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Relatório de Consulta Pública do Projecto 

“Plataforma Logística de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira (Castanheira do Ribatejo) 
Sociedade Agro Imobiliária Cais da Bracieira, S.A.” 

  

 

1. Introdução 

 

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública do Projecto: 

“Plataforma Logística de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira (Castanheira do Ribatejo), Sociedade Agro 

Imobiliária Cais da Bracieira, S.A.” 

 

 

2. Período de Consulta Pública  

 

Considerando que a tipologia do Projecto se integra no anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública 

decorreu durante 25 dias úteis, tendo o seu início no dia 26 de Outubro de 2007 e o seu termo no dia 30 de 

Novembro de 2007. 

 

 

3. Documentos Publicitados e Locais de Consulta 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para 

consulta nos seguintes locais: 

 

-  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; 

-  Agência Portuguesa do Ambiente; 

-  Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 

 

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo. 

 

 

4.  Modalidades de Publicitação 

 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:  
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-  Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia referidas; 

-  Publicação de anúncio, em duas edições sucessivas, envio do Resumo Não Técnico e de nota de 

imprensa para o seguinte jornal: 

       -   Jornal Diário de Notícias 

 

- Envio de nota de imprensa e Resumo Não Técnico para os órgãos de comunicação constantes no  

Anexo I 

- Divulgação no site da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR-LVT), em www.ccdr-lvt.pt, do Resumo Não Técnico e do Anúncio de Consulta Pública. 

- Envio de ofício Circular e Resumo Não Técnico às entidades constantes no Anexo I. 

 

 

5. Pareceres Recebidos 
 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos seis pareceres provenientes de:  
 
 
- Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

- Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo 

- Grupo CDU na Assembleia de Freguesia da Castanheira do Ribatejo 

- Comissão de Moradores da Vale do Carregado 

- Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira 

- Xiradania – Movimento de Cidadania Vilafranquense e Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza 

- Câmara Municipal de Alenquer – parecer recepcionado fora do prazo, analizado e aceite para ser integrado 

no âmbito da Consulta Pública. 

 
 
 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira – da análise genérica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

conclui que referencia adequadamente os impactes gerados pelo empreendimento. Salienta alguns aspectos 

que devem merecer melhor ponderação: 

 

• Caracterização Ambiental – designadamente aos atributos da paisagem, no parâmetro 

“enquadramento”, o valor atribuído à UP 3 – Alto da Charneca poderá ser considerado “fechado”, 

dado tratar-se de uma zona de ocupação maioritariamente florestal. 

 

• Análise de Impactes: 

- No que se refere à hidrologia, as características geológicas revelam que se trata de terrenos com 

pouca permeabilidade e por conseguinte com reduzido potencial de contaminação. 
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- Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, as intervenções previstas para as linhas de 

água que atravessam a área de intervenção, favorecem a introdução de sedimentos a jusante, e 

consequentemente, fenómenos de assoreamento do leito. No entanto como se prevêem acções de 

regularização, limpeza e melhoria do escoamento das valas a jusante, estas acções representam 

no geral um efeito compensatório. 

 

- Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar, considera que se sobrevaloriza a Solução B (Variante 

Alternativa à EN1), enquanto minimizadora dos impactes destes descritores. Enquanto esta 

solução não se encontrar concluída, verificar-se-á um aumento substancial dos referidos impactes 

nas zonas urbanas atravessadas pela EN1, pelo que se entende criar uma nova alternativa, que se 

designará por Solução C, indicada à frente no ponto de Acessibilidades. 

 

- Relativamente à Paisagem e na fase de construção os impactes deverão ser considerados 

significativos atendendo a que se encontram previstos elevados volumes de aterro, cerca de 

1.900.000 m
3 
de inertes. No que respeita à solução B e C, como acessos rodoviários, devem ser 

considerados os impactes visuais resultantes da construção dos aterros necessários para viabilizar 

a execução desta via. 

 

• Minimização de Impactes e Plano de Monitorização: 

- Relativamente à Hidrogeologia, as medidas de monitorização deverão ser complementadas com 

medidas de prevenção de eventuais contaminações hidrogeológicas. 

