Alenquer; 

- Turismo termal - As Caldas da Rainha são, desde há vários séculos, uma das estâncias 

termais mais procuradas do país. Na área de estudo existem ainda as termas de Monte 

Real, em Leiria, e as termas da Piedade, em Alcobaça; 

- Turismo cultural - A riqueza patrimonial da área de estudo está também na sua 

gastronomia, nos seus vinhos, nas suas artes e eventos culturais, nas suas tradições. 

Neste âmbito destacam-se dois projectos, apoiados pelas respectivas Regiões de 

Turismo, que pretendem dar a conhecer as actividades económicas tradicionais: a Rota 

do Vidro (Marinha Grande, Alcobaça, Leiria) e a Rota dos Vinhos do Oeste, ilustradas 

nas Figuras 4.11.25 e 4.11.26. 

 

Contudo, apesar de todas as potencialidades que se lhe reconhecem, o sector do turismo 

apresenta ainda pouco dinamismo no conjunto de concelhos que constitui a área de estudo, 

sobretudo nos indicadores relativos à procura de alojamentos (ver Quadro 4.11.32). 

 

Os concelhos com maior número de estabelecimentos hoteleiros são o de Leiria (22), 

seguido das Caldas da Rainha (11), Alcobaça e Marinha Grande (ambos com 9). Das 4.513 

camas que constituíam a capacidade de alojamento total na área de estudo em 2002, 3.960 

concentram-se nestes quatro concelhos (87,7%). Quanto ao tipo de estabelecimentos 

existentes, verifica-se que 71% são do tipo pensão e apenas 25,8% são hotéis, o que se 

reflecte na capacidade de alojamento: 55,1% das camas são em pensões e apenas 41,2% 

em hotéis. 

 

Dividindo a capacidade de alojamento instalada em hotéis pelo número de estabelecimentos 

deste tipo, constata-se que a dimensão média dos hotéis nestes concelhos é de 116 camas, 

enquanto a média nacional é de 201 camas. 

 

Considerando os valores da taxa de ocupação–cama, pode-se concluir que o parque 

hoteleiro destes concelhos está, ainda assim, sobredimensionado face à procura, sobretudo 

na Marinha Grande onde a taxa de ocupação foi de apenas 19,9%. Segundo o diagnóstico 
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do sector do turismo realizado no âmbito do Plano Estratégico da Alta Estremadura 

(CEDRU, 2003), “a região está ainda muito orientada para um cliente pouco exigente e que 

permanece pouco tempo”. Outra das debilidades que o PEAE identificou neste sector é a 

“ainda forte sazonalidade dos dois principais produtos turísticos regionais – Praia/Sol e 

Fátima”. 

 

 
Figura 4.11.25 - Rota do vidro (Fonte: Região de Turismo do Oeste) 
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Figura 4.11.26 - Rota dos vinhos do Oeste (Fonte: Região de Turismo do Oeste) 

 

Os indicadores relativos ao número de estabelecimentos e capacidade de alojamento de 

Turismo em Espaço Rural, demonstram que a modalidade tem ainda pouca expressão 

nestes concelhos, apesar das várias potencialidades existentes, como sejam a paisagem 

rural “viva”, que poderia estimular o agro-turismo, ou o interesse patrimonial que têm muitas 

quintas existentes na área de estudo, onde se poderiam desenvolver mais e melhores 

projectos nas áreas do turismo de habitação ou do eno-turismo. 
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Quadro 4.11.32 - Indicadores do Turismo, em 2002 

Estabelecimentos Capacidade de Alojamento 
Proveitos 

de 
Aposento 

Dormidas Hóspedes 

Estada 
Média no 
Estabele- 
cimento 

Taxa de 
Ocupação-

Cama 
(bruta) 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros Total Total Total Total Total 

Unidade 
territorial 

nº nº nº nº nº nº nº nº 
Milhares 
de Euros 

nº nº 
nº de 
noites 

% 

Alcobaça 9 2 7 - 583 274 309 - 1.244 55.594 25.070 2,2 28,8 

Alenquer - - - - - - - - - - - - - 

Azambuja 1 - 1 - 18 - 18 - … … … … … 

Batalha 4 - 2 2 222 - 57 165 668 27.317 18.341 1,5 33,7 

Cadaval 1 - 1 - 49 - 49 - … … … … … 

Caldas da 

Rainha 
11 2 9 - 1.030 397 633 - 1.721 89.665 47.562 1,9 24,1 

Leiria 22 8 14 - 1.622 758 864 - 3.159 123.482 58.364 2,1 27,8 

Marinha Grande 9 3 6 - 725 407 318 - 1.505 57.498 20.051 2,9 19,9 

Pombal 3 - 3 - 162 - 162 - 349 13.040 8.087 1,6 22,1 

Porto de Mós - - - - - - - - - - - - - 

Rio Maior 2 1 1 - 102 24 78 - … … … … … 

Fonte: INE.   ... Dado confidencial.    - Dado nulo 
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Na proximidade dos corredores da LAV encontram-se cinco empreendimentos de Turismo 

em Espaço Rural potencialmente afectados pela sua construção. Refira-se que todos estes 

empreendimentos estão localizados no concelho de Alcobaça: 

 

- Casa do Chamiço – Localizado na freguesia da Benedita, junto ao lugar de Chamiço; 

- Casa da Padeira – Localizado em Aljubarrota, na freguesia de Aljubarrota (São Vicente), 

tem uma oferta de 8 quartos e dispõe no exterior de diversas funcionalidades e serviços 

de lazer, como piscina, barbecue, parque infantil ou mini-golfe; 

- Casa do Curral Velho – Localizado na freguesia de Aljubarrota (Prazeres), entre 

Moleanos e Termo de Évora, este empreendimento dispõe de 5 quartos; 

- Casal dos Cucos – Também conhecido como Casa das Oliveiras, este empreendimento 

localiza-se em Lagoa do Cão, na freguesia de Aljubarrota (Prazeres) e a sua oferta é 

constituída por uma suite e um apartamento; 

- Casa do Vale dos Ventos - Localizado na freguesia de Turquel, na Quinta do Vale dos 

Ventos, no sopé da Serra dos Candeeiros. 

 

Recuperando o exercício já desenvolvido para os sectores primário e secundário, procurou-

se também identificar espaços ou instalações potencialmente afectados pelos corredores da 

LAV, em que se desenvolvam actividades enquadradas no sector terciário. 

 

Para além das limitações metodológicas da fotointerpretação explicadas no início do 

capítulo, a identificação de afectações directas de espaços relacionados com este sector de 

actividade revelou-se particularmente difícil, em grande medida porque o espaço físico 

necessário ao desenvolvimento de actividades do sector terciário pode ser em tudo 

semelhante ao de uma habitação, sendo ainda possível o mesmo edifício acumular funções 

distintas. Optou-se assim por considerar como instalações e espaços associadas ao sector 

terciário os parques empresariais e as zonas de grande concentração empresarial, assim 

como instalações de armazenagem. Destes, importa destacar pela sua relevância os 

seguintes: 

 

- Parque de Armazenagem da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de 

Cima – Este parque é a mais importante infra-estrutura de armazenagem e distribuição 

de combustíveis da Área Metropolitana de Lisboa, estando prevista em Plano de 
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Pormenor a expansão de uma plataforma logística de grande dimensão nas suas 

imediações; 

 

 
Figura 4.11.27 - Parque de Armazenagem da CLC, em Aveiras de Cima – Azambuja 

 

- Zona empresarial ao longo da EN1 – Grande concentração de pequenas empresas 

localizadas ao longo da EN1, sobretudo nos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós, em 

que o comércio grossista tem peso significativo, mas também o comércio a retalho e a 

restauração.  

- Zona Industrial de Ponte da Pedra – Área de desenvolvimento de actividades 

económicas localizada na freguesia de Regueira de Pontes, no concelho de Leiria, onde 

estão instaladas maioritariamente empresas de média dimensão (unidades industriais e 

armazéns). 

 

Os outros projectos – já referidos na caracterização do sector secundário – de 

desenvolvimento de novos parques empresariais, designadamente da Plataforma logística 

do Carregado/Ota/Azambuja, da Área industrial/empresarial do Landal, da Zona de 

Localização Empresarial da Benedita, e do Loteamento Industrial em Leiria, situado a Norte 

do Nó da A8/A17, a concretizarem-se, serão igualmente relevantes para as actividades do 

sector terciário. 

 

Por fim, refira-se que não foram identificadas instalações associadas ao sector terciário 

afectadas pelas soluções LA, LC, LD e LF. 
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No Anexo 4.11.4 indicam-se as instalações associadas com o sector terciário existentes na 

proximidade da LAV. 

 

 

4.11.5 Equipamentos e infra-estruturas 
 

4.11.5.1 Equipamentos sociais 
 

Com base nos levantamentos de campo, na análise cartográfica e nas reuniões realizadas 

com as autarquias, foram identificados nas áreas directamente interferidas pelos corredores 

e na sua proximidade, uma série de equipamentos sociais potencialmente afectados pela 

linha de AV, e que estão representados nos Desenhos 20.1 a 20.9 (Síntese de Impactes). 

 

No Anexo 4.11.5 são apresentados e localizados os equipamentos potencialmente 

afectados por cada uma das alternativas. Nas alternativas LA, LC, LD, LE e LF não foram 

identificados equipamentos potencialmente afectados. 

 

 

4.11.5.1.1 Locais de culto 
 

Foram identificados três locais de culto religioso potencialmente afectados pelos corredores 

da LAV, designadamente: 

 

- Capela de Moita do Poço, na freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça. Edifício de 

construção recente; 

- Ermida de Nossa Senhora da Paz, em Assanha da Paz, freguesia de Almagreira, no 

concelho de Pombal. Foi restaurada em 1944; 

- Capela de Carnide de Cima, na freguesia de Carnide, concelho de Pombal. Edifício de 

construção recente. 

 

 

4.11.5.1.2 Estabelecimentos de ensino e outros equipamentos para a infância e juventude 
 

Foram identificados na proximidade dos corredores da LAV vários estabelecimentos de 

ensino e equipamentos sociais vocacionados para a infância e juventude, designadamente 
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escolas do 1º ciclo do ensino básico (EB1), centros de actividades de tempos livres (ATL) e 

dois jardins-de-infância. 

 

Em relação às escolas identificaram-se duas no concelho de Alcobaça (EB1 Moita do Poço 

e EB1 / ATL de Covões), uma no concelho de Leiria (EB1 Boa Vista), duas no concelho de 

Pombal (EB1 Carnide de Cima e EB1 Assanha da Paz) e uma no concelho de Rio Maior 

(EB1 Mata de Baixo). 

 

Quanto a jardins-de-infância, apenas foram identificados dois equipamentos deste tipo na 

proximidade dos corredores, designadamente um situado em Tremoceira, na freguesia de 

Pedreiras, concelho de Porto de Mós, e outro em Regueira de Pontes, no concelho de 

Leiria. 

 

Será ainda afectado o espaço destinado à implantação do Centro de Actividades de Tempos 

Livres para Crianças, projectado para o lugar de Celeiro (freguesia de Reguengo do Fetal, 

concelho da Batalha). Segundo a Câmara Municipal da Batalha, o projecto consiste num 

equipamento onde irão convergir as actividades de ocupação de tempos livres destinadas 

às crianças do concelho, em articulação com os jardins-de-infância e as escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. O projecto foi candidatado ao Programa de Qualificação do 1º Ciclo do 

Ensino Básico em finais de 2003. 

 

  
Figura 4.11.28 - EB1 Moita do Poço (Turquel –

Alcobaça) 

Figura 4.11.29 - EB1 Boa Vista (Boa Vista – 

Leiria) 
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4.11.5.1.3 Equipamentos para a terceira idade 
 

O único equipamento deste tipo potencialmente afectado localiza-se em Bidoeira de Cima, 

no concelho de Leiria. Trata-se do lar de terceira idade Sobral do Castanheiro (ver Figura 

4.11.30), um equipamento que se encontra em funcionamento há cerca de dois anos. Este 

lar dispõe de 20 quartos, espaços de convívio, cozinha e salas de jantar, capela com 

celebrações regulares, biblioteca e espaços verdes envolventes. O lar oferece uma ampla 

gama de serviços aos utentes, como apoio médico, acompanhamento social, refeições, 

prática de actividade física e animação cultural, entre outros. Segundo o site do lar, a sua 

localização em Bidoeira de Cima deveu-se, em parte, por se tratar de um local que permite o 

recolhimento dos utilizadores, mas também é dada bastante relevância à sua acessibilidade, 

nomeadamente à cidade Leiria e às praias da região. 

 

 
Figura 4.11.30 - Lar de 3ª Idade – Bidoeira de Cima 

 

 

4.11.5.1.4 Equipamentos desportivos 
 

O maior equipamento desportivo localizado na proximidade dos corredores da LAV é o 

Clube de Golfe da Quinta do Brinçal, no concelho de Rio Maior. Encontra-se em 

funcionamento desde 1994 e foi desenhado pelo arquitecto norte-americano Rocky 

Roquemore. Para além do campo de golfe de 18 buracos, o empreendimento inclui uma 

escola de equitação e um clubhouse com bar e restaurante. Segundo a Câmara Municipal, 
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existe um Plano de Pormenor para a área envolvente a este clube que prevê a construção 

de um hotel, residências, e outros equipamentos. 

 

Próximo de Pousos, no concelho de Leiria, encontram-se também as instalações do Centro 

Internacional de Ténis de Leiria, o maior clube da Associação de Ténis de Leiria, com mais 

de 30 atletas de alto rendimento, que competem semanalmente a nível regional e nacional. 

Fundado em 1995, o clube dispõe de uma escola de ténis com cerca de 300 alunos. O 

edifício sede engloba os serviços administrativos, serviços da escola de ténis, uma loja de 

desporto, um café/restaurante com esplanada e um salão de jogos. O complexo inclui 6 

courts de ténis, uma bancada no court central e um parque de estacionamento. Segundo o 

website do Centro, está prevista a expansão da zona desportiva, incluindo a construção de 5 

novos courts cobertos e a remodelação do edifício sede, com novos serviços. 

 

Encontram-se ainda na área dos corredores da LAV três campos de jogos pelados, um 

situado no concelho de Leiria, em Á-do-Barbas (ver Figura 4.11.31), outro no concelho de 

Porto-de-Mós, em Pedreiras (utilizado pelo Grupo Desportivo das Pedreiras) e o outro no 

concelho de Pombal, em Almagreira. Junto a este último, existe ainda um pequeno campo 

polidesportivo. 

 

 
Figura 4.11.31 - Campo de jogos – Á-do-Barbas 

 

Em Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, encontram-se mais dois campos de jogos 

contíguos, designadamente um campo relvado, com uma bancada coberta, e um campo de 

treinos pelado. Este equipamento é utilizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo 

Bidoeirense. 
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4.11.5.1.5 Cemitérios 
 

Foram identificados três cemitérios na proximidade dos corredores da LAV, dos quais 

nenhum será directamente afectado por qualquer das alternativas em estudo, a saber: 

 

- Cemitério de Alcoentre, no concelho de Azambuja (Figura 4.11.32); 

- Cemitério de Almagreira, no concelho de Pombal; 

- Cemitério em Maceirinha, freguesia de Maceira, no concelho de Leiria. 

 

 

 
Figura 4.11.32 - Cemitério de Alcoentre 

 

 

4.11.5.1.6 Equipamentos de saúde 
 

Foi identificado um equipamento de saúde localizado a menos de 200 metros da LAV, 

localizado em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria. Trata-se da extensão de Regueira 

de Pontes do Centro de Saúde de Leiria - Dr. Arnaldo Sampaio, que oferece valências de 

consulta personalizada, saúde infantil e saúde escolar. A população inscrita nesta extensão 

é de 1.960 pessoas. 
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4.11.5.2 Infra-estruturas ambientais e energéticas 
 

Os corredores da linha de alta velocidade em estudo interceptam diversas infra-estruturas 

pertencentes às redes de distribuição de gás natural, de electricidade, de abastecimento de 

água e de saneamento, que se encontram representadas nos Desenhos 20.1 a 20.9 

(Síntese de Impactes).  

 

  
Figura 4.11.33 - Aspecto de linhas de alta tensão 

sobre a EN1 - Rio Maior 

Figura 4.11.34 - Aspecto de gasoduto, em Mata 

de Baixo - Rio Maior 

 

O traçado dos corredores da LAV partilha por diversas vezes espaços canais que foram já 

utilizados para a implantação de outros redes, sendo difícil estas não serem afectadas. É 

sobretudo nos concelhos de Alenquer, Alcobaça, Marinha Grande, Leiria e Pombal que foi 

identificado um maior número de situações deste tipo. 

 

A seguinte caracterização das infra-estruturas ambientais e energéticas afectadas baseia-se 

na informação apresentada no Volume 12 do Estudo Prévio, no qual se encontram descritos 

exaustivamente os serviços afectados pela construção do empreendimento ferroviário. 

 

 

4.11.5.2.1 Infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento 
 

Na rede da EPAL, será afectado o Canal do Alviela, uma infra-estrutura antiga com 

construção em alvenaria de pedra, com diâmetros 1800/1500 mm. Poderão ainda ser 

afectadas a Conduta da Quinta do Campo, um reforço do Aqueduto do Tejo com 600 mm de 
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diâmetro, e a Conduta do Carregado, com 800 mm de diâmetro, mas não foram fornecidas 

as cotas de instalação destas condutas. 

 

As infra-estruturas afectadas da rede da Águas do Oeste serão essencialmente infra-

estruturas que ainda não estão construídas, mas que, por se encontrarem em fase de 

projecto e de concurso, foram consideradas como potencialmente afectadas. As infra-

estruturas em questão são a conduta adutora do Subsistema 1 (Zona Centro), com 

diâmetros variáveis entre 150 e 700 mm, que se encontra em fase de concurso, e a conduta 

adutora do Subsistema 2 (Zona Norte), com diâmetros variáveis entre 150 e 900 mm, e que 

se encontra em fase de projecto. 

 

Quanto à rede da SIMLIS, as infra-estruturas afectadas serão a estação elevatória B1.N 

localizada em Barreiros (Leiria) e vários colectores de águas residuais domésticas, 

designadamente colectores de esgoto de PEAD de diâmetro 200 mm, colectores de esgoto 

de PEAD de diâmetro 315 mm, colector de esgoto de PP corrugado de diâmetro 200 mm e 

colector de esgoto de PEAD de diâmetro 500 mm. Refira-se também que, junto ao km 

11+000 do sub-eixo 2.2.3 (Alternativa NE), a cerca de 100 m do eixo da via, está localizada 

a ETAR de Pedreiras, que se encontra em funcionamento desde 2005. 

 

Relativamente à rede dos SMAS de Leiria, não é prevista a afectação de órgãos 

complementares dos sistemas, tais como reservatórios ou estações elevatórias, embora os 

elementos fornecidos não sejam precisos. O Estudo Prévio recomenda que em fase 

posterior se analise mais detalhadamente esta possibilidade, bem como a probabilidade de 

afectação de colectores e condutas municipais. 

 

A informação disponibilizada pela Águas do Lena, designadamente informação descritiva 

sobre as redes de distribuição nas localidades de Cela de Cima e Fornaria, Arergões, 

Perrulhal, Alcaidaria Torrinhas e Piqueiral, não permitiu que, no Estudo Prévio, fossem 

determinados os serviços afectados nesta rede. Da mesma forma, a escassa informação 

disponibilizada pela Águas de Alenquer também não permitiu identificar infra-estruturas 

afectadas pelos traçados da LAV. 
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4.11.5.2.2 Infra-estruturas de gás 
 

Foram identificadas intercepções dos traçados da LAV com gasodutos de transporte de gás 

natural do 1º escalão (com pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) da 

Concessionaria Transgás, e com gasodutos do 2º escalão (com pressão de serviço igual ou 

inferior a 20 bar e superior a 4 bar) da distribuidora regional Lusitânia Gás.  

 

Embora não tenham sido tratadas no Estudo Prévio, nem tenham sido disponibilizados 

elementos que permitissem a sua caracterização, é possível existirem também 

interferências com ramais ou condutas de gás com pressões de serviço iguais ou inferiores 

a 4 bar.  

 

 

4.11.5.2.3 Infra-estruturas de energia eléctrica 
 

As infra-estruturas de energia eléctrica potencialmente afectadas serão linhas de energia de 

muito alta tensão (RNT - Rede Nacional de Transportes) e linhas de energia de alta tensão, 

concessionadas à REN – Rede Eléctrica Nacional, e linhas de energia de média e baixa 

tensão, concessionadas à EDP-Distribuição e Energia. 

 

As infra-estruturas mais relevantes são as da Rede Nacional de Transportes, constituída por 

linhas e estações com tensão superior a 110 kV. Os traçados em estudo intersectam linhas 

da RNT com tensões de 150kV, 220 kV e 400 kV. Refira-se que são intersectadas diversas 

linhas ligadas às subestações de Quinta da Mata (Rio Maior) e Celeiro (Batalha), que se 

encontram na proximidade dos traçados mas não serão afectadas. 

 

Embora os elementos de base fornecidos pela REN e EDP não tenham permitido, em sede 

de Estudo Prévio, uma análise rigorosa das interferências, considerou-se na análise dos 

serviços afectados que a maior parte dos traçados existentes são aéreos, existindo algumas 

redes enterradas de média e baixa tensão, principalmente junto a centros urbanos. 
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4.11.5.2.4 Infra-estruturas de telecomunicações 
 

Os escassos elementos de base recolhidos junto das operadoras das redes móveis de 

telecomunicações (TMN, Optimus, Vodafone) só permitiu uma análise parcial das 

interferências nas infra-estruturas telefónicas, limitada às infra-estruturas concessionadas à 

Portugal Telecom. Trata-se de uma rede muito complexa, com um grande número de linhas, 

registando-se bastantes intercepções com os traçados da LAV. Refira-se no entanto, que se 

tratam de infra-estruturas relativamente simples, cujo restabelecimento não levanta grandes 

dificuldades do ponto de vista técnico. 

 

Segundo a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, são também intersectadas 

as zonas de servidão radioeléctrica para os Feixes Hertzianos Serra de Candeeiros-Monte 

do Facho e Monte do Facho-Serra da Boa Viagem, licenciados em nome da PT 

Comunicações, e para o Feixe Hertziano Monte Gordo-Serra de Candeeiros, licenciado em 

nome da PT Comunicações, com processo de constituição de servidão já iniciado. Contudo, 

segundo informação prestada pela ANACOM, tendo em consideração a diferença 

significativa entre as cotas dos seus emissores-receptores e as cotas do terreno onde se 

inscreve o traçado da ligação ferroviária, não será de esperar que a implementação do 

traçado ferroviário previsto, em qualquer dos traçados propostos, possa provocar 

interferências ou perturbações radioeléctricas, desde que não seja invadida a zona de 

desobstrução estabelecida para cada um dos feixes. 

 

Nos Anexos 4.11.6 a 4.11.9 são apresentadas as infra-estruturas de grande distribuição 

potencialmente afectadas pela Linha de Alta Velocidade, designadamente as pertencentes 

às redes da EPAL, da Águas do Oeste, da SIMLIS, da Transgás, da Lusitânia Gás e da 

REN. Para além da localização e caracterização das infra-estruturas afectadas, são também 

referidas as características da linha-férrea no local em que intercepta as infra-estruturas, 

assim como as acções de restabelecimento preconizadas para cada situação. Apesar de ser 

potencialmente afectado um grande número de linhas pertencentes às redes da EDP e da 

Portugal Telecom, a informação disponível não permite a caracterização das afectações 

com idêntico rigor, pelo que não é apresentada. No entanto, refira-se que a interferência da 

LAV com estas linhas não é passível de constituir impactes significativos. 

 

O Anexo 4.11.6 refere-se às infra-estruturas de águas afectadas, sendo que apenas foram 

identificadas interferências com as alternativas do sub-troço Sul. Por sua vez, o Anexo 
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4.11.7 refere-se às infra-estruturas de esgotos afectadas. Foram identificadas interferências 

com as alternativas SA, SB, SD, SF e com todas as alternativas do sub-troço Norte. 

 

O Anexo 4.11.8 refere-se às infra-estruturas de transporte de gás natural afectadas, 

registando-se interferências em todas as alternativas, excepto nas alternativas LB a LF. Por 

fim, o Anexo 4.11.9 apresenta as infra-estruturas de energia eléctrica afectadas, tendo sido 

identificadas interferências com todas as alternativas dos sub-troços Sul e Norte.. Não se 

identificaram interferências na Ligação entre sub-troços Sul e Norte. 

 

 

4.11.5.3 Acessibilidades e transportes 
 

O troço Alenquer (Ota) – Pombal da futura linha de AV Lisboa – Porto desenvolve-se, 

grosso modo, de forma paralela entre as linhas ferroviárias do Norte e do Oeste, apenas 

intersectando esta última junto da Marinha Grande, nomeadamente no seu troço Marinha 

Grande – Leiria e no ramal de serviço da cimenteira de Maceira.  

 

Quanto às acessibilidades rodoviárias na área de estudo, a rede fundamental e 

complementar é caracterizada pela presença de dois Itinerários Principais, o IP1 – A1 e o 

IP6 – A15, e dois Itinerários Complementares, o IC1 – A8 e o IC2 – EN1, como ilustra a 

Figura 4.11.35. Está ainda projectada a construção do IC11, que ligará a Marateca a 

Peniche, atravessando o Tejo junto ao Carregado, e do IC9 que ligará a Nazaré a Tomar e a 

Ponte de Sôr, utilizando em parte outras vias já existentes, designadamente o IC2 entre 

Alcobaça e Batalha e o IC3 e o IP6 entre Tomar e Abrantes. 

 

Como se pode observar na Figura 4.11.36, está também prevista a construção do IC36 – 

A17, que constituirá o segmento sul da Circular Externa de Leiria. Enquanto esta infra-

estrutura não for concluída, o tráfego que circula entre o IP1 – A1 e o IC2 – A8 continuará a 

utilizar o segmento norte da Circular Externa (IC2), o que origina estrangulamentos e pontos 

de conflito. Por sua vez, a Circular Interna de Leiria também ainda não está concluída. 
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Figura 4.11.35 - Rede principal de acessibilidades rodo e ferroviárias na área de estudo (Fonte: 

Elaboração própria, a partir de informação originária do Instituto das Estradas) 
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Figura 4.11.36 - Rede Viária Estruturante de Leiria – Evolução prevista e proposta (Fonte: Câmara 

Municipal de Leiria, 2005) 
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Actualmente as auto-estradas constituem as principais vias de comunicação inter-regionais 

para os concelhos da área em estudo, mas outras vias mais antigas tiveram e têm ainda um 

papel determinante no desenvolvimento das áreas urbanas e na localização das actividades 

económicas. É sobretudo o caso da EN1 nos concelhos de Rio Maior, Alcobaça, Porto de 

Mós e Batalha, em função da qual se desenvolveram inúmeras actividades económicas, de 

tipologia muito variada mas fundamentalmente indústrias transformadoras, armazenagem e 

comércio grossista. 

 

Para além destes eixos principais encontra-se a rede rodoviária secundária, composta por 

Estradas Nacionais e Estradas e Caminhos Municipais, que é mais esparsa nas áreas de 

menor ocupação humana ou de povoamento concentrado e se adensa naquelas onde o 

padrão de povoamento é mais disperso (ver Desenhos 2.1 a 2.9). É este o caso das 

freguesias da Benedita e Turquel, no sopé da serra dos Candeeiros, onde diversas 

ramificações na rede rodoviária (em alguns casos autênticas “estradas-rua”) ligam os 

pequenos aglomerados às sedes de freguesia e à EN1. A rede viária secundária é também 

mais densa nos arredores da cidade de Leiria e no eixo Leiria – Marinha Grande onde o 

nível de ocupação urbana e industrial tem aumentado bastante nas últimas décadas. 

 

Dada a proximidade à Linha do Oeste das estações de Leiria projectadas (particularmente 

da alternativa Poente), encontra-se em estudo a possibilidade de, nesta zona, se promover 

a intermodalidade da alta velocidade com a linha-férrea convencional, designadamente 

através da criação de um interface que potencie a partilha de passageiros. Da mesma 

forma, também a construção do futuro Aeroporto Internacional da Ota poderá promover a 

articulação intermodal entre a LAV e a Linha do Norte, através de uma estação/interface 

comum. E, como é evidente, também entre o modo ferroviário e o modo aéreo. Sublinhe-se 

que a Estação da Ota da linha de alta-velocidade não se inclui no âmbito do presente 

Estudo de Impacte Ambiental.  

 

Por sua vez, a articulação intermodal da estação de Leiria com a rede rodoviária poderá ser 

desenvolvida, no caso da alternativa Poente, através do IC1 – A8, do IC36 – A17 e da 

EN242, e no caso da alternativa Nascente, através do IP1 – A1 e do IC36 – A17. Na zona 

projectada para a construção do futuro Aeroporto Internacional da Ota estas articulações 

estão previstas através de ligações ao IC11 – A10, e daí ao IP1 – A1.  
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No Anexo 4.11.10 são identificadas as principais infra-estruturas de transportes ferroviários 

e rodoviários (Auto-estradas, Itinerários Principais e Complementares, Estradas Nacionais e 

Estradas Municipais), existentes ou projectadas, localizadas a menos de 200 metros da 

linha de AV, e o tipo de restabelecimento previsto no Estudo Prévio para cada uma das 

interferências. Refira-se que, nas alternativas LC e LD, não foram identificadas intercepções. 

 

 

4.11.6 Estações 
 

O Estudo Prévio prevê duas localizações alternativas para a Estação de Leiria, ambas 

situadas no concelho de Leiria: 

 

4.11.6.1 Estação de Leiria Nascente 
 

Esta localização insere-se no limite das freguesias de Santa Eufémia e Pousos. A freguesia 

de Santa Eufémia apresentava, em 2001, uma população residente de 2.418 indivíduos, 

tendo registado uma variação muito positiva nas décadas de 80 e 90, designadamente 9,4% 

em 81/91 e 16,5% em 91/01. A densidade populacional em 2001 era de 246,2hab/km2. 

 

Da mesma forma, também a freguesia de Pousos registou crescimentos consideráveis de 

13% em 81/91 e 27,3% em 91/01, contabilizando em 2001 um efectivo de 7.206 indivíduos, 

sendo a densidade populacional de 437,6hab km2. O crescimento assinalado nestas duas 

freguesias está, naturalmente, relacionado directamente com o crescimento e 

suburbanização da cidade de Leiria. 

 

A norte da localização da estação encontra-se uma área de ocupação agrícola disposta no 

sentido poente-nascente, que corresponde ao vale da ribeira do Sirol - Frades / Cancela da 

Azeiteira / Santa Eufémia. De facto, a actividade agrícola tem ainda alguma importância na 

freguesia de Santa Eufémia, cuja população agrícola corresponde a 18% da população da 

freguesia, e onde a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) corresponde a 278ha. 

 

Na área envolvente da estação, para sul, encontram-se diversas habitações nos lugares do 

Azabucho e Campo Amarelo. No topo da encosta está em fase avançada de concretização 

um novo loteamento, composto fundamentalmente por moradias unifamiliares de grande 

dimensão destinadas a uma população de classe média-alta. A sudeste da estação 

encontram-se ainda alguns armazéns dispersos. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.450 

 

Refira-se ainda a que a localização da Estação de Leiria Nascente poderá afectar o 

funcionamento de dois equipamentos localizados na sua proximidade, designadamente a 

Escola Básica do 1º Ciclo de Santa Eufémia, que ficará praticamente sob o viaduto em que 

a estação se implantará parcialmente, e o Centro Internacional de Ténis de Leiria, situado 

numa encosta a sul da estação, numa posição sobranceira à embocadura de dois túneis. 

 

Quanto às acessibilidades, esta localização situa-se nas imediações do Nó de Leiria do IP1 

– A1 e do traçado projectado para o IC36 – A17. 

 

4.11.6.2 Estação de Leiria Poente 
 

A localização da Estação de Leiria Poente situa-se na freguesia da Barosa, que em 2001 

tinha uma população residente de 1.849 indivíduos. Nas últimas duas décadas a dinâmica 

demográfica da freguesia foi positiva, registando variações de 6,1% em 81/91 e 3,5% em 

91/01. A densidade populacional em 2001 era de 140,3hab km2. No entanto, uma vez que 

esta freguesia se encontra precisamente entre Leiria e Marinha Grande e a tendência de 

crescimento urbano das duas cidades aponta para a consolidação deste eixo urbano, é 

previsível que o seu ritmo de crescimento aumente consideravelmente nas próximas 

décadas. 

 

O espaço para o qual está projectada esta localização fica, aproximadamente, 800 metros a 

noroeste do lugar da Barosa e tem uma ocupação predominantemente agro-florestal. Na 

sua envolvente encontram-se diversas oficinas, armazéns e unidades industriais de 

pequena e média dimensão. 

 

Refira-se que o espaço para o qual se projecta a construção da estação fica inserido na 

área potencial para a extracção de inertes de Barreiros-Barosa, que é atravessada pelo sub-

eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) entre os km 31+800 e 35+100. 

 

Esta localização situa-se junto ao nó da Marinha Grande Este no IC1 – A8 e ao futuro nó de 

ligação do IC1 – A8 com o IC36 – A17, tendo portanto uma elevada acessibilidade aos 

concelhos da área de estudo situados a sul de Leiria e também a norte, com a construção 

da A17. Próxima ficará também a EN242, a mais importante via de ligação entre Leiria e 

Marinha Grande, que serviria de ligação principal entre a cidade e a estação. 
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4.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

4.12.1 Introdução 
 

O processo de planeamento e de ordenamento do território evidencia-se actualmente como 

um elemento chave no desenvolvimento sustentável, assumindo particular relevo na 

promoção da qualidade de vida em termos urbanísticos e ambientais. Consiste, 

sinteticamente, no planeamento das ocupações, no assegurar da preservação de recursos 

limitados e no potenciar do aproveitamento das infra-estruturas, existentes e planeadas. 

 

A integração de uma infra-estrutura com as especificidades da ligação ferroviária de alta 

velocidade deve ser acompanhada da análise dos instrumentos de planeamento e de 

ordenamento do território vigentes, designadamente nos espaços potencialmente afectados 

pela implantação do corredor ferroviário. Tal como GASPAR (1997) refere, as grandes infra-

estruturas, entre as quais o comboio de alta velocidade, revelam-se indispensáveis “para 

definir as grandes linhas da organização do território a longo e muito longo prazo”, 

assumindo, deste modo, uma importância marcante nas questões do planeamento territorial. 

 

O processo de ordenamento do território na área de estudo tem algumas bases recentes de 

orientação planeada, mormente através dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e 

do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML), documentos que contribuíram para a definição das afectações funcionais dos 

espaços, condicionantes de índole diversa, tendo igualmente estabelecido directrizes no 

sentido de orientar e regular as acções dos vários actores envolvidos na gestão territorial, 

que evidentemente, não consideraram esta infra-estrutura. 

 

Identificam-se, seguidamente, todos os instrumentos de ordenamento do território vigentes 

ou em fase de elaboração/aprovação, de âmbito nacional, regional, especial, sectorial e 

municipal/local, com incidência na área em estudo: 

 

Âmbito Nacional: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), com incidência 

sobre todo o território nacional (terminado o processo de discussão pública em 31 de 

Outubro de 2006, o Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei a submeter à 
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Assembleia da República a 28 de Dezembro de 2006, que deu entrada na Assembleia 

da República a 17 de Janeiro de 2007). 

 

Âmbito Especial: 

- Plano Especial de Ordenamento do Território: Plano de Ordenamento de Área Protegida 

do Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (PEOT- POAP PNSAC), com 

incidência nos municípios de Rio Maior, de Porto de Mós e de Alcobaça (os eixos/sub-

eixos definidos na área do Parque Natural encontram-se nos concelhos de Porto de Mós 

e de Alcobaça). 

 

Âmbito Regional: 

- Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML), em vigor, com incidência no município de Azambuja; 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROTC), em elaboração, com 

incidência nos municípios de Porto de Mós, da Batalha, da Marinha Grande, de Leiria e 

de Pombal; 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), em 

elaboração, com incidência nos municípios de Alenquer, de Azambuja, do Cadaval, de 

Rio Maior, das Caldas da Rainha e de Alcobaça. 

 

Âmbito Sectorial de Incidência Territorial: 

- Planos de Bacia Hidrográfica (PBH):  

 PBH do Tejo, com incidência, total ou parcial, nos municípios de Alenquer, de 

Alcobaça, da Azambuja, da Batalha, do Cadaval, das Caldas da Rainha, de 

Leiria, de Pombal, de Porto de Mós e de Rio Maior (os eixos/sub-eixos definidos 

na área do PBH do Tejo encontram-se nos concelhos de Alenquer, da Azambuja, 

do Cadaval e de Rio Maior); 

 PBH das Ribeiras do Oeste, com incidência, total ou parcial, nos municípios de 

Alenquer, de Alcobaça, do Cadaval, das Caldas da Rainha e de Porto de Mós, 

(os eixos/sub-eixos definidos na área do PBH das Ribeiras do Oeste encontram-

se nos concelhos de Alcobaça, das Caldas da Rainha e de Porto de Mós); 

 PBH do Lis, com incidência parcial, nos municípios de Alcobaça, da Marinha 

Grande e de Leiria (os eixos/sub-eixos definidos na área do PBH do Lis 

encontram-se nos concelhos da Marinha Grande e de Leiria); 
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- Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF): 

 PROF do Centro Litoral, com incidência nos municípios de Batalha, de Leiria, da 

Marinha Grande, de Porto de Mós e de Pombal; 

 PROF do Oeste, com incidência nos municípios de Alcobaça, das Caldas da 

Rainha, do Cadaval e de Alenquer; 

 PROF do Ribatejo, com incidência nos municípios de Azambuja e de Rio Maior; 

- Plano Rodoviário Nacional 2000, com incidência sobre todo o território nacional; 

- Plano de Modernização dos Caminhos-de-Ferro, com incidência sobre todo o território 

nacional; 

- Plano Sectorial da Rede Natura 2000, que terminou a fase de discussão pública em 

Março de 2006, com incidência nos sítios “Serras de Aire e Candeeiros” (municípios de 

Rio Maior, de Porto de Mós e de Alcobaça) e “Azabuxo/Leiria” (município de Leiria). 

 

Âmbito Municipal: 

- Planos Directores Municipais dos onze concelhos atravessados pelo traçado. 

- Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre, em fase de apreciação pela 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo do seu estudo prévio, com incidência no município de 

Azambuja. 

- Plano de Pormenor do Quarteirão na Avenida Nova da Igreja, em fase de ratificação 

governamental, com incidência no município de Alcobaça. 

- Plano de Pormenor para a Área Envolvente ao Clube de Golfe da Quinta do Briçal, em 

fase de aprovação, com incidência no município de Rio Maior. 

 

O território de estudo relativo ao Lote Ota-Pombal desenvolve-se, em grande parte da sua 

extensão, numa faixa próxima do litoral, ao longo da qual se observa uma elevada 

densidade populacional, concentrando importantes actividades económicas no contexto 

regional. Os concelhos atravessados pelos eixos e sub-eixos a caracterizar indicam-se no 

Quadro 4.12.1. A Figura 4.12.1 apresenta graficamente aos concelhos atravessados pelo 

Lote em análise. 
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Quadro 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo 

Concelho 
Número de eixos/sub-eixos que 

atravessam os concelhos 
afectados pelo Lote 

Alenquer 2 

Azambuja 4 

Alcobaça 17 

Batalha 1 

Cadaval 1 

Caldas da Rainha 1 

Leiria 6 

Marinha Grande 3 

Pombal 8 

Porto de Mós 6 

Rio Maior 4 
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Figura 4.12.1 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo 
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4.12.2 Aspectos metodológicos 
 

A caracterização da situação de referência no domínio do ordenamento do território 

efectuou-se tendo por base várias abordagens metodológicas, em três vertentes distintas. 

 

Na primeira vertente, são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território 

vigentes no território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, a nível nacional, 

regional, sectorial e local (PNPOT, PROT, PEOT, PSIT e PDM). Tem por base uma análise 

documental, incluindo também, no que se refere aos PDM, o levantamento e tratamento de 

informação relativa às classes de solo urbano e de solo rural constantes nas Cartas de 

Ordenamento5 dos PDM dos municípios de atravessamento pelos eixos/sub-eixos (a partir 

da quantificação das diversas classes constantes nestas cartas), através da definição de um 

corredor de 400 metros, centrado nos diferentes eixos/sub-eixos. Esta análise será 

desenvolvida por alternativa (de acordo com o zonamento proposto para o Lote), 

preparando a avaliação de impactes, que será efectuada posteriormente, nos mesmos 

moldes, mas para um corredor de 80 metros, centrado nos eixos/sub-eixos. 

 

Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares (Reserva Agrícola 

Nacional - RAN e Reserva Ecológica Nacional - REN). No caso da RAN, o trabalho realizado 

teve por base as Cartas de Condicionantes dos PDM dos municípios de atravessamento 

pelo Lote em estudo. No caso da REN, as Cartas em vigor, disponibilizadas pelas CCDR 

Centro e Lisboa e Vale do Tejo (para o concelho de Azambuja, sem REN aprovada, a 

avaliação é efectuada a partir da REN constante na Carta de Condicionantes do respectivo 

PDM, pelo que a delimitação apresentada não é eficaz nesta situação concreta). A análise é 

efectuada através da quantificação das áreas regulamentares potencialmente afectadas 

com a implementação dos eixos/sub-eixos para a ligação de alta velocidade, por alternativa, 

também num corredor de 400 metros, centrado nos eixos/sub-eixos. 

 

Numa terceira vertente, caracterizam-se as servidões e restrições de utilidade pública 

identificadas nos corredores em estudo, designadamente: 

 

- Organizações e Instalações Militares e Aeroportos e Navegação Aérea;  
                                                      
5 Através da uniformização/compatibilização das Cartas de Ordenamento, efectuada no sentido da obtenção de um 
instrumento de análise comum para o Lote Ota-Pombal, com base nos regulamentos dos PDM e nas respectivas Cartas de 
Ordenamento. 
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- Captação e Protecção de Águas Subterrâneas;  

- Rede de Gasoduto (1º e 2º escalão); 

- Áreas Classificadas com Interesse para a Conservação da Natureza; 

- Zonas de Protecção Especial, Sítios de interesse Comunitário e Zonas Especiais de 

Conservação; 

- Património Classificado (Arqueológico e Arquitectónico Construído); 

- Pedreiras; 

- Concessões Minerais e Águas Públicas Minerais Áreas Cativas para Massas Minerais e 

Áreas de Reserva de Recursos Geológicos; 

- Regime Florestal; 

- Rede de Energia de Muito Alta Tensão (110 kV, 220 kV e 440 kV);  

- Domínio Público Hídrico; 

- Servidão Radioeléctrica. 

 

A caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade pública é efectuada 

de acordo com as suas especificidades e com o respectivo enquadramento legislativo em 

vigor. Em cada caso, antes da respectiva caracterização, é sintetizado o texto que institui 

cada uma das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões 

metodológicas mais relevantes para a sua análise. 

 

Nos casos da ocupação do solo, que teve por base as Cartas de Ordenamento dos PDM, e 

das áreas regulamentares (RAN e REN), a análise efectuada não apreciou a extensão dos 

eixos/sub-eixos em túnel, em virtude da sua avaliação não se mostrar relevante para a 

realização dos trabalhos no domínio do ordenamento do território. 

 

Considerou-se ainda, como instrumentos metodológicos: 

 

- A implantação dos traçados sobre as Cartas Militares 1:25.000 do Instituto Geográfico do 

Exército, sobre ortofotomapas (levantamento de 2002 à escala 1:10.000) e cartografia 

digital de infra-estruturas diversas, fornecida pelas entidades por elas responsáveis; 

- A análise dos PDM dos concelhos atravessados pelos vários eixos/sub-eixos em estudo, 

designadamente relatórios finais e regulamentos (incluindo as peças gráficas, como 

referido); 
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- As reuniões com todas as Câmaras Municipais dos concelhos potencialmente afectados 

pelo projecto e com o Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC); 

- As reuniões e outras formas de contacto com entidades responsáveis pela gestão de 

recursos geológicos, designadamente a Direcção Regional de Economia de Lisboa e 

Vale do Tejo (DRE LVT), a Direcção Regional de Economia do centro (DRE Centro) e a 

Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE); 

- O trabalho de campo preliminar, de reconhecimento do terreno; 

- O trabalho de campo posterior, orientado para a validação de informação recolhida no 

domínio do ordenamento do território. 

 

Como referido, a análise do ordenamento do território relativa aos PDM suporta-se nas 

cartas dos instrumentos em vigor. Considerando que a sua elaboração é datada de meados 

dos anos noventa (com a excepção das Caldas da Rainha, mais recente), as mesmas 

encontram-se desactualizadas, pelo que os resultados da análise efectuada em sede de 

caracterização da situação de referência devem ser encarados com as devidas reservas. Tal 

situação poder-se-á observar, sobretudo, numa sub-estimação dos valores relativos aos 

espaços classificados como urbanizável e como industrial proposto, em virtude de poderem 

já estar ocupados por tecido urbano ou industrial existente. 

 

O trabalho de campo, a análise dos ortofotomapas e, principalmente, as rondas de 

contactos com todas as autarquias municipais cujos concelhos são atravessados pelos 

eixos/sub-eixos em estudo permitiu, contudo, a identificação de algumas situações pontuais 

não indicadas nas Cartas de Ordenamento, referidas ao longo do relatório, designadamente 

as principais alterações às cartas dos PDM ratificados (classes de solo urbano e rural). 

 

A análise dos instrumentos de ordenamento do território realizados e aprovados após a 

ratificação do PDM na área dos eixos/sub-eixos (nomeadamente Planos de Pormenor), bem 

como de outras iniciativas municipais relevantes (projectos de loteamento urbano e/ou de 

espaços industriais, desenvolvimento de áreas ou núcleos turísticos), não previstas no 

âmbito dos instrumentos de gestão territorial municipal em vigor e transmitidos à equipa 

técnica, são igualmente enunciados no relatório. 

 

No caso dos municípios que se encontram em processo de revisão do PDM, as principais 

alterações eventualmente propostas para a área dos eixos/sub-eixos (no sentido do 

processo de revisão do PDM considerar atempadamente a implementação prevista do 
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projecto, alterando, se for caso disso, as classes de ocupação do solo definidas/previstas) 

são também identificadas no presente capítulo, de acordo com a informação transmitida nas 

reuniões com as autarquias (mesmo não tendo, naturalmente, um carácter oficial). 

 

A informação adicional obtida pela equipa técnica relativamente à constante nas Cartas de 

Ordenamento e de Condicionantes dos onze PDM presentemente em vigor da área de 

estudo não se encontra cartografada nos Desenhos n.º 16.1 a 16.9 e 18.1 a 18.9.Trata-se 

de informação complementar, em alguns casos não oficial, correspondendo a intenções que, 

neste momento, não podem ser confirmadas. 

 

A partir deste conjunto de informação, caracterizar-se-á a ocupação actual do território e 

respectivo enquadramento de acordo com os diversos instrumentos em vigor (a diferentes 

escalas), mas também considerar as mais importantes propostas de gestão territorial 

municipal para os próximos anos, num exercício completo sobre as questões relacionadas 

com o ordenamento do território. 

 

Relativamente aos espaços classificados nas onze Cartas de Ordenamento e em virtude 

dos respectivos PDM consultados apresentarem terminologias diferentes para as mesmas 

categorias de ocupação do solo, as designações foram uniformizadas, de modo a conseguir 

obter um instrumento de análise/trabalho para todo o Lote em estudo. O Quadro 4.12.2 

sintetiza a uniformização das classes de solo urbano e de solo rural e da área regulamentar 

relativa à RAN. 
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Quadro 4.12.2 - Operacionalização das Cartas de Ordenamento e da Carta de Condicionantes (RAN) com a finalidade de obter um instrumento de análise/trabalho para o Lote Ota-Pombal 

 
 

Concelho 
 
 

Generalização 
a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaços Urbanos de 

Nível I 

Área Urbanizada 

Mista 

Espaço Urbano de 

Nível I Espaços 

Urbanos do 

Tipo A 

Perímetros 

Urbanos Espaços Urbanos de 

Nível II 

Espaços 

Urbanos – 

Núcleo Histórico 

da Cidade de 

Leiria 

Área Urbanizada 

Mista 

Espaços 

Urbanos/Ocupação 

Actual 
Espaços Urbanos 

de Nível II 

Espaços 

Urbanos do 

Tipo B 

Espaços 

Urbanos 

Espaços Urbanos de 

Nível III 

Espaços 

Urbanos – Áreas 

Habitacionais ou 

Residenciais 

Área Urbanizada de 

Equipamento 

Espaços 

Urbanos de 

Nível I 

Espaços 

Urbanos de 

Nível I 

Núcleos Urbano-

Turísticos 

Espaço Urbano – 

Área a Preservar 

Espaços Urbanos 

de Nível III 

Espaços Urbanos 

Espaços Urbanos de 

Nível IV 

Área urbanizada 

industrial 

Espaços Urbanos 

de Nível IV 

Espaços Urbanos de 

Nível V 

Espaços 

Urbanos – 

Equipamento 

/Áreas de 

Equipamento 

Existente 

Área Urbanizada 

Pública e Verde 

Público 

Espaços 

Urbanos de 

Nível II 

Espaços 

Urbanos de 

Nível II 

Áreas de habitat disperso 

ou nucleado Espaços Urbanos 

de Nível V 

Área Urbanizada 

Verde de Protecção 

e Enquadramento 

So
lo

 U
rb

an
o 

Espaço 

Urbano 

Espaços 

Urbanos do 

Tipo C 

Espaços 

Culturais – 

Centro Histórico 

da Vila de 

Azambuja 

Centro Histórico 

Espaços 

Urbanos – Área 

de Terciário Área urbanizada 

verde agrícola 

Espaços 

Urbanos de 

Nível III 

Espaços 

Urbanos de 

Nível III 

Área Social 

Espaço Urbano – 

Área Mista 

Espaços Urbanos 

de Nível VI 

Áreas Para-urbanas 
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Concelho 
 
 

Generalização 
a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaço Urbanizável 

de Nível I 

Área urbanizável 

mista 

Espaço Urbanizável 

de Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis – 

Áreas 

Habitacionais ou 

Residenciais 

Área urbanizável 

mista 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível I 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível I 

Espaço Urbanizável 

de Nível III 

Espaço 

Urbanizável – 

Equipamento/ 

Áreas de 

Equipamento 

Proposto 

Área Urbanizável de 

Equipamento 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível II 

Espaços 

Urbanizáveis/Expansão 
Espaços Urbanizáveis 

Espaço Urbanizável 

de Nível IV 

Espaço 

Urbanizável – 

Área de 

Terciário 

Área urbanizável 

industrial 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Nível III 

Área Urbanizável 

Pública e Verde 

Público 

Área Urbanizável 

Verde de Protecção 

e Enquadramento 

So
lo

 U
rb

an
o 

Espaço 

Urbanizável 

Espaços 

Urbanizáveis 

Espaços 

Urbanizáveis 

Espaço Urbanizável 

de Nível V 

Espaço 

Urbanizável – 

Plano de 

Pormenor da 

Almoinha 

Grande Área urbanizável 

verde agrícola 

Núcleos de 

Desenvolvimento 

Turístico 

Espaços 

Urbanizáveis de 

Turismo 

Área de Reserva 

Espaço 

Urbanizável – 

Área Urbanizável 

Mista 

Espaços 

Urbanizáveis 

Equipamento Turístico 

e Zonas Turísticas 

Zonas Industriais 

Existentes 

Zona industrial do 

Casal da Areia 

Espaços 

Industriais 

Existentes 

Indústria nos 

Espaços 

Urbanos 

Áreas 

Industriais 

Existentes 

Zona industrial de 

Pataias 

Espaços 

Urbanos – Áreas 

Industriais 

So
lo

 U
rb

an
o 

Espaço 

Industrial 

Espaço 

Industrial 

Existente 

Espaço 

Industrial 

Existente 

Indústria e Armazéns 

no Espaço Urbano 

Espaços 

Urbanos – 

Unidades 

Industriais 

Área Industrial 

Existente 
Unidades 

Industriais 

Existentes 

Áreas de 

Pequenas 

Industrias 

Áreas Industriais 

Espaço Industrial 

– Área Industrial 

Existente 

Espaços 

Industriais 

Existentes 

Zona Industrial 

Existente 
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Concelho 
 
 

Generalização 
a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Área de expansão da 

zona industrial 
Novas Áreas 

Industriais 

Zona Industrial 

Proposta da 

Benedita/Turquel 

Espaço 

Urbanizável – 

Áreas Industriais 

– Médio/Longo 

prazo 

Indústria nos 

Espaços 

Urbanizáveis 

Áreas de reserva e 

enquadramento da 

zona industrial 

Espaço 

Industrial 

Proposto Espaço 

industrial com 

ocupação 

programada 

Espaço 

Industrial 

Proposto 

Outras Zonas 

Industriais Propostas 

Espaços 

Industriais 

Propostos 

Área Industrial 

Proposta 

Novos espaços 

industriais 

Áreas 

Industriais 

Propostas 

Áreas Industriais de 

Expansão 

Espaço Industrial 

– Área Industrial 

Proposta 

Espaços 

Industriais 

Propostos 
Área de implantação 

de pequena indústria e 

armazéns 

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

e Protecção 

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

de Nível 1 

Espaço Urbano 

Área Verde 

So
lo

 U
rb

an
o 

Estrutura 

Ecológica 

Espaços 

Verdes 

Integrados nos 

Perímetros 

Urbanos 

  

Espaços 

Urbanos Zonas 

Verdes 

  

Áreas Verdes 

de 

Enquadramento 

de Nível 2 

Protecção Especial 

Espaço 

Urbanizável Área 

Verde 

Espaços Verdes 

Urbanos 
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Concelho 
 
 

Generalização 
a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Espaços Naturais 

Espaços Verdes 

de Protecção, 

Recreio e Lazer 

Existente 

Áreas Naturais 

Espaços de 

Salvaguarda 

Biofísica 

Áreas de Mato de 

Protecção 

Zona Verde de 

Protecção 

Espaços Verdes 

de Protecção, 

Recreio e Lazer 

Proposto 

Espaços 

Naturais e de 

Protecção de 

Grau 1 Área do Paul de 

Tornada 

Espaço Natural 

Interior 
Espaços de 

Vocação 

Recreativa 

Áreas de Floresta de 

Protecção incluídas na 

REN 

Área Especial de 

Recuperação 

Ambiental 

Espaço 

Verde/Natural 

Espaço 

Natural 
Espaços Verdes 

Zona Verde de 

Recreio e Lazer 

Espaços 

Naturais e 

Culturais 

 

Espaços 

Naturais e de 

Protecção de 

Grau 2 

Área de 

Protecção do 

Paul de Tornada 

Espaços Naturais e 

Culturais 

Espaço Natural 

Litoral 

Espaços Verdes 

de Integração Áreas Especiais de 

Paisagem Protegida a 

Classificar 

Área existente de 

indústria extractiva 

S
ol

o 
R

ur
al

 

Indústria 

Extractiva 

Espaços para 

Indústrias 

Extractivas 

Espaços de 

Indústria 

Extractiva 

(Areeiro) 

Espaços para 

Indústria Extractiva 

Espaços para 

Indústrias 

Extractivas 

Existentes 

Espaço de Indústria 

Extractiva 

Indústrias 

extractivas 

Espaços de 

Indústrias 

Extractivas 

 Espaço Mineiro 

Espaços 

Destinados à 

Indústria 

Extractiva 
Áreas de 

reserva/expansão de 

indústria extractiva 

Espaços Agro-

Florestais 

Área Agrícola da 

RAN 
Áreas Agrícolas 

Espaços Agrícolas 

de Produção 

Áreas agrícolas de 

turismo de habitação, 

rural e agro-turismo Áreas Agrícolas 

Área Agrícola Não 

Incluída na RAN 

Espaços Agrícolas 

Espaços 

Agrícolas a 

Não Integrar 

na RAN 

Áreas Agro-

florestais 

Outros Espaços 

de Uso ou Aptidão 

Agrícola 

Áreas com aptidão 

para sistemas 

agrícolas intensivos 

S
ol

o 
R

ur
al

 

Espaço 

Agrícola 

Espaços 

Agrícolas a 

Integrar na 

RAN 

Espaços 

Agrícolas Não 

Integrados na 

RAN 
Áreas Rurais de 

Transição 

Espaços 

Agrícolas – 

Outros solos 

agrícolas 
Espaço Agro-

Florestal 

Áreas que não 

integram solos 

da RAN - 

espaços 

agrícolas II 
Áreas de 

Edificação 

Dispersa 

Espaços Agro-florestais 

Espaço Agro-

florestal 

Espaços agro-

silvo-pastoris 

Áreas com aptidão 

para sistemas 

agrícolas extensivos 
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Concelho 
 
 

Generalização 
a Utilizar 

Alenquer Azambuja Alcobaça Leiria Cadaval Batalha 
Caldas da 

Rainha 
Marinha Grande Pombal Porto de Mós Rio Maior 

Área de Floresta de 

Produção 

Espaços 

Florestais de 

Produção 

Áreas de montado de 

sobro existente a 

manter e ou recuperar 

Área de mata e mato 

de protecção 

Espaços Florestais de 

Produção 
Espaços 

Florestais de 

Produção 

Condicionada 

Áreas florestais ocupadas

com espécies de 

crescimento rápido e 

resinosas, a reconverter 

para sistemas de floresta 

de protecção/recuperação

ou silvo-pastoris. 

S
ol

o 
R

ur
al

 

Espaço 

Florestal 

Espaços 

Florestais 

Espaços 

Florestais 
Espaços Florestais 

Espaços 

Florestais 

Área silvo-pastoril 

Espaços 
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4.12.3 Instrumentos de gestão territorial 
 

4.12.3.1 Âmbito nacional 

 

4.12.3.1.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

Prevista na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo e dando 

cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 30º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, a elaboração do PNPOT é, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros 

nº 76/2002, de 11 de Abril, da competência da Direcção-Geral do Ordenamento do Território 

e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

 

O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração e revisão dos planos 

municipais de ordenamento do território, designadamente os planos directores municipais. A 

sua elaboração deve visar a articulação dos seguintes objectivos estratégicos: 

 

- Estruturar o território nacional de acordo com o modelo e a estratégia de 

desenvolvimento económico-social sustentável do País, promovendo uma maior coesão 

territorial e social, bem como a adequada integração em espaços mais vastos, 

considerando as questões fronteiriças, ibéricas, europeias e transatlânticas; 

- Estimular o desenvolvimento local e regional, garantindo a equidade no acesso a infra-

estruturas, equipamentos colectivos e serviços de interesse geral essenciais para a 

melhoria da qualidade de vida das populações e para a competitividade das empresas; 

- Salvaguardar e valorizar os recursos naturais e promover a sua utilização sustentável, 

bem como garantir a protecção dos valores ambientais e do património natural, 

paisagístico e cultural; 

- Definir princípios, orientações e critérios que promovam formas de ocupação e 

transformação do solo pelas actividades humanas compatíveis com os valores 

subjacentes aos objectivos referidos nas alíneas anteriores; 

- Compatibilizar opções, políticas e instrumentos de gestão territorial, incluindo os de 

âmbito sectorial, promovendo a coerência vertical entre os níveis nacional, regional e 

local e a coerência horizontal entre sectores distintos com incidência espacial, bem como 

favorecer iniciativas e comportamentos dos particulares e dos agentes económicos 

convergentes com os objectivos definidos. 
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Trata-se do documento hierarquicamente mais importante da estrutura nacional do 

planeamento e ordenamento do território. 

 

Terminado o processo de discussão pública em 31 de Outubro de 2006, o Conselho de 

Ministros aprovou a Proposta de Lei do PNPOT a submeter à Assembleia da República a 28 

de Dezembro de 2006, dando entrada na Assembleia da República a 17 de Janeiro de 

2007). Não se encontra, portanto, em vigor. 

 

 

4.12.3.2 Âmbito especial 

 

4.12.3.2.1 Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

Áreas Protegidas (POAP) 

 

O território onde se encontram implantados os eixos/sub-eixos em estudo é parcialmente 

abrangido pelo Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP) do Parque Natural das 

Serras de Aire e de Candeeiros (PNSAC), designadamente nos municípios de Alcobaça e 

de Porto de Mós. 

 

Juntamente com os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas e os Planos 

de Ordenamento da Orla Costeira, os POAP são Planos Especiais de Ordenamento do 

Território (PEOT), instrumentos de natureza regulamentar elaborados pela administração 

central, enquadrados na Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e no Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, no contexto do sistema de gestão nacional do ordenamento do território. 

 

Estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e de valores naturais e fixando os usos 

e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território, os POAP, no 

contexto dos planos especiais de ordenamento do território “visam a salvaguarda de 

objectivos de interesse nacional com incidência territorial delimitada, bem como a tutela de 

princípios fundamentais consagrados no programa nacional da política de ordenamento do 

território não asseguradas por plano municipal de ordenamento do território eficaz”. 

 

Com a excepção do PNPOT, os PEOT são os instrumentos hierarquicamente superiores a 

todos os restantes planos de ordenamento do território. 
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As áreas protegidas de interesse nacional (Parque Nacional, Reserva Natural e Parque 

Natural) dispõem obrigatoriamente de um plano de ordenamento. É por seu intermédio que 

é definida a política de salvaguarda e conservação que se pretende instituir, dispondo sobre 

os usos do solo e condições de alteração dos mesmos, hierarquizados de acordo com os 

valores do património em causa (ICN, 2004). 

 

O regime do POAP possui como elemento fundamental um Regulamento, traduzido 

graficamente através de uma Planta de Ordenamento e de uma Planta Actualizada de 

Condicionantes (incluindo as servidões administrativas e restrições de utilidade pública). 

Podem ainda conter elementos complementares, tais como: Relatório, Planta de 

Enquadramento, Programa de Execução ou Estudos de Caracterização (ICN, 2004). 

 

O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei nº 118/79, de 4 de Maio, tendo o respectivo Plano de 

Ordenamento e Regulamento sido aprovados pela Portaria nº 21/88, de 12 de Janeiro. O 

Plano encontra-se presentemente em fase adiantada de revisão. A Figura 4.12.2 enquadra 

os eixos/sub-eixos em estudo no Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros, tendo 

como pano de fundo o contexto regional. 
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Figura 4.12.2 - Enquadramento dos eixos/sub-eixos em estudo relativamente ao Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros (Fonte: ICN) 
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O PNSAC tem como objectivos fundamentais, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

118/79, de 4 de Maio: 

 

- A protecção dos aspectos naturais, desenvolvendo acções tendentes a salvaguarda dos 

aspectos geológicos com interesse científico ou paisagístico, bem como a flora, 

principalmente a vegetação clímax e a fauna que caracteriza a região; 

- O desenvolvimento e a renovação da economia local, através da vitalização das 

actividades económicas ligadas às potencialidades naturais que garantem a evolução 

equilibrada das paisagens e da vida das comunidades, levando a efeito acções de 

estímulo e a promoção dessas mesmas actividades; 

- A defesa do património arquitectónico e cultural, levando a cabo acções de recuperação 

e ou conservação do património edificado com especial valor, bem como promovendo a 

realização de uma arquitectura integrada na paisagem; 

- A promoção do repouso e do recreio ao ar livre, de forma que as serras de Aire e 

Candeeiros possam ser visitadas e apreciadas por um número sempre crescente de 

visitantes, sem que daí advenham riscos de degradação física e biológica para as 

paisagens e o ambiente. 

 

Determina ainda as actividades/situações que ficam sujeitos a parecer favorável da Direcção 

do Parque, dentro dos limites do PNSAC (excluindo os perímetros urbanos dos 

aglomerados): 

 

- Construção, reconstrução, ampliação ou demolição de edifícios e outras construções de 

qualquer natureza; 

- Instalações de explorações ou ampliação das já existentes; 

- Aterros, escavações ou qualquer alteração à configuração do relevo natural; 

- Derrube de árvores em maciço; 

- Abertura de novas vias de comunicação e passagem de linhas eléctricas ou telefónicas; 

- Abertura de fossas, de depósitos de lixos ou materiais; 

- Captação e desvio de águas. 

 

O Regulamento e o correspondente Plano de Ordenamento regulam e definem as formas de 

utilização preferenciais do território desta área protegida, com o objectivo de optimizar a 
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utilização dos seus recursos naturais e de permitir simultaneamente uma participação eficaz 

de todas as entidades públicas e privadas ligadas ao Parque. 

 

Na Carta de Ordenamento é definido o zonamento correspondente às aptidões básicas do 

território relativamente à sua estrutura biofísica, que integra as seguintes zonas: 

 

- Agricultura; 

- Conservação da natureza; 

- Silvicultura e silvo-pastorícia; 

- Paisagem protegida; 

- Sítios classificados; 

- Implantação urbana. 

 

O regulamento precisa, para cada uma das zonas constantes na Carta de Ordenamento do 

POAP, as características da ocupação do solo (artigos 4º e 9º), bem como das actividades 

humanas a ser desenvolvidas no parque (artigos 10º e 16º). 

 

O espaço agrícola abrange as áreas onde os solos apresentam maior aptidão para a 

agricultura e se destinam fundamentalmente à produção agrícola. São proibidas, neste 

espaço, todas as acções que possam reduzir ou prejudicar directa ou indirectamente o 

aproveitamento da capacidade produtiva do solo, nomeadamente obras hidráulicas, vias de 

comunicação e seus acessos, construção de edifícios, aterros e escavações, extracção de 

inertes ou quaisquer outras formas de utilização não ligadas à agricultura. 

 

Contudo, e de acordo com o Regulamento do Parque, exceptuam-se deste regime: 

 

- As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas em 

explorações que as justifiquem; 

- As habitações para fixação dos agricultores, quando os seus prédios rústicos forem 

totalmente abrangidos por esta zona, mas desde que dessa fixação resultem 

comprovados benefícios para a agricultura; 

- As expansões urbanas, quando previstas em planos directores municipais, planos de 

urbanização, áreas de desenvolvimento urbano prioritário e áreas de construção 

prioritária plenamente eficazes e aprovadas pela direcção do Parque; 
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- As vias de comunicação e seus acessos e outros empreendimentos ou construções de 

interesse público nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa técnica e 

economicamente aceitável para o seu traçado e localização; 

- As obras indispensáveis à defesa do património cultural, designadamente as de natureza 

arqueológica. 

 

O espaço de silvicultura e silvo-pastorícia refere-se ao território onde os solos apresentam 

elevada aptidão para instalação de matas de produção, associadas ou não à instalação de 

pastagens, tendo por objectivo a criação de povoamentos florestais equilibrados,  

racionalmente explorados, bem como o estabelecimentos de pastagens a eles associadas, 

que sustentem efectivos pecuários com base em raças adaptadas às características locais e 

com encabeçamentos correctos. 

 

O espaço de conservação da natureza, assumindo primordial importância, por força da 

elevada sensibilidade dos sistemas nela integrados, tem por finalidade a manutenção e ou 

recriação de áreas naturais ou rurais, onde a intervenção humana se deverá efectuar 

exclusivamente no sentido de acelerar essa renaturalização ou a sua ruralidade. 

 

São proibidas, neste espaço: 

 

- A alteração do relevo por aterro ou escavação; 

- O lançamento de lixos, entulhos ou efluentes não tratados convenientemente; 

- A destruição sistemática da vegetação natural existente, sem prévia autorização da 

direcção do Parque; 

- A implantação de quaisquer construções, excepto aquelas que tenham carácter pontual 

e sirvam para a instalação de equipamentos públicos; 

- A introdução de espécies vegetais exóticas, nomeadamente acácias, eucaliptos e 

ailantos; 

- A extracção de inertes, salvo no caso de se tratar de algum material raro ou 

indispensável à economia nacional. 

 

O espaço de paisagem protegida refere-se ao território onde existem sistemas ecológicos de 

elevada sensibilidade e património natural e cultural de grande interesse científico, pelo que 

a intervenção humana nesta área deverá ter o menor impacte possível. O Regulamento do 

Parque proíbe, deste modo, o vazamento de lixos, entulhos e efluentes não tratados 
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convenientemente e a extracção de inertes. A direcção do Parque poderá 

fundamentadamente autorizar, contudo, a alteração do relevo do solo por escavação ou 

aterro, a implantação de qualquer tipo de construção ou a alteração do uso do solo. 

 

Os sítios classificados referem-se às ocorrências de interesse científico e ou paisagístico 

resultantes de aspectos da morfologia. Para os espaços assim classificados, é estabelecida 

uma área de protecção, que compreende um raio de 50 m centrado nas coordenadas das 

ocorrências naturais classificadas no Plano de Ordenamento, podendo ser alterada de 

acordo com estudos a realizar sobre cada sítio classificado. 

 

Nestes espaços e respectivas áreas de protecção, é proibido: 

 

- A alteração do relevo do solo por aterro ou escavações; 

- O vazamento de lixo, entulho ou efluentes não tratados convenientemente; 

- A implantação de qualquer tipo de construção ou acesso viário. 

 

Nos espaços de implantação urbana, a expansão dos actuais núcleos urbanos ou a criação 

de novos núcleos deverá ser definida em planos directores municipais ou planos gerais de 

urbanização legalmente estabelecidos e aprovados pela direcção do Parque. 

 

Das várias alternativas definidas entre Ota e Pombal, verifica-se que algumas estão 

parcialmente inseridas no perímetro do Parque, designadamente: 

 

- as alternativas SC e SD (sub-eixos 1.3.1 e 1.3.2) e SE e SF (eixo 1.5 e sub-eixo 1.3.1) 

do sub-troço Sul, no concelho de Alcobaça;  

- as alternativas LB (sub-eixo 2.8.1 e eixo 2.10), LE (sub-eixos 2.8.1 e 2.8.2),e LF (eixo 2.9 

e sub-eixo 2.8.1), da zona de ligação, também no concelho de Alcobaça; 

- as alternativas NE (sub-eixo 2.2.3) e NF (sub-eixo 2.3.2) do sub-troço Norte, no concelho 

de Porto de Mós. 

 

A Figura 4.12.3 e o Quadro 4.12.3 permitem verificar que as mesmas afectam várias classes 

de espaço, de acordo com o zonamento referido: espaço agrícola; silvo-pastoril; espaço de 

conservação da natureza; áreas sociais e espaço sem condicionantes. 
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Quadro 4.12.3 - Tipologias de espaço afectado no Parque Natural de Serra de Aire e de Candeeiros, 

de acordo com a Carta de Ordenamento do Plano de Ordenamento de Área Protegida 
Alternativa Eixo/Sub-eixo Tipologia de Espaço Afectado 

Sub-troço Sul 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

NC 

1.3.2 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

ND 

1.3.2 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

NE 

1.5 

Áreas Sociais 

Espaço Agrícola 

Sem condicionantes 1.3.1 

Áreas Sociais 

Conservação da natureza 

Espaço Agrícola 

NF 

1.5 

Áreas Sociais 

Zona de Ligação 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LB 

2.10 
Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LE 

2.8.2 
Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
2.8.1 

Espaço Agrícola 

Conservação da natureza 
LF 

2.9 
Espaço Agrícola 

Sub-troço Norte 

NE 2.2.3 Silvo-pastorícia 

NF 2.3.2 Silvo-pastorícia 
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Figura 4.12.3 - Inserção dos eixos/sub-eixos entre Ota e Pombal no Parque Natural das Serra de Aire e de Candeeiros 
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Refira-se, uma vez, mais que o POAP do PNSAC se encontra em processo de revisão, com 

alterações previstas para a nova carta de ordenamento. De acordo com informações 

prestadas pela Câmara Municipal de Alcobaça, prevê-se a localização de um espaço 

empresarial situado parcialmente no Parque Natural, junto da Benedita, que deverá ocupar 

uma área de sensivelmente 160 ha, podendo ser afectada pelas alternativas SC, SD, SE e 

SF (sub-eixo 1.3.1). 

 

Contudo, tanto a aprovação do novo Plano de Ordenamento do PNSAC, como da área 

empresarial (caso as intenções manifestadas venham a concretizar-se), com a respectiva 

alteração em Carta de Ordenamento do PDM, actualmente em revisão, serão posteriores à 

finalização dos trabalhos correspondentes ao EIA. 

 

A proposta de Plano de Ordenamento do PNSAC encontra-se em discussão pública entre 

20 de Março e 3 de Maio de 2007. 

 

 

4.12.3.3 Âmbito regional 

 

4.12.3.3.1 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

 

Tal como referido anteriormente, dos três PROT definidos para a área em estudo, apenas o 

PROTAML se encontra ratificado. O PROT Oeste e Vale do Tejo e o PROT Centro6 

encontram-se em fase de elaboração, motivo pelo qual não é possível efectuar a sua 

análise. A Figura 4.12.4 identifica os concelhos em estudo abrangidos pelos PROT. 

 

Constituindo um instrumento de carácter normativo, os PROT, cuja elaboração é da 

responsabilidade das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, são planos 

que visam o correcto ordenamento do território, definindo a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, com a respectiva integração das opções estabelecidas a nível 

nacional, considerando também, por outro lado, as estratégias municipais de 

desenvolvimento. Tal como definido na Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e no Decreto-Lei nº 

380/99, de 22 de Setembro, constituem o quadro de referência para a elaboração e revisão 

                                                      
6 O PROT Centro deverá reavaliar e integrar as disposições do PROT do Centro Litoral, já finalizado, com base num 
documento estratégico de âmbito regional. 
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dos planos municipais de ordenamento do território, designadamente os planos directores 

municipais. 

 

Os PROT apresentam os seguintes objectivos genéricos: 

 

- Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política 

de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

- Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico e 

social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

- Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

- Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

intra-regionais; 

- Servir de base à estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de referência 

para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento 

do território. 

 

Com a excepção do PNPOT e dos PEOT (Planos Especiais de Ordenamento do Território), 

os PROT são hierarquicamente superiores a todos os restantes instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território. 

 

No caso do PROTAML, foi determinada pelo Governo a sua elaboração em 1989 - 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/89, de 15 de Maio. Contudo, não tendo sido 

possível conclui-lo em 1990/92, nem em 1995/96, a sua elaboração foi retomada em finais 

de 1998. Durante o período de elaboração, foi adaptado, tanto na forma como no conteúdo, 

à legislação entretanto publicada (designadamente a Lei nº 48/98, de 11 de Agosto e o 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro); aos documentos políticos vigentes (Plano 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social – PNDES, com as especificações do 

Plano Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Grandes Opções do Plano, 

Programa do Governo e Planos Sectoriais existentes – Plano Nacional de Política do 

Ambiente, Plano Rodoviário Nacional, Programa Especial de Realojamento e os programas 

de construção de equipamentos regionais e nacionais), bem como à nova realidade 

urbanística, económica e social da região metropolitana, que conformaram uma nova 

estrutura e conteúdo para o plano. 
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O PROTAML foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 68/2002, de 8 de 

Abril. 

 

Constituindo-se como um documento fundamental para o território da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), o PROTAML destaca como prioridades essenciais a sustentabilidade 

ambiental, a qualificação metropolitana, a coesão sócio-territorial e a organização do 

sistema metropolitano de transportes. Consiste num instrumento definidor das opções 

estratégicas para o desenvolvimento da área metropolitana, estabelecendo um modelo 

territorial e identificando os principais sistemas, redes e articulações de nível regional. 

 

Das linhas estratégicas preconizadas para a AML, releve-se, no domínio territorial e dos 

transportes, as seguintes vertentes de desenvolvimento: 

 

- Qualificação do território, elegendo o ambiente como factor de competitividade; 

- Requalificação sócio-urbanística de áreas degradadas; 

- Reforço das acessibilidades internas e externas (portos, aeroportos e redes 

transeuropeias). 

 

Nos transportes, o plano faz referência à importância que a melhoria das condições de 

acessibilidade resultantes da expansão e modernização das infra-estruturas de transporte 

teve para o alargamento da área de influência metropolitana, contribuindo para que a 

estruturação da AML tenha por base os principais eixos de transporte nacional e inter-

regional, estabelecendo corredores privilegiados de inter-relações territoriais. 

 

A prossecução dos objectivos definidos nas linhas estratégicas do plano identifica como 

uma das prioridades os corredores e infra-estruturas de articulação nacional e internacional, 

que menciona a necessidade de promover a articulação com o exterior através de infra-

estruturas que possibilitem a utilização de serviços qualificados e competitivos, questão 

relevante para a implementação da estratégia de desenvolvimento regional e para a 

concretização do modelo territorial de recentragem metropolitana, nomeadamente através 

das redes de transporte multimodais inseridas nas redes europeias. A dotação de boas 

condições de articulação da AML em termos de acessibilidades e logística, a nível ibérico, 

europeu e mundial revela-se uma das questões centrais da estratégia do plano. 
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Figura 4.12.4 - Concelhos em Estudo Abrangidos pelos PROT (Fonte: DGOTDU) 
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O PROTAML define, deste modo, no modelo territorial proposto, a ligação do futuro 

Aeroporto de Lisboa à Rede Ferroviária em bitola europeia, na sequência da estratégia 

definida pela Comissão Europeia relativa a este tipo de infra-estruturas. 

 

O Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento do PROTAML (Volume II), que 

define a programação e coordenação de investimentos, medidas e acções estruturantes 

visando a materialização do plano no território metropolitano, aponta como uma das acções 

a desenvolver no contexto das grandes infra-estruturas de transporte, a Rede Ferroviária de 

Alta Velocidade, com eventual linha de serviço ao Novo Aeroporto Internacional de Lisboa. 

Este projecto é encarado pelo plano como primeira prioridade de execução (realização ou 

início de concretização a curto prazo), englobando como principais tarefas a elaboração de 

estudos de traçado alternativos, estudos de mercado e estudos de viabilidade económico-

financeira. 

 

O esquema representando o modelo territorial proposto, com a identificação dos principais 

sistemas, redes e articulações de nível regional, insere Azambuja, o único concelho da área 

em estudo abrangido pelo PROTAML, na periferia metropolitana (estrutura urbana 

polinucleada, descontínua, interdependente e com uma estreita relação entre espaços 

urbanos e rurais), uma das três dimensões territoriais do plano. 

 

Das vertentes territoriais mais relevantes relacionadas com Azambuja e, directa ou 

indirectamente, com as alternativas que atravessam o concelho (alternativas SA, SC e SE  - 

sub-eixos 1.1.2 e 1.1.3 e alternativas SB, SD e SF - sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2) destaquem-se 

os seguintes aspectos, que deverão ser vertidos no presente processo de revisão do 

respectivo PDM: 

 

- O corredor entre Azambuja e Carregado é identificado, no contexto das dinâmicas 

territoriais da AML, como uma área dinâmica periférica. Estas áreas, localizadas fora do 

contínuo urbano metropolitano, apresentam capacidade de atracção de actividades e 

residência, constituindo núcleos com alguma autonomia funcional em relação à Área 

Metropolitana Central; 

- O triângulo Azambuja-Carregado-Ota (alternativas SB, SD e SF - sub-eixo 1.2.1 e 

alternativas SA, SC e SE - sub-eixo 1.1.2) é identificado como uma das centralidades 

metropolitanas a fomentar, no contexto de uma estrutura polinucleada para a região; 
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- A estratégia de transportes e logística metropolitana identifica o corredor entre a 

Azambuja e o Carregado como um dos três espaços metropolitanos em que o 

ordenamento e a requalificação são apontados como uma prioridade estratégica, devido 

à concentração de operadores logísticos e de transportes de nível regional, nacional e 

internacional; 

- O esquema do modelo territorial proposto, visando orientar a reconfiguração espacial e 

funcional da área metropolitana, destaca a Azambuja, inserida no triângulo Azambuja-

Carregado-Ota, como a articulação principal do norte da AML, uma área logística a 

expandir, estruturar e ordenar, classificando o sul do concelho como uma área agrícola a 

estabilizar e o norte como uma área florestal a estabilizar (alternativas SA, SC e SE - 

sub-eixos 1.1.2 e 1.1.3 e alternativas SB, SD e SF - sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2). Este pólo, 

ligado por infra-estruturas circulares a executar no curto prazo, integrará a coroa da 

AML, a partir da qual se efectuará a articulação com o exterior; 

- Parte do território Norte do concelho encontra-se inserida na Rede Ecológica 

Metropolitana (REM)7, designadamente na classificação “Áreas Estruturantes 

Secundárias”8 (alternativas SA, SC e SE - sub-eixos 1.1.2 e 1.1.3 e alternativas SB, SD e 

SF - sub-eixos 1.2.1 e 1.2.2) 

 

A Figura 4.12.5 representa o esquema de polarização metropolitana previsto no PROTAML. 

 

As normas orientadoras consagradas no PROTAML definem as seguintes orientações 

territoriais para o triângulo Azambuja-Carregado-Ota: 

 

- Acautelar a transformação da ocupação do território para fins urbano-industriais, tendo 

em conta a futura localização do Novo Aeroporto de Lisboa; 

- Implementar a plataforma logística Azambuja-Carregado-Ota, associada ao novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa e às dinâmicas já instaladas no Carregado e em Vila 

Nova da Rainha; 

- Reordenar e recuperar as áreas de indústria extractiva. 

 

                                                      
7 A Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental constitui um objectivo central no PROTAML, concretizada no 
Esquema do Modelo Territorial através da REM e das áreas a estabilizar considerados elementos estruturantes e decisivos 
para a sustentabilidade da AML. 
8 As áreas e os corredores ou ligações incluídos na rede secundária da REM incluem áreas e sistemas com dimensão 
suficiente para serem claramente identificados e com importância metropolitana e local na sustentabilidade do modelo 
territorial. 
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No capítulo dos transportes e da logística, é definida a seguinte orientação envolvendo 

directamente o concelho, no contexto das normas orientadoras do plano: Reordenamento e 

infra-estruturalização da área logística Azambuja-Carregado. 

 

 
Figura 4.12.5 - Esquema de polarização metropolitana (PROTAML) (Fonte: CCDRLVT  - PROTAML) 

 

A Figura 4.12.6 sintetiza o esquema do modelo territorial proposto em sede do PROTAML. A 

Figura 4.12.7 sintetiza a Rede Ecológica Metropolitana do PROTAML. 
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Figura 4.12.6 - Esquema do modelo territorial do PROTAML (Fonte: CCDRLVT  - PROTAML) 
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Figura 4.12.7 – Rede Ecológica Metropolitana do PROTAML (Fonte: CCDRLVT - PROTAML) 
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4.12.3.4 Âmbito sectorial de incidência territorial 

 

4.12.3.4.1 Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) 

 

Constituindo um instrumento de carácter normativo e tendo como objectivo essencial a 

valorização, a protecção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos nacionais, bem como 

a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial através da racionalização 

dos seus usos, os PBH são planos que visam definir orientações de valorização, protecção 

e gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou 

agregação de pequenas bacias hidrográficas, de acordo com o Despacho Ministerial de 31 

de Dezembro de 1998 e com o Decreto-Lei nº 45/94, de 22 de Fevereiro (que regula o 

processo de planeamento de recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos de 

bacia hidrográfica). 

 

Todo o território continental nacional encontra-se coberto por PBH (quatro Bacias 

Hidrográficas Internacionais – Douro, Guadiana, Minho e Tejo e onze Bacias Hidrográficas 

Nacionais – Ave, Cavado, Leça, Lima, Lis, Mira, Mondego, Algarve, Oeste, Sado e Vouga). 

 

A elaboração dos PBH é da responsabilidade do Instituto da Água (INAG), no caso dos PBH 

do Minho, do Douro, do Tejo e de Guadiana e das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR), do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do 

Alentejo e do Algarve, no caso dos restantes. 

 

Indo de encontro ao estipulado pela Lei de Bases do Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, as acções e medidas definidas nos planos de recursos hídricos, entre os quais 

os PBH, devem ser previstas em todos os instrumentos de planeamento que definam ou 

determinem a ocupação física do solo, designadamente planos regionais e municipais de 

ordenamento do território. Em síntese, os PBH deverão permitir o reforço e a qualificação da 

participação em outras actividades e em instrumentos de ordenamento territorial, para que 

os aspectos relativos a recursos hídricos sejam devidamente contemplados, devendo 

contribuir ainda para uma boa articulação entre os vários instrumentos de planeamento e 

para o preenchimento das respectivas lacunas. 
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Como referido nos Decretos-Regulamentares que aprovam os PBH, todos os instrumentos 

de planeamento que definam ou determinem a ocupação física do território, nomeadamente 

os previstos no artigo 2º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, deverão, portanto, 

em articulação com os PBH, integrar condicionamentos, de âmbito respectivo, para todas as 

actividades, por eles reguladas, que constituam ocupações e utilizações com potenciais 

impactes significativos sobre o meio hídrico, designadamente: 

 

a) Captações de águas superficiais e subterrâneas; 

b) Movimentação de terras; 

c) Florestação; 

d) Actividades agrícolas; 

e) Instalação de unidades industriais e grandes superfícies comerciais; 

f) Navegação e competições desportivas; 

g) Extracção de inertes; 

h) Campos de golfe; 

i) Espaços de recreio e lazer; 

j) Outras obras de carácter particular. 

k) Licenciamento do domínio hídrico. 

 

O planeamento de recursos hídricos que enquadra os PBH deve observar os seguintes 

requisitos: 

 

- Globalidade, baseando-se numa abordagem conjunta e interligada dos aspectos 

técnicos, económicos, ambientais e institucionais; 

- Racionalidade, visando a optimização da exploração das várias origens da água e a 

satisfação das várias necessidades, articulando a procura e a oferta e salvaguardando a 

preservação quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos, bem como a aplicação 

económica dos recursos financeiros; 

- Integração, em articulação com o planeamento dos sectores de utilização, com o 

planeamento regional, com o ordenamento do território e com a conservação e 

protecção do ambiente; 

- Participação, envolvendo agentes económicos e as populações directamente 

interessadas e visando o alargamento de consensos; 

- Estratégia, dando respostas imediatas face à informação disponível. 
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Os PBH têm a duração máxima de oito anos e devem ser obrigatoriamente revistos no 

prazo máximo de seis anos. 

 
 
4.12.3.4.1.1 PBH do Tejo 

 

O PBH do Tejo, elaborado pelo Instituto da Água, foi aprovado pelo Ministério do Ambiente e 

do Ordenamento do Território, através do Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de 

Dezembro. 

 

Incide sobre a bacia hidrográfica do rio Tejo, cobrindo um total de mais de 24.650 km2 

(excluído a área do estuário), envolvendo total ou parcialmente 94 concelhos, onde residem 

cerca de 3,5 milhões de habitantes. 

 

O âmbito espacial do Plano é constituído por 16 sub-bacias hidrográficas principais, 

correspondentes aos afluentes mais importantes do rio Tejo, por uma pequena sub-bacia 

hidrográfica endorreica, por um conjunto de zonas hidrográficas correspondentes a linhas de 

água de menor dimensão que drenam directamente para o rio Tejo e ainda pela região 

hidrográfica de pequenas linhas de água que drenam para o oceano Atlântico 

compreendidas entre a Costa da Caparica e o cabo Espichel, que se designou “ribeiras a sul 

do Tejo”. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do Lote da LAV em estudo definidos na área do PBH do 

Tejo encontram-se nos concelhos de Alenquer, da Azambuja, do Cadaval e de Rio Maior. 

 

Do vasto conjunto de objectivos extrapolados pelo Plano para os vários domínios de análise 

e de intervenção previstos no enquadramento legislativo específico para os PBH, importa 

enfatizar aqueles direccionados para as questões tratadas neste descritor, designadamente 

a articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico e a 

protecção da natureza. 
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No primeiro caso, são salientados como objectivos estratégicos: 

 

- Definir as condições de ocupação e utilização do domínio hídrico e elaborar 

recomendações a serem integradas nos planos municipais e especiais de ordenamento 

do território e nos planos sectoriais com incidência nos recursos hídricos; 

- Delimitar os perímetros de protecção de todas as captações de águas subterrâneas 

destinadas a abastecimento público; 

- Uniformizar a tipologia e critérios de delimitação das áreas de protecção dos recursos 

hídricos. 

 

São também elencados os objectivos fundamentais de políticas de gestão de recursos 

hídricos no sentido de preservar as áreas do domínio hídrico: 

 

- Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, às actividades nas 

albufeiras e nos troços em que o uso não seja compatível com os objectivos de 

protecção e valorização ambiental dos recursos; 

- Promover a definição de directrizes de ordenamento visando a protecção do domínio 

hídrico e a reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e, de uma forma mais 

geral, das galerias ripárias, dos troços mais degradados e do estuário; 

- Assegurar a elaboração dos POA existentes e previstos e a adequação quer dos POA 

quer dos Planos de Ordenamento das Orlas Costeiras (POOC) tendo em conta as 

orientações decorrentes do PBH. 

 

Relativamente às questões direccionadas para a protecção da natureza, enunciam-se os 

seguintes objectivos estratégicos: 

 

- Manter ou melhorar o estado ecológico dos ecossistemas dulçaquícolas, bem como 

recuperar e reabilitar os ecossistemas dulçaquícolas cujo estado ecológico se encontre 

deteriorado, incluindo as massas de água fortemente modificadas; 

- Proteger os meios aquáticos e ribeirinhos de especial interesse ecológico por terem sido 

detectadas situações de valor conservacionista e elevada proximidade da situação 

pristina; 
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- Garantir formas sustentáveis de utilização das espécies, comunidades e ecossistemas, 

bem como estabelecer regras de actuação ecologicamente adequadas nas acções de 

manutenção e reabilitação de sistemas hídricos; 

- Definir os caudais ecológicos nos diferentes cursos de água da bacia do Tejo com base 

em estudos aprofundados e monitorização adequada e promover a adequação das infra-

estruturas existentes às exigências da gestão dos caudais ambientais; 

- Elaborar um plano de gestão ambiental integrada do estuário do Tejo e recuperar e 

proteger as áreas do estuário não classificadas e que ainda apresentem interesse 

conservacionista; 

- Instalar um sistema de monitorização para avaliação do estado ecológico das espécies, 

comunidades e ecossistemas dulçaquícolas. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH do Tejo elenca também as prioridades estratégicas 

constantes no Plano. 

 

No que concerne ao ordenamento do território, é referido que os planos especiais de 

ordenamento, nomeadamente os planos de ordenamento das áreas protegidas e das 

albufeiras classificadas, abrangem áreas restritas e peculiares para as quais são definidos 

objectivos de ordenamento e de desenvolvimento específicos. Os instrumentos de 

planeamento mais abrangentes deverão, por isso, identificar não só estas áreas singulares, 

como equacionar e enquadrar as grandes linhas de ordenamento e desenvolvimento 

subjacentes. 

 

Por outro lado, os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), nomeadamente 

os PDM, são os instrumentos de planeamento que, no seu conjunto, abrangem toda a área 

de intervenção. Embora sejam planos integrados, são desenvolvidos para uma unidade 

territorial restrita e definem estratégias de ordenamento e desenvolvimento circunscritas ao 

município. 

 

Nestas condições, as estratégias instrumentais a adoptar, no que respeita à articulação do 

ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico, são as seguintes: 

 

- Ordenamento das áreas abrangidas pelo domínio hídrico; 

- Recomendações para os planos de ordenamento. 
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Relativamente à protecção dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados, considera-

se que a concretização dos objectivos da componente ecológica do PBH do Tejo deve 

enquadrar-se nas estratégias seguidamente enunciadas: 

 

- Colmatação das lacunas ainda existentes sobre a caracterização do estado actual das 

espécies e ecossistemas da bacia hidrográfica do Tejo, uma vez que, em relação a 

algumas das comunidades aquáticas e para muitos dos troços da bacia do Tejo, não 

existem conhecimentos biológicos e ecológicos de pormenor; 

- Utilização da caracterização já efectuada e a efectuar no planeamento do uso dos 

recursos hídricos; 

- Inclusão de considerações de carácter ecológico na utilização e gestão correntes dos 

recursos hídricos; 

- Licenciamento e fiscalização de acções de uso do domínio público hídrico tendo em 

conta a magnitude e permanência dos resultados destas nas espécies e ecossistemas 

aquáticos; 

- Implementação de acções concretas de gestão especificamente vocacionadas para a 

vertente ecológica; 

- Condução das acções correntes de gestão de recursos hídricos de uma forma 

subordinada a uma perspectiva de ecologia de sistemas, ou seja, tendo por base o 

conhecimento técnico dos efeitos ecológicos das acções de gestão em curso e a forma 

ambientalmente mais correcta ou mitigante de as realizar; são exemplos, as acções de 

reabilitação e as limpezas fluviais; 

- Implementação da legislação existente sobre qualidade da água e dos ecossistemas, 

bem como directivas comunitárias, nomeadamente a recente directiva quadro. 

 

 
4.12.3.4.1.2 PBH das Ribeiras do Oeste 

 

O PBH das Ribeiras do Oeste, elaborado pela então Direcção Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar 

nº 26/2002, de 5 de Abril. 

 

Abrange nove bacias principais correspondentes à foz dos rios, ribeiras ou principais 

afluentes de 1ª ordem, destacando-se, de norte para sul: Alcobaça, São Martinho (Tornada), 

Óbidos (Cal, Arnóia e Real), Peniche (São Domingos, Grande e Alcabrichel), Sizandro, 
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Safarujo, Lizandro, Colares e Costa do Estoril. Cobre um total de mais de 2.400 km2, 

abrangendo total ou parcialmente 21 concelhos, onde residem cerca de 550.000 habitantes. 

Com excepção de Rio Maior, que pertence ao distrito de Santarém, todos os outros 

concelhos pertencem aos distritos de Lisboa e de Leiria. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do Lote do comboio de alta velocidade em estudo 

definidos na área do PBH das Ribeiras do Oeste encontram-se nos concelhos de Alcobaça, 

das Caldas da Rainha e de Porto de Mós. 

 

Os Planos apresentam uma estrutura programática comum para a generalidade dos PBH 

efectuados para Portugal continental, pelo que, do conjunto de objectivos e de estratégias 

para os vários domínios de análise e de intervenção previstos no PBH das Ribeiras do 

Oeste no que se refere à articulação do ordenamento do território com o ordenamento do 

domínio hídrico e à protecção da natureza já elencados para o PBH do Tejo, não são 

visíveis diferenças muito significativas, ainda assim devidamente identificadas 

seguidamente. Deste modo, para a articulação do ordenamento do território com o 

ordenamento do domínio hídrico, são salientados como objectivos estratégicos: 

 

- A promoção do ordenamento das áreas do domínio hídrico; 

- A delimitação cartográfica das áreas de protecção dos recursos hídricos; 

- A integração nos instrumentos de gestão territorial (IGT) de medidas e critérios de 

ordenamento direccionados para a protecção e valorização dos recursos e do meio 

hídrico. 