 

- Quanto aos Recursos Hídricos Superficiais, para além das medidas propostas deverá ser estudada 

uma medida adicional para não aumentar significativamente o risco de ocorrência de cheias na 

povoação da Vala do Carregado que se encontra muito próxima do limite norte da Plataforma 

Logística e implementada a uma cota inferior à cota da Plataforma Logística. 

 

- Relativamente à Qualidade do Ar, sugere outras medidas de implementação mais rápidas, como o 

reforço das cortinas arbóreas, ao longo dos acessos à plataforma e junto às áreas urbanizadas, 

afectadas pela construção e o funcionamento da Plataforma Logística. 

 

- No que se refere à paisagem, na fase de construção, para além das medidas enunciadas no 

Estudo de Impacte Ambiental dever-se-á ter em conta o seguinte:  

 - Serem vedadas com tapumes, todas as áreas onde se desenvolvem os trabalhos de modo a 

proteger as populações das poeiras e desorganização espacial; 

 - Efectuar a recuperação paisagística de todas as áreas degradadas devido à execução da 

Plataforma Logística e acessos rodoviários, através da estabilização biológica de taludes de aterro 

e escavação, recorrendo a vegetação autócnone a fim de diminuir os processos erosivos 
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 - Efectuar a execução da primeira sementeira dos taludes à medida que os movimentos de terra 

vão sendo terminados, a fim de permitir o revestimento vegetal gradual e reduzir a existência de 

grandes superfícies sem revestimento. 

 - Considerar o enquadramento paisagístico da barreira acústica prevista, com recurso a materiais 

de agradável design e através da plantação arbórea, de trepadeiras, ou módulos arbustivos 

colocados a tardoz da mesma. 

 

• Acessibilidades 

Castanheira apresenta já um congestionamento significativo em determinadas horas do dia pelo 

que a Solução A implica que durante a fase de construção do aterro e início da construção de 

edificações, todo o tráfego terá que proceder ao atravessamento da Castanheira, com todos os 

inconvenientes e que serão de difícil minimização. Considera-se que deveria ser acautelada a 

Solução C, entre o viaduto existente sobre a linha de caminho de ferro, junto às instalações da 

Atral-Cipan e a EN1, que evitaria tráfego dos veículos pesados de atravessamento na Zona de 

Castanheira. Esta via está prevista no Estudo de Acessibilidades do Concelho. 

 

• Rede Viária Interna 

 
Atendendo ao facto do terminal de autocarros, e a zona comercial e de serviços se situarem junto 

à Estação Ferroviária localizada no topo sul da área de intervenção, dever- 

-se-á prever a construção de um parque de estacionamento para os autocarros no topo norte da 

Plataforma Logística, devidamente equipado com abrigos para passageiros, de modo a facilitar o 

transporte dos trabalhadores, quer no interior da Plataforma quer nos movimentos pendulares com 

o exterior. Sugere ainda, que seja prevista nas curvas horizontais dos arruamentos a sobre largura 

do perfil transversal, de modo a permitir a inscrição da curva, em simultâneo, por dois veículos 

pesados de maior comprimento. 

 

• Ordenamento do Território 

A solução preconizada encontra-se bem organizada em função da dimensão e características 

específicas deste tipo de infra-estrutura.  

 
 

 

A Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo refere o seguinte: 

- o documento objecto de Consulta Pública não faz uma análise concreta e exaustiva relativamente à 

situação muito particular da Vale do Carregado e da parte baixa da Castanheira do Ribatejo que 

ficarão a uma cota substancialmente inferior à apontada para o aterro e construção da Plataforma 

Logística (4,20m). 
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- salienta ainda para o facto de o considerável aumento de tráfego rodoviário, que numa primeira fase, 

trará consequências a nível da fluidez do trânsito dado que os camiões transportadores de inertes para 

proceder ao aterro atravessarão a Freguesia e usarão estradas já usadas pelo tráfego normal. Refere 

ainda, que este acréscimo do trânsito terá consequências importantes ao nível do aumento da poluição 

ambiental e também do aumento do ruído, podendo vir a ser posta em causa a qualidade de vida dos 

residentes da Freguesia. 