 

São também elencados os mesmos objectivos sintetizados no PBH do Tejo para a definição 

de políticas de gestão de recursos hídricos visando preservar as áreas do domínio hídrico, 

com a excepção do objectivo específico identificado nesse Plano de elaborar um plano de 

gestão ambiental integrada do estuário do Tejo e recuperar e proteger as áreas do estuário 

não classificadas e que ainda apresentem interesse conservacionista. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH das Ribeiras do Oeste elenca também as prioridades 

estratégicas constantes no Plano. As prioridades apontadas não diferem das enunciadas no 

PBH do Tejo. 
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Relativamente à concretização dos objectivos da componente ecológica, o PBH das 

Ribeiras do Oeste deve enquadrar-se nas seguintes estratégias: 

 

- Colmatação das lacunas ainda existentes sobre a caracterização do estado actual das 

espécies e ecossistemas da bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste, uma vez que, em 

relação a algumas das comunidades aquáticas e para muitos dos troços da bacia das 

Ribeiras do Oeste, não existem conhecimentos biológicos e ecológicos de pormenor; 

- Utilização da caracterização já efectuada e a efectuar no planeamento do uso dos 

recursos hídricos; 

- Inclusão de considerações de carácter ecológico na utilização e gestão correntes dos 

recursos hídricos. 

 

 
4.12.3.4.1.3 PBH do Lis 

 

O PBH do Lis, elaborado pela então Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do 

Centro, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 24/2002, de 3 de Abril. 

 

Incide sobre a bacia hidrográfica do Rio Lis, incluindo ainda as ribeiras da costa atlântica 

dos concelhos da Marinha Grande e de Leiria. Envolve, total ou parcialmente, 7 concelhos, 

englobando uma área total de 1.009 km2 (cerca de 850 km2 relativos à bacia hidrográfica do 

Rio Lis e 156 km2 das bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos da Marinha 

Grande e de Leiria. 

 

Como referido, os eixos/sub-eixos do Lote do comboio de alta velocidade em estudo 

definidos na área do PBH do LIS encontram-se nos concelhos da Marinha Grande e de 

Leiria. 

 

Também como enunciado para o caso do PBH das Ribeiras do Oeste, a estrutura 

programática comum para a generalidade dos PBH não evidencia diferenças relevantes no 

conteúdo dos objectivos e das estratégias definidas para os vários domínios de análise e de 

intervenção previstos no PBH do Lis. 

 

Para a articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico, são 

salientados como objectivos estratégicos: 
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- Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, nos troços em que 

o uso não seja compatível com os objectivos de protecção e valorização ambiental dos 

recursos; 

- Promover a definição de directrizes de ordenamento, visando a protecção do domínio 

hídrico, a reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e de uma forma mais geral, 

das galerias ripícolas, dos troços mais degradados e do estuário. 

 

Relativamente às questões direccionadas para a conservação da natureza, enunciam-se os 

seguintes objectivos estratégicos visando assegurar a protecção dos meios aquáticos e 

ribeirinhos com interesse ecológico, a protecção e recuperação de habitats e condições de 

suporte das espécies nas linhas de água e no estuário: 

 

- Promover a salvaguarda da qualidade ecológica dos sistemas hídricos e dos 

ecossistemas, assegurando o bom estado físico e químico e a qualidade biológica, 

nomeadamente através da integração da componente biótica nos critérios de gestão da 

qualidade da água; 

- Promover a definição de caudais ambientais e evitar a excessiva artificialização do 

regime hidrológico, visando garantir a manutenção dos sistemas aquáticos, fluviais, 

estuarinos e costeiros; 

- Promover a preservação e/ou a recuperação de troços de especial interesse ambiental e 

paisagístico, das espécies e habitats protegidos pela legislação nacional e comunitária, e 

nomeadamente das áreas classificadas, das galerias ripícolas e do estuário. 

 

Para os mesmos domínios, o PBH do Lis apresenta igualmente as prioridades estratégicas 

constantes no Plano relativo ao Tejo. 

 

 

4.12.3.4.2 Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) 

 

O planeamento florestal regional deve procurar garantir uma política de assistência, 

vigilância e tratamento permanentes em todo o território florestal, prevenindo o surgimento 

das condições propiciadoras de acontecimentos como os grandes incêndios ou da 

proliferação de espécies invasoras e de pragas. 
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Constituindo um instrumento de planeamento e de ordenamento sectorial de âmbito 

territorial de carácter normativo, os PROF materializam as orientações preconizadas no que 

se refere ao planeamento florestal nacional, elecando normas concretas de utilização do 

território com um carácter operativo face às orientações definidas por outros níveis 

superiores de instrumentos de ordenamento territorial, consagrados no enquadramento 

legislativo actual. Estas normas, depois de aprovadas e em vigor, terão que ser utilizadas no 

processo de elaboração dos Planos de Gestão Florestal (PGF), bem como dos Planos 

Directores Municipais (PDM). 

 

Os PROF encontram-se consagrados na legislação em vigor na Lei de Bases da Política do 

Ordenamento do Território e de Urbanismo, (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto) e na acção 

legislativa complementar (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro), com enquadramento legislativo específico através do 

Decreto-Lei nº 204/99, de 9 de Junho, da Lei n° 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases da 

Política Florestal) e da Resolução do Conselho de Ministros nº 118/2000, de 24 de Agosto. 

 

Revelam-se, neste contexto, uma importante ferramenta de gestão dos espaços florestais 

pelos serviços do Estado, mas também pelos restantes agentes aos níveis de administração 

de propriedades florestais e do acompanhamento de outros instrumentos de carácter 

normativo definidos na Lei de bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, 

designadamente os PROT, os PEOT e os PDM. 

 

Com efeito, como instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF deverão 

compatibilizar-se com os instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial e 

assegurar a contribuição do sector florestal para a sua elaboração e alteração, no que 

respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, 

através da integração nesses planos das acções e das medidas propostas (Decreto-Lei nº 

204/99). 

 

Tal como referido pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais, esta visão de planos 

florestais integrados no sistema de gestão territorial nacional, a diferentes níveis de 

operacionalização, deverá permitir a internalização de um conjunto de normas que permita 

resistir melhor a factores adversos (designadamente os incêndios florestais), também eles 

próprios dos ecossistemas florestais mediterrânicos, em estratégias regionalizadas, a criar 

durante a vigência máxima de 20 anos dos PROF. Têm como base territorial de referência 
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as unidades de nível III da nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos 

(NUTS), aprovadas pelo Decreto-Lei n° 46/89, de 15 de Fevereiro. 

 

Os PROF são compostos por um regulamento e pela respectiva cartografia anexa, devendo 

conter obrigatoriamente os seguintes elementos: 

 

- Caracterização biofísica e sócio-económica da região; 

- Definição de objectivos gerais de protecção, conservação e fomento da floresta e outros 

recursos naturais associados e dos objectivos específicos a atingir nas diversas 

categorias de utilização demarcadas nos espaços florestais objecto do PROF; 

- Identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos florestais mais 

adequados; 

- Definição das áreas críticas; 

- Definição das prioridades de intervenção florestal quanto à sua natureza e repartição no 

tempo e no território; 

- Dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a um PGF. 

 

De acordo com o nº 3 do artigo 5º da Lei de Bases da Política Florestal, os PROF 

apresentam os seguintes objectivos genéricos: 

 

- A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; 

- A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e reconversão 

do património florestal; 

- A identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; 

- A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, das sensibilidades 

à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas 

de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. 

 

Estes objectivos foram mais explicitamente enunciados na RCM nº 118/2000, de 24 de 

Agosto: 

 

- Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente actualizado da realidade 

florestal da região; 
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- Estabelecer a aplicação regional das directrizes estratégicas nacionais de política 

florestal nas diversas utilizações de espaços florestais, tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável; 

- Estabelecer a integração com outros instrumentos de gestão territorial, bem como planos 

e programas com relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da 

paisagem rural, à luta contra a desertificação e à conservação dos recursos hídricos; 

- Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de 

acordo com as suas potencialidades e restrições; 

- Promover o fomento da floresta e dos recursos associados, a conservação de 

ecossistemas de singular valor natural e a manutenção da diversidade biológica 

específica, bem como a protecção dos espaços florestais mais vulneráveis aos agentes 

bióticos e abióticos, e estabelecer zonas de intervenção prioritária para agentes públicos 

e privados; 

- Definir a dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a 

planos de gestão florestal; 

- Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural. 

 

 
4.12.3.4.2.1 PROF Centro Litoral 

 

O PROFCL definiu como objectivos fundamentais, nos termos do nº 3 do artigo 5º do 

Regulamento: 

 

- A optimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas 

potencialidades, através: 

 Do aumento da diversidade de espécies de árvores florestais, nomeadamente 

com carvalhos (sobretudo cerquinho e alvarinho); 

 Da melhoria da gestão cinética, de forma harmonizada com os outros usos do 

solo; 

 Da promoção da gestão dos espaços florestais, de forma a permitir a certificação 

tanto da sua gestão como dos seus produtos lenhosos ou não-lenhosos; 

 Da dinamização da pesca de águas interiores e da actividade cinegética; 

 Da promoção de um melhor enquadramento paisagístico dos espaços florestais 

vocacionados para a produção lenhosa, de forma a potenciar o desenvolvimento 

do recreio e lazer nos espaços florestais; 
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- A prevenção de potenciais constrangimentos e problemas, através: 

 Da promoção da actualização do cadastro dos prédios rústicos; 

 Da promoção da condução dos povoamentos florestais, garantindo melhor 

valorização dos seus produtos finais; 

 Do apoio ao associativismo e ao emparcelamento em superfícies de dimensão 

que viabilizem a sua gestão; 

 Da melhoria da capacidade técnica e de gestão das explorações florestais; 

 Da manutenção da proporção de espaços florestais no território (não aumentar a 

proporção de outros usos do solo, nomeadamente espaços sociais, em 

detrimento dos espaços florestais); 

 Da promoção de formas de exploração dos espaços florestais geradoras de 

emprego. 

 

- A eliminação das vulnerabilidades dos espaços florestais, através: 

 Da criação e execução de planos de gestão para as áreas públicas, tornando-as 

modelos a seguir pelos proprietários privados; 

 Da regulação e controlo da fiscalização das actividades de recreio e lazer no 

sentido da protecção e conservação das zonas húmidas e dos sistemas dunares; 

 Da promoção da utilização mais eficaz dos apoios ao investimento; 

 Da promoção da utilização de espécies produtoras de madeiras com utilizações 

nobres; 

 Da promoção da diversidade de espécies de árvores florestais e cinegéticas 

empregues. 

 

O Plano identifica também as explorações florestais públicas e comunitárias sujeitas a Plano 

de Gestão Florestal (PGF), tal como definido no artigo 5º da Lei de Bases da Política 

Florestal, de acordo com a hierarquia de prioridades para a sua elaboração. No caso da 

área de estudo, identificam-se três espaços sujeitos a PGF, previstos no artigo 30º do 

Capítulo IV do Regulamento do PROFCL, afectados pelas alternativas propostas para a LAV 

(alternativas NA, NB, NC e ND),. Para estes espaços, foram definidas as seguintes 

prioridades e objectivos: 

 

- Mata Nacional do Casal da Lebre (alternativas NA e NB) – i) nível III (numa escala de I a 

III, sendo I a prioridade mais elevada) na hierarquia de prioridades para a sua 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.497 

elaboração; ii) espaço destinado a produção (função dominante); protecção; recreio, 

lazer e estética da paisagem; 

- Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (alternativas NB e ND) – i) nível III; ii) espaço 

destinado a produção (função dominante); protecção; recreio lazer e estética da 

paisagem; 

- Mata Nacional do Ravasco (alternativas NA e NC) – i) nível III; ii) espaço destinado a 

produção (função dominante), protecção; recreio, lazer e estética da paisagem. 

 

São igualmente propostas e identificadas no Plano como áreas com espaços florestais 

prioritários para instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)9 as freguesias de 

Pedreiras (alternativas NE e NF – sub-eixos 2.2.3, 2.2.4 e 2.3.2) e Juncal (alternativas NA, 

NB, NC, ND e NF – sub-eixos 2.1.3, 2.1.4, 2.3.2 e eixo 2.7), do concelho de Porto de Mós; 

Cortes (alternativas NE e NF – sub-eixo 2.2.4), Arrabal (alternativas NE e NF – sub-eixo 

2.2.4), Regueira de Pontes (alternativas NA, NB, NC e ND – sub-eixos 2.1.5, 2.1.6 e 2.5.1), 

Milagres (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF – sub-eixos 2.1.6, 2.2.4, 2.5.1) e Bidoeira 

de Cima (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF – sub-eixos 2.1.6, 2.2.4 e 2.5.1), do 

concelho de Leiria e Almangueira (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF – sub-eixo 2.5.3), 

Pombal (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF – sub-eixos 2.4.2, 2.5.2 e 2.5.3) e Carnide 

(alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF – sub-eixos 2.1.6, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2 e 

eixo 2.11), do concelho de Pombal. 

 

 
4.12.3.4.2.2 PROF Oeste 

 

O PROFO definiu como objectivos fundamentais, nos termos do nº 3 do artigo 5º do 

Regulamento: 

- Promover o aumento dos espaços florestais arborizados, com espécies bem adaptadas 

às estações favorecendo soluções adaptadas às diferentes condições ecológicas; 

- Promover o aumento de espaços florestais dedicados ao recreio e lazer; 

- Promover a gestão florestal sustentável, procurando o equilíbrio entre as funções 

sociais, económicas e ambientais proporcionadas pelos espaços florestais; 

- Promover o aumento da área de espaços florestais sujeitos a gestão florestal 

profissional; 
                                                      
9 Áreas territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidos a um plano de 
gestão e a um plano de defesa da floresta, geridos por uma única entidade, tal como estabelecido no Decreto-Lei nº 127/2005, 
de 5 de Agosto, e nas medidas de política florestal, consagradas no artigo 8º da Lei de Bases da Política Florestal. 
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- Incentivar a gestão conjunta nas áreas de maior fragmentação da propriedade, em 

especial nos municípios da margem norte do Tejo; 

- Promover uma prevenção eficaz dos incêndios florestais; 

- Promover a adopção de modelos de silvicultura com vista a maior valorização dos 

espaços florestais; 

- Promoção da utilização do uso múltiplo da floresta; 

- Promoção da utilização e valorização da biomassa florestal residual; 

- Estabilização dos espaços florestais, eliminando os efeitos das especulação imobiliária; 

- Promover a procura de novos mercados para os produtos florestais; 

- Promover a recuperação dos espaços florestais degradados com vista à sua valorização 

quer em termos económicos quer em termos ecológicos. 

 

O Plano identifica as explorações florestais públicas e comunitárias sujeitas a Plano de 

Gestão Florestal (PGF), tal como definido no artigo 5º da Lei de Bases da Política Florestal, 

de acordo com a hierarquia de prioridades para a sua elaboração. No caso da área de 

estudo, identifica um espaço sujeitos a PGF, previsto no artigo 33º do Capítulo IV do 

Regulamento do PROFO, afectado pelas alternativas propostas para a rede ferroviária de 

alta velocidade: Perímetro Florestal da Serra dos Candeeiros (Alternativas  SC, SD, SE, SF, 

LB, LE, LF, NE e NF) – i) nível II na hierarquia de prioridades; ii) espaço destinado a 

conservação (função dominante); protecção; silvopastorícia, caça e pesca em águas 

interiores. 

 

Como áreas com espaços florestais prioritários para instalação de ZIF são identificadas as 

freguesias de Prazeres de Aljubarrota (alternativas LA, LC, LD, LE e LF - sub-eixos 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.8.2 e eixos 2.9 e 2.10), São Vicente de Aljubarrota (alternativas LA, LC, 

LD, LE, LF, NA, NB, NC, ND, NE e NF - sub-eixos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.3.2, 2.8.2 e eixos 2.9 e 2.10), Cós (alternativas NA, NB, NC e ND – sub-eixo 2.1.3), 

Turquel (alternativas SA, SB, SC, SD, SE, SF, LB, LE e LF – sub-eixos 1.1.4, 1.3.1, 1.3.2 e 

2.8.1 e eixo 1.5), Alpedriz (alternativas NA, NB, NC e ND – sub-eixo 2.1.4 e eixo 2.7), Évora 

de Alcobaça (alternativas SA, SB, SC, SD, LA, LB, LC, LD, LE e LF – sub-eixos 1.1.4, 1.3.2, 

2.1.1, 2.2.1, 2.8.1, 2.8.2 e eixo 2.9), Pataias (alternativas NA, NB, NC e ND – sub-eixo 2.1.4 

e eixo 2.7) e Benedita (alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF – sub-eixos 1.1.4 e 1.3.1), do 

concelho de Alcobaça; Albuger (alternativas SB, SD e SF – sub-eixo 1.2.2), do concelho do 

Cadaval; Ota (alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF – sub-eixos 1.1.2 e 1.2.1), do concelho 
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de Alenquer; Vidais (alternativas SB, SD e SF – sub-eixo 1.2.2), do concelho das Caldas da 

Rainha. 

 

 
4.12.3.4.2.3 PROF Ribatejo 

 

O PROFR definiu como objectivos fundamentais, nos termos do nº 3 do artigo 5º do 

Regulamento: 

 

- Melhorar a gestão florestal e condução dos povoamentos com ganhos de produtividade e 

rentabilidade das explorações florestais e em simultâneo promover a certificação da 

gestão florestal sustentável; 

- Diversificar as funcionalidades associadas aos espaços florestais, contribuindo para 

aumentar a rentabilidade das explorações florestais; 

- Melhorar o estado de conservação dos habitats classificados florestais e silvestres na 

região; 

- Diminuir significativamente as áreas florestais que não são sujeitas a qualquer tipo de 

condução; 

- Ganhar coerência e racionalidade na gestão e condução das áreas florestais nas zonas 

onde a propriedade florestal é muito fragmentada através da constituição de unidades 

territoriais de dimensão adequada; 

- Recuperação das áreas ardidas introduzindo modelos de organização territorial 

eficientes sob o ponto de vista da prevenção dos incêndios florestais; 

- Implementar um plano estratégico para a recolha de informação sobre o estado sanitário 

da floresta; 

- Melhorar o conhecimento técnico e científico relativo à gestão dos espaços florestais nas 

suas diversas vertentes, bem como a sua transferência para os diversos agentes do 

sector; 

- Aumentar a qualidade paisagística dos espaços florestais e o seu contributo para o bem-

estar das populações; 

- Diminuir a incidência territorial dos incêndios florestais de forma significativa, 

privilegiando as medidas de carácter preventivo, a estruturação coerente da Rede 

Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e a diversificação da composição das 

áreas florestais; 
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- Melhorar a qualificação técnica e profissional dos diversos agentes da fileira florestal de 

modo a fazer face aos desafios colocados ao sector. 

 

O Plano identifica também as explorações florestais públicas e comunitárias sujeitas a Plano 

de Gestão Florestal (PGF), tal como definido no artigo 5º da Lei de Bases da Política 

Florestal, de acordo com a hierarquia de prioridades para a sua elaboração. No caso da 

área de estudo, não são identificados espaços sujeitos a PGF, nos termos do artigo 34º do 

Capítulo IV do Regulamento do PROFR. 

 

Como áreas com espaços florestais prioritários para instalação de ZIF são identificadas as 

freguesias de Rio Maior (alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF – sub-eixos 1.1.3, 1.1.4, 

1.2.2 e 1.3.1), Asseiceira (alternativas SA, SC e SE – sub-eixo 1.1.3) e Arouquelas 

(alternativas SA, SB, SC, SD, SE e SF – sub-eixos 1.1.3 e 1.2.2), do concelho de Rio Maior. 

 

 

4.12.3.4.3 Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

 

O PRN define a rede rodoviária nacional do continente, que desempenha funções de 

interesse nacional e internacional, sendo constituída pela rede nacional fundamental (IP) e 

pela rede nacional complementar (IC).  

 

O actual PRN 2000 foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela 

Lei n.º 98/99, de 26 de Junho, pela Declaração de Rectificação nº 19-D/98, de 31 de 

Outubro e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. Este plano resulta da revisão do 

PRN85, tendo em conta a experiência obtida com a sua implementação e os 

desenvolvimentos socioeconómicos verificados apões a adesão de Portugal à União 

Europeia. 

 

No PRN 2000 foram introduzidas significativas inovações, potenciando o correcto e 

articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 

potencialidades regionais, a redução do custo global daqueles transportes, o aumento da 

segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da 

rede, sem prejuízo de terem sido respeitados os grandes objectivos do PRN85. As principais 

inovações introduzidas podem resumir-se nas seguintes: 
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- Alargamento da Rede Rodoviária Nacional do PRN85, com 9.900 km, para 11.350 km, 

através da inclusão e reclassificação de novos percursos; 

- Criação de uma nova categoria viária, a das estradas regionais, considerando como 

critérios a estruturação da raia, a ligação de agrupamentos de municípios e núcleos 

territoriais e o fecho das malhas viárias; 

- Inclusão de uma rede nacional de auto-estradas com cerca de 3.000 km de extensão, 

correspondente a mais de metade da extensão da rede de itinerários principais e 

itinerários complementares; 

- Melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa ambiental em 

meio urbano, para dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos planos e 

para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das infra-

estruturas em causa. Assim, em articulação com os instrumentos de ordenamento do 

território são previstas variantes e circulares nos principais centros urbanos para acesso 

aos corredores nacionais de grande capacidade, melhorando as condições de 

circulação, comodidade e segurança do tráfego gerado nesses locais. 

- Criação de auditorias de segurança rodoviária, cujos resultados e recomendações serão 

traduzidos na elaboração anual do plano de segurança rodoviária. 

- Instalação de sistemas inteligentes de informação e gestão de tráfego nos principais 

corredores de grande capacidade e nas áreas metropolitanas, com vista à melhoria da 

eficiência do sistema de circulação e transportes. 

 

 

4.12.3.4.4 Plano de Modernização dos Caminhos-de-ferro (PMCF) 

 

O PMCF foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 6/88, de 19 de 

Fevereiro, como quadro de referência para a realização dos investimentos ferroviários e 

para a adopção de medidas da política de transportes e de gestão interna da CP. 

 

Segundo este plano os esforços de modernização e reconversão dos caminhos de ferro 

deverão, necessariamente, dar ênfase à qualidade e segurança dos serviços oferecidos, 

aproximando-a, gradualmente, dos padrões europeus, concentrando-se especialmente nos 

transportes de passageiros suburbanos de elevada densidade e de longo curso, nacionais e 

internacionais, a velocidades elevadas, e ainda nos transportes de mercadorias em vagões 

completos, grupos de vagões e comboios completos, vocação, afinal, de um caminho de 

ferro moderno. 
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4.12.3.5 Âmbito municipal 

 

4.12.3.5.1 Planos Directores Municipais (PDM) 

 

Os PDM, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais, são instrumentos 

de ordenamento do território de carácter municipal. Apresentam, como objectivos centrais: 

 

- a definição de um modelo de desenvolvimento enquadrado por uma estratégia, num 

cenário proposto de ocupação equilibrada do solo, estabelecendo a estrutura espacial 

para o território concelhio; 

- a classificação e o regime de ocupação dos solos;  

- a definição de perímetros urbanos e os indicadores urbanísticos que deverão reger a 

construção no município; 

- a definição de modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização 

de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, os parâmetros de aproveitamento 

do solo e de garantia da qualidade ambiental, considerando os objectivos de 

desenvolvimento delineados para o concelho.  

 

Encontram-se enquadrados ao abrigo do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, da Lei nº 

48/98, de 11 de Agosto e do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 

 

Os PDM visam o estabelecimento: 

 

- Da tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido 

nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e regional; 

- Da expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

- Da articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

- Da base de uma gestão programada do território municipal; 

- Da definição da estrutura ecológica municipal; 

- Dos princípios e das regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do 

património cultural; 

- Dos princípios e dos critérios subjacentes a opções de localização de infra-estruturas, 

equipamentos, serviços e funções; 
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- Dos critérios de localização e de distribuição das actividades industriais, turísticas, 

comerciais e de serviços; 

- Dos parâmetros de uso do solo; 

- Dos parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

- De outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de gestão 

territorial. 

 

Os corredores dos eixos/sub-eixos em estudo para o Lote entre Ota e Pombal encontram-se 

em onze concelhos, todos eles com PDM ratificados, a maioria dos quais actualmente em 

processo de revisão, como se pode verificar no Quadro 4.12.4. 

 
Quadro 4.12.4 - PDM dos concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise (data de 

ratificação e situação actual) 

Concelho Ratificação Situação Actual 

Alenquer 
RCM nº 13/95, de 14 de Fevereiro, alterada pela RCM 

119/98, de 9 de Outubro 
Em revisão 

Azambuja 
RCM nº 14/95, de 16 de Fevereiro, alterada pela RCM 3/97, 

de 11 de Janeiro 
Em revisão 

Alcobaça 
RCM nº 177/97, de 25 de Outubro, alterada pela RCM 

34/2004, de 20 de Março 
Em revisão 

Batalha 
RCM nº 136/95, de 11 de Novembro, alterada pela RCM 

156/200,1 de 30 de Outubro 
Em revisão 

Cadaval RCM nº 170/95, de 13 de Dezembro Em revisão 

Caldas da Rainha RCM nº 101/02, de 18 de Junho - 

Leiria RCM nº 84/95, de 4 de Setembro Em revisão 

Marinha Grande 
RCM nº 37/95, de 9 de Março, alterada pela RCM 153/98, de 

30 de Dezembro 
Em revisão 

Pombal 
RCM nº 160/95, de 4 de Dezembro, alterada pela RCM 

85/2001, de 29 de Julho 
Em revisão 

Porto de Mós RCM nº 81/94, de 14 de Setembro Em revisão 

Rio Maior 
RCM nº 47/95, de 16 de Março, alterada pela RCM 84/2002, 

de 19 de Abril e pela RCM 40/2003, de 24 de Março 
Em revisão 

 

A Figura 4.12.8 refere-se ao ponto de situação, em 2007, dos Planos Directores Municipais 

dos concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em estudo. 

 

Os concelhos atravessados pelo Lote em estudo, estruturados por eixos e sub-eixos, 

encontram-se identificados no Quadro 4.12.5. 
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Figura 4.12.8 - Planos Directores Municipais: Situação em 2007 (Fonte: DGOTDU) 
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Quadro 4.12.5 - Concelhos atravessados pelos eixos/sub-eixos em análise  

Eixo/Sub-eixo Concelhos 

1.1.2 
Alenquer 

Azambuja 

1.1.3 
Azambuja 

Rio Maior 

1.1.4 
Rio Maior 

Alcobaça 

1.2.1 
Alenquer 

Azambuja 

1.2.2 

Azambuja 

Rio Maior 

Cadaval 

Caldas da Rainha 

1.3.1 
Rio Maior 

Alcobaça 

1.3.2 Alcobaça 

1.5 Alcobaça 

2.1.1 Alcobaça 

2.1.2 Alcobaça 

2.1.3 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.1.4 

Porto de Mós 

Alcobaça 

Marinha Grande 

Leiria 

2.1.5 
Marinha Grande 

Leiria 

2.1.6 
Leiria 

Pombal 

2.2.1 Alcobaça 

2.2.2 Alcobaça 

2.2.3 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.2.4 

Porto de Mós 

Batalha 

Leiria 

Pombal 

2.3.1 Alcobaça 

2.3.2 
Alcobaça 

Porto de Mós 

2.4.1 Pombal 
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Eixo/Sub-eixo Concelhos 

2.4.2 Pombal 

2.5.1 
Leiria 

Pombal 

2.5.2 Pombal 

2.5.3 Pombal 

2.7 

Porto de Mós 

Leiria 

Marinha Grande 

2.8.1 Alcobaça 

2.8.2 Alcobaça 

2.9 Alcobaça 

2.10 Alcobaça 

2.11 Pombal 

 

A análise seguinte centrar-se-á na caracterização da situação de referência relativa ao 

ordenamento territorial municipal previsto nos PDM. A partir das peças escritas 

(designadamente dos Relatórios Finais e dos Regulamentos) e das respectivas Cartas de 

Ordenamento, a abordagem desenvolvida permitirá caracterizar, para cada uma das 

alternativas, de acordo com o zonamento previsto para o Lote, e para cada um dos eixos e 

sub-eixos em estudo, as ocupações do solo urbano e do solo rural, de acordo com as 

classes constantes no Quadro 4.12.2 (caracterização da ocupação do solo num corredor de 

400 metros, centrado nos eixos/sub-eixos, como referido nos aspectos metodológicos). 

 

Os Quadros 4.12.6, 4.12.9 e 4.12.11 sintetizam, por sub-troço e por eixo/sub-eixo, a área 

total atravessada por classe de solo (urbano e rural) no corredor dos 400 metros. 

 

Os Quadros 4.12.7, 4.12.10 e 4.12.12 sintetizam, por sub-troço e por alternativa, a área total 

atravessada por classe de solo (urbano e rural) no corredor dos 400 metros. 

 

 
4.12.3.5.1.1 Sub-troço Sul 

 

Da análise da área correspondente aos corredores em estudo, resultou a identificação das 

classes de espaço dos PDM atravessadas pela LAV. Uma leitura dos Quadros 4.12.6 e 

4.12.7 e dos Desenhos n.º 16.1 a 16.4 permite verificar que: 
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- O espaço urbano é a classe de solo urbano com maior área atravessada, destacando-se 

as alternativas SB (71,3 ha) e SD (70,4 ha), destacando-se claramente o sub-eixo 1.1.4, 

mas também o sub-eixo 1.3.1, em ambos os casos sobretudo na freguesia da Benedita 

(concelho de Alcobaça);  

- O espaço urbanizável é atravessado pelas alternativas SB (5,3 ha), SA (5,0 ha) e SD e 

SF (0,3 ha), destacando-se igualmente o sub-eixo 1.1.4, sobretudo na freguesia da 

Benedita; 

- O espaço industrial é atravessado pelas alternativas SA e SB (5,9 ha), relativos ao sub-

eixo 1.1.4, na proximidade de Benedita; 

- No que se refere ao espaço industrial proposto, a análise das Cartas de Ordenamento 

dos PDM em vigor permite verificar que todas as alternativas estudadas vão atravessar 

espaço assim classificado, em particular a alternativa SA (50,8 ha), com o maior 

contributo do sub-eixo 1.1.3; 

- As Cartas de Ordenamento dos PDM não identificam área classificada como estrutura 

ecológica no corredor de 400 m em análise; 

- Relativamente ao solo rural, verificam-se ocupações mais relevantes, em termos de 

área, de espaço florestal, designadamente nas alternativas SA (836,9 ha) e SC e SE 

(835 ha); 

- Mas também de espaço agrícola (destacando-se as alternativas SD, com 667,9 ha e SB, 

com 632,3 ha); 

- Seguindo-se-lhe o espaço verde/natural (sobretudo na alternativa SA, com 177,9 ha); 

- Todos os sub-eixos que constituem as seis alternativas em análise atravessam 

directamente as três classes espaciais de solo rural enunciadas; 

- A indústria extractiva é atravessada principalmente pelas alternativas SA, SC e SE (29,0 

ha), correspondendo na totalidade ao sub-eixo 1.1.3. 
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Quadro 4.12.6 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote - sub-troço Sul (ha), no corredor dos 400 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixos/ 
Sub-eixos Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

1.1.2 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 2,6 0,0 91,2 141,2 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 164,1 29,0 183,1 647,6 

1.1.4 59,7 5,0 5,9 14,2 0,0 11,2 0,0 268,5 48,1 

1.2.1 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 79,3 241,7 

1.2.2 11,6 0,3 0,0 6,1 0,0 130,7 0,8 284,5 487,8 

1.3.1 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,1 47,1 

1.3.2 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 0,0 

1.5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 

 

Quadro 4.12.7 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote - sub-troço Sul (ha), no corredor dos 400 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixos/ 
Sub-eixos Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

SA 59,7 5,0 5,9 50,8 0,0 177,9 29,0 542,8 836,9 

SB 71,3 5,3 5,9 28,0 0,0 141,9 0,8 632,3 777,6 

SC 58,8 0,0 0,0 36,6 0,0 166,7 29,0 578,4 835,9 

SD 70,4 0,3 0,0 13,8 0,0 130,7 0,8 667,9 776,6 

SE 51,6 0,0 0,0 36,6 0,0 166,7 29,0 504,5 835,9 

SF 63,2 0,3 0,0 13,8 0,0 130,7 0,8 594,0 776,6 
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As áreas de espaço urbano atravessado são elencadas por eixo/sub-eixo e por alternativa 

no Quadro 4.12.8, de acordo com a classificação hierárquica definida pelo respectivo PDM.  

 
Quadro 4.12.8 - Áreas de espaço urbano atravessado, por eixo/sub-eixo e por alternativa, de acordo 

com a classificação definida pelo respectivo PDM 

Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativas  Concelho 
Descrição/Classificação 

1.1.4 SA, SB Alcobaça 
Moita do Gavião, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.1.4 SA, SB Alcobaça 
Benedita/Candeeiros, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.1.4 SA, SB Alcobaça 
Pedra Redonda, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.1.4 SA, SB Alcobaça 
Casal de Baixo/Charneca do Rio Seco, classificado na 

hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível V 

1.1.4 SA, SB Alcobaça 
Carvalhal, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível V 

1.2.2 SB, SD, SF 
Caldas da 

Rainha 

Bairradas, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível III 

1.2.2 SB, SD, SF Azambuja 
Quebradas, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como aglomerado urbano do tipo D 

1.3.1 
SC, SD, SE, 

SF 
Alcobaça 

Ninho d’Águia/Venda das Raparigas, classificado na 

hierarquia de espaços urbanos do PDM como nível V 

1.3.1 
SC, SD, SE, 

SF 
Alcobaça 

Moita do Gavião, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.3.1 
SC, SD, SE, 

SF 
Alcobaça 

C. de Carvalho, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.3.2 SC, SD Alcobaça 
Moita do Poço, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.3.2 SC, SD Alcobaça 
Carvalhal, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível V 

1.5 SE, SF Alcobaça 
Moita do Poço, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

1.5 SE, SF Alcobaça 
Carvalhal, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível V 

 

O sub-eixo 1.1.2 (alternativas SA, SC e SE) desenvolve-se nos concelhos de Alenquer e de 

Azambuja, atravessando uma única classe de solo urbano (espaço industrial proposto) e 

três classes de solo rural (espaço verde natural, espaço agrícola e espaço florestal). 
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O espaço industrial proposto encontra-se na zona de transição entre o sub-eixo 1.1.2 e o 

sub-eixo 1.1.3, sendo parte integrante da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre, uma 

importante área de expansão logística, mesmo no contexto metropolitano, com salientado 

no PDM de Azambuja. Considerando as informações disponibilizadas pela autarquia 

municipal, trata-se de um espaço que permanece por industrializar. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal, 

sobretudo no concelho de Azambuja (cujo Regulamento do PDM proíbe, para estes 

espaços, sem prévia autorização, as práticas que conduzem à destruição do revestimento 

vegetal existente, exceptuando-se as decorrentes da normal condução ou exploração dos 

povoamentos florestais e eventuais reconversões culturais que não contrariem a legislação 

vigente). 

 

O sub-eixo 1.1.3 (alternativas SA, SC e SE) desenvolve-se nos concelhos de Azambuja e 

de Rio Maior, sendo atravessando também por uma única classe de solo urbano (espaço 

industrial proposto) e por todas as classes de solo rural. 

 

Para além do espaço industrial proposto já referido na zona de transição com o sub-eixo 

1.1.2, assinala-se uma área com cerca de 500 m. a norte, também parte integrante da Zona 

Industrial de Aveiras-Alcoentre.  

 

As duas áreas são separadas pelos 161,4 ha de espaço verde/natural do PDM de Azambuja 

(espaços constituídos por solos que, na generalidade coincidem com solos de alta 

potencialidade de produção agrícola, que garantem a continuidade da estrutura verde 

indispensável à preservação dos ecossistemas naturais e que poderão vir a revestir futuras 

áreas verdes de uso colectivo). No espaço verde/natural de Azambuja, é interdita a 

construção; a descarga de entulhos de qualquer tipo e o depósito de quaisquer materiais; e 

a instalação de equipamentos colectivos, de recreio e de lazer, assim como as suas 

estruturas de suporte. 

 

De acordo com as informações fornecidas à equipa pela Câmara Municipal de Rio Maior, foi 

elaborado um Plano de Pormenor para a área envolvente ao Clube de Golfe da Quinta do 

Briçal, delimitado a sensivelmente 300 m do sub-eixo, que prevê a construção de um hotel, 

habitação, outros equipamentos de apoio e novos campos de golfe, resultando, quando o 
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processo de revisão do PDM for terminado, na alteração da classe de ocupação do solo 

para espaço urbano. É relevante referir que o corredor do sub-eixo (400 m.) não atravessa a 

área do plano de pormenor, não se prevendo que interfira com as acessibilidades a criar 

para servir os equipamentos e restantes infra-estruturas a criar no âmbito do Plano de 

Pormenor. 

 

O restante solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço 

florestal, sobretudo em Azambuja. O corredor atravessa uma área classificada de floresta de 

produção (espaço florestal) neste concelho. O PDM subdividiu a área florestal em duas sub-

classes, de acordo com a sua função primordial (floresta condicionada – área florestal 

coincidente com a REN; floresta de produção - área florestal não coincidente com a REN). 

Apesar das áreas de floresta de produção distribuírem-se de forma irregular pelo território 

concelhio, surgindo em alternância com os espaços florestais condicionados, individualiza-

se a faixa compreendida entre Torre Bela e Quebradas com uma das principais áreas 

concelhias assim classificada. O PDM propõe, para estes espaços, o uso múltiplo, 

combinando harmoniosamente a prática silvícola e actividades subsidiárias de que são 

exemplo as formas multifacetadas de veraneio – agroturismo, turismo ecológico, etc. 

 

O corredor do sub-eixo atravessa espaço classificado como indústria extractiva num total de 

29 ha numa das mais importantes áreas assim definida no PDM de Rio Maior (entre Bocas e 

Vale da Pedreira, km 29+000 a km 30+000), atravessando as pedreiras 4652 – Vale da 

Pedreira e 5398 – Senhora da Luz. Trata-se de um sub-eixo que está localizado num 

território em que a actividade de extracção de inertes apresenta uma relevância acrescida, 

como referido no respectivo PDM, de importância concelhia que, segundo o mesmo, importa 

preservar. 

 

O sub-eixo 1.1.4 (alternativas SA e SB) desenvolve-se nos concelhos de Rio Maior e de 

Alcobaça, sendo atravessando, com a excepção da estrutura ecológica, por todas as 

classes de solo urbano e por três classes de solo rural (espaço verde natural, espaço 

agrícola e espaço florestal). 

 

Pela dimensão da área de atravessamento, pelo tipo de ocupação e pela sua importância 

para as orientações estratégicas consignadas no PDM, importa salientar a passagem do 

corredor do sub-eixo pelas freguesias da Benedita e de Turquel (concelho de Alcobaça), 

caracterizada pelo atravessamento de um povoamento disperso mas particularmente denso, 
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que se destaca no contexto dos eixos/sub-eixos analisados no sub-troço Sul. Este padrão 

de povoamento caracteriza, de um modo geral, toda a área compreendida entre o Maciço 

Calcário Estremenho e o Atlântico, e que corresponde à área dos Coutos de Alcobaça. 

Nesta mancha urbana contínua e difusa, destacam-se contudo um conjunto de pequenas 

vilas (como Benedita, Turquel ou Aljubarrota), em torno das quais se hierarquizam os 

pequenos aglomerados circundantes. Os atravessados pelo sub-eixo estão elencados no 

Quadro 4.12.8. 

 

No caso da Benedita, o corredor do sub-eixo enunciado atravessa a vila, transpondo 

também bastante várias áreas de habitação dispersa. Esta é uma das principais 

características da edificação localizada nos eixos e sub-eixos do concelho de Alcobaça, em 

que os espaços urbanos classificados na Carta de Ordenamento são claramente marcados 

pela habitação dispersa. Com efeito, o próprio PDM destaca esta tipologia de ocupação 

urbana como predominante no território municipal prevendo, no respectivo regulamento, a 

edificação nestes espaços visando o preenchimento de espaços intersticiais ou de remate 

de malhas urbanas. 

 

O corredor do mesmo sub-eixo atravessa a maior área de espaço urbanizável do sub-troço 

Sul, que se localiza na freguesia de Benedita, na proximidade de Casal de Baixo (km 

41+300). Trata-se de uma área contígua a espaço urbano. Algum deste território foi 

entretanto urbanizado. 

 

A totalidade do espaço industrial atravessado no sub-troço Sul encontra-se exclusivamente 

neste sub-eixo, designadamente entre a Benedita e Candeeiros, para o qual a Câmara 

Municipal de Alcobaça tem projectado a criação da Zona de Localização Empresarial da 

Benedita, localidade aliás reconhecida pelo respectivo PDM como o centro tradicional das 

indústrias de trabalho de couro e de cutelarias, com reflexos, portanto, na estratégia de 

desenvolvimento desenhada por este instrumento de ordenamento territorial, 

designadamente no que se refere à assunção da vocação industrial do concelho, através da 

disponibilização de solo industrial. O espaço industrial afectado pelo sub-eixo é considerado 

pelo PDM como determinante para a materialização desta vocação industrial.  

 

A estratégia de desenvolvimento do PDM releva Benedita (classificada como centro 

predominantemente industrial) como um aglomerado de grande importância para a 

estruturação do território concelhio. Considera determinante, por essa razão, a promoção do 
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seu equipamento e o reforço da sua centralidade, numa perspectiva de disciplinar a 

ocupação do território e de promover o surgimento de economias de escala e de 

aglomeração e as sinergias entre os diversos agentes económicos capazes de propiciar a 

consolidação, diversificação e modernização da estrutura económica do concelho. O 

corredor do sub-eixo é o único a atravessar a sede de freguesia. 

 

No corredor do mesmo sub-eixo, referência para o Plano de Pormenor de Quarteirão na 

Avenida Nova da Igreja, na Benedita, que se encontra presentemente em fase de ratificação 

governamental, bem como o Condomínio Villas das Roseiras, área classificada como 

espaço urbanizável na Carta do PDM, mas que entretanto já se encontra quase totalmente 

urbanizada, e que prevê, no total, a construção de 81 habitações unifamiliares, 

equipamentos desportivos e sociais e ainda uma zona comercial. 

 

Não cingindo a sua passagem apenas ao concelho de Alcobaça, no cômputo geral o 

corredor do sub-eixo atravessa várias classes de espaço de solo urbano que assumem uma 

relevância particular na estratégia definida pelo PDM deste município (destaque-se o espaço 

urbano, o espaço urbanizável e o espaço industrial), que o Regulamento procurou 

salvaguardar no sentido de privilegiar o crescimento urbano e o desenvolvimento económico 

sobretudo da freguesia da Benedita, com reflexos na estrutura urbana e económica 

concelhia, pela importância que lhe é atribuída em sede do PDM, nos vários documentos 

que o constituem. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço agrícola, 

sobretudo no concelho de Alcobaça. Com efeito, o respectivo PDM atribui uma importância 

acrescida ao espaço agrícola (devidamente salvaguardada no Regulamento – artigos 39º a 

42º), que ocupa uma área de grande dimensão na Carta de Ordenamento, visível nos 

corredores dos vários sub-eixos que atravessam o concelho.  

 

Um dos objectivos da estratégia de desenvolvimento centra-se na consolidação do 

dinamismo das actividades agropecuárias, assegurando a qualidade de vida no espaço 

rural. Não existindo uma referência clara a manchas específicas de espaço agrícola no 

contexto intra-concelhio, a estratégia desenhada releva “os solos de elevado potencial 

agrícola existentes, com organizações de agricultores e estruturas de comercialização das 

mais evoluídas do país e com um elevado nível de equipamento das explorações”, pelo que 
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aponta a agricultura como uma das apostas mais sérias para o desenvolvimento do 

concelho. 

 

Das várias acções a acolher no PDM neste domínio, devem destacar-se: i) preservar os 

solos agrícolas, através do ordenamento e contenção da expansão dos aglomerados 

urbanos e da disciplina da ocupação dispersa ao longo dos eixos viários; ii) criar as infra-

estruturas e promover acções de ordenamento que apoiem as actividades agro-pecuárias. 

 

O sub-eixo 1.2.1 (alternativas SB, SD e SF) desenvolve-se nos concelhos de Alenquer e de 

Azambuja, atravessando uma única classe de solo urbano (espaço industrial proposto) e 

duas classes de solo rural (espaço agrícola e espaço florestal). 

 

O corredor deste sub-eixo e do sub-eixo 1.2.2 (alternativas SB, SD e SF) atravessa uma 

área de espaço industrial proposto integrada numa proposta de Plano de Pormenor 

elaborada pela Câmara Municipal da Azambuja (zona de transição do sub-eixo 1.2.1 para o 

sub-eixo 1.2.2), prevista no respectivo PDM (km 7+800). Com efeito e apesar de estarem 

classificados apenas cerca de 66 ha como espaço industrial proposto na Carta de 

Ordenamento do PDM em vigor deste concelho, existe uma proposta, no âmbito do seu 

processo de revisão, actualmente em fase de finalização, para que, a curto prazo, venha a 

ser ponderados sensivelmente mais 229 ha (que correspondem, sobretudo, a território 

actualmente classificado como espaço florestal) para o crescimento/desenvolvimento da 

plataforma logística localizada na zona industrial de Aveiras-Alcoentre (junto da Ameixoeira), 

área de expansão directamente atravessada pelos sub-eixos referidos. 

 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre, que cobre sensivelmente 185 

ha da área total, inclui projectos de acessibilidades de dimensão considerável, encontrando-

se em fase de apreciação pela CCDR Lisboa e Vale do Tejo o seu estudo prévio. Trata-se 

de uma proposta que procura responder a uma ambição antiga das populações do norte do 

concelho, como referido no Relatório Final do PDM. 

 

O projecto prevê uma área líquida de cerca de 143 ha (76,7 ha relativos a espaço industrial 

e 66,7 ha correspondentes a espaço urbanizável - actividades económicas e habitação) 

sendo afectos 42 ha a espaços verdes.  
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Uma análise do parcelamento definido (a partir da Planta de Implantação geral da proposta 

de Plano de Pormenor) permitiu verificar que o sub-eixo está localizado sobre o espaço 

industrial, atravessando directamente quatro lotes com uma dimensão média de 2,75 ha.  

 

Trata-se de uma área de forte dinamismo industrial/empresarial, em que o PDM de 

Azambuja previa, na estratégia de desenvolvimento económico, a disponibilização de 

espaços de instalação industrial no sentido de favorecer a localização de serviços 

económicos, designadamente os ligados ao transporte e à manipulação de mercadorias 

(capítulo Intervenções Estratégicas para o Desenvolvimento do Concelho), com grande 

relevância, portanto, para a estratégia de desenvolvimento económico do município. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal, 

sobretudo no concelho de Azambuja 

 

O sub-eixo 1.2.2 (alternativas SB, SD e SF) desenvolve-se nos concelhos de Azambuja, 

Rio Maior, Cadaval e Caldas da Rainha, atravessando três classes de solo urbano (espaço 

urbano, espaço urbanizável e espaço industrial proposto) e todas as classes de solo rural. 

 

O corredor do sub-eixo atravessa espaço urbano do núcleo de Bairradas (Caldas da 

Rainha), bem como o perímetro urbano de Quebradas (Azambuja). Tratam-se, em ambos os 

casos, de áreas classificadas na última hierarquia dos respectivos PDM, sendo que o 

perímetro urbano de Quebradas não é directamente atravessado. 

 

A área de espaço industrial proposto corresponde ao espaço integrado na proposta de 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aveiras-Alcoentre referida e caracterizada 

anteriormente. Neste caso, a análise do parcelamento definido permitiu constatar que o sub-

eixo localiza-se sobre o espaço industrial, atravessando directamente dois lotes com uma 

dimensão média de 2,75 ha e um lote de cerca de 1 ha.  

 

Para além do Plano de Pormenor, encontra-se na Câmara Municipal um processo de 

loteamento de cerca de 44 ha, a nascente da área definida para o PP e do sub-eixo. Neste 

caso, o loteamento previsto não é atravessado directamente pelos eixos/sub-eixos em 

estudo pela LAV, apesar de se encontrar parcialmente no seu corredor de atravessamento.  
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No concelho das Caldas da Rainha, existe a intenção de se criar uma área 

industrial/empresarial situada na freguesia do Landal, na proximidade de Bairradas, 

parcialmente inserida no corredor de 400 m definido para o sub-eixo em área presentemente 

classificada como espaço florestal. 

 

O espaço classificado como indústria extractiva que o corredor atravessa corresponde à 

pedreira 4652 – Vale da Pedreira, num total de 0,8 ha (km 28+500), na proximidade do sub-

eixo 1.1.3. O sub-eixo não atravessa directamente a pedreira. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal 

(487,8 ha). 

 

O sub-eixo 1.3.1 (alternativas SC, SD, SE e SF) desenvolve-se nos concelhos de Rio Maior 

e Alcobaça, atravessando apenas uma classe de solo urbano (espaço urbano) e duas 

classes de solo rural (espaço agrícola e espaço florestal). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a três núcleos no concelho de Alcobaça: Ninho 

d’Águia/Venda das Raparigas e Moita do Gavião (km 2+000 a km 3+200) e C. de Carvalho 

(km 6+300). No primeiro caso, trata-se de uma área pouco densificada, a poente da EN 1. 

No segundo caso, a ocupação urbana é também escassa, a nascente da EN1, na 

proximidade de Candeeiros, em pleno PNSAC. 

 

Ao contrário dos sub-eixos anteriormente caracterizados, predomina, nas classes de espaço 

de solo rural, o espaço agrícola, inserido maioritariamente na área do PNSAC, no concelho 

de Alcobaça. Releve-se, neste domínio, as questões de desenvolvimento estratégico 

elencadas no PDM deste concelho para o espaço agrícola. 

 

Em Alcobaça, a Câmara Municipal tem intenções de promover uma zona de localização 

empresarial na freguesia da Benedita, junto a Quinta da Serra, com cerca de 160 ha, 

parcialmente inserida no PNSAC, podendo ser atravessada pelo corredor do sub-eixo. A 

área relativa a esta zona de localização empresarial não se encontra ainda totalmente 

definida, de acordo com as informações prestadas à equipa.  

 

Neste caso, como referido no capítulo relativo aos Planos Especiais de Ordenamento do 

Território, o POAP do PNSAC encontra-se presentemente em processo de revisão, com 
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alterações previstas para a nova carta de ordenamento de ocupação do solo. Contudo, tanto 

a aprovação do novo Plano de Ordenamento do PNSAC, como da área empresarial (caso 

as intenções manifestadas venham a concretizar-se), com a respectiva alteração em Carta 

de Ordenamento do PDM, actualmente em revisão, serão sempre posteriores à finalização 

dos trabalhos correspondentes ao EIA.  

 

Esta zona de localização empresarial encontra correspondência com a estratégia de 

desenvolvimento definida no PDM de Alcobaça que, como já referido, classifica a Benedita 

como um dos principais centros industriais do município, importante para a estruturação do 

território concelhio e da rede urbana que então foi definida e hierarquizada em torno de 

Alcobaça, com a Benedita a destacar-se no segundo nível hierárquico de desenvolvimento 

(o PDM define de forma clara como objectivo a criação de condições vantajosas de 

disponibilização de espaço industrial na área da Benedita). 

 

O sub-eixo 1.3.2 (alternativas SC e SD) desenvolve-se no concelho de Alcobaça, 

atravessando apenas uma classe de solo urbano (espaço urbano) e uma classe de solo 

rural (espaço agrícola). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a dois núcleos: Moita do Poço (km 7+400) e 

Carvalhal (km 10+000). Tratam-se de áreas com alguma ocupação, a primeira a nascente 

da EN1, também no PNSAC e a segunda a poente da EN1, a cerca de 1,5 km de Turquel. 

 

O solo rural, com classificação no corredor do sub-eixo de espaço agrícola, encontra-se 

parcialmente inserido na área do PNSAC. Saliente-se a estratégia de desenvolvimento 

enunciada no PDM deste concelho para o espaço agrícola. 

 

O eixo 1.5 (alternativas SE e SF) desenvolve-se no concelho de Alcobaça, atravessando tal 

como o sub-eixo 1.3.2, apenas uma classe de solo urbano (espaço urbano) e uma classe de 

solo rural (espaço agrícola). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde aos mesmos dois núcleos caracterizados para o 

sub-eixo 1.3.3 (tendo o mesmo ponto de partida, o sub-eixo 1.3.1, desenvolvem-se muito 

próximos, apesar de apresentarem extensões diferentes): Moita do Poço (km 0+600) e 

Carvalhal (km 3+000). 
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O solo rural, com ocupação no corredor do sub-eixo de espaço agrícola, encontra-se 

inserido na sua quase totalidade na área do PNSAC. 

 

 
4.12.3.5.1.2 Zona de Ligação 

 

Uma leitura dos Quadros 4.12.9 e 4.12.10 e dos Desenhos n.º 16.4 e 16.5 permite verificar, 

relativamente às classes de espaço do PDM  de Alcobaça (o único concelho atravessado 

pelas alternativas da Zona de Ligação) atravessadas pela LAV, que: 

 

- A ocupação de solo urbano no corredor de 400 m em análise refere-se apenas a espaço 

urbano e espaço urbanizável, destacando-se, no primeiro caso, o sub-eixo 2.2.2 e, no 

segundo, o eixo 2.10. As classes espaço industrial, espaço industrial proposto e 

estrutura ecológica não registam, portanto, área ocupada na Carta de Ordenamento; 

- Relativamente ao espaço urbano, todas as alternativas estudadas vão afectar espaço 

assim classificado, destacando-se as alternativas LC (27,6 ha) e LD (20,2 ha); 

- O espaço urbanizável é afectado pelas alternativas LB (6,4 ha), LC (0,8 ha), LA e LD 

(0,2 ha); 

- No que se refere ao solo rural, apenas é afectada a classe espaço agrícola, em todas as 

alternativas, destacando-se a LC (272,7 ha). 
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Quadro 4.12.9 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote – Zona de Ligação (ha), no corredor dos 400 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixos/ 
Sub-eixos Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

2.1.1 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 

2.1.2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 

2.2.1 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 

2.2.2 20,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,9 0,0 

2.3.1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 

2.8.1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 

2.8.2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,8 0,0 

2.9 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,5 0,0 

2.10 8,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

 

Quadro 4.12.10 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote - Zona de Ligação (ha), no corredor dos 400 m 
Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 

Eixos/ 
Sub-eixos Espaço Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço Agrícola
Espaço 

Florestal 

LA 8,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,4 0,0 

LB 8,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,1 0,0 

LC 27,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272,7 0,0 

LD 20,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,5 0,0 

LE 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,9 0,0 

LF 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,6 0,0 
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As áreas de espaço urbano atravessado são elencadas por eixo/sub-eixo e por alternativa 

no Quadro 4.12.11, de acordo com a classificação hierárquica definida pelo respectivo PDM.  

 
Quadro 4.12.11 - Áreas de espaço urbano atravessado, por eixo/sub-eixo e por alternativa, de acordo 

com a classificação definida pelo respectivo PDM 
Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativa(s)  Concelho 
Descrição/Classificação 

2.1.1 LA Alcobaça 
Charneca, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V 

2.1.2 LA Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.1.2 LA Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.2.1 LC Alcobaça 
Charneca, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V 

2.2.2 LC Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.2.2 LC Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.2.2 LC Alcobaça 
Ataija de Baixo, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.3.1 LD Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.3.1 LD Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.3.1 LD Alcobaça 
Ataija de Baixo, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.8.1 LE, LF Alcobaça 
Charneca, classificado na hierarquia de espaços urbanos do PDM 

como nível V 

2.8.2 LE Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.8.2 LE Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.9 LF Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.9 LF Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.10 LB Alcobaça 
Ataija de Baixo, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.10 LB Alcobaça 
Lagoa do Cão, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.10 LB Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 
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O sub-eixo 2.1.1 (alternativa LA) atravessa duas classes de solo urbano (espaço urbano e 

espaço urbanizável). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde à periferia do perímetro urbano de Charneca 

(km 0+000). Trata-se de uma área com pouca ocupação, a poente da EN1. Regista também 

uma pequena área de espaço urbanizável, de 0,2 ha, na continuidade do espaço urbano, 

mesmo junto da EN1. 

 

Todo o restante corredor do sub-eixo atravessa espaço agrícola. Para este sub-eixo e para 

todos os restantes sub-eixos e eixos da Zona de Ligação, relevem-se as orientações de 

desenvolvimento estratégico elencadas no PDM deste concelho para o espaço agrícola 

referidas na caracterização do sub-eixo 1.1.4. 

 

O sub-eixo 2.1.2 inicia-se no final do sub-eixo 2.1.1 (alternativa LA), atravessando apenas 

uma classe de solo urbano (espaço urbano). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a dois núcleos: Lagoa do Cão (km 4+000) e 

Casal do Rei (km 5+000). Tratam-se de áreas com pouca ocupação urbana, ambas a 

poente da EN1. O atravessamento do sub-eixo não causa interferência com a classe de 

espaço. 

 

O sub-eixo 2.2.1 (alternativas LC e LD) apresenta uma caracterização idêntica ao sub-eixo 

2.1.1, em virtude de apresentarem praticamente a mesma extensão e a mesma ocupação 

ao nível do corredor.  

 

O sub-eixo 2.2.2 inicia-se no final do sub-eixo 2.2.1 (alternativa LC), atravessando 

atravessa duas classes de solo urbano (espaço urbano e espaço urbanizável). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a três núcleos: Lagoa do Cão (km 4+000), Casal 

do Rei (km 4+700). Os dois primeiros já foram caracterizados. Ataija de Baixo (km 5+800), a 

poente da EN1, tem igualmente uma ocupação urbana residual e o atravessamento do sub-

eixo não causa interferência com a classe de espaço. 
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O sub-eixo 2.3.1 inicia-se no final do sub-eixo 2.2.1 (alternativa LD) e atravessa uma classe 

de solo urbano (espaço urbano). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde aos mesmos três núcleos caracterizados para o 

sub-eixo 2.2.2: Lagoa do Cão (km 1+500), Casal do Rei (km 2+300) e Ataija de Baixo (km 

3+200). O atravessamento em Lagoa do Cão não causa interferência com a classe de 

espaço. 

 

O sub-eixo 2.8.1 (alternativas LB, LE e LF) atravessa apenas uma classe de solo urbano 

(espaço urbano), que corresponde à periferia do perímetro urbano de Charneca (km 2+000), 

numa área de apenas 0,2 ha. O atravessamento não causa interferência com a classe de 

espaço. 

 

O sub-eixo 2.8.2 inicia-se no final do sub-eixo 2.8.1 (alternativa LE) e atravessa dois 

núcleos já caracterizados: Lagoa do Cão (km 5+700) e Casal do Rei (km 6+800), numa área 

de apenas 0,2 ha. O atravessamento também não causa interferência com a classe de 

espaço. 

 

O eixo 2.9 inicia-se no final do sub-eixo 2.8.1 (alternativa LF) e atravessa os mesmos dois 

núcleos: Lagoa do Cão (km 3+000) e Casal do Rei (km 4+100). 

 

O eixo 2.10 inicia-se no final do sub-eixo 2.8.1 (alternativa LB) e atravessa os mesmos três 

núcleos do sub-eixo 2.2.2 e do sub-eixo 2.3.1: Lagoa do Cão (km 3+200), Casal do Rei (km 

3+700) e Ataija de Baixo (km 5+000). O atravessamento em Lagoa do Cão e Ataija de Baixo 

não causa interferência com a classe de espaço. 

 

No cômputo geral, verifica-se que a caracterização efectuada para o espaço urbano 

atravessado no concelho de Alcobaça no sub-troço Sul não difere grandemente da Zona de 

Ligação. Também aqui são atravessados vários perímetros urbanos caracterizados pela 

predominância de habitação dispersa, prevendo-se no respectivo regulamento a edificação 

nestas áreas visando o preenchimento de espaços intersticiais ou de remate de malhas 

urbanas. Contudo, a ocupação urbana actual não é significativa na generalidade dos 

perímetros caracterizados e, por outro lado, estes estão hierarquizados no último nível de 

espaços urbanos do PDM de Alcobaça. 
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4.12.3.5.1.3 Sub-troço Norte 

 

Uma leitura dos Quadros 4.12.12 e 4.12.13 e dos Desenhos n.º 16.5 a 16.9 permite verificar, 

relativamente às classes de espaço dos PDM atravessadas pela LAV, que: 

 

- O espaço urbano destaca-se claramente como a classe de espaço de solo urbano com 

maior área atravessada, designadamente as alternativas NE (292,5 ha) e NF (287,7 ha), 

devido sobretudo ao sub-eixo 2.2.4, que atravessa uma das áreas mais urbanizadas de 

todo o território em estudo; 

- O espaço urbanizável não apresenta diferenças relevantes entre alternativas, com a 

excepção da alternativa NE (57,3 ha); 

- Para o espaço industrial, igualmente atravessado por todas as alternativas destaquem-

se as alternativas NC (15,6 ha) e ND (14,2 ha); 

- Relativamente ao espaço industrial proposto, são as alternativas NC (89,0 ha) e ND 

(85,3 ha) com maior área de atravessamento; 

- A estrutura ecológica tem a mesma área atravessada (3,4 ha) em todas as alternativas. 

Pombal é o único concelho atravessado pela LAV com espaço classificado como 

estrutura ecológica. Todas as alternativas em estudo não interferem directamente, em 

nenhuma das situações com esta classe de espaço de solo urbano; 

- No que se refere ao solo rural, verificam-se ocupações mais relevantes, em termos de 

área, de espaço florestal, designadamente nas alternativas NB (1662,6 ha) e NA (1647,1 

ha); 

- Mas também de espaço agrícola (destacando-se a alternativa NF, com 1092,2 ha); 

- A indústria extractiva é atravessada pelas alternativas NA, NB, NC e ND (31,8 ha). 

- Todos os sub-eixos que constituem as seis alternativas em análise atravessam 

directamente as três classes espaciais de solo rural enunciadas. 
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Quadro 4.12.12 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), de 

acordo com o zonamento previsto para o Lote - sub-troço Norte (ha), no corredor dos 400 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 
Eixos/ 

Sub-eixos 
Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

2.1.3 12,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 266,5 21,7 

2.1.4 25,8 0,0 2,6 32,9 0,0 0,0 0,0 105,8 577,5 

2.1.5 19,2 0,0 4,1 29,0 0,0 0,0 0,0 86,6 291,4 

2.1.6 27,1 0,0 1,4 3,7 0,0 0,0 0,0 52,2 283,2 

2.2.3 67,5 39,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 203,7 61,1 

2.2.4 166,6 2,3 9,6 13,7 0,0 0,0 0,0 577,4 466,8 

2.3.2 62,7 8,6 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 333,4 59,9 

2.4.1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 68,2 

2.4.2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 105,1 

2.5.1 27,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 344,7 

2.5.2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 130,6 

2.5.3 42,7 15,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 137,7 296,7 

2.7 107,7 0,0 10,1 56,3 0,0 0,0 0,0 118,7 456,3 

2.11 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 71,5 
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Quadro 4.12.13 - Área total atravessada de solo urbano e de solo rural por classe de espaço, para cada uma das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote – sub-troço Norte (ha), no corredor dos 400 m 

Solo Urbano (ha) Solo Rural (ha) 
Eixos/ 

Sub-eixos 
Espaço 
Urbano 

Espaço 
Urbanizável 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Industrial 
Proposto 

Estrutura 
Ecológica 

Espaço 
Verde/Natural 

Indústria 
Extractiva 

Espaço 
Agrícola 

Espaço 
Florestal 

NA 142,6 26,3 8,1 65,6 3,4 0,0 31,8 694,0 1647,1 

NB 140,5 33,3 6,7 61,9 3,4 0,0 31,8 662,6 1662,6 

NC 224,5 26,3 15,6 89,0 3,4 0,0 31,8 706,9 1525,9 

ND 222,4 33,3 14,2 85,3 3,4 0,0 31,8 675,5 1541,4 

NE 292,5 57,3 9,6 18,4 3,4 0,0 0,0 962,5 997,9 

NF 287,7 26,2 9,6 18,4 3,4 0,0 0,0 1092,2 996,7 
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As áreas de espaço urbano atravessado são elencadas por eixo/sub-eixo e por alternativa 

no Quadro 4.12.14, de acordo com a classificação hierárquica definida pelo respectivo PDM.  

 
Quadro 4.12.14 - Áreas de espaço urbano atravessado, por eixo/sub-eixo e por alternativa, de acordo 

com a classificação definida pelo respectivo PDM 

Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativa(s) Concelho 
Descrição/Classificação 

2.1.3 NA, NB, NC, ND Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

2.1.3 NA, NB, NC, ND Alcobaça 
Cadoiço, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.1.3 NA, NB, NC, ND Alcobaça 
Aljubarrota, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível IV 

2.1.3 NA, NB, NC, ND Alcobaça 
Chãos, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.1.4 NA, NB Leiria 

A do Barbas/Campos, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.1.4 NA, NB Leiria 

Cerca, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.1.4 NA, NB, NC, ND Alcobaça 
Melvoa, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível V 

2.1.5 NA, NB, NC, ND Leiria 

Regueira de Pontes, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.1.5 NA, NB, NC, ND 
Marinha 

Grande 

Albergaria, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como Espaços Urbanos/Ocupação Actual 

2.1.5 NA, NB, NC, ND Leiria 

Barreiros, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.1.6 NA, NC Leiria 

Bidoeira de Cima, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.1.6 NA, NC Leiria 

Texugueira, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.1.6 NA, NC Leiria 

Colónia Agrícola dos Milagres, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 
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Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativa(s) Concelho 
Descrição/Classificação 

2.2.3 NE Alcobaça 
Ataija de Cima, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

2.2.3 NE Alcobaça 
Casal de Santa Teresa, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V 

2.2.3 NE Porto de Mós 
Pedreiras, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível III 

2.2.3 NE Porto de Mós 
Tremoceira/Cabeço do Rocho, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V 

2.2.3 NE Porto de Mós 
Outeiro/Covão, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

2.2.4 NE, NF Porto de Mós 
Lameiros/Fonte do Oleiro, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V 

2.2.4 NE, NF Batalha 
Arergões, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível III 

2.2.4 NE, NF Batalha 

Perulhal/Quinta do Franco, na proximidade da sede de 

concelho, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível III 

2.2.4 NE, NF Batalha 
Garruchas, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível III 

2.2.4 NE, NF Batalha 
Alcaidaria, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível III 

2.2.4 NE, NF Batalha 
Terrucha, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como nível III 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Morões, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Touria, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Azabucha, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Santa Eufémia, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Boavista, classificado na hierarquia de espaços urbanos do 

PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 
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Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativa(s) Concelho 
Descrição/Classificação 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Figueiras, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Ramalheira, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como Espaço Urbano – Áreas Habitacional ou 

Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Bidoeira de Baixo, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.2.4 NE, NF Leiria 

Bidoeira de Cima, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.3.2 NF Alcobaça 
Casal do Rei, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

2.3.2 NF Alcobaça 
Ataija de Baixo, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível V 

2.3.2 NF Porto de Mós 
Ataíja de Cima, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como nível III 

2.3.2 NF Porto de Mós 
Pedreiras, classificado na hierarquia de espaços urbanos 

do PDM como nível III 

2.3.2 NF Porto de Mós 
Tremoceira/Cabeço do Rocho, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como nível V 

2.4.1 NE, NF Pombal 
Vale da Cruz, classificado na hierarquia de áreas urbanas 

do PDM como nível V 

2.4.1 NE, NF Pombal 
Vale do Salgueiro, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.4.2 NA, NC, NE, NF Pombal 
Alto dos Mendes, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.4.2 NA, NC, NE, NF Pombal 
Regato dos Mendes, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.5.1 NB, ND Leiria 

Bidoeira de Cima, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.5.1 NB, ND Leiria 

Casais da Bidoeira, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.5.1 NB, ND Pombal 
Carnide de Cima, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível IV 
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Localização 

Eixo/ 
sub-eixo 

Alternativa(s) Concelho 
Descrição/Classificação 

2.5.2 NB, ND Pombal 
Vale do Salgueiro, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.5.2 NB, ND Pombal 
Outeirada, classificado na hierarquia de áreas urbanas do 

PDM como nível V 

2.5.2 NB, ND Pombal 
Alto dos Mendes, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.5.2 NB, ND Pombal 
Regato dos Mendes, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Crespos, classificado na hierarquia de áreas urbanas do 

PDM como nível V 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Sazes, classificado na hierarquia de áreas urbanas do PDM 

como nível V 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Barros da Paz/Paz, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Almagreira, classificado na hierarquia de áreas urbanas do 

PDM como nível III 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Cavadinha, classificado na hierarquia de áreas urbanas do 

PDM como nível V 

2.5.3 
NA, NB, NC, ND, 

NE, NF 
Pombal 

Regato dos Mendes, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.7 NC, ND Leiria 

A do Barbas/Campos, classificado na hierarquia de 

espaços urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.7 NC, ND Leiria 

Telheiro/Venda, classificado na hierarquia de espaços 

urbanos do PDM como Espaço Urbano – Áreas 

Habitacional ou Residencial 

2.11 NA, NC Pombal 
Vale do Salgueiro, classificado na hierarquia de áreas 

urbanas do PDM como nível V 

2.11 NA, NC Pombal 
Vale da Cruz, classificado na hierarquia de áreas urbanas 

do PDM como nível V 

 

O sub-eixo 2.1.3 (alternativas NA, NB, NC e ND) desenvolve-se nos concelhos de Alcobaça 

e de Porto de Mós, atravessando duas classes de solo urbano (espaço urbano e espaço 

urbanizável) e três classes de solo rural (indústria extractiva, espaço agrícola e espaço 

florestal). 
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O espaço urbano atravessado corresponde a quatro núcleos no concelho de Alcobaça: 

Casal do Rei (km 5+000), Cadoiço (km 8+000), Aljubarrota (km 8+400) e Chãos (km 

10+000). O atravessamento em Casal do Rei e Chãos não causa interferência com a classe 

de espaço. Na proximidade de Cadoiço, trata-se de uma área com uma ocupação urbana 

pouco significativa.  

 

O atravessamento do corredor do sub-eixo na periferia do perímetro urbano de Aljubarrota, 

classificado na hierarquia do PDM como espaço urbano de nível IV, numa área marcada 

pelo povoamento disperso mas particularmente denso, regista igualmente a passagem por 

espaço urbanizável (11,0 ha). 

 

A estratégia de desenvolvimento do PDM destaca como um dos grandes objectivos “ganhar 

dimensão urbana e promover e dinamizar o desenvolvimento de funções terciárias”, 

fomentando as acessibilidades e interdependências entre a sede de concelho e os 

aglomerados envolventes (entre os quais Aljubarrota), visando dar coerência de espaço de 

uma aglomeração urbana de pequena dimensão. 

 

O corredor do sub-eixo atravessa espaço classificado como indústria extractiva num total de 

31,8 ha (Km 11+000 a 12+300), entre Castanheira e Juncal (único atravessamento de 

indústria extractiva em toda a extensão do sub-troço Norte) numa das mais importantes 

áreas assim definida no PDM de Porto Mós. O sub-eixo desenvolve-se num território em que 

a actividade de extracção de inertes é uma actividade económica relevante no concelho. 

Trata-se de uma área de caulinos de grande dimensão (argilas vermelhas ocorrendo na 

plataforma sedimentar detrítica), identificada no PDM como a mais importante área de 

extracção de inertes do concelho, revestindo-se de um alto valor económico, devido à sua 

escassez a nível nacional, de acordo com os Serviços de Fomento Mineiro. O mesmo PDM 

identifica no Relatório Final, como um dos objectivos de planeamento a exploração do 

recurso argila com vista a alimentar a actividade industrial que se apoia nesta matéria-prima 

(a indústria cerâmica e as que se dedicam ao fabrico da telha e do tijolo apresentavam, no 

momento de realização do PDM, um papel fundamental no sector secundário do concelho). 

Trata-se, portanto, de uma importante área para a estratégia económica concelhia. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço agrícola, 

sobretudo no concelho de Alcobaça. Para este sub-eixo e para todos os restantes sub-eixos 

e eixos do sub-troço Norte com passagem por Alcobaça, relevem-se as orientações de 
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desenvolvimento estratégico elencadas no PDM deste concelho para o espaço agrícola 

referidas na caracterização do sub-eixo 1.1.4 (sub-troço Sul). 

 

O sub-eixo 2.1.4 (alternativas NA e NB) desenvolve-se nos concelhos de Porto de Mós, 

Alcobaça, Marinha Grande e Leiria, atravessando três classes de solo urbano (espaço 

urbano, espaço industrial e espaço industrial proposto) e duas classes de solo rural (espaço 

agrícola e espaço florestal). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a três núcleos: Melvoa, no concelho de 

Alcobaça (km19+800) e A-do-Barbas/Campos (km 20+200) e Cerca (km 22+400), no 

concelho de Leiria.  

 

O atravessamento em Melvoa acontece na área menos densificada do perímetro urbano, 

mesmo no limite do concelho. 

 

Em A-do-Barbas/Campos, também na proximidade do limite do concelho, neste caso de 

Leiria, o atravessamento é igualmente na periferia do perímetro urbano, numa zona pouco 

densificada, a poente do espaço de maior ocupação urbana. Trata-se de um núcleo urbano 

com alguma dimensão no contexto concelhio, com uma extensão de cerca de 1.400 m numa 

orientação sudoeste-nordeste, até à proximidade da Fábrica de Cimentos de Maceira. 

 

Cerca encontra-se na proximidade de uma importante área de espaço industrial proposto, 

que se estende, a nascente, até junto da Fábrica de Cimentos de Maceira. 

 

Com efeito, a área na proximidade da Fábrica de Cimentos de Maceira, um dos territórios 

com maior afectação de espaço industrial (sobretudo proposto, de acordo com o respectivo 

PDM) de todos os eixos/sub-eixos em estudo, será parcialmente atravessada pelo sub-eixo 

2.1.4, entre Campos e Martingança. Trata-se, também, de espaço periférico no contexto da 

área de expansão industrial prevista para este território.  

 

Importa referir que o PDM destaca a relevância da formação de uma reserva de solo 

municipal que permita fazer face às iniciativas de solo para, entre outras actividades, a 

indústria. 
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O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído sobretudo por espaço florestal, 

principalmente no concelho de Leiria (cujo Regulamento destina à produção de material 

lenhoso, resinas e outros produtos florestais, tendo ainda como fim assegurar a correcção 

das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos, permitindo a sua 

recuperação funcional e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da paisagem). 

 

O sub-eixo 2.1.5 (alternativas NA, NB, NC e ND) desenvolve-se nos concelhos de Marinha 

Grande e Leiria, atravessando três classes de solo urbano (espaço urbano, espaço industrial 

e espaço industrial proposto) e duas classes de solo rural (espaço agrícola e espaço 

florestal). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a três núcleos: Albergaria, no concelho de 

Marinha Grande (km 29+500) e Barreiros (km 35+100) e Regueiro de Pontes (km 37+200), 

no concelho de Leiria. Os três atravessamentos correspondem a situações na periferia do 

perímetro urbano, em áreas que registam pouca ocupação no contexto dos perímetros 

urbanos em que se inserem. 

 

A sudoeste de Regueira de Pontes, encontra-se uma área classificada com espaço 

industrial (com um atravessamento de 4,1 ha) com expansão prevista (29 ha atravessados 

pelo sub-eixo). A política de apoio ao desenvolvimento económico definida pelo PDM refere-

se ao loteamento industrial de Regueira de Pontes como uma área a expandir e a tratar, 

urbanística e paisagisticamente, no sentido de melhorar a respectiva imagem urbana. Trata-

se, contudo, de uma zona industrial de dimensão reduzida quando enquadrada com as 

restantes definidas pelo PDM e ficará, na sua totalidade, sob o viaduto que atravessará o 

Rio Lis, na Vala dos Barreiros. 

 

Tal como no sub-eixo 2.1.4, o solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído sobretudo 

por espaço florestal, designadamente no concelho de Leiria. 

 

O sub-eixo 2.1.6 (alternativas NA e NC) desenvolve-se nos concelhos de Leiria e de 

Pombal, atravessando, tal como os dois sub-eixos que o antecedem, as mesmas classes de 

solo urbano e de solo rural. 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a três núcleos, todos no concelho de Leiria: 

Colónia Agrícola dos Milagres (km 42+100), Texugueira (km 43+800) e Bidoeira de Cima 
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(km 46+000). Nos dois primeiros casos, os atravessamentos correspondem a situações na 

periferia do perímetro urbano. Relativamente a Bidoeira de Cima, a passagem do sub-eixo 

no núcleo urbano, que registou um crescimento assinalável na última década, interfere com 

a área mais densificada e densamente povoada do perímetro urbano), a que corresponde a 

maioria do espaço urbano afectado pelo sub-eixo. Trata-se de um núcleo urbano de alguma 

dimensão populacional (veja-se o capítulo 4.13) e relevante no contexto urbano do concelho 

de Leiria. 

 

O corredor do sub-eixo atravessa uma pequena área classificada como espaço industrial 

(1,4 ha) e outra de espaço industrial proposto (3,7 ha), a norte de Texugueira, junto ao km 

44+600, não destacada na estratégia de desenvolvimento económico definida pelo PDM.  

 

Tal como nos sub-eixos anteriores, o solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído 

sobretudo por espaço florestal, designadamente no concelho de Leiria. 

 

O sub-eixo 2.2.3 (alternativa NE) desenvolve-se nos concelhos de Alcobaça e de Porto de 

Mós, atravessando, espaço urbano, espaço urbanizável, espaço industrial proposto (solo 

urbano) e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a cinco perímetros: Ataija de Cima (km 7+200) e 

Casal de Santa Teresa (km 9+000), em Alcobaça e Outeiro/Covão (km 12+000), Pedreiras 

(km 12+600) e Tremoceira/Cabeço do Rocho (km 13+000), em Porto de Mós. 

 

Os atravessamentos do corredor do sub-eixo nos núcleos de Alcobaça desenvolvem-se em 

áreas periféricas do perímetro urbano, pouco densificadas, em áreas contíguas, em ambos 

os casos, o espaço urbanizável. 

 

Mais a norte, dos atravessamentos nos perímetros urbanos de Porto de Mós importa relevar 

o caso de Pedreiras, a poente da EN1, que assume maior importância na hierarquia de 

espaços urbanos do respectivo PDM (aglomerado urbano terciário de nível III), cujo 

crescimento está intimamente ligado à actividade industrial desta localidade. O 

atravessamento não causa interferência com a classe de espaço. 

 

A norte (km 15+500), no final do sub-eixo, o corredor atravessa espaço industrial proposto 

(4,7 ha), mas o atravessamento não causa interferência com a classe de espaço. 
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O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal, 

sobretudo no concelho de Porto de Mós. 

 

O sub-eixo 2.2.4 (alternativas NE e NF) desenvolve-se nos concelhos de Porto de Mós, 

Batalha, Leiria e Pombal, atravessando, com a excepção da estrutura ecológica, todas as 

restantes classes de espaço do solo urbano e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a quinze perímetros: Lameiros/Fonte do Oleiro, 

(km 18+000) em Porto de Mós; Arergões (km 20+000), Perulhal/Quinta do Franco, (km 

21+200), Garruchas (km 22+600), Alcaidaria (km 23+600) e Terrucha (km 24+600), em 

Batalha; Mourões (km 28+600), Touria (km 31+000), Azabucha (km 33+700), Santa Eufémia 

km 35+100), Boavista (km 37+000), Figueiras (km 39+300), Ramalheira (km 40+400), 

Bidoeira de Baixo (km 42+300) e Bidoeira de Cima (km 44+000), em Leiria. Atravessa, no 

total, 166,6 ha de espaço urbano. 

 

Trata-se do sub-eixo de maior extensão de todo o Lote em estudo, atravessando uma área 

com vários núcleos urbanos também marcados genericamente pela habitação dispersa, 

pouco densificados. Face ao conjunto de atravessamentos do corredor do sub-eixo 

caracterizados, releve-se em particular a passagem pelos núcleos urbanos de Batalha e 

Bidoeira de Baixo e Bidoeira de Cima, em Leiria 

 

No caso do concelho da Batalha, a passagem da LAV no território intra-concelhio, numa 

área de povoamento disperso, poderá criar um efeito barreira entre a sede de concelho e as 

restantes localidades/núcleos urbanos. O atravessamento dos perímetros urbanos 

enunciados tem reflexos na estratégia de desenvolvimento consignada no PDM, que releva, 

por um lado, a importância da concentração da população nos aglomerados urbanos como 

um dos objectivos globais, no sentido de minimizar a tendência de dispersão que se 

observava aquando da sua realização e, por outro, na estabilidade e reforço da rede urbana 

concelhia. Por outro lado, o corredor do sub-eixo poderá interferir com área para onde está 

previsto o alargamento do perímetro urbano das localidades de Fontes e Arergões. Este 

“efeito barreira”, mesmo minimizado pelo restabelecimento previsto das acessibilidades 

rodoviárias (veja-se o capítulo 4.13 – sócio-economia) é discordante da estratégia definida 

pelo PDM. 
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Relativamente a Bidoeira de Cima, releve-se a caracterização já efectuada para o sub-eixo 

2.1.6 que, pela proximidade do sub-eixo 2.2.4, não regista diferenças significativas. 

 

Em Bidoeira de Baixo, o corredor do sub-eixo atravessa uma área densificada, na zona 

poente do perímetro urbano. À semelhança de Bidoeira de Cima, Bidoeira de Baixo registou 

igualmente um crescimento urbano relevante nos últimos anos. 

 

Refira-se ainda que, em Porto de Mós, de acordo com informação prestada pela autarquia 

municipal, prevê-se, no decorrer do processo de revisão do PDM, a expansão de área 

urbana em espaço atravessado pelo corredor do sub-eixo, junto de Fonte do Oleiro, no norte 

do concelho. 

 

O espaço industrial do corredor do sub-eixo encontra-se na continuidade, a norte,, do 

perímetro urbano de Morões, em Leiria, mas o atravessamento não causa interferência com 

a classe de espaço.  

 

Mais a norte, na continuidade do perímetro urbano de Ramalheira, encontra-se o espaço 

industrial proposto do sub-eixo (13,7 ha), parte integrante da Zona Industrial de Pousos. 

Aplica-se a mesma caracterização desenvolvida para Regueira de Pontes, no sub-eixo 2.1.5 

no que se refere ao enquadramento estabelecido pelo PDM para esse espaço industrial 

proposto (a política de apoio ao desenvolvimento económico definida pelo PDM refere-se ao 

loteamento industrial de Pousos como uma área a expandir e a tratar, urbanística e 

paisagisticamente, no sentido de melhorar a respectiva imagem urbana). 

 

Dada a sua extensão, o solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído por extensões 

significativas de espaço agrícola e espaço florestal. 

 

O sub-eixo 2.3.2 (alternativa NF) desenvolve-se nos concelhos de Alcobaça e de Porto de 

Mós, atravessando três classes de solo urbano (espaço urbano, espaço urbanizável e 

espaço industrial proposto e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a cinco perímetros: Casal do Rei (km 2+200), 

Ataija de Baixo (km 3+000) e Ataija de Cima (km 5+000), em Alcobaça e Pedreiras (km 

9+200) e Tremoceira/Cabeço do Rocho (km 10+800), em Porto de Mós, todos já 

anteriormente caracterizados. 
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O espaço urbanizável atravessado pelo corredor (8,6 ha) é contíguo ao perímetro urbano de 

Ataija de Baixo, não causa o sub-eixo interferência com a classe de espaço. 

 

No final do sub-eixo, o corredor atravessa o mesmo espaço industrial proposto (4,7 ha) 

caracterizado para o sub-eixo 2.2.3. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço agrícola 

sobretudo no concelho de Alcobaça. 
 

O sub-eixo 2.4.1 (alternativas NE e NF) desenvolve-se no concelho de Pombal, 

atravessando apenas espaço urbano (solo urbano) e espaço agrícola e espaço florestal 

(solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde aos perímetros de Vale da Cruz (km 0+100) e 

Vale do Salgueiro (km 0+900). Tratam-se de duas pequenas áreas com pouca ocupação 

urbana. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal. 
 

O sub-eixo 2.4.2 (alternativas NC, NE e NF), na continuidade do sub-eixo anterior, 

desenvolve-se no concelho de Pombal. Atravessa, também, apenas espaço urbano (solo 

urbano) e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde aos perímetros de Alto dos Mendes (km 4+200) 

e Regato dos Mendes (km 5+100). Tratam-se igualmente de duas pequenas áreas com 

pouca ocupação urbana. 

 

Também o solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço 

florestal. 

 

O sub-eixo 2.5.1 (alternativas NB e ND) desenvolve-se nos concelhos de Leiria e de 

Pombal, atravessando duas classes de solo urbano (espaço urbano e espaço urbanizável e 

espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 
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O espaço urbano atravessado corresponde a três perímetros: Bidoeira de Cima (km 5+900) 

e Casais da Bidoeira (km 8+500), em Leiria e Carnide de Cima (km 9+100), em Pombal.  

 

O atravessamento em Casais da Bidoeira e em Carnide de Cima refere-se a área de 

habitação dispersa, pouco ocupadas urbanisticamente. Bidoeira de Cima foi já 

caracterizada, mas no caso do corredor de atravessamento do sub-eixo 2.5.1 importa 

relevar que se trata do limite poente do perímetro urbano, numa área com uma ocupação 

urbanística pouco significativa, com espaço urbanizável contíguo. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal. 

 

Na continuidade do sub-eixo 2.5.1, o sub-eixo 2.5.2 (alternativas NB e ND) desenvolve-se 

no concelho de Pombal, atravessando apenas espaço urbano (solo urbano) e espaço 

agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a quatro perímetros: Outeirada (km 10+200), 

Vale do Salgueiro (km 11+100), Alto dos Mendes (km 13+100) e Regato dos Mendes (km 

14+000), já caracterizados, com a excepção de Outeirada. Trata-se, neste caso, de uma 

área de pequena dimensão não interferida pelo sub-eixo. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal. 

 

O sub-eixo 2.5.3 (alternativas NA, NB, NC, ND, NE e NF) desenvolve-se no concelho de 

Pombal, atravessando três classes de solo urbano (espaço urbano, espaço urbanizável e 

estrutura ecológica) e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a seis perímetros: Regato dos Mendes (km 

14+000), Crespos (km 15+000), Cavadinha (km 17+100), Sazes (km 18+500), Barros da 

Paz/Paz (km 20+000) e Almagreira (km 24+800). 

 

Regato dos Mendes foi já caracterizado. Das restantes povoações, assinale-se o 

atravessamento do corredor do sub-eixo por Barros da Paz/Paz (nível IV da hierarquia dos 

espaços urbanos do PDM), no limite nascente do perímetro urbano, contíguo ao espaço 

urbanizável do sub-eixo. Não se observando interferência pelo sub-eixo, trata-se no entanto 

de uma área com significativa ocupação urbana, ao contrário dos restantes perímetros 
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urbanos atravessados pelo corredor do sub-eixo. Ainda assim, saliente-se que o perímetro 

urbano de Almagreira, correspondendo a uma área com pouca ocupação urbana, encontra-

se no nível III da hierarquia de espaços urbanos do PDM. 

 

O corredor do sub-eixo atravessa a única área classificada com estrutura ecológica (área 

verde, correspondente ao espaço urbano utilizado como recreio, lazer e desporto) de todo o 

Lote em estudo na proximidade de Assanha da Paz, a nascente do perímetro urbano e do 

espaço urbanizável, não interferindo com a classe de espaço. 

 

O solo rural atravessado pelo sub-eixo é constituído maioritariamente por espaço florestal. 

 

O eixo 2.7 (alternativas NC e ND) desenvolve-se nos concelhos de Porto de Mós, Leiria e 

Marinha Grande, atravessando três classes de solo urbano (espaço urbano, espaço 

industrial e espaço industrial proposto) e espaço agrícola e espaço florestal (solo rural). 

 

O espaço urbano atravessado corresponde a dois perímetros: A do Barbas/Campos (km 

7+000) e Telheiro/Venda (km 9+500), ambos em Leiria. No primeiro caso, trata-se de um 

perímetro urbano na proximidade da Fábrica de Cimentos de Maceira, bastante densificado, 

entre duas áreas de espaço industrial proposto. No segundo caso, trata-se de um perímetro 

urbano de grande dimensão, que se estende do km 9+500 ao km 12+000, numa área de 

significativa ocupação urbana, de maior densidade a partir do km 10+200. 

 

O corredor do eixo atravessa uma área classificada como espaço industrial que se inicia no 

final do perímetro urbano de Telheiro/Venda, de 10,1 ha. 

 

A área onde está localizada a Fábrica de Cimentos de Maceira, um dos territórios com maior 

afectação de espaço industrial proposto (de acordo com o respectivo PDM) de todo o Lote 

em estudo, será atravessada pelo eixo, na proximidade de Campos, como referido. O 

atravessamento do corredor do eixo interfere directamente com a zona de expansão da 

Fábrica e áreas cativas e de reserva para a indústria extractiva (veja-se a este propósito a 

caracterização desenvolvida no ponto 4.12.5.3 – Recursos Geológicos - Servidões e 

restrições de utilidade pública). 

 

A política de apoio ao desenvolvimento económico definida pelo PDM integra o perímetro 

industrial de Maceira (indústria extractiva e indústria diferenciada) numa das acções a 
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desenvolver (criação de outras zonas ou loteamentos industriais e tratamento urbanístico e 

paisagístico das actuais áreas industriais, melhorando a respectiva imagem urbana). 

 

A restante ocupação refere-se a solo rural, constituído maioritariamente por espaço florestal. 

 

Por fim o eixo 2.11 (alternativas NA e NC) desenvolve-se no concelho de Pombal, 

atravessando apenas espaço urbano (solo urbano) e espaço agrícola e espaço florestal 

(solo rural). 

 

Apresenta as mesmas características em termos de ocupação do corredor do sub-eixo 

2.4.1. 

 

 
4.12.3.5.1.4 Estação de Leiria (Nascente e Poente) 

 

A proposta localizada a nascente (alternativas NE e NF), servida pelo sub-eixo 2.2.4, irá 

afectar apenas solo rural, designadamente a classe espaço agrícola (3,9 ha). 

 

A norte desta localização, numa orientação poente-nascente, encontra-se a área agrícola 

correspondente ao vale da ribeira do Sirol - Frades/Cancela da Azeiteira/Santa Eufémia, que 

se insere numa freguesia (Santa Eufémia – Leiria), em que a agricultura tem ainda alguma 

importância no contexto concelhio. 

 

Encontram-se ainda diversas habitações na envolvente sul da estação, designadamente nos 

lugares do Azabucho e Campo Amarelo, estando também em fase avançada de 

concretização um novo loteamento de moradias unifamiliares de grande dimensão, situado 

no topo da encosta (espaço urbanizável previsto no PDM). 

 

A proposta a poente (alternativas NA, NB, NC e ND), servida pelo sub-eixo 2.1.5, afectará 

também solo rural mas, neste caso, apenas a classe espaço florestal (4,4 ha). Encontram-

se, na sua envolvente, diversas oficinas, armazéns e unidades industriais de pequena e 

média dimensão. 
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4.12.4 Áreas Regulamentares – REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva 
Agrícola Nacional) 

 

A REN e a RAN são áreas regulamentares criadas com o objectivo da protecção dos 

recursos naturais nacionais. 

 

Constituindo uma estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à 

utilização de espaços com características ecológicas específicas, a REN garante a 

protecção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos imprescindíveis ao 

enquadramento equilibrado das actividades humanas. A sua criação é consequência da 

evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, por 

vezes descontrolado e desregulado, no sentido de criar e manter uma reserva de espaços 

naturais de elevada qualidade e sensibilidade, não classificáveis obrigatoriamente como 

parques ou reservas naturais.  

 

Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei nº 321/83, de 5 de Julho, 

só com a adopção da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 de Abril) foi 

definitivamente reconhecida como instrumento de ordenamento do território e de gestão 

ambiental. É regulamentada pelo Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, nº 79/95, de 20 de Abril e nº 

203/2002, de 1 de Outubro. 

 

Saliente-se que, após a classificação e delimitação de território como REN, os processos de 

loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a 

destruição de vegetação não são permitidos. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

213/92, de 12 de Outubro, exceptuam-se, contudo, as seguintes situações: 

 

- A assunção de acções ou compromissos já previstos ou autorizados antes do 

estabelecimento da REN, à data da entrada em vigor da portaria prevista no nº 1 do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro (compete aos Ministros do 

Planeamento e da Administração do Território, da Agricultura, das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, do Comércio e Turismo, do Ambiente e Recursos Naturais 

e do Mar, ouvida a Comissão Nacional da REN, aprovar, por portaria conjunta, as áreas 

a excluir da REN); 
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- O desenvolvimento de uma actividade que possua objectivos militares ou defensivos de 

interesse nacional (incluindo as instalações de interesse para a defesa nacional como tal 

reconhecidas por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e do Ambiente e 

Recursos Naturais); 

- O desenvolvimento de uma actividade de interesse nacional, regional ou local e onde 

esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis à sua 

realização. 

 

Nos concelhos em estudo, com excepção de Azambuja, a REN encontra-se aprovada pelas 

seguintes Resoluções do Conselho de Ministros: 

 

- Alenquer – Resolução do Conselho de Ministros nº 66/96, de 9 de Maio; 

- Alcobaça – Resolução do Conselho de Ministros nº 85/00, de 14 de Julho; 

- Batalha – Resolução do Conselho de Ministros nº 116/95, de 2 de Novembro; 

- Cadaval - Resolução do Conselho de Ministros nº 189/97, de 29 de Outubro; 

- Caldas da Rainha – Resolução do Conselho de Ministros nº 153/03, de 6 de Outubro; 

- Leiria – Resolução do Conselho de Ministros nº 85/96, de 11 de Junho; 

- Marinha Grande – Resolução do Conselho de Ministros nº 38/96, de 13 de Abril; 

- Pombal – Resolução do Conselho de Ministros nº 64/96, de 9 de Maio; 

- Porto de Mós – Resolução do Conselho de Ministros nº 130/96, de 28 de Agosto; 

- Rio Maior – Resolução do Conselho de Ministros nº 75/00, de 5 de Julho. 

 

Por sua vez, criada com o pressuposto da defesa e da protecção das áreas de maior 

aptidão agrícola e garantia da sua afectação à agricultura, a RAN revela-se um significativo 

contributo para o pleno desenvolvimento da agricultura nacional e para o correcto processo 

de ordenamento do território. Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo 

Decreto-Lei nº 451/82, de 16 de Novembro, encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de 

Dezembro, que estabelece que, nos solos da RAN “deverão ser proibidas todas as acções 

que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente obras 

hidráulicas, vias de comunicação e acesso, construção de edifícios, aterros, escavações, 

(…)”. Constitui um regulamento administrativo. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

451/82, de 16 de Novembro, exceptuam-se, porém, as seguintes situações: 
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- As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas em 

explorações que as justifiquem; 

- As habitações para fixação dos agricultores nos prédios rústicos, quando estes forem 

constituídos unicamente por solos de reserva agrícola desde que daí resultem 

comprovados benefícios para a agricultura; 

- As expansões urbanas, desde que previstas em planos directores municipais, em planos 

de urbanização e em áreas de desenvolvimento urbano prioritário, e áreas de construção 

prioritárias plenamente eficazes; 

- As construções a implantar dentro dos limites ou perímetros dos aglomerados urbanos 

definidos por planos directores municipais planos de urbanização plenamente eficazes 

ou, na sua falta, fixados em diploma lega ou aprovados por despacho conjunto do 

Ministro de Estado e da Qualidade do Vida e dos Ministros da Administração Interna e 

da Habitação, Obras Públicas Transportes, sob proposta das câmaras municipais; 

- As vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou construções de 

interesse público nacional, regional ou local, desde que não haja alternativa técnica 

economicamente aceitável para o seu traçado ou localização; 

- As obras indispensáveis de defesa do património cultural, designadamente de natureza 

arqueológica. 

 

O enquadramento legislativo vigente prevê que as áreas classificadas como REN e como 

RAN sejam obrigatoriamente identificadas em todos os instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território, nomeadamente planos regionais, especiais e municipais de 

ordenamento do território.  

 

A análise da RAN nas alternativas em estudo tem por base as Cartas de Condicionantes 

dos PDM em vigor, não tendo existido, de acordo com as reuniões realizadas pelas 

autarquias, alterações significativas após a ratificação dos respectivos PDM10. A análise da 

REN é efectuada a partir da Carta em vigor, disponibilizada pelas CCDR Centro e Lisboa e 

Vale do Tejo. Esta análise é efectuada a partir da quantificação do total de áreas de REN11 e 

de RAN existentes no corredor de 400 m dos eixos/sub-eixos em estudo, agrupados por 

alternativas e por sub-troços.  

 
                                                      
10 Prevê-se, contudo, que no âmbito do processo de revisão dos PDM, já iniciado, como referido, em sete municípios, sejam 
efectuadas alterações relevantes nas novas Cartas de Condicionantes.  
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O Quadro 4.12.15 sintetiza a área total de REN afectada, por sub-sistema, por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados. 

 

O Quadro 4.12.16 sintetiza a área total de REN afectada, por sub-sistema, por cada uma 

das alternativas em análise, por sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 

Todos os corredores dos eixos/sub-eixos em estudo incluem áreas classificadas como REN. 

 

Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote, permite verificar que: 

 

- No sub-troço Sul destacam-se as alternativas SA e SB com a área total de REN mais 

afectada (Desenhos n.º 18.2 a 18.4). Para estes valores, contribuem sobretudo as Áreas 

de Máxima Infiltração (381,4 ha e 344,8 ha, respectivamente), mas também as Áreas 

com Risco de Erosão (Alternativa SA, com 64,1 ha) e Cabeceiras de Linhas de Água 

(Alternativa SB, com 50,3 ha); 

- Relativamente às alternativas da zona de ligação, apenas as alternativas LB e LC 

registam afectação no corredor dos 400 m., com valores bastante reduzidos, de 0,5 ha 

na alternativa LC e 0,4 ha na alternativa LB, correspondendo a Leitos de Curso de Água 

(Desenhos n.º18.4 e 18.5); 

- Para o sub-troço Norte, são as alternativas NA e NC as que registam maior ocupação 

(1.005,5 ha e 974,0 ha, respectivamente). Destacam-se claramente, em ambos os 

casos, as Áreas com Risco de Erosão, mas também as Áreas de Máxima Infiltração e as 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias (Desenhos n.º 18.5, 18.6, 18.7 e 18.9).  
 

                                                                                                                                                                      
11 No caso concreto dos leitos de cursos de água, considerou-se uma largura média de 10 m para todos os leitos 
representados, para uniformizar as representações das diferentes cartas, exceptuando o leito do Lis, para o qual se considerou 
uma largura de 20m. 
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Quadro 4.12.15 - Área total de REN afectada, por sub-sistema, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), no corredor dos 400 m 

REN 

Eixos/ 
sub-eixos 

Lagoas, suas 
margens 

naturais e 
zonas 

húmidas 
adjacentes 

Leitos de 
Cursos de 

Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de 

Água 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração 

Áreas com 
Risco de 
Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

1.1.2 0,00 2,19 8,38 0,00 77,84 0,00 0,00 0,00 88,41 

1.1.3 0,00 4,92 0,00 14,35 241,25 64,15 0,00 0,00 324,67 

1.1.4 0,00 3,44 0,00 10,00 62,34 0,00 0,00 45,23 121,01 

1.2.1 0,00 4,63 8,38 35,83 31,42 0,00 0,00 0,00 80,26 

1.2.2 0,00 4,15 0,00 4,46 251,02 39,78 0,00 0,00 299,41 

1.3.1 0,00 1,98 0,00 0,15 63,55 0,00 0,00 0,00 65,68 

1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 0,00 1,14 0,00 10,48 0,00 29,30 0,00 0,00 40,91 

2.1.4 28,10 3,55 10,97 17,01 20,23 25,15 0,00 0,00 105,01 

2.1.5 17,11 6,56 39,88 0,00 41,80 57,09 7,06 0,00 169,49 

2.1.6 7,55 4,85 7,55 47,39 5,57 12,41 0,00 0,00 85,31 

2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

2.2.3 0,00 0,42 9,55 10,51 0,00 0,00 0,00 0,00 20,48 

2.2.4 0,00 13,33 34,84 75,69 43,53 401,99 0,00 0,00 569,39 
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REN 

Eixos/ 
sub-eixos 

Lagoas, suas 
margens 

naturais e 
zonas 

húmidas 
adjacentes 

Leitos de 
Cursos de 

Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de 

Água 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração 

Áreas com 
Risco de 
Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 0,00 0,83 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 

2.4.1 0,00 0,00 2,44 0,00 4,34 24,93 0,00 0,00 31,70 

2.4.2 0,00 0,00 0,00 1,93 4,62 42,00 0,00 0,00 48,55 

2.5.1 0,00 2,48 6,66 32,34 12,15 84,66 0,00 0,00 138,29 

2.5.2 0,00 0,00 0,57 0,00 1,81 6785,22 0,00 0,00 6787,59 

2.5.3 0,00 0,00 4,03 42,78 0,00 55,84 0,00 0,00 102,65 

2.7 10,67 2,35 11,30 0,00 26,42 22,73 0,00 0,00 73,47 

2.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 

2.11 0,00 0,30 3,93 0,00 4,45 444,87 0,00 0,00 453,55 
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Quadro 4.12.16 - Área total de REN afectada, por sub-sistema, por alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o Lote (ha), no corredor dos 400 m 

REN 

Eixos/ 
Sub-eixos 

Lagoas, suas 
margens 

naturais e zonas 
húmidas 

adjacentes 

Leitos de 
Cursos de Água 

Zonas 
Ameaçadas 

pelas Cheias 

Cabeceiras de 
Linhas de Água 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração 

Áreas com Risco 
de Erosão 

Escarpas 
Não 

discriminada 
Total 

Sub-troço Sul 

SA 0,0 10,5 8,4 24,3 381,4 64,1 0,0 45,2 534,1 

SB 0,0 12,2 8,4 50,3 344,8 39,8 0,0 45,2 500,7 

SC 0,0 9,1 8,4 14,5 382,6 64,1 0,0 0,0 478,8 

SD 0,0 10,8 8,4 40,4 346,0 39,8 0,0 0,0 445,4 

SE 0,0 9,1 8,4 14,5 382,6 64,1 0,0 0,0 478,8 

SF 0,0 10,8 8,4 40,4 346,0 39,8 0,0 0,0 445,4 

Zona de Ligação 

LA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LB 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

LC 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

LD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sub-troço Norte 

NA 52,8 16,4 66,4 119,6 76,7 666,7 7,1 0,0 1005,5 

NB 45,2 13,7 62,1 102,6 76,0 296,9 7,1 0,0 609,6 

NC 35,3 15,2 66,7 102,6 82,9 664,3 7,1 0,0 974,0 

ND 27,8 12,5 62,4 85,6 82,2 294,4 7,1 0,0 578,1 

NE 0,0 13,7 50,9 130,9 52,5 524,8 0,0 0,0 772,8 

NF 0,0 14,2 50,9 120,4 52,5 524,8 0,0 0,0 762,8 
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O Quadro 4.12.17 sintetiza a área total de RAN afectada por cada um dos eixos/sub-eixos 

considerados. 

 
Quadro 4.12.17 - Área total de RAN afectada, para cada um dos eixos/sub-eixos considerados (ha), 

no corredor dos 400 m 

Eixo/Sub-eixos RAN  Eixo/Sub-eixos RAN 

1.1.2 62,1  2.2.3 33,6 

1.1.3 147,4  2.2.4 184,2 

1.1.4 84,7  2.3.1 2,3 

1.2.1 70,4  2.3.2 64,6 

1.2.2 134,8  2.4.1 10,5 

1.3.1 14,4  2.4.2 4,0 

1.3.2 18,1  2.5.1 32,2 

1.5 0,0  2.5.2 5,3 

2.1.1 5,8  2.5.3 68,4 

2.1.2 2,3  2.7 57,1 

2.1.3 45,3  2.8.1 18,5 

2.1.4 83,7  2.8.2 24,1 

2.1.5 38,4  2.9 24,5 

2.1.6 32,6  2.10 24,1 

2.2.1 5,8  2.11 12,3 

2.2.2 2,3    

 

O Quadro 4.12.18 sintetiza a área total de RAN afectada por cada uma das alternativas em 

análise, por sub-troço, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 
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Quadro 4.12.18 - Área total de RAN afectada por alternativa, de acordo com o zonamento previsto 

para o Lote (ha), no corredor dos 400 m 

Alternativas Área de Servidão (ha) 

Sub-troço Sul 

SA 294,2 

SB 289,9 

SC 242,0 

SD 237,7 

SE 223,9 

SF 219,6 

Zona de Ligação 

LA 8,1 

LB 42,6 

LC 8,1 

LD 8,1 

LE 42,6 

LF 43,0 

Sub-troço Norte 

NA 284,7 

NB 273,3 

NC 258,1 

ND 246,7 

NE 300,7 

NF 331,7 

 

Todos os corredores dos eixos/sub-eixos em estudo incluem áreas classificadas nas Cartas 

de Condicionantes dos PDM como RAN. 

 

Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote, permite verificar que: 

 

- No sub-troço Sul destacam-se as alternativas SA e SB (Desenhos n.º 18.2 a 18.4); 

- Relativamente às alternativas da zona de ligação, verifica-se uma maior ocupação no 

corredor de 400 m das alternativas LF, LB e LE (Desenhos n.º 18.4 a 18.5); 

- Para o sub-troço Norte, destaca-se a alternativa NF com a maior ocupação (Desenhos 

n.º 18.5 a 18.9).  
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4.12.5 Servidões e restrições de utilidade pública 
 

4.12.5.1 Domínio Público Hídrico 

 

Esta servidão é regulada pela seguinte legislação: 

 

- Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, alterado pelo DL n.º 46/94, de 22 de 

Fevereiro, e pelo DL n.º 89/87, de 26 de Fevereiro (a Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro, prevê a revogação do DL n.º 46/94 com a entrada em vigor da legislação 

prevista no art. 102º da Lei n.º 58/2005) e pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro; 

- Decreto-Lei n.º 513-P/79, de 26 de Dezembro - estabelece que o regime das zonas 

adjacentes é aplicável aos campos marginais tradicionalmente inundados; 

- Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

 

Os corredores em análise apenas atravessam linhas de água não navegáveis nem 
flutuáveis. Não são, portanto, atravessados quaisquer terrenos do domínio público marítimo 

nem quaisquer cursos de água, lagos, lagoas, canais ou valas flutuáveis ou navegáveis nem 

as respectivas margens, nem albufeiras de interesse público ou respectivas margens. 

 

Estão sujeitos a servidão administrativa os leitos e as margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis. A legislação estabelece para as margens destas linhas de água 

uma largura de 10 m. 

 

Nos leitos e margens carecem de autorização pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respectivas as seguintes utilizações, entre outras: rejeição de 

águas residuais, construção de infra-estruturas hidráulicas, sementeira, plantação e corte de 

árvores. 

 

As zonas adjacentes são definidas como as áreas contíguas à margem que como tal sejas 

classificadas por decreto por se encontrarem ameaçadas por cheias. Não existem 

classificadas quaisquer zonas adjacentes nos corredores em estudo. 

 

Quaisquer dos eixos em estudo atravessam largas dezenas de cursos de água não 

navegáveis nem flutuáveis, sendo de destacar como mais importantes o rio Alenquer e o rio 
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Ota, afluentes do rio Tejo e o rio Lis e os seus afluentes, rio Lena e a ribeira da 

Caranguejeira. 

 

 

4.12.5.2 Águas subterrâneas para abastecimento público 

 

As captações de água subterrânea destinada ao abastecimento público de água para 

consumo humano, de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou cujo 

caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia, ficam abrangidas pelo disposto no DL n.º 

382/99, de 22 de Setembro, para todas as zonas de protecção previstas. As restantes 

captações para abastecimento público de água para consumo humano ficam sujeitas ao 

disposto naquele diploma para a Zona de Protecção Imediata. 

 

O perímetro de protecção é a área contígua à captação na qual se proíbem ou 

condicionam as instalações e as actividades susceptíveis de contaminar as águas 

subterrâneas. Este perímetro engloba três zonas: Zona de Protecção Imediata, Zona de 

Protecção Intermédia e Zona de Protecção Alargada. 

 

A classificação dos perímetros de protecção é efectuada pelo Governo, através de 

Resolução do Conselho de Ministros, que estabelece as actividades interditas e as 

condicionadas. 

 

Nos corredores em estudo existem definidos dois perímetros de protecção: da Fonte da 

Saúde e da Fonte das Cinco Bicas (ver capítulo 4.4). 

 

 

4.12.5.3 Recursos geológicos 

 

As actividades de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos podem 

determinar a existência de servidões que interditam ou condicionam determinado tipo de 

actividades. 

 

As servidões legais instituídas, que se encontram em vigor, na área dos corredores em 

estudo, incluem pedreiras licenciadas, áreas cativas para massas minerais e áreas de 

reserva de recursos geológicos. 
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Existem também áreas pedidas para concessão de exploração de depósitos minerais, não 

existindo, porém concessões atribuídas em vigor. 

 

Nos corredores em estudo não existem quaisquer servidões relativas a águas de nascente 

ou a águas minerais naturais. 

 

No caso das pedreiras, o n.º 1 do art. 4º do DL n.º 270/2001, de 6 de Outubro, estabelece 

que "as zonas de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 

Março, devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação e, na falta desta, as 

constantes do anexo II do DL n.º 270/2001". O n.º 2 do art. 4º do DL 270/2001 determina 

que "as zonas de defesa previstas no número anterior devem ainda ser respeitadas sempre 

que se pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas obras ou outros objectos 

referidos no anexo II e alheios à pedreira". 

 

Não existem portarias de cativação publicadas a que se refere o n.º 1 do art. 4º do DL n.º 

270/2001. O Anexo II do DL n.º 270/2001 fixa a zona de defesa, no caso de linhas férreas, 

em 50 metros, distância medida a partir da bordadura da escavação. 

 

De acordo com a informação fornecida pelas entidades que centralizam dados respectivos a 

pedreiras, na área de intervenção do projecto – a Direcção Regional de Economia de Lisboa 

e Vale do Tejo e a Direcção Regional de Economia do Centro, encontra-se na área dos 

corredores em estudo: 

 

- 8 pedreiras activas licenciadas: nº 9, nº 4199, nº 4625, nº 5382, nº 5398, nº 5764, nº 

6231, nº 6501; 

- 1 pedreira abandonada sem baixa de exploração: nº 5300; 

- 2 pedreiras sem licenciamento em vigar, nas quais o processo de licenciamento não teve 

continuidade: nº 20128 e 20178; 

- 1 aterro para rejeitos de calcário em processo de licenciamento; 

- 2 pedreiras em processo de licenciamento: nº 2501358 e 2501697. 

 

Informações complementares relativas a estas pedreiras, incluindo a sua localização face ao 

traçado mais próximo, apresentam-se no Quadro 4.3.1, no subcapítulo 4.3. 
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A representação cartográfica destas pedreiras apresenta-se nos Desenhos N.º 7.1 a 7.9. 

 

Os corredores em estudo atravessam Áreas cativas para massas minerais e áreas de 

Reserva de recursos geológicos. 

 

As áreas cativas são áreas que podem ser sujeitas a esta classificação por parte do 

Governo, através de portaria, quando a exploração de determinadas massas minerais aí 

existentes se considera de relevante interesse para a economia nacional, impondo 

condições especiais para a sua exploração. 

 

As áreas de reserva são áreas definidas pelo Governo, mediante decreto regulamentar, para 

o aproveitamento de recursos geológicos de especial interesse para a economia nacional ou 

regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a sua exploração. 

 

Os corredores em estudo atravessam áreas cativas e de reserva nas áreas de Maceira-

Leiria e de Barracão-Pombal. A localização destas áreas cativas e de reserva, face aos 

eixos em estudo, apresenta-se nos Desenhos N.º 7.1 a 7.9. 

 

Na área de Maceira-Leiria foi declarada Área Cativa para calcários e margas de Maceira-

Leiria, pela Portaria n.º 447/90, de 16 de Junho, com uma área de cerca de 2,5 km2 entre 

Maceira, Maceirinha, A-do-Barbas e Venda dos Pretos. Esta área inclui as pedreiras actuais 

e é atravessada pelo eixo 2.7 entre o km 7+300 a 7+900 e km 8+300 a 9+250. 

 

Posteriormente considerou-se necessário que a cativação desta área fosse complementada 

pela criação de Área de Reserva para calcários e margas, a qual foi definida pelo Decreto 

Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio (com a posterior Declaração de Rectificação 

n.º 168/93, de 31 de Agosto). Os limites da área de reserva são praticamente idênticos aos 

da área cativa. A área de reserva é atravessada pelo eixo 2.7, km 7+300 a 7+740 e km 

8+250 a 9+300. 

 

Na área de Barracão-Pombal foi declarada a Área Cativa para Argilas especiais de 

Barracão-Pombal, pela Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho. Esta área é atravessada pelo 

sub-eixo 2.1.6, km 40+900 ao final; sub-eixo 2.2.4, km 37+600 ao final; sub-eixo 2.4.1; sub-

eixo 2.4.2; sub-eixo 2.5.1, km 2+050 ao final; sub-eixo 2.5.2; sub-eixo 2.5.3, do início até ao 

km 18+300 e eixo 2.11. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.553 

 

Posteriormente, atendendo ao facto das argilas especiais para a cerâmica serem cada vez 

mais raras, existindo poucas áreas de interesse e com reservas limitadas,  foi criada a Área 

de Reserva para argilas especiais de Barracão/Pombal/Redinha, a qual foi definida pelo 

Decreto Regulamentar n.º 31/95 de 22 de Novembro. Esta área de reserva é constituída por 

cinco blocos (A, B, C, D e E), encontrando-se os blocos A e C parcialmente nos corredores 

em estudo. O Bloco A é atravessado pelo sub-eixo 2.4.2, km 3+700 ao final; sub-eixo 2.5.2, 

km 12+500 ao final e sub-eixo 2.5.3 do início ao km 14+300. O Bloco C é atravessado pelo 

sub-eixo 2.5.1, km 7+400 a 7+600 e km 8+150 a 8+500 e sub-eixo 2.1.6, km 46+600 a 

46+900. 

 

Na área entre Leiria e Pombal são atravessadas quatro áreas alvo de pedido para 

concessão de exploração de depósitos minerais (no caso caulino), perspectivando-se que, 

num futuro próximo venham a ter o estatuto legal de áreas de concessão de depósitos 

minerais.  

 

As áreas de concessão de depósitos minerais são regulamentadas pelo Decreto-Lei 

Nº. 88/90 de 16 de Março. 

 

 

4.12.5.4 Áreas protegidas 

 

As áreas protegidas estão sujeitas ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 

de Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 151/95, de 24 de Junho, 213/97, de 16 de 

Agosto, 227/98, de 17 de Julho, 221/2002, de 22 de Outubro e Decreto-Lei n.º 117/2005, de 

18 de Julho. 

 

A única área protegida atravessada pelos corredores em estudo é o Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 

4 de Maio. O respectivo Plano de Ordenamento foi aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 12 

de Janeiro. 

 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.554 

 

4.12.5.5 Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção Especial, Sítios de 

Importância Comunitária e Sítios Propostos da Lista Nacional de Sítios da 

Rede Natura 2000 

 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, transpôs para o direito nacional a Directiva n.º 79/409/CEE, relativa à 

conservação das aves selvagens (directiva aves), e a Directiva n.º 92/43/CEE, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats). 

 

Este diploma prevê a classificação de Zonas Especiais de Conservação (ZEC) após prévia 

aprovação, pelos órgãos competentes da União Europeia, da lista de Sítios de Importância 

Comunitária (SIC), a partir da proposta de lista nacional de cada Estado-membro. Portugal 

aprovou, através das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, e 

76/2000, de 5 de Julho, as 1ª e 2ª fase, respectivamente, da Lista Nacional de Sítios. Na 

área de estudo ainda não estão classificados SIC ou ZEC. Existem dois sítios da 2ª fase da 

Lista Nacional de Sítios: 

 

- Sítio PTCON0046 - Azabuxo/Leiria; 

- Sítio PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros. 

 

Estes sítios foram classificados como SIC pela Comissão Europeia, através da Decisão da 

Comissão 2006/613/CE, de 19 de Julho. 

 

A classificação de Zonas de Protecção Especial (ZPE) reveste a forma de decreto 

regulamentar. Na área de estudo não existem ZPE. 

 

O conjunto das áreas classificadas como ZEC e como ZPE virá a constituir uma rede 

ecológica de âmbito europeu designada como Rede Natura 2000. 

 

Os projectos susceptíveis de afectar significativamente um SIC devem ser objecto de 

avaliação de incidências ambientais (n.º 1, artigo 10º), que, no caso presente, segue a forma 

do procedimento de AIA (n.º 2, artigo 10º). 
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4.12.5.6 Regime florestal 

 

A servidão relativa ao Regime Florestal encontra-se regulamentada nos Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901 (publicado no Diário do Governo, n.º 296, de 31 de Dezembro de 1901), 

de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de Julho de 1905. Segundo Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901, o Regime Florestal é "... o conjunto de disposições destinadas não só à 

criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia 

nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de 

utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das 

várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e 

conservação do solo, nas montanhas, e das areias no litoral marítimo." 

 

O Regime Florestal inclui os Perímetros Florestais (áreas constituídas por terrenos baldios 

ou camarários, submetidos a Regime Florestal Parcial e que no seu todo são geridos pelo 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas - MADRP) e as Matas 

Nacionais e outras Propriedades (áreas pertencentes ao domínio privado do Estado e como 

tal submetidas a Regime Florestal Total.) 

 

Identificam-se e caracterizam-se seguidamente as interferências dos diversos sub-eixos do 

Lote em estudo com o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão, com o 

objectivo de fornecer parâmetros para a selecção das alternativas a considerar nas fases 

posteriores do projecto. 

 

O Quadro 4.12.19 sintetiza a área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 4.12.19 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha) por cada um dos 

eixos/sub-eixos considerados 

Sub-eixos Área de Servidão (ha) 

2.1.4 13,7 

2.1.6 9,6 

2.5.1 30,1 
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O Quadro 4.12.20 sintetiza o espaço de Regime Florestal afectado sujeito a servidão por 

cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 
Quadro 4.12.20 - Área de Regime Florestal afectada sujeita a servidão (ha), por alternativa, de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote (ha) 

Alternativas Área de Servidão (ha) 

Sub-troço 2 

NA 23,3 

NB 43,8 

NC 9,6 

ND 30,1 

 

As alternativas NA, NB, NC e ND (sub-troço Norte) afectam área de servidão classificada 

como Regime Florestal, correspondendo a interferências com a Mata Nacional do Casal da 

Lebre (sub-eixo 2.1.4 – Desenho n.º 18.6), Mata Nacional do Ravasco (sub-eixo 2.1.6- 

Desenho n.º 18.7) e Perímetro Florestal da Charneca do Nicho (sub-eixo 2.5.1 - Desenho n.º 

18.7). 

 

 

4.12.5.7 Património cultural 

 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece o regime de protecção legal dos bens 

imóveis através da sua classificação e inventariação (artigo 16º). A classificação é o acto 

final do procedimento administrativo mediante o qual se confirma o valor cultural que um 

certo bem possui, pelo que deve passar a dispor de uma protecção legal especial. 

 

Os bens culturais imóveis são classificados, de acordo com o artigo 15º, como: 

 

- de interesse nacional (esta categoria inclui automaticamente os bens imóveis inscritos 

na lista do património mundial); 

- de interesse público; 

- de interesse municipal. 

 

Os imóveis podem ser agrupados nas seguintes categorias: monumentos, conjuntos ou 

sítios (artigo 15º). 
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O IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico) é a entidade responsável pelos 

processos de classificação e gestão do património imóvel classificado. 

 

Nos corredores em estudo apenas existe dois imóveis classificados: 

 

- Gruta da Senhora da Luz (classificado como monumento nacional pelo Decreto-Lei n.º 

23743, de 06-04-1934). 

- Casa do Monge Lagareiro/“Lagar dos Frades” (classificado como móvel de interesse 

público pelo Decreto n.º 67/97, de 31-12-1997) 

 

Com processo de classificação em curso no IPPAR um imóvel: 

 

- Ermida de São João Baptista (Despacho de 18-05-1998) 

 

 

4.12.5.8 Redes de esgotos 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma servidão dos colectores de 

esgoto, automaticamente definida com a conclusão da respectiva rede. 

 

As obras, incluindo de vias-férreas, devem assegurar que os colectores fiquem estanques e 

sejam visitáveis. 

 

As principais interferências com redes de esgotos correspondem à afectação de uma 

estação elevatória B1.N localizada em Barreiros (Leiria) e de vários colectores de águas 

residuais domésticas, pertencentes aos sistemas de saneamento das Águas do Oeste e da 

SIMLIS, designadamente, colectores de esgoto de PEAD com diâmetros de 200 mm, 315 

mm e 500 mm, e colector de esgoto de PP corrugado com 200 mm de diâmetro. 
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4.12.5.9 Redes de abastecimento de água 

 

O Decreto-Lei n.º 34.021, de 11-10-1944, estabelece uma faixa de respeito de 10 metros 

para cada lado das condutas de abastecimento de água. Não é permitido, sem licença, 

efectuar quaisquer obras nas faixas de respeito. 

 

As principais interferências com condutas de abastecimento de água são as seguintes: 

 

- Aqueduto do Alviela (EPAL), uma infra-estrutura antiga com construção em alvenaria de 

pedra com diâmetros 1800/1500 mm; 

- Conduta da Ota (EPAL), com 800 mm de diâmetro; 

- Diversas condutas de abastecimento pertencentes às Águas do Oeste. 

 

Serão, ainda, potencialmente afectadas as seguintes condutas de abastecimento de água: 

 

- Conduta da Quinta do Campo (EPAL), constitui um reforço do Aqueduto do Tejo com 

600 mm de diâmetro; 

- Conduta do Carregado (EPAL) com 800 mm de diâmetro; 

- Diversas condutas adutoras que se encontram em fase de projecto e de concurso, 

designadamente, conduta adutora do Subsistema 1 (Zona Centro), com diâmetros 

variáveis entre 150 e 700 mm, que se encontra em fase de concurso, e a conduta 

adutora do Subsistema 2 (Zona Norte), com diâmetros variáveis entre 150 e 900 mm, e 

que se encontra em fase de projecto. 

 

 

4.12.5.10 Linhas eléctricas de alta tensão 

 

Os eixos/sub-eixos em estudo para a ligação ferroviária no Lote Ota-Pombal irão igualmente 

afectar linhas de energia de muito alta tensão (Rede Nacional de Transportes – RNT). A 

RNT, sob concessão Rede Eléctrica Nacional (REN), por um período de 50 anos, é 

constituída pelas infra-estruturas, linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, tendo 

as suas actividades o estatuto de utilidade pública. Este estatuto implica o estabelecimento 

de servidões de passagem destinadas a facilitar a localização destas instalações, evitando 

que as linhas sejam sujeitas a deslocações frequentes.  
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O licenciamento das infra-estruturas da RNT é efectuado em conformidade com o 

Regulamento de licenças para instalações eléctricas (a servidão foi constituída nos termos 

do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960). 

 

Os aspectos técnicos regulamentares e/ou normativos aplicáveis a esta infra-estrutura são, 

nomeadamente, os seguintes: 

 

- Especificações da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., para as linhas Aéreas de Muito 

Alta Tensão; 

- EN 50341-1 Overhead Electrical Lines exceeding AC 45 kV, incluindo Part 3-17, 

Nacional Normative Aspects (NNA) for Portugal (Regulamento de segurança de linhas 

aéreas de alta tensão (RSLEAT), publicado em anexo ao Decreto Regulamentar nº 1/92 

de 18 de Fevereiro); 

- RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto 

Regulamentar nº 1/92); 

- Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

- Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

- Regulamento de Protecção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

- Servidões Administrativas. 

 

De acordo com o quadro nominativo, durante o processo de licenciamento deverão ser 

constituídas servidões de utilidade pública. A servidão consiste na reserva de espaço 

necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos obstáculos 

considerados os condutores das linhas nas condições definidas pelos RSLEAT e EN 50341-

1 e 3-17. 

 

As distâncias de segurança a observar relativamente aos obstáculos a ultrapassar, tais 

como o solo, árvores, edifícios ou estradas, são avaliadas para a situação de flecha máxima 

da linha, ou seja, temperatura dos condutores de 85 ºC sem qualquer sobrecarga. 

 

A análise das distâncias regulamentares teve por base os critérios definidos pela REN para 

as linhas da Rede Nacional de Transporte. Esses valores encontram-se acima dos mínimos 

regulamentares, originando uma servidão menos condicionada e aumentando o nível de 

segurança em geral. 
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O Quadro 4.12.21 sintetiza os valores das distâncias consideradas. 

 
Quadro 4.12.21 - Distâncias Mínimas de Segurança dos Cabos da REN (m) 

Tipo de obstáculos De acordo com a REN De acordo com o RSLEAT 

Solo 12,0 7,1 

Árvores 5,0 3,7 

Edifícios 6,0 4,7 

Estradas 12,0 8,5 

Vias férreas não electrificadas 12,0 8,5 

Vias férreas electrificadas 14,0 14,0 

Outras linhas aéreas a 220 kV 5,0 5,0 

 

São também definidas, no RSLEAT, as seguintes condicionantes: 

 

- Uma faixa de serviço com uma largura de 5 m dividida ao meio pelo eixo da linha; 

- Uma zona de protecção com uma largura máxima de 45 m dividida ao meio pelo eixo da 

linha na qual são condicionadas ou estão sujeitas a autorizações prévias algumas 

actividades. 

 

Estas servidões não implicam necessariamente expropriação, mas sim uma indemnização 

por uso limitado presente e futuro do solo, de acordo com o Decreto-Lei nº 43335 de 19 de 

Novembro, (artigos 37º a 42º) pelo que os terrenos continuam na posse dos seus 

proprietários, sendo a estes que cabe a sua gestão. 

 

No mesmo RSLEAT (artigo 102º), é referido que, nas travessias e nos cruzamentos, os 

apoios das linhas não poderão distar, horizontalmente menos de 5 m da zona de caminho 

de ferro. 

 

Tendo presente o disposto no RSLEAT (Decreto Regulamentar nº 1/92) no âmbito da 

constituição da servidão, o uso do solo fica sujeito a condicionantes de segurança 

afectando: 

 

- Edificações em geral; 

- A existência de recintos escolares e desportivos; 
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- Os cruzamentos e vizinhanças com outras servidões tais como rede viária, rede 

ferroviária, linhas de alta e média tensão, linhas de telecomunicações, rede de gás e 

condutas de água. 

 

Quando a solução de projecto implique modificações de linhas da RNT, com alteração de 

servidão, envolvendo a sobre passagem ou colocação de apoios em "novos proprietários", a 

viabilização das linhas da RNT estará condicionada à obtenção das necessárias 

autorizações dos proprietários. A viabilização também dependera do processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) a que a RNT está sujeita nos termos dos anexos I e II do 

Decreto-Lei nº 69/2000 e condicionada ainda pelos termos da respectiva Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA). 

 

A REN mantém, por razões de segurança e de garantia da qualidade de serviço, uma faixa 

de protecção da linha através da garantia de um conjunto de distâncias mínimas aos 

diversos tipos de obstáculos definidos no RSLEAT. 

 

Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do Lote em 

estudo com a rede de energia de muito alta tensão, com o objectivo de fornecer parâmetros 

para a avaliação de impactes e selecção das alternativas a considerar nas fases posteriores 

do projecto. Esta caracterização é efectuada, de acordo com duas perspectivas: 

 

- o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (45 metros, dividida ao meio pelo 

eixo da linha, como referido anteriormente) regulamentada na legislação em vigor. 

 

O Quadro 4.12.22 sintetiza o número de vezes e a área de servidão afectada (ha) relativa à 

rede de energia de muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-

eixos considerados. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.562 

 
Quadro 4.12.22 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa à rede de energia de 

muito alta tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) 
Eixo/Sub-

eixos 
150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

1.1.2 0 2 1 0,0 5,5 5,6 

1.1.3 0 2 4 0,0 4,1 15,9 

1.1.4 0 3 3 0,0 12,2 18,3 

1.2.1 0 2 1 0,0 9,2 9,4 

1.2.2 0 10 6 0,0 28,9 14,6 

1.3.1 0 2 2 0,0 26,2 14,9 

1.3.2 0 2 1 0,0 25,1 5,8 

1.5 0 2 1 0,0 17,1 4,9 

2.1.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 0 1 1 0,0 5,5 7,5 

2.1.4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 0 0 1 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

2.3.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.8.1 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

2.8.2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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O Quadro 4.12.23 sintetiza o número de vezes que a rede de energia de muito alta tensão 

(150 kV, 220 kV e 400 kV) é intersectada e a área de servidão afectada (ha) por cada uma 

das alternativas em análise, de acordo com o zonamento previsto para o Lote. 

 
Quadro 4.12.23 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de energia de muito alta 

tensão (150 kV, 220 kV e 400 kV), por alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o Lote 

Intersecções (nº) 
Área de 

Servidão (ha) Alternativa

150 kV 220 kV 400 kV 150 kV 220 kV 400 kV 

Sub-troço Sul 

SA 0 7 8 0,0 21,8 39,8 

SB 0 15 10 0,0 50,3 42,3 

SC 0 8 8 0,0 60,9 42,2 

SD 0 16 10 0,0 89,4 44,7 

SE 0 8 8 0,0 52,9 41,3 

SF 0 16 10 0,0 81,4 43,8 

Zona de Ligação 

LA 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LB 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

LC 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LD 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

LE 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

LF 0 0 1 0,0 0,0 4,8 

Sub-troço Norte 

NA 0 1 2 0,0 5,5 7,5 

NB 0 1 2 0,0 5,5 7,5 

NC 0 1 2 0,0 5,5 7,5 

ND 0 1 2 0,0 5,5 7,5 

NE 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

NF 0 7 2 0,0 38,3 17,5 

 

Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote, permite verificar que: 

 

- No caso do sub-troço Sul, as alternativas SD e SF registam 16 interferências na rede de 

220 kV. Para a rede de 400 kV, destacam-se as alternativas SB, SD e SF, com 10 

interferências. A rede de 150 kV não é afectada (Desenhos n.º 18.2, 18.3 e 18.4). A 
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alternativa SD é a interferência com maior área de servidão (89,4 ha na rede de 220 kV 

e 44,7 ha na rede de 400 kV); 

- No que concerne às alternativas na zona de ligação, verificam-se apenas interferências 

na rede de 400 kV, designadamente nas alternativas LB, LE e LF, numa área de 

servidão de 4,8 ha (Desenhos n.º 18.4 e 18.5); 

- Para o sub-troço Norte, a rede de 400 kV é interferida duas vezes por todas as 

alternativas a área de afectação é superior nas alternativas NE e NF, com 17, 5 ha), 

enquanto que a rede de 220 kV é afectada por sete ocasiões pelas alternativas NE e NF, 

num total de 38,3 ha (Desenhos n.º 18.5, 18.6, 18.7 e 18.9). 

 

 

4.12.5.11 Gasodutos 

 

Pelo seu carácter de utilidade pública, a rede de gasoduto implica a definição de restrições, 

no sentido de garantir não só a segurança destas infra-estruturas, bem como do espaço 

circundante. 

 

O enquadramento legislativo geral destas infra-estruturas é dado pelo Decreto-Lei n.º 

30/2006, de 15 de Fevereiro de 2006 (organização e funcionamento do Sistema Nacional de 

Gás Natural), mas a instituição das servidões associadas aos gasodutos, assim como as 

especificações técnicas que formalizam aspectos relevantes dessas servidões, decorrem 

fundamentalmente do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 232/90, de 16 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º11/94, de 13 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 

152/94, de 26 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de Fevereiro, pela Portaria n.º 

390/94, de 17 de Junho e, sobretudo, pelas Portarias n.º 386/94, de 16 de Junho 

(Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de redes 

de distribuição de gases combustíveis), e n.º 390/94, de 17 de Junho (Regulamento Técnico 

relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de gasodutos de transporte de 

gases combustíveis). 
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Os gasodutos dispõem de faixas de servidão que implicam as restrições seguidamente 

identificadas, de acordo com os Decretos-Lei nº 374/89, de 25 de Outubro e nº 232/90, de 

16 de Julho: 

 

- numa faixa de 2 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, o terreno não 

pode ser escavado a uma profundidade superior a 50 cm; 

- numa faixa de 10 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto, é proibida a 

construção de qualquer tipo, mesmo que a título de provisória; 

- a ocupação temporária de terrenos para depósito de materiais e equipamento 

necessários à colocação dos gasodutos, sua reparação ou renovação não poderá 

exceder 36 metros de largura numa faixa sobre as tubagens. 

 

Além das restrições enunciadas, o Regulamento Técnico relativo ao projecto, construção, 

exploração e manutenção de Gasodutos de Transporte de Gases Combustíveis (Portaria nº 

390/94, de 17 de Junho), estabelece que o eixo longitudinal dos gasodutos se deve situar a 

uma distância mínima de 25 metros de qualquer edifício habitado e a uma distância igual ou 

superior a 75 metros de construções que recebam público ou que apresentem riscos 

particulares, nomeadamente de incêndio ou explosão. Contudo, estas distâncias podem ser 

reduzidas para valores regulamentados, função do diâmetro da tubagem e da pressão de 

serviço, desde que sejam adoptadas medidas suplementares de segurança. Entre estas, o 

regulamento prevê o reforço da espessura da própria tubagem ou uma das seguintes 

protecções adicionais: envolvimento da tubagem por manga metálica; interposição de um 

muro cego de betão; galeria com segmentos de betão armado, em forma de “U” invertido; 

cobertura de chapa sobre camada de betão; cobertura com caleira invertida de chapa 

reforçada; caleira invertida de betão armado; cofragem lateral de chapa de aço; cobertura de 

placas de betão armado. 

 

O mesmo Regulamento Técnico relativo aos Gasodutos estabelece ainda, para situações 

especiais (como sejam os cruzamentos com vias férreas ou estradas e atravessamentos de 

cursos de água e zonas inundáveis), disposições destinadas a garantir a adequada 

protecção da tubagem contra cargas excessivas ou acções que possam danificar a tubagem 

ou o seu revestimento, de modo a garantir condições de integridade e segurança 

equivalentes às de uma situação normal em vala. Determina, designadamente que: 
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- “Nas travessias das vias-férreas, cursos de água ou estradas, devem as tubagens ser 

instaladas com uma manga de protecção de resistência adequada aos esforços a que 

vai ser submetida, em toda a extensão da travessia” (nº 5 do artigo 35º); 

- “A profundidade mínima de implantação das tubagens sob as vias-férreas e as estradas 

de grande circulação deve ser de 1 metro, sendo as mesmas, em tais casos, protegidas 

com uma manga, nos termos definidos no nº 5 do artigo 35º” (nº 2 do artigo 33º); 

- “O espaço anelar entre a tubagem e a manga deve ser convenientemente ventilado de 

modo que eventuais fugas de gás sejam conduzidas até aos extremos da manga, os 

quais devem descarregar essas fugas por forma a não constituírem perigo” (nº 6 do 

artigo 35º); 

- As mangas de protecção metálica devem ser protegidas contra a corrosão e estar 

isoladas electricamente da tubagem (nº 8 do artigo 35º). 

 

Por outro lado, os standards adoptados para os gasodutos do 1º escalão estabelecem 

relativamente aos cruzamentos com vias-férreas que, por norma, este se deve fazer em 

zona de aterro, e o mais rectilíneo e perpendicularmente possível. A manga de protecção 

metálica (casing) deve ficar instalada a uma profundidade que garanta uma distância de 

pelo menos 2 metros entre a base da travessa da via e a geratriz superior do casing; e uma 

distância de, pelo menos, 0,80 metros entre o fundo de valetas ou drenos e a geratriz 

superior do casing. A manga de protecção deve cobrir toda a extensão do cruzamento, com 

as extremidades a, pelo menos, 2 metros para fora da vedação da via. 

 

Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do Lote em 

estudo com a rede de gasoduto12, com o objectivo de fornecer parâmetros para a selecção 

das alternativas a considerar nas fases posteriores do projecto. Esta caracterização é 

efectuada, para o descritor ordenamento do território, de acordo com duas perspectivas: 

 

- o número de vezes que a rede é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (10 metros para cada lado do eixo 

longitudinal do gasoduto, como referido anteriormente) regulamentada na legislação em 

vigor. 

 

                                                      
12 No Lote Ota/Pombal os traçados em estudo interferem com os gasodutos de transporte de gás natural (GN) do 1º escalão 
(pressão de serviço superior a 20 bar e máxima de 84 bar) da Concessionaria Transgás e com gasodutos do 2º escalão 
(pressão de serviço igual ou inferior a 20 bar e superior a 4 bar) da Distribuidora Regional Lusitânia Gás. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.567 

O Quadro 4.12.24 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 4.12.24 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto por cada 

um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo / Sub-
eixos 

Intersecções 
(nº) 

Área de  
Servidão (ha) 

 Eixo / Sub-
eixos 

Intersecções 
(nº) 

Área de  
Servidão (ha) 

1.1.2 1 1,1 2.2.3 0 0,0 

1.1.3 1 1,2 2.2.4 2 1,5 

1.1.4 2 6,2 2.3.1 0 0,0 

1.2.1 1 0,9 2.3.2 0 0,0 

1.2.2 1 2,2 2.4.1 1 1,2 

1.3.1 3 9,4 2.4.2 0 0,0 

1.3.2 2 4,2 2.5.1 2 7,5 

1.5 2 4,8 2.5.2 0 0,0 

2.1.1 1 3,7 2.5.3 1 6,5 

2.1.2 0 0,0 2.7 4 15,4 

2.1.3 3 3,8 2.8.1 1 1,3 

2.1.4 4 14,1 2.8.2 0 0,0 

2.1.5 1 7,0 2.9 0 0,0 

2.1.6 2 1,6 2.10 0 0,0 

2.2.1 1 3,7 2.11 1 1,4 

2.2.2 0 0,0     

 

O Quadro 4.12.25 sintetiza o número de vezes que a rede de gasoduto é intersectada e a 

área de servidão afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o 

zonamento previsto para o Lote. 
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Quadro 4.12.25 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) na rede de Gasoduto, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o Lote 

Alternativa Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Sub-troço Sul 

SA 4 8,5 

SB 4 9,3 

SC 7 15,9 

SD 7 16,7 

SE 7 16,5 

SF 7 17,3 

Zona de Ligação 

LA 1 3,7 

LB 1 1,3 

LC 1 3,7 

LD 1 3,7 

LE 1 1,3 

LF 1 1,3 

Sub-troço Norte 

NA 12 34,4 

NB 11 38,9 

NC 12 35,7 

ND 11 40,2 

NE 4 9,2 

NF 4 9,2 

 

Todas as alternativas em estudo vão afectar a rede de Gasoduto existente. Uma análise por 

níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o zonamento previsto para o Lote, 

permite verificar que: 

 

- Para o sub-troço Sul, as alternativas SC, SD, SE e SF registam 7 interferências A 

alternativa SF é a interferência com maior área de servidão (17,3 ha); (Desenhos n.º 

18.2, 18.3 e 18.4); 

- Relativamente às alternativas na zona de ligação, verifica-se apenas uma interferência. 

As alternativas LA, LC e LD registam a maior ocupação da área de servidão, com 3,7 ha 

(Desenhos n.º 18.4 e 18.5); 
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- Para o sub-troço Norte, as alternativas NA e NC apresentam 12 interferências, 

destacando-se a alternativa ND como aquela com maior área de servidão, com 40,2 ha 

(Desenhos n.º 18.5, 18.6, 18.7 e 18.9). 

 

 

4.12.5.12 Organizações e instalações militares e aeroportos e navegação aérea 

 

Verifica-se, no corredor dos 400 m, a ocorrência de intersecções de vários eixos/sub-eixos 

com duas servidões relativas a organizações e instalações militares e/ou aeroportos e 

navegação aérea: 

 

- No sub-troço Sul, as alternativas SA, SC e SE (sub-eixo 1.1.2 ) e SB, SD e SF (sub-eixo 

1.2.1) – interferência com o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da 

Ota - Base Militar da Força Aérea nº 2 (Desenho n.º 18.1); 

- No sub-troço Norte, as alternativas NA (sub-eixos 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6), NB (sub-eixos 

2.1.4, 2.1.5 e 2.5.1), NC (sub-eixos 2.1.5 e 2.1.6 e eixo 2.7), ND (sub-eixos 2.1.5 e 2.5.1 

e eixo 2.7), NE e NF (sub-eixo 2.2.4) - interferência com a Base Militar da Força Aérea nº 

5, de Monte Real (Desenho n.º 18.6). 

 

O Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (CFMT - Base Militar da 

Força Aérea nº 2), instituição militar simultaneamente com servidão de navegação aérea, 

localizada no concelho de Alenquer, não é afectado directamente pelos eixos/sub-eixos em 

análise (Desenho n.º 18.1 e Figura 4.12.9). Encontra-se abrangida, contudo, pela servidão 

militar definida no Decreto-Lei nº 41791, de 8 de Agosto de 1958. 
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Figura 4.12.9 - Localização dos sub-eixos 1.1.2 e 1.2.1 face ao Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea 

nº 2) 

 

CFMT Força 
Aérea da Ota
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O Decreto-Lei nº 41791 define uma zona geral de protecção em volta do aeródromo, 

visando garantir as medidas de segurança indispensáveis para o tráfego aéreo, bem como a 

salvaguarda dos materiais e valores existentes no aeródromo da Ota e a promoção da 

protecção das propriedades e vidas da população residente junto deste aeródromo. Dentro 

desta zona geral de protecção definida em volta do aeródromo (delimitada de acordo com o 

artigo 1º), foram estabelecidas duas zonas de protecção, designadas por 1ª zona de 

protecção e por 2ª zona de protecção. 

 

Na 1ª zona de protecção, não é permitida, sem autorização prévia da autoridade militar 

competente, a execução de trabalhos e actividades seguintes (artigo 3º do Decreto-Lei 

41791): 

 

- Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou 

aquáticas; 

- Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da 

configuração do solo; 

- Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisórias de propriedade; 

- Plantações de árvores e arbustos; 

- Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos que 

possam prejudicar a segurança da organização ou das instalações do aeródromo; 

- Trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico; 

- Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves; 

- Outros trabalhos de actividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança da 

organização ou das instalações ou ainda a execução das missões que competem à 

Força Aérea. 

 

Na 2ª zona de protecção, serão permitidas as construções isoladas, mas sem autorização 

prévia da autoridade competente, são proibidos (artigo 4º do Decreto-Lei 41791): 

 

- Os trabalhos de levantamento fotográfico, topográfico ou hidrográfico; 

- A Plantação de árvores e arbustos constituindo bosques ou matas; 

- Sobrevoos de aviões, balões ou outras aeronaves; 

- A construção de zonas de urbanização ou centros industriais. 
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Outros trabalhos de actividades que possam inequivocamente prejudicar a segurança da 

organização ou das instalações ou ainda a execução das missões que competem à Força 

Aérea. 

 

Para além das duas zonas de protecção referidas, o mesmo Decreto-Lei estabeleceu uma 

superfície de desobstrução (artigo 5º), abrangendo uma área delimitada por um círculo com 

o raio de 5 km e o centro no ponto de referência do aeródromo, a qual se prolonga, segundo 

os eixos da pista, por corredores com 2,5 km de largura e 10 km de comprimento, contados, 

para um e outro lado, a partir do limite exterior do referido círculo (Desenho n.º 18.1). 

 

Na área de desobstrução, são proibidas, sem autorização prévia da autoridade militar 

competente, todas as construções, instalações ou quaisquer trabalhos, que sejam 

susceptíveis de (artigo 9º do Decreto-Lei 41791): 

 

- Criar interferências nas comunicações por rádio entre o aeródromo e os aviões; 

- Tornar difícil do ar a distinção entre as luzes do aeródromo e outras; 

- Provocar o encadeamento dos pilotos; 

- Produzir poeiras ou fumos que possam diminuir as condições de visibilidade na 

vizinhança do aeródromo; 

- De qualquer modo, prejudicar as aterragens, descolagens e manobras dos aviões. 

- Ainda relativamente à área de desobstrução, é ainda referido, no artigo 10º do mesmo 

diploma, a proibição, sem autorização prévia do estabelecimento de locais onde haja 

concentração de público e a construção de escolas, igrejas, hospitais, abarracamentos e 

aglomerados de habitações. 

 

Qualquer pedido de viabilidade de construção dentro da zona de protecção da Base Aérea 

n° 2 deverá ser sujeito a parecer da Força Aérea Portuguesa, nos termos do artigo 15° do 

Decreto-Lei n° 41791. 

 

O Quadro 4.12.26 sintetiza, por eixo/sub-eixo, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento definido no Decreto-Lei nº 41791. 
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Quadro 4.12.26 - Área total atravessada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e 

Técnica da Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2) (ha) por cada um dos eixos/sub-

eixos afectados no corredor dos 400 m, de acordo com o zonamento definido no Decreto-Lei nº 

41791 

Área de Servidão (ha) 
Eixo/Sub-eixos 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

1.1.2 0,0 76,9 137,7 

1.2.1 0,0 76,4 139,7 

 

O Quadro 4.12.27 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento definido no mesmo Decreto-Lei. 

 
Quadro 4.12.27 - Área afectada pela servidão relativa ao Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea da Ota (Base Militar da Força Aérea nº 2), de acordo com o zonamento previsto para o 

Lote (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha) 

Alternativa 
1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Sub-troço Sul 

SA 0,0 76,9 137,7 

SB 0,0 76,4 139,7 

SC 0,0 76,9 137,7 

SD 0,0 76,4 139,7 

SE 0,0 76,9 137,7 

SF 0,0 76,4 139,7 

 

Uma leitura do quadro anterior permite verificar que a 1ª zona de servidão não é afectada e 

que as diferenças em termos de área de servidão entre alternativas (SA, SC e SE face a SB, 

SD e SF) são reduzidas. 

 

Contudo, o território abrangido pela servidão militar definida no Decreto-Lei nº 41791 é alvo 

presentemente de Medidas Preventivas destinadas a salvaguardar a zona definida para a 

construção do novo Aeroporto de Lisboa (Alternativa Ota), aprovadas pelo Decreto-Lei nº 

794/76, de 5 de Novembro (capítulo II) e pelo Decreto-Lei nº 42/97, de 21 de Agosto, 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.574 

prorrogadas por períodos de três anos pelo Decreto-Lei nº 170/2000, de 20 de Agosto e pelo 

Decreto-Lei nº 118/2003, de 14 de Junho. 

 

As Medidas Preventivas constantes na legislação em vigor enunciada têm por objectivo 

principal a definição de um instrumento jurídico preventivo do uso dos solos em áreas 

potencialmente necessárias ao futuro empreendimento. Os diplomas referidos visam assim 

evitar, na Ota e território circundante, novas construções ou alterações à utilização dos solos 

que possam vir a comprometer, onerar ou dificultar indevidamente a eventual execução de 

um empreendimento classificado como decisivo para o desenvolvimento do País. 

 

Foi estabelecido, de acordo com o Decreto-Lei nº 42/97 e com os quadros A e B anexos ao 

Decreto-Lei nº 31-A/99, de 20 de Agosto, um zonamento em quatro grandes áreas, 

subdivididas em oito áreas propostas para sujeição a medidas preventivas, cada uma das 

quais com as restrições seguidamente enunciadas. 

 

Zona 1 – Carece de autorização prévia qualquer actividade que preveja: 

 

- A criação de novos núcleos populacionais; 

- A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações, 

nomeadamente novas instalações ou alterações das já existentes, de sistemas e ou 

equipamentos susceptíveis de originar interferências radioeléctricas em futuros 

equipamentos de apoio à navegação aérea; 

- A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

- Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno; 

- O derrube de árvores em maciço com qualquer área ou com área superior à fixada; 

- A destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

 

Zona 1A – Carece de autorização prévia qualquer actividade que preveja: 

 

- A instalação de novas instalações ou alterações das já existentes, de sistemas ou 

equipamentos susceptíveis de originar interferências radioeléctricas em futuros 

equipamentos de apoio à navegação aérea. 
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Carece igualmente de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima indicada, 

qualquer actividade que preveja: 

 

- A criação de novos núcleos populacionais; 

- A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

- A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

- Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno; 

- O derrube de árvores em maciço com qualquer área ou com área superior à fixada; 

- A destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

 

Zonas 2A, 2B e 3A – Carece de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima 

indicada, qualquer actividade que preveja: 

 

- A criação de novos núcleos populacionais; 

- A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

- A instalação de explorações ou ampliações das já existentes; 

- Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno. 

 

Zona 3B, 4A e 4B – Carece de autorização prévia, desde que atinja a cota máxima 

indicada, qualquer actividade que preveja: 

 

- A criação de novos núcleos populacionais; 

- A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações; 

- A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

- Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do 

terreno. 

 

Sem prejuízo do disposto no Decreto nº 41791, as áreas de terreno definidas e delimitadas 

de acordo com o zonamento proposto (identificadas nas plantas em anexo ao presente 

diploma) ficam, portanto, sujeitas ao regime de medidas preventivas estabelecido no 

capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro. 
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A Figura 4.12.10 e o Desenho n.º 18.1 referem-se à área de servidão proposta pelas 

Medidas Preventivas enunciadas, de acordo com o zonamento anteriormente referido. 

 

O Quadro 4.12.28 sintetiza, por eixo/sub-eixo, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento e com o quadro legislativo presentemente em vigor, anteriormente enunciado. 

 
Quadro 4.12.28 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota) por cada um dos eixos/sub-eixos afectados (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha), por Zona 
Eixo/Sub-eixos 

1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

1.1.2 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 257,9 0,0 

1.1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,4 0,0 

1.2.1 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 303,9 0,0 

1.2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,4 0,0 

 

O Quadro 4.12.29 sintetiza, por alternativa, a área de servidão afectada, de acordo com o 

zonamento e com o quadro legislativo presentemente em vigor. 

 
Quadro 4.12.29 - Área afectada pelas Medidas Preventivas relativas ao Aeroporto de Lisboa 

(Alternativa Ota), de acordo com o zonamento previsto para o Lote (ha) no corredor dos 400 m 

 
Área de Servidão (ha), por Zona 

Alternativas 
1 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Sub-troço Sul 

SA 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 543,3 0,0 

SB 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 548,3 0,0 

SC 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 543,3 0,0 

SD 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 548,3 0,0 

SE 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 543,3 0,0 

SF 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 548,3 0,0 

 

Verificam-se interferências com as Zonas 1A (mas sem diferenças relevantes entre 

alternativas) e 4A (alternativas SB, SD e SF com maior afectação). 
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Figura 4.12.10 - Inserção dos eixos/sub-eixos na área de servidão proposta pelas medidas preventivas enunciadas, de acordo com o 

zonamento previsto por lei 
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Também a Base Aérea nº 5 de Monte Real, instituição militar simultaneamente com servidão 

de navegação aérea, situada no concelho de Leiria, não é afectada directamente pelos 

eixos/sub-eixos em análise (Desenho n.º 18.6). Encontra-se abrangida, contudo, pela 

servidão militar definida no Decreto-Lei nº 41793, de 8 de Agosto de 1958. 

 

O enquadramento definido pelo Decreto-Lei nº 41793 estabelece também uma zona geral 

de protecção em volta do aeródromo, com os mesmos objectivos que os enunciados no que 

se refere ao aeródromo da Ota, estabelecendo igualmente duas zonas de protecção, 

designadas por 1ª zona de protecção e por 2ª zona de protecção, bem como uma superfície 

de desobstrução, com as mesmas características estipuladas para o Centro de Formação 

Militar e Técnica da Força Aérea da Ota. 

 

As proibições e limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 41793 para as áreas respectivas a 

cada um dos zonamentos definidos apresentam literalmente o mesmo texto que o 

apresentado pelo Decreto-Lei nº 41791. 

 

Qualquer pedido de viabilidade de construção dentro da zona de protecção da Base Aérea 

n° 5 deverá ser também sujeito a parecer da Força Aérea Portuguesa, nos termos do artigo 

15° do Decreto-Lei n° 41793. 

 

O Quadro 4.12.30 sintetiza, por eixo/sub-eixo afectado, a área de servidão, de acordo com o 

zonamento definido no Decreto-Lei nº 41793. 

 
Quadro 4.12.30 - Área total atravessada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real (ha) 

por cada um dos eixos/sub-eixos afectados no corredor dos 400 m, de acordo com o zonamento 

definido no Decreto-Lei nº 41793 

Área de Servidão (ha) 
Eixo/Sub-eixos 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

2.1.4 0,0 0,0 70,0 

2.1.5 0,0 0,0 201,2 

2.1.6 0,0 0,0 165,4 

2.2.4 0,0 0,0 106,1 

2.5.1 0,0 0,0 135,0 

2.7 0,0 0,0 75,7 
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O Quadro 4.12.31 sintetiza, por alternativa, a área de servidão, de acordo com o zonamento 

definido no mesmo Decreto-Lei. 

 
Quadro 4.12.31 - Área afectada pela servidão relativa à Base Aérea nº 5 de Monte Real, de acordo 

com o zonamento previsto para o Lote (ha) no corredor dos 400 m 

Área de Servidão (ha) 
Alternativa 

1ª Zona 2ª Zona Zona de Desobstrução 

Sub-troço 2 

NA 0,0 0,0 436,6 

NB 0,0 0,0 406,2 

NC 0,0 0,0 442,3 

ND 0,0 0,0 411,9 

NE 0,0 0,0 106,1 

NF 0,0 0,0 106,1 

 

Uma leitura do Quadro 4.12.31 permite verificar que apenas a área de desobstrução é 

afectada pela LAV. No caso da Base Aérea nº 5 de Monte Real, todas as alternativas do 

sub-troço Norte vão afectar esta área de desobstrução, sendo a afectação menor para as 

alternativas NE e NF. 

 

 

4.12.5.13 Telecomunicações 

 

A importância das telecomunicações e o seu carácter de utilidade pública implica a definição 

de servidões com o objectivo de conceder a determinadas estações emissoras ou 

receptoras de radiocomunicações a protecção indispensável para atingirem os elevados fins 

de utilidade pública que lhes são cometidos. 

 

Neste sentido, e com o objectivo de suprimir, tanto quanto possível, os obstáculos que 

afectem a propagação radioeléctrica, bem como as interferências ocasionadas pela 

aparelhagem eléctrica que funcione nas vizinhanças das mesmas estações, foi estabelecida 

a servidão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro. 

 

As áreas sujeitas a servidão radioeléctrica compreendem zonas de libertação e zonas de 

desobstrução. 
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São consideradas zonas de libertação as faixas que circundam os centros radioeléctricos, 

nas quais a servidão se destina a protegê-los tanto de obstáculos susceptíveis de prejudicar 

a propagação das ondas radioeléctricas como de perturbações electromagnéticas que 

afectem a recepção dessas mesmas ondas. 

 
São consideradas zonas de desobstrução as faixas que têm por eixo a linha que une, em 

projecção horizontal, as antenas de dois centros radioeléctricos, assegurando ligações por 

feixes hertzianos em visibilidade directa ou ligações transorizonte, faixas essas nas quais a 

servidão se destina a garantir a livre propagação entre os dois referidos centros. 

 

As zonas de libertação desdobram-se em zonas primárias, constituídas pelas áreas que 

confinam imediatamente com os limites dos centros radioeléctricos e zonas secundárias, 

constituídas pelas áreas que circundam as zonas primárias. 

 

As distâncias a considerar para o estabelecimento das zonas de libertação não poderão 

exceder os seguintes valores, a contar dos limites do respectivo centro radioeléctrico: zonas 

de libertação primárias: 500 m e zonas de libertação secundárias: 4000 m. 

 

Nas zonas de libertação primárias, é proibida, salvo autorização dada pela instância oficial 

competente, ouvida a entidade exploradora do centro radioeléctrico protegido, qualquer 

acção que envolva:  

 

- A instalação ou manutenção, ainda que temporária, de estruturas ou outros obstáculos 

metálicos;  

- A construção ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos cujo nível superior 

ultrapasse a cota máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a protecção do 

centro;  

- O estabelecimento ou manutenção de árvores, culturas ou outros obstáculos que 

prejudiquem a propagação radioeléctrica do centro;  

- A existência de estradas abertas ao trânsito público ou de parques públicos de 

estacionamento de veículos motorizados;  

- A instalação ou manutenção de linhas aéreas.  
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As zonas de libertação secundárias estão sujeitas aos seguintes condicionamentos, a 

determinar pela instância oficial competente:  

 

- Dentro dos 1000 m que circundem imediatamente as zonas primárias:  

 As linhas aéreas de energia eléctrica só serão permitidas para tensão composta 

igual ou inferior a 5kV e desde que não prejudiquem o funcionamento do 

respectivo centro;  

 Toda a aparelhagem eléctrica deverá ser provida, se tal for considerado 

necessário, dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de 

perturbações radioeléctricas, por forma a não prejudicar o funcionamento do 

centro considerado; 

 A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se 

o nível superior deste não ultrapassar a respectiva cota máxima do terreno fixada 

no decreto que estabelecer a protecção do respectivo centro em mais de um 

décimo da distância entre o mesmo obstáculo e o limite exterior da zona primária.  

- Na restante área das zonas secundárias, as linhas aéreas de energia eléctrica de tensão 

composta superior a 5kV só serão permitidas desde que não prejudiquem o 

funcionamento do respectivo centro.  

 

A largura da zona de desobstrução medida perpendicularmente à linha recta que une os 

dois centros, não deverá, em regra, exceder 50 m para cada lado dessa linha, podendo, 

porém, em casos especiais, ser aumentada em determinados troços até englobar a 

projecção horizontal do elipsóide da 1ª zona de Fresnel. É proibida, na zona de 

desobstrução, a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos que 

distem menos de 10 m do elipsóide da 1ª zona de Fresnel. 

 

Contudo, o Decreto-Lei não vincula obrigatoriamente a servidão. Com efeito, os centros 

radioeléctricos que pretendam beneficiar da protecção prevista no mesmo deverão dirigir o 

seu pedido, devidamente fundamentado e instruído com todos os elementos convenientes, à 

entidade competente para determinar aquela protecção. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), os corredores de implantação dos eixos/sub-eixos ferroviários em análise são 
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atravessado por dois feixes hertzianos com servidão radioeléctrica, constituída em ambos os 

casos ao abrigo do Decreto-Lei nº 597/73, para: 

 

- Feixe Hertziano Serra de Candeeiros-Monte do Facho e Monte do Facho-Serra da Boa 

Viagem, licenciados em nome da PT Comunicações; 

- Feixe Hertziano Montejunto-Pedra Altar e Monte Gordo-Serra de Candeeiros, licenciado 

em nome da PT Comunicações, com processo de constituição de servidão já iniciado. 

 

Identificam-se e analisam-se as interferências dos diversos eixos/sub-eixos do Lote em 

estudo com as servidões radioeléctricas existentes, com o objectivo de fornecer parâmetros 

para a selecção das alternativas a considerar nas fases posteriores do projecto. Esta 

caracterização é efectuada, para o descritor ordenamento do território, de acordo com duas 

perspectivas: 

 

- o número de vezes que a servidão é intersectada pelos vários eixos/sub-eixos e, 

posteriormente, por alternativas; 

- a área afectada, de acordo com a faixa de servidão (informação fornecida pela 

ANACOM) regulamentada na legislação em vigor. 

 

O Quadro 4.12.32 sintetiza o número de vezes que a servidão radioeléctrica é intersectada e 

a área afectada (ha) por cada um dos eixos/sub-eixos considerados. 

 
Quadro 4.12.32 - Intersecções (nº) e área de servidão afectada (ha) relativa a servidões 

radioeléctricas por cada um dos eixos/sub-eixos considerados 

Eixo/Sub-eixos Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

1.1.3 2 15,2 

1.2.2 2 31,6 

2.1.5 1 7,0 

2.2.2 1 2,8 

2.2.3 1 10,9 

2.3.2 1 8,8 

2.10 1 2,8 

 

O Quadro 4.12.33 sintetiza o número de vezes que a servidão é intersectada e a área 

afectada (ha) por cada uma das alternativas em análise, de acordo com o zonamento 

previsto para o Lote. 
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Quadro 4.12.33 - Intersecções (nº) e área afectada (ha) relativa a servidões radioeléctricas, por 

alternativa, de acordo com o zonamento previsto para o Lote 

Alternativas Intersecções (nº) Área de Servidão (ha) 

Sub-troço 1 

SA 2 15,2 

SB 2 31,6 

SC 2 15,2 

SD 2 31,6 

SE 2 15,2 

SF 2 31,6 

Zona de Ligação  

LA 0 0,0 

LB 1 2,8 

LC 1 2,8 

LD 0 0,0 

LE 0 0,0 

LF 0 0,0 

Sub-troço 2 

NA 1 7,0 

NB 1 7,0 

NC 1 7,0 

ND 1 7,0 

NE 1 10,9 

NF 1 8,8 

 

A servidão radioeléctrica é afectada por alternativas do sub-troço Sul, na Zona de Ligação e 

sub-troço Norte. Uma análise por níveis de agrupamento das alternativas, de acordo com o 

zonamento afectado previsto para o Lote, permite verificar que: 

 

- No caso do sub-troço Sul, todas as alternativas registam duas interferências, com áreas 

de afectação diferentes (Desenhos n.º 18.2, 18.3 e 18.4); 

- No que concerne às alternativas na zona de ligação, apenas as alternativas LB e LC 

interferem com a servidão (Desenhos n.º 18.4 e 18.5); 

- Para o sub-troço Norte, todas as alternativas registam uma interferência (Desenhos n.º 

18.5, 18.6, 18.7 e 18.9). 
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4.13 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 
 

4.13.1 Metodologia 
 

4.13.1.1 Considerações gerais 

 

A pesquisa e caracterização dos elementos patrimoniais localizados nos corredores em 

estudo (faixas com 400 m de largura centradas nos eixos em estudo), incluiu trabalhos 

arqueológicos, que foram autorizados pelo Instituto Português de Arqueologia (IPA), nos 

termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 270/99, 

de 15 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de 

Novembro. A metodologia seguida cumpriu os "Termos de Referência para o Descritor 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental", que constam da Circular do 

IPA de 10-09-2004. 

 

No Anexo 4.13.1 reproduz-se o ofício do IPA que autoriza estes trabalhos. 

 

A metodologia seguida incluiu um levantamento bibliográfico, documental e cartográfico 

sobre a área de estudo (4.13.1.2.), trabalhos de relocalização de sítios, prospecção selectiva 

nos corredores com alternativas e prospecção sistemática nos corredores sem alternativas 

(4.13.1.3) e registo dos sítios/elementos de carácter patrimonial identificados (4.13.1.4). 

 

 

4.13.1.2 Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico 

 

Numa primeira fase foram consultados: bibliografia, documentação, bases de dados e 

inventários de património arqueológico e arquitectónico. 

 

A informação sobre a área em estudo é abundante, tendo sido consultados os inventários 

publicados do Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado (IPPAR, 1993), as 

plantas de localização dos imóveis classificados e em vias de classificação que se 

encontravam dentro da área em estudo (documentação fornecida pelo IPPAR), listagens e 

levantamentos patrimoniais cedidos pelas diferentes autarquias e o Relatório dos Trabalhos 

de Levantamento Arqueológico do Concelho do Cadaval (Cardoso, 1999). 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.585 

 

Procedeu-se, também, à consulta do inventário patrimonial presente nos Planos Directores 

Municipais relativos aos concelhos atravessados e, no que diz respeito a inventários 

informatizados, foram consultados: Endovellicvs – Inventário de sítios arqueológicos do 

Instituto Português de Arqueologia, Inventário de Património Arquitectónico da Direcção-

Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e os resultados da Pesquisa de Património do 

Instituto Português do Património Arquitectónico. 

 

 

4.13.1.3 Metodologia de prospecção 

 

Os trabalhos arqueológicos consistiram na realização de prospecções selectivas e 

sistemáticas na área afecta ao projecto. As prospecções selectivas realizaram-se no troço 

com alternativa e as prospecções sistemáticas no troço sem alternativa. 

 

Os trabalhos arqueológicos foram desenvolvidos entre 6 e 14 de Janeiro de 2005, a 17 de 

Março de 2005, a 13 de Outubro de 2006, a 28 de Fevereiro de 2007 e a 7 de Março de 

2007. 

 

Quando localizado um sítio dentro da área de afectação procedeu-se ao seu registo 

fotográfico, georeferenciação com um aparelho tipo Global Position System, localização 

cartográfica e o preenchimento de uma ficha descritiva de sítio. 

 

Sempre que possível procurou-se contactar com a população local. Foram, ainda, realizados 

contactos com as autarquias e com a Associação de Defesa do Património de Alcobaça 

(ADEPA). 

 

Tal como mencionado na Circular do Instituto Português de Arqueologia (2004), a área de 

estudo para a relocalização de sítios e prospecção selectiva e sistemática corresponde a 

uma faixa de 400 metros (200 metros para cada lado do eixo). 
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4.13.1.4 Metodologia de registo 

 

Procedeu-se ao registo de sítios de interesse patrimonial, quer arqueológico, quer 

arquitectónico, quer etnográfico. Sempre que localizado um sítio dentro dos corredores em 

estudo procedeu-se ao seu registo fotográfico, georeferenciação e preenchimento de uma 

ficha descritiva de sítio. 

 

 

4.13.1.4.1 Registo fotográfico 

 

O registo fotográfico foi realizado em suporte digital, documentando todos os sítios 

registados durante as prospecções. 

 

Procedeu-se, ainda, ao registo fotográfico de várias áreas ao longo da área a prospectar 

para documentar as situações de visibilidade de diferentes. 

 

 

4.13.1.4.2 Georeferenciação 

 

Cada um dos sítios detectados foi georeferenciado através de Global Position System 

(aparelho SporTrak – Magellan com a precisão de 7m), num sistema de coordenadas UTM. 

 

 

4.13.1.4.3 Registo dos elementos patrimoniais 

 

Durante os trabalhos de prospecção foi preenchida uma Ficha para cada sítio onde se 

registaram os seguintes elementos, previamente definidos: 

 

- identificação (nº de inventário, nome, topónimo); 

- localização (localização administrativa, localização geográfica, proprietário); 

- descrição (tipo de sítio, cronologia, contexto geológico, implantação topográfica, 

visibilidade na paisagem, controlo visual sobre a paisagem, uso do solo, coberto vegetal, 

dispersão de materiais em área, tipo de dispersão de materiais, acessibilidade, trabalhos 

arqueológicos anteriores, materiais arqueológicos e descrição); 
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No Anexo 4.13.2 descreve-se a codificação dos elementos de registo referidos. 

 

 

4.13.2 Localização e enquadramento geográfico das áreas de prospecção 
 

A área de afectação dos corredores do Lote C1 da Rede Ferroviária de Alta Velocidade 

estende-se por uma vasta área que abrange os concelhos da Azambuja, Rio Maior, 

Alenquer, Alcobaça, Cadaval, Caldas da Rainha, Batalha, Porto de Mós, Marinha Grande, 

Leiria e Pombal. 

 

A zona em estudo integra-se em regiões amplas que se podem designar pela região da 

Lezíria do Tejo, região do Oeste, Pinhal Litoral e do Baixo Mondego. 

 

A orografia da área em estudo apresenta-se bastante montanhosa, em que se inclui para 

Este o complexo da Serra de Aire (e Arrife) e Candeeiros, assim como zona de cabeços de 

média altitude, semi-áridos (afloramentos rochosos), e vales apertados e encaixados por 

onde correm numerosas ribeiras, cujas bacias permitem a existência de terras férteis e 

muito povoadas. 

 

A nível geológico, encontra-se uma unidade formada por calcários, fazendo parte do Maciço 

Calcário Estremenho que se estende desde a região de Lisboa até próximo de Coimbra. 

Esta unidade é constituída por calcários, margas, calcários margosos, arenitos e 

conglomerados, que são formações do Mesozóico (Jurássico e Cretácico), datáveis entre 

190 e 135 milhões de anos. 

 

 

4.13.3 Caracterização da área de prospecção sistemática 
 

As áreas do traçado nas quais estavam previstos trabalhos de prospecção sistemática foram 

designadas por Sector I, II, III, IV e V. Nos Desenhos n.º 19.1 a 19.9 apresentam-se os 

limites das zonas e sectores referidos, bem como a indicação das condições de visibilidade 

do terreno. 
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O sector I corresponde à área do traçado que se encontra entre o rio da Fonte Santa 

(Molianos) e as Redondas, no concelho de Alcobaça, junto da Estrada Nacional nº 1. Neste 

sector, a área A, mais a norte, caracterizou-se por matos muito densos e floresta, impedindo 

muitas vezes a entrada nas parcelas com maior vegetação. Trata-se de uma área de relevo 

acentuado, junto ao vale do rio da Fonte Santa, a linha de água principal (um vale com 

vertente acentuada). Os terrenos com matas muito densas e impenetráveis intercalam com 

propriedades de eucaliptal (árvores de pequeno a médio porte), onde a visibilidade no 

terreno é nula (Figura 4.13.1) mas onde foi possível bater o terreno. 

 

 
Figura 4.13.1 - Área de visibilidade nula localizado na Área A do Sector I. 

 

Ainda no sector I, a área B corresponde a uma área mista, de visibilidade nula nas áreas de 

mata densa e eucaliptal e de visibilidade reduzida nas áreas de baldio (antigas propriedades 

agrícolas ladeadas por muros de propriedade que hoje são áreas de pasto e inactivas do 

ponto de vista do cultivo), áreas de clareira entre a mata densa/floresta. 

 

 
Figura 4.13.2 - Moroiço na área de eucaliptal localizado na Área B do Sector I 
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A área C corresponde aquela em redor da povoação de Casais da Charneca, ou seja, área 

urbana com quintais (horticultura) que continua a apresentar visibilidade nula nos terrenos 

de baldio e matas densas, visibilidade reduzida nos terrenos de baldio/pousio e visibilidade 

boa nos terrenos agrícolas lavrados. 

 

 
Figura 4.13.3 - Terrenos baldio em área urbana localizados na Área C do Sector I 

 

A área D caracteriza-se da mesma forma que a área B. Por sua vez, a área E (a 

sul/sudeste, no traçado) corresponde a uma área muito urbanizada que alterna com zonas 

de floresta – visibilidade reduzida - e terrenos de baldio – visibilidade média. Nas áreas 

urbanizadas, em redor das habitações surgem muitos terrenos lavrados, campos de cultivo 

quer de horticultura quer de cultura extensiva.  

 

O sector II corresponde ao corredor que vai desde a povoação de Casalinho, passando por 

Mata de Baixo, para convergir e terminar no vale do rio Maior, no concelho de Rio Maior. 

 

No sector II, a área F corresponde a áreas urbanizadas que, nos intervalos das habitações 

vê contempladas propriedades que correspondem a terrenos de baldio ou quintais lavrados, 

variando entre zonas de visibilidade reduzida nos primeiros e visibilidade boa nos quintais 

cultivados. 

 

A caracterizar a área G surgem zonas apenas de visibilidade nula que correspondem a 

propriedades de floresta e floresta ou mata densa que muitas vezes se tornavam de 

impossível acesso. 
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A área H é caracterizada por zonas de floresta, principalmente eucaliptais, com pontuais 

parcelas de baldio e pontuais terrenos lavrados, registando-se maioritariamente as 

visibilidades nulas e pontualmente as visibilidades reduzidas e boas. 

 

Figura 4.13.4 - Eucaliptal com visibilidade nula 

localizado na Área H do Sector II 

Figura 4.13.5 - Terreno baldio localizado na Área 

H do Sector II 

 

Por fim, neste sector, a área I é caracterizada por zonas de grandes campos lavrados e de 

eucaliptal novo, apresentando-se como área com boa visibilidade, à excepção do canto 

sudeste, também de visibilidade nula devido ao coberto vegetal muito denso. 

 

Figura 4.13.6 - Visibilidade boa nos campos 

lavrados localizados na Área H do Sector II 

Figura 4.13.7 - Vale do Rio Maior localizado na 

Área H do Sector II 

 

A área J (Sector III) caracteriza-se por terreno florestal sem vegetação, o que permitiu boas 

condições de visibilidade. A excepção é feita nas pequenas áreas que pontualmente 

apresentavam vegetação rasteira e arbustiva, e por tal, apresentavam visibilidade reduzida. 
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Figura 4.13.8 - Pinhal com boas condições de visibilidade localizado na Área J do Sector III 

 

No troço final do Lote C1, já junto ao concelho de Pombal foram realizados trabalhos de 

prospecção sistemática no eixo 2.5. As áreas prospectadas foram designadas por Sector IV 
e V. 

O Sector IV corresponde à zona do Alto dos Mendes, concelho de Pombal. Aí podemos 

encontrar terrenos de visibilidade média e boa, que correspondem a zonas de eucaliptais 

plantados recentemente em locais recuperados após incêndios. 

 

 
Figura 4.13.9 - Zona do Alto dos Mendes localizada no sector IV 

 

O Sector V corresponde ao troço entre a povoação de Regato e Almagreira, no final do 

traçado do Lote C1. Os terrenos apresentam maioritariamente visibilidade muito reduzida 

tratando-se de zonas florestais com eucaliptais e matos densos. Em muitos locais era 

impossível percorrer os terrenos. Destacam-se pequenas zonas de visibilidade média ou 

boa em locais de eucaliptais ou pinhais recém plantados. Estão ainda presentes zonas 
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urbanas e de quintais nas povoações de Regato, Crespos, Cavadinha, Pinheirinho, Assanha 

da Paz e Barros da Paz. 

 

 
Figura 4.13.10 - Zona do Alto da Cavadinha localizada no sector V 

 

 

4.13.4 Caracterização das áreas de prospecção selectiva 
 

Nos locais do traçado com diferentes alternativas realizaram-se trabalhos de prospecção 

selectiva. As áreas prospectadas foram designadas por Sector. Tratam-se de áreas entre o 

Sector VI e o Sector XL. 
 

O sector VI situa-se na zona da Quinta da Ameixoeira, junto à povoação de Alcoentre, 

concelho de Alenquer. Os terrenos pertencentes à referida Quinta encontram-se vedados 

não permitindo a realização de trabalhos de prospecção. No mesmo local identificamos 

também uma zona vedada para construção de uma zona industrial, junto à estrada nacional 

366. 
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Figura 4.13.11 - Área vedada para futura zona industrial, no sector VI 

 

O sector VII situa-se junto à Fábrica de Cerâmica de Alcoentre e apresenta uma zona 

vedada em redor da mesma fábrica. No terreno envolvente a visibilidade era essencialmente 

reduzida não facilitando a realização dos trabalhos de prospecção. Trata-se de uma área de 

pinhal cujo terreno se encontra coberto de caruma. 

 

O sector VIII refere-se às duas alternativas ao traçado quando cruzam a estrada que liga a 

povoação de Alcoentre a Manique do Intendente. Na área A, no eixo 1.2., encontramos uma 

área vedada e uma zona com visibilidade média com terrenos de olival e vinha. Na área B, 

no eixo 1.1., a visibilidade é nula com a presença de matos densos por entre eucaliptais. 

 

No sector IX, situado na estrada de acesso à povoação de Quebradas, junto ao Vale da 

Sardinha, a visibilidade é maioritariamente reduzida com a presença de pinhais e um vale 

com vegetação rasteira densa. 
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Figura 4.13.12 - Sector VIII, Área A Figura 4.13.13 - Visibilidade reduzida no sector IX 

 

No sector X, junto aos Casais da Fonte Nova, perto da povoação de Quebradas, os 

trabalhos de prospecção foram realizados em melhores condições, numa área agrícola com 

a presença de vinhas que permitia uma boa visibilidade. 

 

 
Figura 4.13.14 - Área junto ao Casais da Fonte Nova, sector X. 

 

O sector XI compreende os terrenos da Quinta do Carrascal, já no concelho de Rio Maior, 

que se encontram vedados não permitindo a realização da prospecção. Nas proximidades 

desta quinta foi também identificada uma zona vedada para onde estará projectada uma 

futura urbanização. 

 

 O sector XII compreende os terrenos da Quinta da Amieira, no concelho de Rio Maior, que 

se encontram vedados não permitindo a realização de prospecções nos dois eixos 

alternativos (1.1. e 1.2.). 
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O sector XIII corresponde às zonas onde os dois eixos (1.1. e 1.2.) cruzam a estrada que 

une a povoação da Asseiceira à povoação de Abuxanas. Nestes locais a visibilidade é nula. 

A presença de matos muito densos com eucaliptais não permitiu percorrer os terrenos. 

 

 
Figura 4.13.15 - Zona de matos densos no sector XIII 

 

O sector XIV corresponde a zonas dos dois eixos (1.1. e 1.2.) junto à povoação de Casais 

da Atalaia. Nestes locais a visibilidade voltou a ser nula. A presença de matos muito densos 

com eucaliptais, do mesmo tipo, não permitiu percorrer os terrenos. 

 

O sector XV corresponde às zonas onde os dois eixos (1.1. e 1.2.) cruzam a estrada que 

liga a povoação de Bairradas à zona de Bocas e do Cabeço de Santa Ana. Nestes locais a 

visibilidade voltou a ser nula. A presença de matos muito densos com eucaliptais, do mesmo 

tipo, não permitiu percorrer os terrenos. Destacamos também a zona urbana de Bairradas 

situada no eixo 1.2. 

 

O sector XVI situa-se junto à povoação de Senhora da Luz. Os terrenos continuam a 

apresentar as mesmas características de matos densos com eucaliptais que não permitem a 

realização de prospecções. Referenciamos ainda a zona urbana da referida povoação, no 

eixo 1.2 e um pouco mais a Norte, uma área de visibilidade reduzida. 

 

O sector XVII é caracterizado pela presença de zonas urbanas com quintais associadas à 

povoação de Moita do Gavião, já no concelho de Alcobaça. 
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Figura 4.13.16 - Zona de visibilidade reduzida no sector XVI 

 

O sector XVIII localiza-se junto à povoação de Benedita. A área 1 corresponde ao eixo 1.1. 

e caracteriza-se pela presença zonas urbanas com quintais associadas à povoação de 

Candeeiros. A área 2 corresponde ao eixo 1.3. junto à povoação de Cabecinha. Para além 

da área urbana desta povoação os terrenos apresentavam visibilidade média, estando 

presentes zonas agrícolas e pinhais. 

 

 
Figura 4.13.17 - Zona urbana e de quintais na povoação de Cabecinha 

 

O sector XIX localiza-se na zona do Turquel. Nesta área estão presentes diversas zonas 

urbanas na povoação de Charneca do Rio Seco e Carvalhal, bem como na área em torno da 

estrada nacional 1 (IC2). Destacamos ainda a zona do Alto do Turquel e do Cabeço da 

Moita onde os matos densos tornam a visibilidade nula. 

 

O sector XX localiza-se na zona do Carvalhal de Aljubarrota, concelho de Alcobaça. Aí 

destacamos a presença de zonas urbanas com quintais ( povoações de Casal do Rei, Ataíja 
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de Baixo e de Cima) e de terrenos de visibilidade nula com zonas florestais de mato denso. 

No eixo 2.2., na zona entra Ataíja de Baixo e Ataíja de Cima encontrámos uma área de 

visibilidade média com terrenos agrícolas de vinhas e outros produtos. 

 

 
Figura 4.13.18 - Terrenos agrícolas junto a Ataíja de Baixo, sector XIX 

 

No sector XXI, junto a Casal Boieiro, no concelho de Porto de Mós os terrenos apresentam 

variações nas visibilidades entre boa e nula. Nas zonas florestais a visibilidade é muito 

reduzida ou nula e nas zonas agrícolas é média ou boa. 

 

No sector XXII está presente uma zona urbana junto à povoação de Pedreiras. 

 

O sector XXIII, na zona da Quinta da Vala, junto à povoação de Corredoura, apresenta 

visibilidade nula. Os terrenos são florestais com eucaliptais de mata densa. 

 

O sector XXIV apresenta zonas urbanas e de quintais junto às povoações de Fornarias e 

Alcanadas, no concelho da Batalha, e zonas de visibilidade média junto ao marco geodésico 

da Lagoa. Aí surgem alguns terrenos agrícolas com vinhas. 
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Figura 4.13.19 - Terrenos agrícolas junto ao marco geodésico da Lagoa 

 

O sector XXV situa-se junto à povoação de Piqueiral, na zona de transição entre o concelho 

de Batalha e Leiria, e caracteriza-se por terrenos de visibilidade média, com zonas agrícolas 

e florestais de mata pouco densa. 

 

O sector XXVI localiza-se na zona da Senhora do Monte. Aí os terrenos apresentam 

visibilidade nula com zonas florestais de mata densa. 

 

 
Figura 4.13.20 - Encosta da Senhora do Monte, sector XXV 

 

No sector XXVII encontramos a zona urbana da povoação de Morões em conjunto com 

terrenos de visibilidade reduzida, em zonas florestais com pinhais. 

 

O sector XXVIII caracteriza-se pela presença de uma forte zona urbana entre as povoações 

de Touria e Ramalharia, ainda no concelho de Leiria. 
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O sector XXIX, junto à povoação de Azabucho, corresponde à localização da estação de 

Leiria (Nascente), no eixo 2.2. Aí surgem zonas urbanas nas povoações de Bogalho, Campo 

Amarelo e Azabucho, rodeadas por terrenos de pinhais com visibilidade reduzida devido à 

presença de arbustos e uma camada de caruma. 

 

Figura 4.13.21 - Vale da Ribeira dos Frades 

(Bogalho) 

Figura 4.13.22 - Área da estação de Leiria 

(Nascente) 

 

O sector XXX apresenta zonas urbanas, com quintais e alguns empreendimentos industriais 

junto à povoação de Santa Eufémia e Boa Vista, no concelho de Leiria. 

 

No sector XXXI encontramos zonas urbanas com quintais junto às povoações de Bidoeira 

de Cima, Bidoeira de Baixo e Casais da Bidoeira, rodeadas por terrenos de visibilidade nula 

com zonas florestais de mata densa. 

  

O sector XXXII corresponde à zona de Chãos, junto a Aljubarrota, no concelho de Alcobaça 

(eixo 2.1.). Os terrenos apresentam visibilidade muito reduzida com vegetação densa por 

entre eucaliptais. 
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Figura 4.13.23 - Zona de Chãos, sector XXXII 

 

O sector XXXIII localiza-se na estrada que une a povoação do Juncal e da Castanheira. 

Apresenta uma zona urbana onde se observa uma urbanização construída recentemente 

rodeada por terrenos de visibilidade reduzida com arbustos e matos densos. 

 

O sector XXXIV localiza-se junto à povoação do Andam, concelho de Leiria. Encontramos 

terrenos de visibilidade reduzida junto à zona da Charneca e de Águas Formosas com 

eucaliptais e pinhais. Em Águas Formosas existe ainda uma zona de exploração de areias. 

Na zona da Charneca observámos ainda a presença do gasoduto. 

 

 
Figura 4.13.24 - Zona da Charneca, sector XXXIV 

 

O sector XXXV, perto da povoação de Maceirinha, no local de divisão do concelho de Leiria 

e Marinha Grande, caracteriza-se pela presença de terrenos de visibilidade reduzida com 
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zonas de eucaliptal. Destaca-se uma zona de boa visibilidade numa área de utilização 

agrícola do terreno. 

 

O sector XXXVI localiza-se junto à povoação de Maceira-Lis, concelho de Leiria, e 

caracteriza-se pela presença de áreas urbanas e industriais junto às povoações de Venda 

dos Pretos, Martigança (Gare) e Maceira-Lis. 

 

O sector XXXVII situa-se junto à povoação de Albergaria e caracteriza-se pela zona urbana 

desta povoação e por terrenos de visibilidade reduzida no vale do ribeiro do Fagundo, com 

vegetação densa. 

 

O sector XXXVIII corresponde à zona da estação de Leiria (Poente) e seus acessos, no eixo 

2.1. Nesta área os terrenos apresentam visibilidade muito reduzida com eucaliptais e mata 

densa. 

 

 
Figura 4.13.25 - Zona da Estação de Leiria (Poente) 

 

O sector XXXIX corresponde à zona rio Lis, junto à povoação de Barreiros. Os terrenos 

envolventes ao rio apresentam visibilidade nula com vegetação densa e terrenos alagados. 

 

O sector XL situa-se junto ao Monte Agudo, no concelho de Leiria. Nesta área as 

visibilidades variam entre a média e a reduzida, conforme nos encontramos em zonas de 

pinhais mais densos ou zonas recuperadas após incêndios, com plantações de novos 

pinheiros. Destacamos ainda a área da povoação de Colónia Agrícola com zonas urbanas e 

de quintais e zonas agrícolas de visibilidade média. 
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4.13.5 Levantamento patrimonial 
 

Na presente secção descrevem-se os 52 sítios objecto de relocalização ou detectados nos 

trabalhos de prospecção sistemática. Estes sítios encontram-se representados no 

Desenho n.º 19.1 e 19.9. 

 

No Anexo 4.13.3 apresentam-se as respectivas fichas de caracterização. 

 

Estes 52 sítios integram fundamentalmente elementos do património arqueológico, a 

maioria, e do património etnográfico, estes últimos essencialmente relacionados com a 

ocupação agrícola da região em estudo, contemplando edificações de carácter habitacional 

e de produção. O património histórico-arquitectónico identificado é constituído por elementos 

de arquitectura religiosa mas onde sobressaem, principalmente, o valor histórico e as 

características vernáculas e regionais desses edifícios, não se registando qualquer 

ocorrência arquitectónica de maior valor artístico ou erudito. 

 

Alguns destes elementos patrimoniais apresentam valor patrimonial reconhecido, 

destacando-se a Gruta da Senhora da Luz II (elemento nº 23), Monumento Nacional 

classificado desde 1934, o “Lagar dos Frades” (elemento nº 16), Imóvel de Interesse Público 

classificado desde 1997, e a Ermida de São João Baptista (elemento nº 12), cujo processo 

de classificação, em curso, foi objecto de Despacho em 1998. 

 

Sem classificação oficial, mas aos quais se atribuiu um maior valor patrimonial, destacam-se 

ainda os seguintes elementos: 

 

- Capela de Mélvoa (elemento nº 10) 

- Sítio paleolítico de Olival Fechado (elemento nº 11) 

- Cruzeiro de Olheiros (elemento nº 13) 

 

Apresenta-se, de seguida, a descrição de cada um dos elementos patrimoniais identificados.  
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4.13.5.1 Vale Coimbra (nº 1) 

 

Inventariado no Endovélico como forno de telhas de cronologia provavelmente moderna, 

este forno já soterrado não foi passível de relocalização. Pela descrição do sítio e dos 

trabalhos que poderiam afectá-lo, o forno deveria ter sido identificado aquando da abertura 

do gasoduto (Transgás) que passa no local. 

 

 
Figura 4.13.26 - Vale Coimbra e o corredor da Transgás 

 

Com este trabalho de relocalização, foram apenas identificados alguns fragmentos de telha 

na área em questão. Estes fragmentos apontam para uma cronologia moderna. 

 

 

4.13.5.2 Areeiro da Fonte da Matoeira (nº 2) 

 

Na sua descrição do inventário do Instituto Português de Arqueologia é referido que a jazida 

se encontra em boas condições de preservação e que foram identificadas peças in situ 

(mais de 23 peças recolhidas). Com a visita ao sítio, pode observar-se que, na actualidade, 

o local transformou-se num areeiro de grandes dimensões, onde se encontravam várias 

máquinas a extrair areia. As terras observadas estavam remexidas e não foram identificados 

cortes preservados. 

 

Relativamente ao material arqueológico identificado, pode apenas registar-se a presença de 

um seixo talhado em quartzito muito rolado. O que parece mais provável é a possibilidade 

de o sítio já ter sido total ou parcialmente destruído até porque a paisagem na zona é a de 
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vários areeiros de grandes dimensões, ligados entre si e em constante actividade de 

extracção de areias.  

 

No areeiro identificado a Sudeste do Areeiro da Fonte da Matoeira, os cortes também se 

encontravam destruídos, com desabamento das terras superficiais, impossibilitando a 

análise destes e a identificação, ou não, de materiais arqueológicos. Este último areeiro a 

Sudeste encontra-se já desactivado. 

 

Figura 4.13.27 - Materiais recolhidos no Areeiro da 

Fonte da Matoeira 

Figura 4.13.28 - Vista geral do Areeiro 

 

 

4.13.5.3 Areeiro da Matoeira – Sudoeste (nº 3) 

 

Na descrição do inventário do Instituto Português de Arqueologia do Areeiro da Fonte da 

Matoeira é dito que a Sudoeste se identificaram objectos talhados e que já Manuel Heleno 

havia feito referência ao local e havia recolhido material. Nas investigações levadas a cabo 

pelo Dr. João Pedro Ribeiro (incluir referência bibliográfica) foram recolhidos 2 objectos de 

indústria lítica no Areeiro a Sudoeste. 

 

Com este trabalho foram identificados materiais in situ num depósito de cascalheira visível 

no corte feito pelas máquinas na extracção de areia. Foram identificadas três lascas de 

quartzito e um seixo talhado também em quartzito. Este Areeiro Sudoeste da Matoeira 

encontra-se já desactivado na actualidade. 
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É importante referir que no inventário do Instituto Português de Arqueologia existem mais 

três referências associadas ao local da Matoeira: Matoeira 1, 2 e 3, que se localizam fora da 

área de estudo (segundo as coordenadas referidas neste inventário). Assim, fica apenas a 

ressalva que para além dos sítios associados aos areeiros, poderão existir nas proximidades 

da Matoeira mais sítios similares. 

 

Figura 4.13.29 - Materiais líticos recolhidos no 

Areeiro Sudoeste 

Figura 4.13.30 - Corte com depósito arqueológico 

 

 

4.13.5.4 Casais 2 (nº 4) 

 

Pelas descrições Casais 1 ficaria a Nordeste da elevação da Preta da Pedra e que aí teriam 

sido identificados utensílios líticos. Neste trabalho não foram identificados quaisquer 

vestígios arqueológicos a Nordeste da elevação. 

 

Para Casais 2, descrito como localizado a Noroeste da elevação da Preta da Pedra, eram 

apontados apenas dois objectos relacionados com as formações fluviais quaternárias. Neste 

trabalho foram identificados a Noroeste duas lascas de quartzito, duas lascas de sílex, um 

núcleo/nódulo de sílex, bifaces de quartzito e outros seixos talhados em quartzito. Estes 

materiais foram identificados numa área de areeiro, aliás como se encontra toda a elevação, 

em terras já remexidas. 

 

São visíveis os cortes e planos artificiais feitos pelas máquinas de extracção de areias, o 

que leva a colocar a hipótese de os depósitos com materiais arqueológicos já terem sido 

desmantelados. 
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Figura 4.13.31 - Materiais recolhidos em Casais 2 Figura 4.13.32 - Vista geral de Casais 2 

 

 

4.13.5.5 Casal do Fagundo I (nº 5) 

 

Este sítio arqueológico deverá ter sido identificado durante o acompanhamento das obras do 

gasoduto. As cerâmicas (imbrices) que aí foram identificadas apontavam para uma 

cronologia romana e a localização inerente a estes vestígios era a de se encontrarem a 

cerca de 400 metros para Sudeste do Casal do Fagundo, não existindo qualquer informação 

acerca das coordenadas de implantação. 
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Figura 4.13.33 - Materiais identificados no Casal 

do Fagundo 

Figura 4.13.34 - Vista geral e corredor da 

Transgás 

 

No inventário do Instituto Português de Arqueologia existe uma outra referência ao sítio do 

Casal do Fagundo, onde se adianta que foi feita uma sondagem arqueológica de 2mx2m 

implantada sobre o eixo “da trincheira de lançamento do tubo” e uma outra sondagem 

mecânica no mesmo local. Estas intervenções mostraram ser infrutíferas do ponto de vista 

de informação arqueológica. Tudo leva a crer, no entanto, que se trata do mesmo sítio e que 

o carácter das duas referências e intervenções se prende com as medidas de minimização 

relacionadas com a passagem do gasoduto, que aliás, se observa que atravessa o local. 

 

Neste trabalho de relocalização foi possível identificar a (provável) sondagem mecânica 

referida e a identificação de materiais de construção. A primeira referência aponta para um 

sítio de cronologia medieval e a segunda para um sítio de cronologia romana. Pelos 

materiais agora identificados, ou seja, uma concentração de fragmentos de telha e telhas de 

meia cana, a cronologia poderá antes ser mais recente, provavelmente de cronologia 

moderna, existindo até uma pequena concentração de telhas a Este do traçado do gasoduto 

que poderão estar associadas a antigas estruturas agora desmanteladas/destruídas, visíveis 

à superfície sob o denso coberto vegetal. 
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4.13.5.6 Casal do Fagundo II (nº 6) 

 

No inventário do Instituto Português de Arqueologia existe uma referência ao sítio Ribeira do 

Fagundo 2, em que se adianta que o Dr. João Pedro Cunha-Ribeiro (incluir referência 

bibliográfica) terá identificado duas peças talhadas em plena planície aluvial da Ribeira do 

Fagundo. 

 

Neste trabalho, foi identificada uma concentração pontual de material lítico (núcleos e lascas 

de sílex) junto a esta ribeira, ainda que não seja atribuído ao sítio o nome de Ribeira do 

Fagundo 2 porque não se sabe se corresponderá ao mesmo sítio antes identificado. Esta 

precaução prende-se também com o facto de ser sabido que estes depósitos aluvionares 

junto a ribeiras são propícios à existência frequente de materiais arqueológicos, muitas 

vezes arrastados desde longas distâncias. 

 

Figura 4.13.35 - Materiais identificados à 

superfície 

Figura 4.13.36 - Casal do Fagundo II – vista geral 

 

 

4.13.5.7 A-do-Barbas (nº 7) 

 

O sítio, descrito e georeferenciado no inventário do Instituto Português de Arqueologia, 

deverá estar relacionado com os trabalhos arqueológicos efectuados aquando da passagem 

do gasoduto da Transgás. A descrição aponta para o facto de se tratar de um sítio com 

materiais à superfície, sendo que “na verificação efectuada após a cobertura da trincheira, 

nada foi detectado”. A cronologia apontada para a estação é o período Romano e Medieval, 
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sendo que nos trabalhos agora levados a cabo puderam confirmar a existência de materiais 

arqueológicos que surgem de forma pontual e de cronologia de amplo espectro (cerâmica 

de construção e fragmentos de cerâmica comum). 

 

 
Figura 4.13.37 - Materiais arqueológicos identificados no sítio arqueológico A do Barbas (nº 7) 

 

Também na descrição conhecida para o sítio, é referida a “existência de uma antiga 

estrutura, já cortada pelo caminho municipal, (...) não pertencia a nenhuma estrutura de 

habitat”. Nesta relocalização não foram identificadas estruturas de carácter esclarecedor: 

identificaram-se muros de divisão de propriedade/socalcos de cronologia indeterminada e 

sem materiais associados. 

 

Figura 4.13.38 - Vista geral de A-do-Barbas Figura 4.13.39 - Moroiço (?) identificado em A-do-

Barbas 
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4.13.5.8 Mélvoa I (nº 8) 

 

A este sítio de valor etnográfico corresponde um complexo agrícola composto por uma fonte 

à qual estão associados tanques de curtir tremoço. No mesmo local encontra-se um moinho 

de água em ruínas e uma outra habitação de apoio agrícola também em ruínas. 

 

 
Figura 4.13.40 - Casa em ruínas em Mélvoa I 

 

O moinho apresenta telhado de duas águas, três janelas e uma porta. O seu interior é 

rebocado com argamassa e no exterior é visível a construção em alvenaria. A ruína, por sua 

vez, caracteriza-se por uma parede em alvenaria apenas com uma porta conservada, 

apresentando mau estado de conservação. Isto ao contrário da referida fonte que por seu 

lado se denota ter sido alvo de reformulações pois é visível o reboco em cimento. 

Desconhece-se a cronologia deste complexo rural. 

 

 
Figura 4.13.41 - Moínho de água em Mélvoa I 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.611 

 

4.13.5.9 Fonte de Mélvoa (nº 9) 

 

Trata-se de uma fonte muito descaracterizada, com muitas remodelações, apenas restando 

intacta a conduta antiga com base e paredes em alvenaria e onde restam as calhas de 

pedra, nas quais eram encaixadas pequenas portas de madeira, para dividir as águas para 

os diferentes moinhos de água (que já não existem). 

 

 
Figura 4.13.42 - Fonte de Mélvoa 

 

Ainda que alvo de muitos restauros, a data que se encontra gravada indica o ano de 

construção: 1684. É também interessante o facto de exactamente neste local se situar o 

marco concelhio que divide os concelhos de Alcobaça (Pataias) e Leiria (Maceira). 

 

 

4.13.5.10 Capela de Mélvoa (nº 10) 

 

Imóvel de cariz religioso que apresenta como características arquitectónicas fundamentais 

uma torre sineira externa ao corpo da igreja, para a qual se tem acesso pelo alçado lateral 
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direito, no piso inferior. A igreja possui um óculo a encimar o portal principal e, ainda 

adjacente a este, um pequeno nartéx que antecede a entrada no edifício de culto. O acesso 

ao edifício de culto faz-se por uma escadaria extensa. A data de construção do edifício é 

1657. 

 

 
Figura 4.13.43 - Capela de Mélvoa 

 

 

4.13.5.11 Olival Fechado (nº 11) 

 

O sítio sobranceiro à ribeira da Castanheira encontra-se descrito no inventário do Instituto 

Português de Arqueologia. Foram efectuadas escavações no local que demonstraram uma 

ocupação do período Gravetense antigo, com uma área de lareira “en cuvette” e uma outra 

estrutura de protecção de ventos, para além dos materiais líticos associados. Os materiais 

líticos identificados têm como matéria-prima o sílex. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.613 

 

Figura 4.13.44 - Materiais identificados no sítio do Olival Fechado 

 

Nos trabalhos de relocalização surgiu grande dificuldade na identificação do sítio 

arqueológico, principalmente porque a paisagem circundante está completamente alterada. 

Na área em redor encontram-se areeiros em plena actividade que alteraram toda a 

topografia do local.  

 

No olival que denomina o sítio arqueológico foram identificadas três peças líticas (um seixo 

talhado de quartzito, uma lasca de quartzito e uma lasca de sílex) do período (genérico) 

Paleolítico. 

 

 
Figura 4.13.45 - Vista geral do sítio Olival Fechado 
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4.13.5.12  Ermida de São João Baptista (nº 12) 

 

Imóvel em vias de classificação pelo Despacho de 18-05-1998. 

 

O imóvel apresenta planta longitudinal com frontispício orientado a Sul, de pano único, com 

cunhais de cantaria caiados, em empena triangular e remate com cruz de pedra, 

apresentando também um óculo oval. Sobre a capela-mor assenta a cúpula, ladeada por 

pináculos. Na fachada Este observa-se a cornija saliente e uma pequena fresta; na fachada 

Norte são visíveis gárgulas, pináculos e contrafortes e na fachada Oeste surgem também as 

gárgulas e pináculos, para além do corpo da nave central ser aberto com pequena fresta. A 

sua época de construção é o séc. XVII. 

 

Figura 4.13.46 - Talude da Ermida Figura 4.13.47 - Vista geral da Ermida 
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4.13.5.13 Cruzeiro de Olheiros (nº 13) 

 

Este cruzeiro em calcário caracteriza-se por um soco quadrangular sobre o qual existem 

dois degraus quadrangulares escalonados. A cruz é latina e no braço vertical de forma 

hexagonal surgem os símbolos da Paixão de Cristo incisos: coroa de espinhos, 

martelo/prego e escada.  

 

 
Figura 4.13.48 - Cruzeiro de Olheiros 

 

 

4.13.5.14 Capela de Nossa Senhora dos Enfermos (nº 14) 

 

O edifício apresenta planta longitudinal com frontispício orientado a Oeste, de pano único, 

onde são visíveis os pináculos a encimar a capela mor. A encimar a fachada, encontra-se 

uma pequena torre sineira composta por um sino e uma cruz e, sobre esta, uma janela a 

servir de óculo. No dia de Pentecostes celebra-se uma festa de carácter religioso neste 

local. 
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Figura 4.13.49 - Vista geral da Capela 

 

 

4.13.5.15 Poço Laranjo (nº 15) 

 

O Poço Laranjo é um poço medieval com diâmetro de cerca de cinco metros. É construído 

em alvenaria e encontra-se em bom estado de conservação, tendo inclusive sido alvo de 

medidas de protecção traduzidas num gradeamento circundante ao poço. O poço foi 

completamente construído no subsolo, não existindo qualquer tipo de paramento à 

superfície. Em vez disso, apresenta à superfície um pequeno degrau de acesso ao poço. 

 

 
Figura 4.13.50 - Vista geral do Poço Laranjo 
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4.13.5.16 Casa do Monge Lagareiro/”Lagar dos Frades” (nº 16) 

 

Imóvel de Interesse Público – 67/97, DR 30, de 31-12-1997. 

 

Junto a Ataíja de Cima, localiza-se a antiga estrutura do Lagar dos Frades. Trata-se de um 

edifício em ruínas de planta rectangular mas onde são ainda perceptíveis três corpos, com 

um corpo central de maior dimensão e altura. Neste corpo central as janelas são baixas 

gradeadas e encimadas por janelas de brincos com frontão interrompido pela pedra de 

armas de Alcobaça. É visível que existiam dois pisos, com escada exterior de acesso ao 2º 

piso. 

 

Figura 4.13.51 - Vistas gerais da Casa do Monge Lagareiro 

 

A cronologia apontada para este edifício é o séc. XVIII. Esta casa de lagar pombalino foi um 

dos lagares construídos pelos monges alcobacenses, com instalações modelares para a 

época. 

 

 

4.13.5.17 Fonte do Oleiro (nº 17) 

 

Situada junto à capela de Santo Estêvão, no lugar Fonte do Oleiro, encontra-se uma ara 

funerária de cronologia romana com a inscrição: AE SILVANVS P ET NVMM MATER F. 
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Figura 4.13.52 - Ara da Fonte do Oleiro 

 

A ara foi retirada do quintal a Oeste da capela e a proprietária do quintal afirma que no local 

de onde foi retirada a lápide foram encontradas várias sepulturas e esqueletos, ainda que 

esse cemitério fosse bastante recente pois ainda existe memória popular de que naquele 

sítio existia antes uma plantação de carvalhos. 

 

 
Figura 4.13.53 - Quintal onde foi identificada a Ara 
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No inventário do Instituto Português de Arqueologia é referido que são conhecidas deste 

local várias inscrições, no entanto, a única que resta é esta lápide. É referido que há 

algumas décadas eram ainda visíveis as ruínas do que era conhecido como o “convento” 

mas a retirada de pedras (muitas com inscrição) para a construção de casas e poços fez 

desaparecer estes vestígios. 

 

 

4.13.5.18 Serrada (nº 18) 

 

O sítio localiza-se junto à estrada que se dirige para Garruchas e S. Sebastião, num campo 

de vinha a Oeste da estrada municipal. Inventariado pelo Instituto Português de Arqueologia, 

é tido como um sítio de cronologia romana pelo tipo de materiais identificados à superfície. 

 

Nos trabalhos de relocalização agora realizados, o tipo de materiais identificados não aponta 

para uma cronologia romana (como estava inventariado) mas sim para uma mancha de 

dispersão de materiais mais recentes. No entanto, os materiais identificados (cerâmica 

comum e cerâmica de construção) são muito incaracterísticos, daí que a sua cronologia 

fique em aberto. 

 

Figura 4.13.54 - Materiais recolhidos em Serrada Figura 4.13.55 - Vista geral de Serrada 
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4.13.5.19 Carvalhal de Aljubarrota – Casa da Génia (nº 19) 

 

No vale do Carvalhal (vale encaixado do Rio do Mogo) existe a informação de que existem 

cerca de 44 grutas, muitas delas com ocupações que vão desde o Neolítico ao período 

Romano. Estas grutas, escavadas por Vieira da Natividade são referidas no inventário do 

Instituto Português de Arqueologia. 

 

Nos trabalhos de relocalização agora efectuados, a densidade da vegetação impediu o 

trabalho de prospecção, não sendo possível confirmar a existência destas grutas. Foi 

provavelmente identificada uma gruta – a Casa da Génia, localizada fora da área do 

projecto. Fica no entanto a ressalva de que esta será uma zona de grande sensibilidade no 

que diz respeito ao património arqueológico, com fortes probabilidades de aí serem 

detectadas grutas com ocupação pré-histórica e histórica. 

 

 
Figura 4.13.56 - Vista geral do Vale do Carvalhal 

 

Numa segunda fase dos trabalhos, a ADEPA gentilmente visitou com a equipa de 

Arqueologia as entradas das grutas do Vale do Carvalhal de Aljubarrota, na área do 

projecto. 
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4.13.5.20 Fonte Santa I (nº 20) 

 

De valor etnográfico, o sítio Fonte Santa I corresponde a habitação em ruínas com telhado 

de duas águas e construída em alvenaria. No interior e exterior ainda são visíveis os 

vestígios de reboco argamassado e o telhado era coberto com telha de meia cana. A 

habitação era portadora de um só compartimento e de duas portas de entrada. 

 

 
Figura 4.13.57 - Vista geral de Fonte Santa I 

 

 

4.13.5.21 Fonte Santa II (nº 21) 

 

Também de valor etnográfico, este sítio é caracterizado por uma eira de forma subcircular 

construída com blocos de calcário aparelhados e na superfície horizontal com cobertura de 

reboco argamassado. No mesmo local foi identificado um poço de forma circular que 

apresentava reboco argamassado nos paramentos exteriores à superfície. Em profundidade 

este poço é escavado na rocha. Não foi possível uma caracterização mais pormenorizada 

pois estes dois registos encontravam-se dentro de propriedade vedada. Segundo 

informação da população local, o proprietário desta parcela terá aterrado um algar aquando 

da habitação que agora existe no local. 
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Figura 4.13.58 - Vista geral de Fonte Santa II 

 

 

4.13.5.22 Redondas I (nº 22) 

 

Corresponde ao último sítio identificado no sector I da prospecção sistemática. Caracteriza-

se por uma habitação com telhado de duas águas que se encontra em ruínas. No interior da 

habitação são visíveis vestígios de reboco argamassado e no exterior identificou-se uma 

construção em alvenaria com juntas preenchidas a argamassa e silhares de grandes 

dimensões nas esquinas da casa. A habitação é portadora de três portas e uma janela e no 

seu interior encontram-se dois compartimentos. O telhado já não se encontra preservado. 

 

 
Figura 4.13.59 - Vista geral de Redondas I 
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4.13.5.23 Gruta da Senhora da Luz II (nº 23) 

 

Imóvel Classificado/Monumento Nacional – Dec. 23743,DG 80, de 06-04-1934. Foi solicitado 

ao Instituto Português do Património Arquitectónico os limites da(s) área(s) de protecção. 

Uma vez que o processo de classificação é antigo, este imóvel só tem definida Área de 

Protecção (de 50 metros), não estando definidas a Área de Protecção Especial ou Zona 

“non aedificandi”. 

 

Na informação cedida pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, esta gruta terá 

uma localização distinta (cerca de 500 metros a Sudoeste). Porém, durante os trabalhos de 

relocalização a equipa deslocou-se ao local e não confirmou esta localização. A localização 

que se apresenta foi confirmada junto da população local. 

 

Localizada na Quinta da Senhora da Luz (os antigos proprietários eram o Dr. José Infante 

da Câmara e Emílio Infante da Câmara), também conhecida por Vales da Senhora da Luz, 

esta gruta apresenta uma pequena entrada artificial. Esta entrada foi aberta por um tiro para 

extracção de pedra. 

 

A referência a esta gruta, presente no inventário do Instituto Português de Arqueologia, está 

associada à informação de que no seu interior foram identificados depósitos cobertos por 

chão estalagmítico, sobre os quais se encontravam as tumulações (deposições simples) 

acompanhadas de oferendas (cerâmica, indústria lítica e adornos). 

 

Aquando da descoberta da gruta, esta teria sido alvo de grande afluência de curiosos que 

teriam, eventualmente, danificado alguns dos depósitos e vestígios arqueológicos. Com a 

intervenção de Manuel Heleno seguiu-se um período em que, para protecção destes, a 

gruta teria sido selada com cimento durante um longo período. 

 

Nos dias de hoje a gruta encontra-se subvalorizada do ponto de vista patrimonial pois a 

vegetação densa acabou por cobrir a sua entrada, sendo muito difícil a sua identificação no 

terreno (apenas possível pelos dados de georeferenciação e pelo apoio da população local). 
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Figura 4.13.60 - Entrada da gruta da Senhora da 

Luz 

Figura 4.13.61 - Entrada da gruta da Senhora da 

Luz 

 

 

4.13.5.24 Vales (nº 24) 

 

Este sítio arqueológico é também designado como Vales da Senhora da Luz. No inventário 

do Instituto Português de Arqueologia é descrito como sendo um sítio com depósito 

arqueológico em profundidade. Foi escavado por Manuel Heleno em 1938-39. 

 

 
Figura 4.13.62 - Visibilidade nula no local de Vales 

 

No trabalho de relocalização foi impossível identificar quaisquer vestígios à superfície devido 

ao denso coberto vegetal, que conferia à área condições de visibilidade nula. O sítio 

encontra-se localizado em área de eucaliptal, na vertente de um cerro. Não foram 

identificados materiais arqueológicos pela impossibilidade de observação da superfície. 
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4.13.5.25 Capela da Senhora da Luz (nº 25) 

 

Pequeno imóvel de cariz religioso, tipologicamente integrável nas chamadas “capelas de 

peregrinação” (Cf. AMARAL, 1998: 111). Localiza-se num sítio isolado e, 

arquitectonicamente, apresenta como característica principal um nartéx que antecede a 

entrada no espaço cultural. Este elemento possui alpendre sustentado por dez colunas 

calcárias, o espaço é murado apresentando três acessos, precedidos de três degraus cada. 

A fachada principal da igreja apresenta dois óculos moldurados de lintel abobadado a ladear 

o portal e, este, possui também moldura pétrea. Sobre o lintel observamos dois pináculos 

que ladeiam um pequeno frontão triangular onde está integrada um placa com inscrição 

cronológica: “1858”, atestando a sua eventual construção no século XIX. 

 

 
Figura 4.13.63 - Capela da Senhora da Luz 

 

 

4.13.5.26 Abrigo Grande das Bocas (Abrigo I das Bocas) (nº 26) 

 

As referências às coordenadas deste sítio existentes no Endovékico deverão estar 

incorrectas, pois localiza o Abrigo Grande das Bocas num cerro com topónimo “Figueiros”. A 

Localização mais provável deverá corresponder à área do topónimo “Bocas”, cerca de 2,5 

kms a Norte. Área esta, que apesar de fora do projecto, foi considerada como de 

“sensibilidade patrimonial” (nº 52). 
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No entanto, o local apontado e localizado na encosta/vertente de um cabeço, encontra-se 

hoje de impossível acesso. A densidade da vegetação impediu, por um lado o trabalho de 

prospecção/identificação de qualquer evidência, e por outro, a progressão da marcha da 

equipa de trabalho. Assim, considera-se que não foi possível relocalizar o Abrigo. 

 

Figura 4.13.64 - Visibilidade nula no cerro Figura 4.13.65 - Vista do cerro 

 

 

Este Abrigo, escavado por Manuel Heleno, evidenciou depósitos que vão desde o Paleolítico 

(Magdalenense final) à Idade do Bronze. Das primeiras ocupações até à ocupação do 

Neolítico antigo existe a forte possibilidade de se tratarem de utilizações residenciais deste 

abrigo. 

 

Nos trabalhos de escavação levados a cabo por Manuel Heleno em 1936/38, para além da 

identificação de cerâmicas e líticos foram também identificados vestígios de fauna 

mamalógica e malacológica. 

 

 

4.13.5.27 Quinta do Archino (nº 27) 

 

O sítio arqueológico da Quinta do Archino corresponde à identificação de dois achados 

isolados – duas lascas de sílex – na propriedade do Archino, do lado direito da estrada 

municipal e junto à Vala do Archino. 
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Estes líticos foram identificados num terreno ocupado por pinhal, onde as condições de 

visibilidade variavam entre o médio e o reduzido (o facto de se terem apenas identificado 

duas peças pode prender-se com as limitações inerentes à observação da superfície).  

 

Para além disto, é importante referir que esta área parece ter sido alvo de forte acção 

antrópica traduzidas em movimentações de terra que alteraram a topografia original e que 

poderá ter afectado eventuais depósitos arqueológicos de onde estas peças poderão ser 

provenientes. 

 

 
Figura 4.13.66 - Vista geral da Quinta do Archino 

 

Figura 4.13.67 - Materiais recolhidos na Quinta do Archino 
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4.13.5.28 Vale da Forca (nº 28) 

 

A este sítio corresponde uma mancha de dispersão de materiais líticos em sílex: lascas, 

núcleos, um resto de talhe e uma lasca retocada. Para além dos materiais arqueológicos 

foram também identificados vários nódulos de sílex que poderão indiciar a existência desta 

matéria-prima no local ou proximidades. 

 

O sítio encontra-se localizado num espigão de meandro fluvial, na confluência do Vale das 

Fontaínhas e o Vale da Forca, a Norte da estrada municipal. Os materiais foram 

identificados num eucaliptal, já em área de ribanceira. Apesar de muitos deles se 

encontrarem relativamente rolados, não sabemos se serão resultado de 

movimentações/arraste de materiais pelas linhas de água ou se a ocupação humana seria, 

de facto, neste local. 

 

Figura 4.13.68 - Materiais identificados em Vale 

da Forca 

Figura 4.13.69 - Vista geral de Vale da Forca 

 

 

4.13.5.29 Vale das Pedras (nº 29) 

 

O sítio do Vale das Pedras localiza-se muito próximo do sítio do Vale da Forca, ou seja, 

encontra-se também num espigão de meandro fluvial, desta feita na convergência da Vala 

do Archino e um seu afluente, do lado Sul da estrada municipal. 
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Tal como o sítio nº 27, corresponde a uma mancha de dispersão de materiais líticos em sílex 

– núcleos, lascas, uma tablette, restos de talhe (um deles com marcas de acção térmica) – 

quartzito (um núcleo e um resto de talhe) e quartzo (uma lasca). Ao contrário do sítio nº 27, 

estes materiais não se encontram rolados e salienta-se o facto de muitos deles serem de 1ª 

geração (fase de descorticagem). 

 

Figura 4.13.70 - Materiais recolhidos no Vale das 

Pedras 

Figura 4.13.71 - Vista geral do Vale das Pedras 

 

O sítio do Vale das Pedras encontra-se num terreno de pinhal, no topo e vertente Este de 

um pequeno espigão. 

 

 

4.13.5.30 Fonte Santa III (nº 30) 

 

Este sítio apresenta uma (re)utilização de habitações antigas construídas em pedra seca. 

Tratam-se de estruturas ainda erguidas como sejam os muros que ladeiam a propriedade e 

as paredes das habitações que com o decorrer do tempo foram reaproveitadas e alteradas: 

aumentos e alterações com materiais de construção recentes. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.630 

 

 
Figura 4.13.72 - Vista geral de Fonte Santa III 

 

 

4.13.5.31 Gruta do Carvalhal de Turquel – Algar do Estreito (nº 31) 

 

Este sítio consta na base de dados do Instituto Português de Arqueologia como idêntico à 

designação de Gruta da Casa da Moura do Cabeço do Turquel, no entanto, foi 

posteriormente verificado que se tratam de duas grutas distintas. A Gruta do Carvalhal de 

Turquel localiza-se junto da povoação do Carvalhal (Turquel, Alcobaça) e  encontra-se numa 

colina suave, em área com vegetação densa, junto a um  caminho de pé posto. É 

caracterizada por uma pequena cavidade cársica na entrada, desenvolvendo-se para o 

interior em pequeno corredor também de reduzidas dimensões. Coloca-se a hipótese de, 

junto a esta entrada, se poder encontrar uma outra de maiores dimensões e mais profunda 

no terreno, no entanto, a densidade da vegetação não permitiu confirmar a sua existência , 

apresentando-se apenas como grande depressão junto à primeira. 

 

Tal como outras grutas da região, também esta foi identificada e intervencionada por Vieira 

Natividade. 
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Figura 4.13.73 - Vista geral e pormenor da entrada da Gruta do Carvalhal de Turquel 

 

 

4.13.5.32 Maceirias (nº 32) 

 

Este sítio encontra-se caracterizado como sítio arqueológico de cronologia romana onde 

foram identificados fragmentos de tegulae e imbrices e fragmentos de cerâmica doméstica. 

Os dados que existem, apontam para um sítio que poderá ser um avançado da villa da Torre 

e a mancha de materiais encontrar-se-á em terreno de forte declive, numa plataforma de 

cerca de 500 m².  

 

No presente trabalho, no entanto, não foram identificados materiais arqueológicos que 

possam sugerir uma cronologia romana. Foram apenas identificados fragmentos de telha e 

tijolo que, pelas características que apresentavam induzem apenas a uma cronologia 

indeterminada mas aparentemente recente/contemporânea. 

 

 

4.13.5.33 Cova da Moura (nº 33) 

 

Esta gruta é também conhecida como Gruta da Casa da Moura do Cabeço do Turquel. 

Encontra-se junto a um caminho de pé posto perpendicular à estrada nacional nº 1 e  que dá 

acesso ao cabeço do Alto do Turquel, elevação próxima e a Norte do Cabeço de Moita 

(onde se encontra o marco geodésico do mesmo nome). 
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Ainda que não se encontre visível, esta gruta é caracterizada por cavidade cársica de 

grandes dimensões, cuja entrada se apresentava apenas como pequena fissura que se 

desenvolvia para grande galeria em meandro com cerca de 30 metros. A 10 metros da 

entrada (em zona com 6 metros de largura) foi realizada uma intervenção arqueológica por 

parte dos Serviços Geológicos de Portugal (finais do século XIX). Os resultados desta 

apontam para ocupações do Paleolítico e da Idade do Bronze, tendo sido identificados 

materiais arqueológicos como recipientes cerâmicos, um deles com representação 

zoomórfica de suídeo, artefactos de pedra polida e talhada, objectos em  osso e de adorno, 

placas de xisto e restos faunísticos. 

 

 
Figura 4.13.74 - Vista geral da Cova da Moura 

 

No local apontado por Bettencourt (1993) só foi identificada uma estrutura de pedra-seca, 

sem funcionalidade atestada. Assim, colocou-se a hipótese de a gruta ter sido alvo de 

intervenção de preservação e segurança, ou seja, foi selada e depois sinalizada com forte 

dispositivo pétreo de forma subquadrangular sobre esta. Este dispositivo apresenta uma 

reentrância rectangular (em forma de nicho) no lado Sul, provavelmente para situar a 

entrada da gruta agora selada e também protegida com pequena cobertura metálica sobre 

os elementos pétreos. 

 

 

4.13.5.34 Gruta das Redondas – Algar João Ramos (nº 34) 

 

A Gruta das Redondas, também conhecida como Algar de João Ramos, é caracterizada por 

uma cavidade cársica em zona de colina, junto à actual estrada nº 1 (em terreno agora 

ocupado por estufas de cultivo de flores). 
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Esta gruta foi escavada por M. Vieira da Natividade e, mais tarde por Romão de Sousa 

(colector dos Serviços Geológicos de Portugal) no princípio do século XX. No interior foi 

identificada uma sala principal de planta fusiforme, à qual se teria acesso através de uma 

rampa subvertical, acessível através de uma pequena chaminé vertical que comunicaria 

com o exterior. As intervenções arqueológicas e os resultados daí obtidos apontam para 

ocupações do Neolítico e da Idade do Bronze. Foram recolhidos abundantes materiais 

arqueológicos como artefactos metálicos, recipientes cerâmicos e placas de xisto. 

 

Figura 4.13.75 - Vista e pormenor da entrada no Algar João Ramos 

 

 

4.13.5.35 Ermida da Senhora do Monte (nº 35) 

 

Imóvel de cariz religioso que se encontra isolado na vertente Noroeste do cerro da Senhora 

do Monte, junto à povoação de Abadia, concelho de Leiria. Trata-se de uma ermida 

construída no período Moderno (século XVI). 

 

O imóvel é constituído por uma capela e um anexo lateral. A entrada no espaço cultural é 

antecedida por um nártex com alpendre, sustentado por colunas. A fachada principal 

apresenta um portal com moldura pétrea rectangular, ladeado por dois óculos. No lintel do 

portal surge uma inscrição relativa à sua construção. 

 

O imóvel e o espaço envolvente sofreram uma intervenção já em época contemporânea. A 

ermida foi recuperada e, em seu redor, foi criado um espaço que permite um melhor 

aproveitamento pela população do local. 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.634 

 

 
Figura 4.13.76 - Ermida da Senhora do Monte 

 

 

4.13.5.36 Moinhos da Cabecinha 1 (nº 36) 

 

Dois imóveis de valor etnográfico situados na povoação de Cabecinha, concelho de 

Alcobaça. Tratam-se de dois moinhos de vento, com planta circular, situados numa elevação 

na referida povoação, da qual se pode observar a Serra dos Candeeiros. 

 

Um dos moinhos (Moinho da Cabecinha I, n.º 39) apresenta-se em boas condições de 

preservação e continua a ser utilizado para armazenamento. Sobre o seu telhado é ainda 

possível observar o eixo das velas, em madeira. 

 

 

4.13.5.37 Moinho da Cabecinha 2 (nº 37) 

 

O segundo moinho (Moinho da Cabecinha II, nº40) apresenta preservadas a sua estrutura 

externa, com excepção do telhado. No seu interior é possível observar a sua maquinaria 

com as mós, rodas de engrenagem e eixo das velas, embora em estado de degradação. 
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Figura 4.13.77 - Vista e pormenor da entrada no 

Algar João Ramos 

 

 

4.13.5.38 Carvalhal de Aljubarrota - Gruta da Ervideira Norte (nº 38) 

 

No vale do Carvalhal de Aljubarrota, junto ao rio Mogo, destaca-se a presença de diversas 

grutas e cavidades naturais, muitas delas com vestígios de presença humana, com 

ocupações que vão desde o Neolítico ao período Romano. Algumas destas grutas foram 

escavadas por Vieira da Natividade e são referidas no inventário do Instituto Português de 

Arqueologia. 

 

No presente trabalho foi possível relocalizar algumas destas grutas, situadas num dos 

traçados alternativos avaliados, com o apoio da Associação de Defesa do Património de 

Alcobaça. O acesso às mesmas realiza-se junto ao campo de futebol do Carvalhal de 

Aljubarrota, na estrada que parte desta povoação na direcção da Ataíja de Baixo. 
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Figura 4.13.78 - Vale do rio Mogo 

 

Gruta localizada no vale do rio Mogo, no cabeço da Ervideira, junto à povoação do Carvalhal 

de Aljubarrota.  

 

Trata-se de uma gruta com elevado interesse espeleológico que se enquadra no conjunto de 

cavidades naturais do vale do Carvalhal de Aljubarrota (vale encaixado do Rio do Mogo) que 

“constituem parte de um importante património cultural e ambiental.” (Silva, 1998, p.10) 

 

Até à data não foram aí identificados vestígios de ocupação humana. A gruta destaca-se 

pelo seu valor ambiental e pelo elevado potencial pedagógico sendo já utilizada pela 

Associação de Defesa do Património de Alcobaça para visitas no âmbito da Educação 

Ambiental. 

 

 

4.13.5.39 Gruta da Ervideira (nº 39) 

 

A Gruta da Ervideira localiza-se junto da povoação do Carvalhal de Aljubarrota, no concelho 

de Alcobaça, no referido vale do rio Mogo. Encontra-se numa vertente do cabeço da 

Ervideira, com abertura voltada a Norte, em área com vegetação densa e sem acesso. É 

caracterizada por uma entrada através de uma fractura numa grande lage de calcário, 

desenvolvendo-se para o interior num corredor que, a noroeste, forma um fosso com 1,5m 

de profundidade e, a sudeste, se prolonga “por cerca de 10 metros, estreitando-se 

progressivamente até acabar, não sem antes ter dado acesso a duas curtas e estreitas 

galerias, do lado esquerdo.” (Silva, 1998, p.41). 
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Esta gruta foi alvo de trabalhos arqueológicos em finais do século XIX. As escavações de 

Vieira da Natividade permitiram identificar uma ocupação humana durante o período 

Neolítico com um espólio onde estão presentes fragmentos de cerâmica lisa e pasta 

grosseira, de forma aparentemente semi-esférica, mós manuais e machados em pedra 

polida, indústria lítica (nomeadamente pontas de seta de base convexa ou triangular e 

seixos talhados em quartzito) e fauna (veado, coelho, boi, javali e cabra). 

 

 
Figura 4.13.79 - Gruta da Ervideira 

 

 

4.13.5.40 Povoado do Carvalhal (nº 40) 

 

Associada ao conjunto de grutas do Carvalhal, foi identificada uma mancha de ocupação no 

topo do cabeço da Ervideira à qual se atribuiu uma classificação de povoado do Neolítico. Aí 

já se realizaram trabalhos de prospecção que permitiram identificar cerâmica lisa de pasta 

grosseira, pontas de seta machados e enxós de pedra polida, fragmentos de mós manuais, 

seixos talhados em quartzito e fauna diversa. (Silva, 1998, p.44) Os materiais aqui 

identificados apresentam continuidade com os materiais recolhidos na Gruta da Ervideira, 

situada muito próximo. 

 

Durante os trabalhos agora realizados a prospecção no local foi muito dificultada uma vez 

que o cerro se apresenta coberto por vegetação muito densa, apresentando uma visibilidade 

nula. 
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Figura 4.13.80 - Cabeço da Ervideira 

 

 

4.13.5.41  Gruta da Pena da Velha (nº 41) 

 

Gruta localizada no vale do rio Mogo, numa vertente voltada a Oeste, em área com 

vegetação densa e sem acesso. 

 

“A entrada faz-se por um corredor de cerca de 2m, aberto para Sudeste na margem direita 

da Ribeira do Mogo. Após descer um desnível vertical de 1,5m, tem-se acesso a uma sala 

de forma aproximadamente circular, com cerca de 3m de diâmetro e 4m de altura.” (Silva, 

1998, p.45) A gruta foi escavada por Vieira Natividade sendo identificados materiais do 

Calcolítico e/ou da Idade do Bronze, e materiais que V. Natividade classificou como 

Neolíticos, mas que podem igualmente pertencer ao Calcolítico. A Gruta da Pena Velha 

distingue-se das restantes da região por apresentar numerosos enterramentos 

acompanhados por escasso espólio. Não se conhece o ritual de inumação. 
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Figura 4.13.81 - Gruta da Pena da Velha 

 

 

4.13.5.42 Gruta Mosqueiros Alta (nº 42) 

 

Gruta situada no vale do rio Mogo, numa vertente do Cabeço dos Mosqueiros, em área com 

vegetação densa e sem acesso. Esta gruta apresenta duas entradas voltadas a Este e a 

Sul. 

 

A gruta é composta por uma galeria com cerca de 16m de extensão, orientada 

aproximadamente de noroeste para sudeste, e aberta para o exterior em cada uma das 

extremidades. Na zona média dá acesso a uma outra galeria, do lado direito, [...], 

perpendicular à primeira, com cerca de 10 m de extensão.” (Silva, 1998, p.48) Também esta 

gruta foi escavada por Vieira Natividade sendo-lhe atribuída uma cronologia do Neolítico, 

Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro. 

 

Durante os trabalhos, surgiram restos de três indivíduos sob uma grande pedra. Ao nível de 

outro espólio, apareceu ainda uma bracelete feita a partir de Glycymeris glycymeris, ainda 
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posicionada em torno do osso longo de um braço, lâminas em sílex, machados e enxós em 

pedra polida, um furador em osso, um polidor em xisto, fragmentos de cerâmica grosseira e 

conchas de Glycymeris glycymeris, algumas com orifícios de suspensão. Referem-se ainda 

um vaso de corpo esferoidal, colo pouco acentuado e bordo sinuoso (Idade do Bronze) e 

fusaiolas (Idade do Ferro). (Silva, 1998, Anexo III, p.102) 

 

 
Figura 4.13.82 - Gruta Mosqueiros Alta 

 

 

4.13.5.43 Gruta Mosqueiros Baixa (nº 43) 

 

Gruta situada no vale do rio Mogo, numa vertente do Cabeço dos Mosqueiros, em área com 

vegetação densa e sem acesso. A gruta situa-se na mesma vertente da gruta Mosqueiros 

Alta, numa posição mais próxima do rio Mogo e com uma abertura voltada a Norte.  

 

Não foi possível encontrar referências bibliográficas sobre este local. Não se conhecem os 

contextos arqueológicos associados à mesma. Deverá inserir-se nos mesmos horizontes 

das restantes grutas do Vale do Carvalhal. 
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Figura 4.13.83 - Gruta Mosqueiros Baixa 

 

 

4.13.5.44 Gruta da Ministra Alta (nº 44) 

 

Gruta localizada no mesmo vale, numa vertente do Cabeço da Ministra, em área com 

vegetação densa e sem acesso. A sua entrada está voltada a Norte. 

 

A gruta caracteriza-se pela presença de uma grande galeria com cerca de 38 m e de outras 

galerias e um algar de menores dimensões. A sua entrada actual é bastante mais ampla do 

que a encontrada por Vieira Natividade, já que “as escavações removeram uma parede 

artificial, constituída por grandes pedras, argila, pequenos calhaus e concreções calcárias.” 

(Silva, 1998, p.51) Inicialmente, o seu espólio foi atribuído apenas ao Neolítico, contudo 

muitos dos materiais, analisados posteriormente, podem ser atribuídos quer ao Calcolítico, 

quer às Idades do Bronze e Ferro. 

 

Por entre o espólio recolhido destaca-se um fragmento de braçal de arqueiro, alabardas em 

sílex, alfinetes de cabeça decorada e uma placa de xisto decorada. 
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Figura 4.13.84 - Gruta da Ministra Alta 

 

 

4.13.5.45 Gruta da Ministra Baixa (nº 45) 

 

Gruta situada no vale do rio Mogo, numa vertente do Cabeço da Ministra, em área com 

vegetação densa e sem acesso. A gruta situa-se na mesma vertente da gruta da Ministra 

Alta, com uma abertura voltada a Oeste.  

 

Não foi possível encontrar referências bibliográficas sobre este local. Não se conhecem os 

contextos arqueológicos associados à mesma. Deverá inserir-se nos mesmos horizontes 

das restantes grutas do Vale do Carvalhal. 
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Figura 4.13.85 - Gruta da Ministra Baixa 

 

 

4.13.5.46 Gruta da Ministra Média (nº 46) 

 

Gruta situada no vale do rio Mogo, numa vertente do Cabeço da Ministra, em área com 

vegetação densa e sem acesso. A gruta situa-se na mesma vertente das grutas da Ministra 

Alta e Baixa, com uma abertura voltada a Este.  

 

Não foi possível encontrar referências bibliográficas sobre este local. Não se conhecem os 

contextos arqueológicos associados à mesma. Deverá inserir-se nos mesmos horizontes 

das restantes grutas do Vale do Carvalhal. 
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Figura 4.13.86 - Gruta da Ministra Média 

 

 

4.13.5.47 Igreja de Assanha da Paz (nº 47) 

 

Imóvel de cariz religioso, situado na povoação de Assanha da Paz, no concelho de Pombal. 

O edifício encontra-se inserido no espaço urbano da povoação e aparenta ter uma 

cronologia Contemporânea. 

 

A fachada principal apresenta um portal rectangular simples e um vitral na zona superior 

central Destaca-se ainda a presença de uma torre sineira externa ao corpo da igreja, no lado 

esquerdo da fachada. 
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Figura 4.13.87 - Igreja de Assanha da Paz 

 

 

4.13.5.48 Fonte Nova (nº48) 

 

Imóvel de valor etnográfico situado junto à estrada que une as povoações de Azabucho e 

Campo Amarelo, no concelho de Leiria. A fonte localiza-se num vale, junto a uma linha de 

água e está rodeada por zonas urbanas. 

 

Numa zona superior, ao nível da estrada, observamos a fonte rodeada por bancos. Numa 

zona inferior, observamos um pequeno lavadouro com tanques para a lavagem de roupa. 

 

A fonte apresenta inscrições relativas à sua construção (no ano de 1980), recuperação (no 

ano de 2000) e doação do terreno onde se encontra. 
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Figura 4.13.88 - Fonte Nova 

 

 

4.13.5.49 Área do Alto das Bocas (nº49) 

 

Área de grande sensibilidade arqueológica onde foram identificados e escavados diferentes 

contextos arqueológicos.  

 

O Abrigo Grande das Bocas, escavado por M. Heleno em 1936-38, continha uma espessa 

sequência sedimentar com ocupações do Magdalenense final na base, a que se 

sobrepunham níveis do Epipaleolítico, do Mesolítico e do Neolítico antigo evoluído. Os 

níveis superficiais continham alguns materiais da Idade do Bronze que, ao contrário, dos 

recolhidos nos níveis subjacentes, não devem estar relacionados com utilizações 

residenciais do abrigo. 

 

Na zona Norte do Alto das Bocas foram identificados vestígios de um habitat de superfície. 

As escavações foram realizadas sob a responsabilidade de Manuel Heleno entre 1936 e 
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1941. A zona está actualmente coberta de densa vegetação, a qual não permite a 

observação de eventuais estruturas remanescentes. 

 

No Alto das Bocas, no lado Sul, foi identificada uma mancha de ocupação. Fragmentos de 

cerâmica e sílex foram encontrados nos sulcos das lavras profundas realizadas para a 

plantação de eucaliptos, em 1987 nos solos coluvionares argilosos da vertente leste. 

 

 

4.13.5.50 Gruta do Cadoiço (nº50) 

 

Esta gruta está referida na base de dados do IPA. A sua localização foi feita através do 

topónimo Cadoiço. Nos trabalhos actuais tentámos relocalizar este sítio arqueológico com 

prospecções na área e contactando com a população local, não tendo sido possível chegar 

à sua localização. 

 

A gruta teve uma intervenção arqueológica nos finais do século XIX e princípios do século 

XX, por Vieira da Natividade. 

 

 

4.13.5.51 Gruta da Lagoa do Cão (nº51) 

 

Esta gruta está referida na base de dados do IPA. A sua localização foi feita através do 

topónimo Lagoa do Cão. Nos trabalhos actuais tentámos relocalizar este sítio arqueológico 

com prospecções na área e contactando com a população local, não tendo sido possível 

chegar à sua localização. 

 

Trata-se de uma pequena gruta com espólio neolítico. A escavação, da responsabilidade de 

Vieira da Natividade, efectuou-se nos finais do século XIX e princípios do Século XX. 

 

 

4.13.5.52 Senhora do Monte (nº52) 

 

Este local está referido na base de dados do IPA, como um sítio arqueológico com vestígios 

diversos do período romano. A localização apresentada é a indicada nesta base de dados. 
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Nos trabalhos actuais tentámos relocalizar este sítio arqueológico, trabalho que se verificou 

impossível devido a nos encontrarmos numa área de visibilidade nula. A zona apresenta um 

coberto vegetal florestal com matos muito densos que não possibilitaram percorrer os 

terrenos. 

 

 

4.13.5.53 Síntese 

 

No Quadro 4.13.1 apresenta-se uma síntese dos sítios patrimoniais atrás identificados. 
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Quadro 4.13.1 - Síntese dos sítios patrimoniais 

Nº Descrição 
Inserção 

Paisagística
Grau de 

Conservação 
Monumentalidade Representatividade Raridade

Valor 
Histórico

Potencial 
Cientifico

Potencial 
Pedagógico

Valor 
Etnográfico 

Fiabilidade 
da 

Observação 

Valor 
Patrimonial 

Classe de 
Valor 

Patrimonial
Observações 

 Grau de Ponderação 1 6 2 2 4 8 8 2 4 4      

1 Vale Coimbra D D D D D D D D D 0 0,00 1 Relocalizado 

2 Areeiro da Fonte da Matoeira 1 D D 1 2 1 2 1 0 2 5,63 3 Relocalizado 
3 Areeiro da Matoeira - Sudoeste 1 1 D 2 2 1 2 1 0 3 6,33 4 Relocalizado 
4 Casais 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 5,50 3 Relocalizado 
5 Casal do Fagundo I 3 D D 1 1 1 1 1 1 2 4,88 3 Relocalizado 
6 Casal do Fagundo II 3 D 1 1 1 1 1 1 1 3 5,00 3 Relocalizado 
7 A-do-Barbas 2 D 1 1 1 1 1 1 1 3 4,89 3 Relocalizado 
8 Mélvoa I 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 6,20 4 Relocalizado 
9 Fonte de Mélvoa 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 6,90 4 Relocalizado 
10 Capela de Mélvoa 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 7,40 4 Relocalizado 
11 Olival Fechado 2 3 2 3 2 2 3 D 0 2 9,56 5 Relocalizado 
12 Ermida de São João Baptista 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 7,40 4 Relocalizado 
13 Cruzeiro de Olheiros 1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 7,50 4 Relocalizado 
14 Capela de Nossa Senhora dos Enfermos 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 6,30 4 Relocalizado 
15 Poço Laranjo 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 5,90 3 Relocalizado 
16 Casa do Monge Lagareiro/"Lagar dos Frades" 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 7,20 4 Relocalizado 
17 Fonte do Oleiro 1 1 1 3 3 1 2 1 0 3 6,50 4 Relocalizado 
18 Serrada 2 D 1 1 1 1 1 1 1 2 4,44 3 Relocalizado 
19 Carvalhal de Aljubarrota - Casa da Génia 3 D D D D D D D D 0 1,50 1 Relocalizado 
20 Fonte Santa I 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5,50 3 Relocalizado 
21 Fonte Santa II 3 3 1 3 1 1 1 1 2 2 6,70 4 Relocalizado 
22 Redondas I 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 5,50 3 Relocalizado 
23 Gruta da Senhora da Luz II 2 D 2 2 2 1 2 1 1 1 5,78 3 Relocalizado 
24 Vales 2 D D D D D D D D 0 1,00 1 Relocalizado 
25 Capela da Senhora da Luz 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 6,80 4 Relocalizado 
26 Abrigo Grande das Bocas (Abrigo I) D D D D D D D D D 0      

27 Quinta do Archino 2 D D D 1 1 1 1 0 2 4,57 3 Relocalizado 
28 Vale da Forca 2 D 1 1 2 1 2 1 0 3 5,78 3 Relocalizado 
29 Vale das Pedras 2 D 1 2 2 1 3 1 0 3 6,89 4 Relocalizado 
30 Fonte Santa III 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 6,10 3 Relocalizado 
31 Gruta do Carvalhal de Turquel - Algar Estreito 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
32 Maceirias D D D 1 1 1 1 1 1 0 4,00 2 Relocalizado 
33 Cova da Moura 3 D 3 3 1 3 3 3 1 2 9,44 5 Relocalizado 
34 Gruta das Redondas - Algar João Ramos 1 D 2 2 1 3 3 3 1 2 8,78 5 Relocalizado 



CONSÓRCIO VIAPONTE / CENORCONSÓRCIO VIAPONTE / CENOR
 

 

 
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA E PORTO. TROÇO ALENQUER / POMBAL – LOTE C1 

ESTUDO PRÉVIO – Volume 17 – Estudo de Impacte Ambiental – Relatório (Tomo 2/4) 
Doc Nº 02-EM-C00000000-00-RSTB001-0C – REVISÃO C – 30 de Março de 2007 

4.650 

Nº Descrição 
Inserção 

Paisagística
Grau de 

Conservação 
Monumentalidade Representatividade Raridade

Valor 
Histórico

Potencial 
Cientifico

Potencial 
Pedagógico

Valor 
Etnográfico 

Fiabilidade 
da 

Observação 

Valor 
Patrimonial 

Classe de 
Valor 

Patrimonial

Observações 

35 Ermida da Senhora do Monte 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 7,90 4 Relocalizado 
36 Moinho da Cabecinha 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 5,80 3 Relocalizado 
37 Moinho da Cabecinha 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 5,80 3 Relocalizado 
38 Gruta da Ervideira Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 Relocalizado 
39 Gruta da Ervideira 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
40 Povoado do Carvalhal 3 D 2 2 2 2 2 1 0 2 6,78 4 Relocalizado 
41 Gruta da Pena da Velha 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
42 Gruta Mosqueiros Alta 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
43 Gruta Mosqueiros Baixa 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
44 Gruta da Ministra Alta 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
45 Gruta da Ministra Média 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
46 Gruta da Ministra Baixa 3 3 2 2 1 3 3 3 0 2 9,50 5 Relocalizado 
47 Igreja da Assanha da Paz 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 6,90 4 Relocalizado 
48 Fonte Nova 2 3 0 1 1 0 1 1 2 3 5,60 3 Relocalizado 

49 Área do Alto das Bocas D D D D D D D D D D     
Área de Interesse 

patrimonial 

50 Gruta de Cadoiço D D D D D D D D D D      

51 Gruta da Lagoa do Cão D D D D D D D D D D      

52 Senhora do Monte D D D D D D D D D D      
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4.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

4.14.1 Metodologia 
 

A construção e exploração do Troço Ota-Pombal da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

Entre Lisboa e Porto originará a produção de uma quantidade significativa de resíduos, cuja 

gestão implicará o consumo de recursos naturais e energéticos tendo em vista o seu 

transporte, tratamento ou valorização e deposição final. A adopção de medidas de gestão 

adequadas, designadamente de minimização da produção e de valorização dos resíduos, 

determinará o significado dos impactes negativos gerados. 

 

Por forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos gerados nas diferentes fases do 

projecto, procede-se no presente capítulo à caracterização dos sistemas de gestão 

actualmente existentes. 

 

Para o efeito, a metodologia adoptada inclui a identificação e caracterização dos sistemas 

de gestão de resíduos existentes ou identificação dos operadores de gestão de resíduos 

licenciados, no caso dos fluxos de resíduos que não apresentem ainda sistemas de gestão 

específicos. 

 

A caracterização dos sistemas de resíduos baseia-se fundamentalmente na caracterização 

efectuada pelo Instituto de Resíduos (INR) e nas informações disponibilizadas nos sites 

oficiais das entidades gestoras desses sistemas. A definição das perspectivas de evolução é 

efectuada com base nos Planos Estratégicos de Gestão de Resíduos aprovados, nas 

directrizes de gestão recomendadas pela União Europeia e em informações disponibilizadas 

no site do INR. 

 

 

4.14.2 Sistemas de gestão de resíduos 
 

No sub-capítulo 3.5.2 do presente Relatório identificam-se os resíduos previsivelmente 

gerados pela construção e exploração do projecto (ver Quadros 3.5.2 e 3.5.3). Dos resíduos 

identificados apenas parte apresenta sistemas de gestão específicos, nomeadamente: os 
resíduos sólidos urbanos (RSU), as embalagens e resíduos de embalagens, os óleos 

usados, os pneus usados e os resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e 
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similares). A gestão dos restantes resíduos é assegurada por operadores devidamente 

licenciados para o efeito, sendo abordada mais adiante.  

 

Em Portugal Continental a gestão de RSU encontra-se sob a responsabilidade de 30 

sistemas: 14 multimunicipais e 16 intermunicipais. 

 

Nos concelhos atravessados pelos eixos em estudo, a gestão de RSU é da 

responsabilidade de dois sistemas multimunicipais: 

 

- RESIOESTE – Sistema Multimunicipal do Oeste; nos concelhos da Azambuja, Rio Maior, 

Alenquer, Alcobaça, Cadaval, Caldas da Rainha. Este sistema foi constituído pelo 

Decreto-Lei n.º 366/97, de 20 de Dezembro, sendo a entidade gestora a própria 

RESIOESTE; 

- VALORLIS – Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura, nos concelhos da Batalha, 

Porto de Mós, Marinha Grande, Leiria e Pombal. Este sistema foi constituído pelo 

Decreto-Lei n.º 116/96, de 6 de Agosto, sendo a entidade gestora a própria VALORLIS. 

 

No Quadro 4.14.1 sintetizam-se as principais características destes sistemas. 

 

Em relação às embalagens e resíduos de embalagens, a aplicação das medidas e acções 

preconizadas na legislação portuguesa que regula a gestão destes resíduos concretizou-se 

através do licenciamento da entidade gestora "Sociedade Ponto Verde" - SPV.  

 

Esta entidade gestora encontra-se licenciada desde 1 de Outubro de 1997, pelos Ministros 

da Economia e do Ambiente, para exercer a actividade de gestão dos resíduos de 

embalagens urbanas ou a elas equiparadas, segundo um sistema integrado. Três anos após 

aquela data, a SPV obteve licença para alargar o âmbito da sua actuação à gestão de 

resíduos de embalagens não urbanas. 
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Quadro 4.14.1 - Sistemas de Gestão de RSU dos concelhos atravessados pelos eixos em estudo 

Entidade 
População servida 

(Censos 2001) 
Produção total 

RSU em 2004 (t) 
Instalações Localização 

Concelhos 
atravessados 

Observações 

Aterro Cadaval 

Estação de triagem Cadaval 

Estação de Transferência Alenquer 

Estação de Transferência Alcobaça 

RESIOESTE 380.658 182.661 

Estação de Transferência Rio Maior 

Azambuja, Rio Maior, 

Alenquer, Alcobaça, 

Cadaval e Caldas da 

Rainha 

Neste sistema existem ainda 

Estações de Transferência em 

Óbidos, Peniche e Sobral de 

Monte Agraço 

Aterro Leiria 

Estação de Triagem Leiria 

Estação de Transferência Batalha 
VALORLIS 297.206 119.422 

Estação de Transferência Pombal 

Batalha, Porto de Mós, 

Marinha Grande, 

Leiria e Pombal 

Neste sistema existe ainda 

Estação de Transferência em 

Ourém 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2006. 
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Uma vez que o período inicialmente abrangido pelas licenças terminou, tornou-se 

necessária a atribuição de uma nova licença à Sociedade Ponto Verde - SPV, que constituiu 

a oportunidade ideal para se encontrar um modelo de intervenção e relação entre os vários 

intervenientes deste sistema integrado de gestão, contribuindo para que Portugal atinja os 

objectivos constantes na legislação nacional e comunitária, no domínio da reciclagem dos 

resíduos de embalagens. 

 

Nesse sentido, foi desenvolvido um modelo económico-financeiro que, ao suportar 

tecnicamente a sustentabilidade do sistema integrado de gestão, fundamenta a atribuição de 

Valores de Contrapartida a serem aplicados aos Sistemas de Gestão de Resíduos, criados a 

nível nacional. Este modelo económico-financeiro, que consta como anexo à nova licença 

da SPV, será um garante de que o consumidor pagará o mínimo possível por um serviço 

adequado, respeitando o princípio do poluidor pagador e, simultaneamente, a defesa do 

consumidor. 

 

Entende-se por óleos usados, os óleos industriais lubrificantes de base mineral, os óleos 

dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão e os óleos minerais para 

máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos que, pelas suas características, 

lhes possam ser equiparados, tornados impróprios para o uso a que estavam inicialmente 

destinados. 

 

O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de óleos usados, assumindo como objectivo prioritário a prevenção da sua 

produção, em quantidade e nocividade, seguida da adopção das melhores técnicas 

disponíveis nas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento e valorização, 

de forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o ambiente. 

 

Este diploma prevê a constituição de um sistema integrado de gestão, no âmbito do qual 

deverá ser conseguida uma adequada articulação de actuações entre os vários 

intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, 

aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 

 

O circuito de gestão dos óleos usados é da responsabilidade dos produtores de óleos 

novos, sendo contudo, os produtores de óleos usados responsáveis pela sua correcta 

triagem e armazenagem no local da produção e integração no circuito de gestão. 
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Os operadores de gestão de óleos usados são responsáveis pelo adequado funcionamento 

das operações de gestão de óleos para que estão licenciados ou autorizados. 

 

Nos concelhos atravessados pelos corredores em estudo existem alguns operadores 

licenciados pelo INR para a gestão de óleos usados, nomeadamente: 

 

- Adriano de Jesus Costa Gréu, localizado em Agudim, freguesia de Colmeias, concelho 

de Leiria. Licenciado para o armazenamento temporário de óleos usados. 

- Auto-Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, Lda., localizado no Barracão, freguesia 

de Colmeias, concelho de Leiria. Licenciado para o tratamento de óleos usados. 

 

Estes operadores apresentam igualmente número de registo para a actividade de transporte 

rodoviário de óleos usados, bem como os que se enumeram de seguida, todos localizados 

nos concelhos abrangidos na área de estudo: 

 

- Alipicentro – Transportes Nacionais e Internacionais, Lda., localizado no Barracão, 

freguesia de Colmeias, concelho de Leiria; 

- Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A., localizado no concelho de Pombal; 

- Gasogás – Distribuidora de Óleos e Combustíveis, Lda., localizado no concelho da 

Marinha Grande; 

- Silimpac – Limpezas Industriais, Lda, localizado no concelho da Batalha; 

- Transogás – Sociedade de Transportes, Óleos e Combustíveis, Lda., localizado no 

concelho da Marinha Grande. 

 

Com vista à prossecução dos objectivos definidos para a gestão de pneus e pneus 
usados, no âmbito do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril, que estabelece os princípios 

e as normas aplicáveis à gestão desta tipologia de resíduos, foi constituída a 27 de 

Fevereiro de 2002, e licenciada a 7 de Outubro do mesmo ano, a entidade que tem a seu 

cargo a organização e gestão do sistema de recolha e destino final de pneus usados: 

VALORPNEU - Sociedade de Gestão de Pneus, Lda. 

 

Esta entidade assegura a recolha selectiva, o transporte e o destino final adequado destes 

resíduos. 
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Dos operadores licenciados para a gestão de pneus usados enumeram-se de seguida os 

que se localizam nos concelhos atravessados pelo projecto: 

 

- Batistas – Reciclagem de Sucatas, Lda., localizado no concelho do Carregado. 

Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

- CMP – Cimentos de Maceira e Pataias, S.A., localizado em Maceira Liz, concelho de 

Leiria. Licenciado para a valorização energética de pneus usados nos fornos de clínquer. 

- Ecomais – Recolha e Valorização de Resíduos, Lda., localizado no concelho de Leiria. 

Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

- Marques & Pereira, S.A, localizado em Maiorga, concelho de Alcobaça. Licenciado para 

a recauchutagem e vulcanização de pneus usados. 

- Natureza Verde – Gestão de Resíduos, Lda., localizado no concelho de Leiria. 

Licenciado para o armazenamento temporário de pneus usados. 

 

Os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) são todos os resíduos, 

na acepção da alínea a) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro, incluindo 

todos os componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante de 

equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), no momento em que estes são rejeitados. 

Entendem-se por este tipo de equipamentos, todos aqueles que estão dependentes de 

correntes eléctricas ou campos electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como 

os equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos. 

 

A gestão destes resíduos está regulada pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro, 

bem como pela Directiva 2002/96/CE, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelecem os 

princípios fundamentais da gestão, por ordem de prioridade, da prevenção, da produção, da 

reutilização, da reciclagem e de outras formas de valorização, de modo a reduzir a 

quantidade e o carácter nocivo dos resíduos eléctricos e electrónicos a serem geridos. 

 

A responsabilidade da gestão dos REEE cabe a todos os intervenientes no ciclo de vida do 

EEE e dos REEE. Os municípios na qualidade de responsáveis pela recolha dos resíduos 

urbanos, nos termos da legislação em vigor, devem beneficiar das contrapartidas financeiras 

necessárias para assegurar a recolha selectiva dos REEE abrangidos pela definição de 

resíduos urbanos.  
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Embora existam vários operadores licenciados para a gestão de REEE, nenhum deles se 

localiza na área de estudo ou sua envolvente, concentrando-se a maioria na região norte e 

na região de Lisboa. 

 

Com vista à prossecução dos objectivos definidos para a gestão de pilhas e outros 
acumuladores usados, no âmbito do Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, que 

estabeleceu os princípios e as normas aplicáveis à gestão destes resíduos, bem como das 

Portarias n.º 571/2001 e n.º 572/2001, de 6 de Junho, foi licenciada a 14 de Outubro de 

2002, a entidade que tem a seu cargo a gestão do sistema integrado das pilhas e 

acumuladores usados (SIPAU): Ecopilhas - Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e 

Acumuladores. 

 

Esta empresa, constituída pelos principais Produtores e Importadores de Pilhas e 

Acumuladores que operam no mercado português, garante o funcionamento do SIPAU, 

gerindo um conjunto de operações que asseguram a recolha selectiva, a armazenagem 

temporária, a triagem e a reciclagem das pilhas e acumuladores recolhidos. 

 

Relativamente aos resíduos de construção e demolição, não existe legislação nacional e 

europeia específica para o fluxo destes resíduos, contrariamente ao que acontece com 

outros tipos de resíduos. 

 

As operações de gestão de resíduos de construção e de demolição, nomeadamente, 

armazenagem, triagem, reciclagem e outras formas de valorização, estão sujeitos a 

licenciamento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro e na 

Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro. 

 

As tentativas de legalização de unidades de gestão destes resíduos têm sido 

impossibilitadas pelas dificuldades em encontrar locais apropriados e disponíveis para a sua 

instalação e pela pouca aceitação por parte dos municípios. 

 

As Câmaras Municipais têm um papel fundamental, não só pela criação de espaços para a 

instalação das unidades de triagem mas também pela disponibilização de locais para 

deposição dos inertes não passíveis de aproveitamento, sendo que estes locais terão que 

obedecer ao disposto Decreto-lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, que regulamenta os aterros. 
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Neste contexto, é urgente não só reavaliar e organizar os métodos de deposição final 

desses resíduos como, mais importante que isso, promover a análise do seu ciclo de vida, 

tendo em vista a sua valorização, através do seu reaproveitamento. 

 

De acordo com a versão de Fevereiro de 2006 da Lista de Operadores de Gestão de 

Resíduos Não Urbanos, à data de elaboração do presente relatório existem já diversos 

operadores licenciados para a gestão de resíduos inertes e de construção e demolição, 

embora nenhum deles se localize na área de estudo. 

 

Atendendo à constituição heterogénea desta tipologia de resíduos, que contém 

percentagens elevadas de materiais inertes reutilizáveis e recicláveis, a sua correcta triagem 

reveste-se de especial importância, uma vez que da eficiência desta operação que depende 

grandemente a possibilidade de valorização dos diversos fluxos de resíduos dela 

resultantes, como sejam os resíduos de madeira, de vidro, de plástico, de metais ferrosos e 

não ferrosos. Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais 
banais (RIB).  

 

Existem numerosos operadores de gestão de RIB com número de registo atribuído pelo 

INR. No Quadro 4.14.2 apresenta-se uma lista dos operadores localizados na área de 

estudo com a indicação do tipo de RIB geridos. Fora da área de estudo existem ainda outros 

operadores licenciados. 

 

Os restantes RIB não valorizáveis, e que não sejam considerados resíduos perigosos serão 

necessariamente enviados para aterros licenciados para a deposição de resíduos não 

perigosos. Na área de estudo existe um aterro licenciado para este efeito, RESILEI, 

Tratamento de Resíduos Industriais, SA, o qual se localiza no concelho de Leiria, 

apresentando uma capacidade de 25.000 ton/ano. Fora da área de estudo existem mais 

quatro aterros licenciados para deposição destes resíduos. 
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Quadro 4.14.2 - Lista de operadores licenciados para a gestão de RIB 

Operador Localização Tipo de RIB 

AMBIENTE – Recuperação de Materiais 

Plásticos, S.A. 

Gandara dos Olivais - 

Leiria 
Valorização de resíduos plásticos 

LEIRITRAIDING – Representações e 

Comércio, Lda 
Pombal 

Valorização de resíduos de 

plástico 

SIRPLASTE – Sociedade Industrial de 

Recuperados de Plástico 
Barreira - Leiria 

Recuperação de resíduos de 

plástico 

FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA & 

ALMEIDA, S.A. 
Marinha Grande 

Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

GALLO VIDRO, S.A. Marinha Grande 
Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

SANTOS BAROSA – VIDROS S.A. Marinha Grande 
Valorização de resíduos de vidro 

de embalagem 

BATISTAS – Reciclagem de Sucatas, S.A. Carregado - Alenquer 

Armazenamento, triagem e 

fragmentação de metais ferrosos e 

não ferrosos 

ECOMAIS – Recolha e Valorização de 

Resíduos, Lda. 
Batalha 

Armazenamento e triagem de 

metais ferrosos e não ferrosos 

 

Relativamente às terras sobrantes, dado o elevado volume previsto, uma das soluções 

possíveis será a sua deposição em pedreiras com capacidade para a sua recepção.  

 

À data de elaboração do presente relatório e de acordo com a lista de operadores de gestão 

de resíduos não urbanos do INR, só existem duas pedreiras licenciadas para a recepção de 

inertes, ambas localizadas fora da área de estudo, designadamente, em Vila Nova de Gaia e 

Cantanhede (Portunhos). Dada a distância a que se encontram da área de estudo, é inviável 

o recurso a estas pedreiras, equacionando-se, em alternativa, a deposição em pedreiras 

existentes nos concelhos atravessados pelo projecto que aceitam estes materiais. 

 

No Anexo 4.3.2 identificam-se as pedreiras licenciadas pela Direcção-Geral de Geologia e 

Energia nos concelhos atravessados pelo eixos em estudo. 

 

Adicionalmente, foram enviadas cartas às Câmaras Municipais dos concelhos atravessados 

e ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) solicitando informação 

relativa à existência de áreas degradadas, nomeadamente, pedreiras abandonadas, que 
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pudessem beneficiar com a deposição das terras sobrantes. Obtiveram-se respostas das 

Câmaras Municipais de Alcobaça, Alenquer, Batalha, Leiria, Pombal, Porto de Mós e Rio 

Maior e do PNSAC, as quais se reproduzem no Anexo 4.14.1 

 

Todas as Câmaras contactadas, à excepção da de Leiria, indicaram pedreiras em 

exploração e abandonadas. No caso de Leiria, foi indicado o aterro sanitário municipal, cuja 

entidade entidade gestora é a Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A., o qual no âmbito da sua actividade diária necessita de terras para efectuar a cobertura 

dos resíduos depositados. 

 

O PNSAC, refere na sua resposta que de acordo com o Plano de Actividades para 2006 não 

está prevista a recuperação de áreas degradadas, remetendo para as entidades 

responsáveis pela gestão e recuperação de pedreiras a obtenção das informações 

solicitadas. 

 

Para os resíduos de desmatações ou resíduos florestais não existe também legislação 

nacional e europeia específica para o fluxo destes resíduos. 

 

No entanto, existem operadores licenciados pelo INR com capacidade para a valorização 

deste tipo de resíduos. A CAIMA ENERGIA, S.A., situada em Constância, efectua a 

valorização energética de resíduos de madeira, tais como casca de eucalipto e pinho. A 

Central Termoeléctrica de Resíduos Florestais de Mortágua, situada no concelho de 

Mortágua, efectua a valorização de todo o tipo de resíduos florestais. 

 

Podem igualmente ser efectuadas parcerias com as indústrias madeireiras locais com vista 

à comercialização dos resíduos florestais. 

 

Por último, os resíduos de tintas e vernizes, resíduos absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de protecção também não têm legislação nacional e 

europeia específica para o fluxo destes resíduos. 

 

Existem igualmente operadores licenciados pelo INR com capacidade para a valorização 

deste tipo de resíduos. A CODISA, S.A., situada em Palmela, é a única que efectua 

armazenamento de solventes, embalagens residuais de tintas e panos de limpeza 
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contaminados. A Auto-Vila, Lda., situada em Estarreja, tem capacidade para tratamento de 

solventes e de diluentes. 

 

De realçar que neste tipo de resíduos, os operadores económicos são obrigados a recolher 

as embalagens de tintas, sem quaisquer encargos para o consumidor final ou último 

detentor. 
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5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM PROJECTO 
 

A nível regional, não se prevêem intervenções no território susceptíveis de provocar 

alterações climáticas persistentes e sensíveis. A uma escala localizada, determinadas 

intervenções pontuais de ocorrência plausível, como por exemplo a criação de aterros em 

zonas de vale afectando a circulação do ar ao nível do solo, emissões de ar quente na 

atmosfera e alterações sensíveis, ao nível local, do albedo das superfícies (designadamente 

por florestação, deflorestação e criação de espelhos de água), podem ter alguns efeitos 

microclimáticos, bastante localizados e geralmente pouco significativos. 

 

Ao nível dos recursos geológicos/geomorfológicos, é de prever, na ausência do projecto, 

uma tendência para continuação da situação actual na maior parte da área em estudo e 

dentro de horizontes temporais previsíveis. 

 

Assim, estes recursos tenderão a continuar sujeitos às mesmas pressões que se verificam 

actualmente, sendo de destacar o aproveitamento de recursos geológicos com valor 

económico. 

 

Conforme se descreveu, a área em estudo é bastante rica em recursos geológicos com 

valor económico, como o comprova a existência de numerosas pedreiras e areeiros. A 

manutenção da sua exploração constitui uma forma de valorizar economicamente os 

recursos geológicos, mas conduzirá, no futuro, à escassez de muitos destes recursos, e, 

simultaneamente, à continuação da degradação das formas de relevo nestas áreas (o que já 

assume dimensão expressiva em alguns locais). No caso de não ser desenvolvido, o 

projecto deixa de constituir um impedimento físico para o aproveitamento dos valiosos 

recursos existentes, designadamente, nas áreas de reserva e cativas potencialmente 

afectadas por ele. Na área em torno de Pombal é de destacar a existência de sete áreas 

pedidas para concessão para a exploração de caulino, as quais previsivelmente virão a 

constituir, num futuro próximo, áreas concessionadas para a exploração, o que dará um 

novo e importante impulso à exploração deste importante recurso geológico. 

 

O previsível avanço das áreas urbanizadas e de áreas industriais não relacionadas com a 

extracção de inertes, praticamente não se traduz em alterações sensíveis nos recursos 

geológicos e geomorfológicos. 
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A um nível localizado, a implantação de novos eixos rodoviários com características 

geométricas exigentes (implicando a criação de importantes aterros e escavações) traduz-se 

em alterações na geologia e geomorfologia. Neste âmbito há a salientar a construção do IC9 

Nazaré/Alcobaça/EN1 que irá interferir com a área de interesse geológico/geomorfológico do 

Vale da Ribeira do Mogo e Depressão de Ataíja.  

 

A evolução das condições hidrogeológicas dos terrenos atravessados na ausência do 

projecto visa avaliar o que poderá potencialmente resultar da não realização do projecto em 

estudo. Trata-se de uma abordagem efectuada a uma escala regional, tendo em 

consideração as características genéricas dos sistemas aquíferos atravessados e dos seus 

usos. 

 

Os sistemas aquíferos em apreço são caracterizados genericamente por possuírem uma 

elevada vulnerabilidade, em especial os sistemas cársicos (mas também os porosos ligados 

à Bacia do Tejo), o que os torna alvo sensível de actividades industriais desenvolvidas nas 

regiões em que ocorrem, com especial relevo para a indústria dos curtumes no maciço 

calcário estremenho. 

 

Outras fontes de poluição, herdadas de deficientes processos de gestão de RSU, são as 

lixeiras, desactivadas mas deficientemente seladas. 

 

Também na actividade agrícola os aquíferos podem receber quantidades significativas de 

substâncias poluentes, nomeadamente produtos azotados e fosfatados (na forma de 

adubos, estrumes ou lamas das estações de tratamento), por aplicação desajustada de 

fertilizantes e pesticidas. 

 

Por sua vez, nas imediações dos centros urbanos e junto às principais vias rodoviárias os 

aquíferos encontram-se sujeitos a cargas elevadas de contaminantes (metais pesados, 

óleos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, halogenados voláteis, cloretos, sulfatos e 

nitratos) provenientes da deposição nos solos dos produtos de combustão, desgaste dos 

sistemas de travagem e da estrutura metálica dos veículos automóveis. 

 

Assim, ao nível hidrogeológico, estes vectores da contaminação das águas subterrâneas 

persistirão, independentemente da existência do projecto, sendo difícil de quantificar a 
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poluição com origem nas actividades agrícolas e, principalmente, a poluição derivada da 

utilização das principais vias rodoviárias, em particular a auto-estrada do Norte e em que 

medida a ausência de projecto contribuirá para o seu aumento. 

 

Em termos de solos e respectivo uso a sua evolução estará directamente associada à 

evolução que se vier a verificar em termos de desenvolvimento socioeconómico e 

concretização das intenções de ordenamento. De um modo geral, e conforme se refere no 

ponto relativo ao Ordenamento do Território, em alguns casos e tendo em conta o processo 

de revisão em que se encontram os PDM, são esperadas mudanças sensíveis ao nível dos 

usos actuais do solo e consequentemente da afectação de solos, que se traduzem no 

essencial na expansão de áreas urbanas e de desenvolvimento de actividades económicas 

de carácter industrial e de serviços. Prevê-se, deste modo, um aumento da pressão sobre 

os solos e transformações nas classes de uso actuais do solo pela afectação com novas 

áreas de ocupação urbana e industrial e, ainda, de algumas novas vias rodoviárias a 

implantar na região (IC9 e conclusão do IC2/A17). 

 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, a evolução previsível na ausência de 

projecto é efectuada com base no conhecimento de eventuais alterações futuras (derivadas 

de projectos de barragens, regularizações fluviais, protecção de cheias e outros) que 

possam afectar de modo sensível aspectos relacionados com a hidrografia, hidrologia e 

qualidade da água na área em estudo (entendida como a zona de influência directa do 

projecto). 

 

Independentemente da concretização do projecto em estudo, são de referir alguns projectos 

ou acções de concretização previsível num futuro próximo que introduzem modificações no 

estado actual de utilização dos recursos hídricos superficiais: 

 

- O Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Lis encontra-se em fase de reabilitação. Apesar 

de ter uma área total de 2.145 ha, a pressão urbana em duas zonas do perímetro 

determina que o projecto de emparcelamento em curso preveja somente a reabilitação 

de uma área de 1.800 ha. Os melhoramentos previstos neste aproveitamento visam 

melhorar significativamente a drenagem dos solos, permitindo alargar o período de 

utilização agrícola a todo o ano. O projecto prevê a passagem do actual sistema de rega 

de superfície para rega sob pressão, com o qual será reforçada a eficiência da rega, 

racionalizando-se a utilização do recurso; 
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- No Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis é referido que, segundo o plano completo de 

rega da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, estão projectados 26 

açudes, dos quais 19 estão em funcionamento. Cinco destes açudes encontram-se no 

rio Lis; 

- Na baixa aluvionar do rio Maior, a jusante de Freiria, o Projecto do Aproveitamento 

Hidroagrícola de Rio Maior prevê a irrigação destes solos agrícolas com o recurso a 

águas superficiais provenientes da futura albufeira da barragem da Arrouquela, a 

implantar na ribeira da Amieira. Esta albufeira (cuja futura área é atravessada pelo 

traçado do eixo 1.2.2 aproximadamente entre o km 16+300 a 16+850) terá o Nível de 

Pleno Armazenamento (NPA) à cota de 80 m. A área total da bacia a montante da 

barragem será de 0,4 km2. Na albufeira será captada água que, através de condutas, 

será encaminhada para a irrigação; 

- Na área de estudo, estão em construção novas vias rodoviárias, nomeadamente, o IC9 e 

a conclusão do IC2/A17; 

- A Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI), 

enquadrada no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN 2007-2013), 

estabeleceu um modelo de apoios públicos às empresas deste sector por forma a 

impedir as descargas de efluentes sem tratamento adequado, no qual foi realçado o 

problema específico existente na zona de Leiria; 

- A tendência da evolução da situação actual será no sentido da concretização de 

projectos por parte das várias Câmaras Municipais e Associação de Municípios que 

levarão a um aumento da taxa de atendimento da população servida por rede de 

saneamento municipal e ao tratamento das águas residuais domésticas e industriais, 

promovendo a despoluição dos cursos de água receptores. 

 

Deste modo, ao nível dos recursos hídricos superficiais, os vectores da contaminação de 

origem difusa (agrícola e urbana) persistirão inalterados, ou aumentarão, 

independentemente da existência do projecto, pelo,contrário, os vectores de contaminação 

de origem tópica (agro-pecuária e águas residuais) tenderão para uma melhoria contínua. 

 

Relativamente aos descritores Flora, Vegetação e Habitats, é previsível uma proliferação 

das áreas agrícolas e de resinosas, conduzindo à progressiva uniformização da paisagem. 

Esta expectável intervenção humana provocará uma alteração do coberto vegetal e 

consequentemente a instalação de habitats distintos. 
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Evidentemente que a natureza dos ecossistemas que se virão a constituir será dependente 

das opções em termos de ocupação do solo e, consequentemente, da influência humana. 

 

A evolução para situações ecologicamente mais ricas e interessantes será influenciada por 

opções que venham a ser tomadas em termos do uso do solo, que originem um incremento 

na estrutura e diversidade das comunidades vegetais, como a extensividade da agricultura, 

a florestação com espécies autóctones ou até o abandono agrícola. 

 

A evolução das comunidades faunísticas na ausência da realização do projecto, encontra-

se condicionada pelo crescimento e intensificação da expansão urbana, sobretudo nos 

principais centros urbanos, e também pelo expectável aumento do abandono das 

actividades agrícolas ou o incremento da florestação. Estes factores levam a efeitos 

diferentes: o primeiro leva à destruição dos biótopos disponíveis para a fauna e os dois 

outros poderão levar a uma evolução vegetacional no sentido de conferir maior capacidade 

de suporte para a fauna e o consequente enriquecimento das comunidades faunísticas ao 

nível da sua abundância e diversidade. O aumento da área urbanizável encontra-se previsto 

no âmbito da revisão dos PDM para a generalidade dos municípios afectados, enquanto que 

a extensão do abandono agrícola é mais complexa de avaliar. 

 

A revisão do PEOT do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), de acordo 

com informações prestadas pela direcção, não trará alterações relevantes face à situação 

actual, pelo que o previsível abandono da exploração de algumas áreas afectadas poderá 

melhorar, localmente, a capacidade de suporte faunístico dessas mesmas áreas, 

aumentando, embora de um modo pouco significativo, a riqueza específica ao nível da fauna 

local. 

 

A evolução futura da paisagem, sem a realização do projecto, estará dependente sobretudo 

da ocupação do território. 

 

Por um lado, presume-se que a tendência será para uma progressiva disciplina da ocupação 

urbana e das actividades económicas com maior impacte visual. Também é previsível o 

incremento de acções de recuperação de áreas visualmente degradadas, em particular na 

área do PNSAC. 
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Por outro, haverá uma tendência - inversa da urbanização - para a diminuição das áreas 

naturais, florestais e agrícolas, reduzindo nalguns casos a qualidade visual da paisagem. De 

entre este aspecto assumem maior importância a construção de novas acessibilidades 

rodoviárias inter-regionais, nomeadamente o IC9 e o IC2/A17. 

 

Na qualidade do ar, ao nível nacional, com a implementação das medidas preconizadas no 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) e do Programa para os Tectos de 

Emissão Nacional (PTEN), tanto os gases com efeito de estufa (GEE) com os gases 

acidificantes (GA), serão alvo de um controlo das suas emissões.  

 

Neste particular, destaca-se a entrada em funcionamento, a partir de 2008, do regime de 

comércio europeu de licenças de emissão (CELE), onde a emissão de dióxido de carbono 

será objecto de controlo. 

 

Assim, embora Portugal, enquanto membro da União Europeia (entidade signatária do 

Protocolo de Quioto, Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril, do Conselho), se tenha 

comprometido em limitar o aumento das emissões de GEE, relativamente a 1990, em 27%, 

comparativamente a 2006, é de prever uma diminuição das emissões de GEE no longo 

prazo, principalmente depois do primeiro período de funcionamento do regime CELE (2008-

2012). 

 

Ao nível regional não se encontram previstos, num futuro próximo, projectos/acções que 

possam introduzir modificações no estado actual da qualidade do ar. A contínua 

actualização do parque automóvel, com redução dos factores de emissão resultante de 

tecnologias mais modernas, e o aumento normal do tráfego nas actuais vias ou futuras, 

permitem prever uma semelhança entre os actuais e os futuros níveis de qualidade do ar na 

área de estudo.  

 

Em termos de ruído e vibrações, tendo em conta que qualquer empreendimento que venha 

a ser implantado na área de estudo deverá satisfazer a legislação actual (artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), não 

é previsível, que no início da exploração da via, o ambiente sonoro sofra acréscimos 

significativos. Assim, considera-se que os valores previsíveis para a situação futura sem 

projecto serão similares aos obtidos para a situação actual.  
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A análise prospectiva, em termos socioeconómicos, da evolução da situação actual na 

ausência do projecto da rede ferroviária de alta velocidade tem necessariamente de ser 

abordada a duas escalas de análise distintas: a escala regional, considerando as tendências 

recentes de evolução social e económica em toda a área de estudo, e a escala local, 

correspondente à evolução na área dos corredores directamente afectada pela construção e 

pelo funcionamento da LAV. 

 

Ao longo da última década a área de estudo revelou um grande dinamismo económico, 

acompanhado de um crescimento demográfico significativo, da consolidação do sistema 

urbano regional e de uma melhoria geral da qualidade de vida das populações, uma 

evolução que não é alheia aos importantes investimentos aí realizados pela administração 

central e pelas autarquias, particularmente os desenvolvidos no âmbito dos vários 

Programas Operacionais co-financiados pela União Europeia.  

 

Destes projectos, ao nível macro-económico, os mais importantes foram indubitavelmente 

os realizados para a melhoria das acessibilidades rodoviárias inter-regionais, que permitiram 

nomeadamente o intensificar dos fluxos económicos e sociais dos concelhos da área de 

estudo com a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Centro e, consequentemente, com 

todo o eixo urbano atlântico e com a Europa. 

 

Reconhece-se, por isto, uma tendência positiva na região em termos sócio-económicos, 

mas cuja evolução na próxima década dependerá, em grande medida, do dinamismo dos 

agentes regionais públicos e privados, designadamente da sua capacidade de captar e 

mobilizar investimentos no quadro dos novos mecanismos de financiamento comunitários e 

de enfrentar os desafios do alargamento.  

 

À escala local, as questões fundamentais estão relacionadas com a evolução previsível dos 

usos do solo e de projectos existentes na área directamente afectada pelos corredores em 

estudo. Considera-se que, na maior parte da extensão dos corredores, não se prevêem 

mudanças significativas. As alterações previsíveis num horizonte temporal de dez anos são 

as seguintes: 

 

- Consolidação do eixo urbano-industrial Leiria – Marinha Grande e consequente 

expansão das áreas urbanizadas na periferia destes centros urbanos. Prevê-se a 

intensificação da ocupação urbana nas áreas para onde estão projectadas as duas 
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alternativas de localização da estação de AV de Leiria, com uma tipologia de ocupação 

predominantemente residencial; 

- Criação de novas áreas de desenvolvimento de actividades económicas, 

designadamente em Alcoentre, na Benedita, em Leiria (próximo da área prevista para a 

construção da estação de Leiria – solução Poente) e Caldas da Rainha (Landal); 

- Construção de novas acessibilidades rodoviárias inter-regionais, o IC9 e conclusão do 

IC2/A17. 

 

De resto, uma vez que o crescimento demográfico da região tem sido, fundamentalmente, 

resultado do crescimento de algumas sedes de concelho (Leiria, Caldas da Rainha, 

Alenquer, Batalha), não se prevêem alterações muito significativas em termos do 

crescimento populacional e das áreas urbanizadas nos aglomerados interceptados pelos 

corredores. 

 

Admite-se que, na ausência deste projecto, o ordenamento do território se processe sem 

alterações significativas face à situação actual. A maioria das autarquias afectadas pelos 

corredores propostos encontra-se, neste momento, em processo de revisão dos respectivos 

PDM, resultando, em alguns casos, em mudanças assinaláveis nos usos do solo que o 

documento em vigor consagra. Apesar de nenhum ter sido ainda aprovado, a segunda 

geração de PDM nestes concelhos encontra-se em fase avançada na generalidade das 

situações, não contemplando nas respectivas cartas de ordenamento e de condicionantes 

os corredores/alternativas em estudo. Presume-se, assim, que não englobarão as 

alternativas seleccionadas para o comboio de alta velocidade. 

 

Deste modo, e assumindo a ausência do projecto como um pressuposto, o processo de 

ordenamento do território à escala local decorrerá em consonância com os instrumentos em 

vigor, a curto prazo e, com a próxima geração de PDM, a médio prazo.  

 

No plano regional e nacional, está prevista a entrada em vigor, nos próximos anos, de dois 

PROT (Oeste e Vale do Tejo e Centro Litoral) e do PNOPT que, fazendo eventualmente 

referência ao comboio de alta velocidade, não deverão englobar as alternativas 

seleccionadas. No plano do ordenamento do território sectorial, o PEOT do PNSAC entrará 

brevemente em processo de revisão, pelo que, na ausência do projecto e de acordo com as 

informações prestadas pelo Parque Natural, decorrerá sem alterações relevantes face à 

situação actual.  
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Como enunciado nos capítulos da caracterização da situação actual e de previsão e 

avaliação de impactes ambientais, algumas das alternativas em estudo poderão inviabilizar 

parcial ou totalmente o desenvolvimento de alguns projectos urbanísticos, industriais e 

turísticos à escala local e regional, pelo que a sua não realização resultará provavelmente 

na concretização dos mesmos. 

 

Os principais núcleos urbanos potencialmente afectados pelos corredores em estudo, 

enunciados igualmente nos dois capítulos referidos, deverão continuar a crescer e alastrar 

as suas actividades e formas de uso do território do tipo construído, para além dos limites 

actuais, de acordo com as políticas que forem definidas nos instrumentos de ordenamento 

do território. É presumível que se venha a assistir no futuro à expansão e ao desenho de 

novas áreas de ocupação urbana e industrial, destacando-se a consolidação do eixo 

urbano-industrial Leiria-Marinha Grande e consequente expansão dos perímetros urbanos; a 

criação de novas áreas de desenvolvimento de actividades económicas; a intensificação da 

urbanização na área prevista para a construção da Estação de Leiria (solução nascente), 

com uma tipologia de ocupação predominantemente residencial. 

 

Apesar do processo de revisão dos PDM, é previsível que as áreas de reserva (agrícola e 

ecológica) sofram algumas alterações, de acordo com a informação prestada pelas 

autarquias, mas que serão menos significativas sem a concretização do projecto, que 

obrigaria a transformações mais profundas nestas classes de uso do solo, ou seja, 

considerando as áreas condicionadas, a não concretização do projecto corresponderia, de 

um modo geral, à manutenção da situação existente. 

 

A evolução na ausência do projecto continuará, por isso, previsivelmente, com as 

tendências da ocupação actual, designadamente da ocupação humana (urbana e industrial), 

do aproveitamento e desenvolvimento de algumas áreas deste território para a actividade 

agrícola e florestal, nas suas múltiplas formas e técnicas, explorando os recursos 

disponíveis, e na manutenção da RAN e da REN. 

 

Com a ausência do projecto, não se verificarão as interferências identificadas com as 

servidões e as restrições de utilidade pública referidas nos capítulos da caracterização da 

situação actual e de previsão e avaliação de impactes ambientais, designadamente com o 

domínio público hídrico, as águas subterrâneas para abastecimento público, os recursos 
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geológicos, as áreas protegidas, os Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, 

o regime florestal, o património cultural, as redes de esgotos e de abastecimento de água, 

as linhas eléctricas de alta tensão, os gasodutos, as instalações militares, os aeroportos e 

navegação aérea, e as telecomunicações. 

 

No que respeita ao património cultural, a evolução da situação actual na ausência do 

projecto da rede ferroviária de alta velocidade estará relacionada com quatro aspectos: 

 

- as eventuais alterações que venham a ocorrer nos usos actuais do solo que impliquem 

alterações da sua morfologia actual; esta situação implicará a necessidade de novas 

prospecções arqueológicas que poderão revelar novos sítios com interesse patrimonial, 

podendo esperar-se que estas intervenções se localizem essencialmente nas áreas de 

expansão urbana e industrial, sobretudo na envolvente dos principais centros actuais 

(sedes de concelho e eixo Leiria – Marinha Grande), e nas áreas a mobilizar pelos 

projectos rodoviários previstos (IC2-A17, IC9 e IC10); 

- o processo de revisão, em curso na maioria dos concelhos abrangidos, dos actuais 

PDM, que se espera venham a integrar informação mais sistematizada e actualizada 

sobre o património cultural em cada um dos concelhos; 

- o desenvolvimento de projectos de interesse turístico na região, que poderão possibilitar 

uma valorização dos valores patrimoniais, seja de forma directa, em função da tipologia 

e da localização destes projectos, seja de forma indirecta, através da crescente 

integração da valência patrimonial nos programas de valorização turística; 

- o desenvolvimento de projectos de investigação histórico-arqueológica sobre a ocupação 

humana no passado em qualquer uma das regiões, que podem revelar novos 

sítios/elementos de interesse patrimonial. 

 

Deste modo, na ausência do presente projecto é de esperar que o quadro geral de 

identificação, salvaguarda e valorização do património cultural venha a conhecer algum 

desenvolvimento, podendo esperar-se, além disso, que não se venham a verificar as 

interferências sobre os elementos patrimoniais que agora se identificaram directamente 

relacionadas com este projecto de rede ferroviária mas que não são, globalmente, muito 

significativas. 

 

Na gestão de resíduos e relativamente aos resíduos sólidos urbanos, resíduos de 

embalagens, óleos usados, pneus usados, resíduos de equipamentos eléctricos e 
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electrónicos e pilhas e acumuladores não estão previstas alterações nos fluxos existentes e 

descritos no sub-capítulo 4.14. 

 

Com a futura entrada em funcionamento dos Centros Integrados de Recuperação, 

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER) criar-se-ão condições com vista 

ao aumento da oferta de soluções para a gestão adequada de resíduos perigosos a nível 

nacional. De entre outras valências um CIRVER incluirá unidades de valorização de 

embalagens contaminadas com tintas, vernizes e produtos petrolíferos. Os CIRVER terão 

capacidade para tratar cerca 90% dos resíduos industriais perigosos. 

 

Neste momento, e face ao exposto, pode-se concluir que a grande lacuna na gestão de 

resíduos corresponde à gestão dos resíduos de construção e demolição (RC&D). 

 

Actualmente, a nível europeu e nacional estão a ser desenvolvidos estudos com vista à 

obtenção de soluções conducentes à valorização/eliminação dos RC&D como um todo, mas 

também à valorização dos resíduos especificamente resultantes da sua triagem. 

 

É exemplo disso o projecto de investigação denominado WAMBUCO (Waste Manual for 

Building Construction), desenvolvido por um consórcio formado por sete instituições de 

investigação e onze PME de cinco países da União Europeia. No âmbito deste projecto está 

a ser preparado o primeiro manual europeu sobre resíduos de construção. Este manual, 

com um carácter eminentemente prático, está orientado especialmente para as pequenas e 

médias empresas, contribuindo para maximizar a qualidade e inovação das mesmas. 

 

A nível nacional, o Instituto de Ambiente procedeu à elaboração de um projecto de diploma 

que visa regular especificamente o fluxo dos RC&D. 
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