 

- expressa a sua preocupação relativamente para toda a zona baixa da Castanheira do Ribatejo e Vale 

do Carregado que sofrerá ainda mais em caso de forte pluviosidade e inundações uma vez que ficará 

com um desnível mais acentuado devido ao aterro que irá dificultar o escoamento/drenagem de águas, 

bem como a importância de considerar, de futuro, as acessibilidades à Plataforma Logística de modo a 

evitar maior penalização à Freguesia. 

 

Face ao exposto, a autarquia expressa a sua preocupação por determinados factores que julga não terem 

sido devidamente estudados, refere ainda que não é desfavorável à construção da Plataforma Logística no 

Concelho, tem contudo sérias reservas sobre o Estudo de Impacte Ambiental apresentado por não ter 

mencionado questões importantes e considera duvidosa a relação benefício/custo ou inconveniente para o 

futuro da Freguesia. 

 

 

Grupo CDU na Assembleia de Freguesia do Ribatejo – considera que a instalação da Plataforma 

Logística em terrenos que até há bem pouco tempo eram considerados de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

e de Reserva Ecológica Nacional (REN), irá a curto prazo trazer alguns impactos negativos para a freguesia, 

ou seja: 

 

- o transporte das terras para a construção do aterro que irá atravessar a freguesia provocando  

congestionamento nas vias rodoviárias; 

 

-  a qualidade do ar, que irá sofrer um efeito bastante negativo na freguesia devido à emissão de gases e 

poeiras que vão ser libertados pelos transportes relativos ao aterro e a toda a fase de construção da 

Plataforma; 

 

- relativamente ao ordenamento do território irá ser exercida grande pressão urbanística, dado que a 

paisagem sofrerá grandes alterações junto à margem do rio; 

 

- em relação ao ruído que apenas irá ser reduzido após a construção de novos acessos que irão permitir 

maior fluidez de tráfego pelo exterior da freguesia; 
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- a sobrecarga hídrica nas linhas de água é de vital importância tendo em conta a localização em 

terrenos facilmente inundáveis, prevendo que a construção do aterro crie um efeito tampão para as 

águas escoarem para o leito do rio; 

 

- pela sua característica geográfica a zona baixa da Castanheira do Ribatejo e o lugar da Vala do 

Carregado sofre com frequência de inundações pelo que não irão suportar os aterros previstos, 

correndo o risco de ficarem submersas; 

 

Deste modo, o Grupo da CDU na Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo, não é de opinião 

desfavorável à construção da Plataforma Logística mas sim à sua instalação na freguesia da Castanheira do 

Ribatejo, admite que a construção da Plataforma poderá no futuro trazer vantagens para o Concelho de Vila 

Franca de Xira, tem no entanto sérias reservas relativamente ao local de implantação escolhido por 

considerar não terem sido equacionadas todas as situações que julga serem objecto de um estudo com 

maior objectividade. 

 

 

Comissão dos Moradores da Vala do Carregado – considera importante o desenvolvimento sócio-

económico na freguesia, mas chama à atenção para o que pensa serem as desvantagens que passa a 

enunciar: 

 

- A Plataforma irá ser instalada em terrenos que até à pouco tempo eram considerados como terrenos de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) e que abrangem a Vala do 

Carregado. Estes terrenos situam-se numa cota de 2m para que chegue à cota referida no Estudo de 4,5m 

será necessário um total de 1.894.731 m
3
 de terras. No primeiro ano de construção serão transportados 

589.521 m
3
 através de ±188 veículos pesados em média/dia que utilizaram EN1/IC2 até à localidade. 

 

- As acessibilidade directas à Plataforma Logística não irão trazer nenhuns benefícios à população mas sim 

mais tráfego durante e após a construção, uma vez que não são consideradas beneficiações ou 

construções de novas vias.   

 

- Relativamente à Rede Hidrográfica aponta para o grave problema da Vala do Carregado no que se refere a 

inundações, considera que o Estudo de Impacte Ambiental apenas menciona as valas de drenagem que 

atravessam a Plataforma Logística, deixando de parte todas as linhas de drenagem da Vala do Carregado 

incluindo o Rio Grande da Pipa, rio que delimita o concelho a norte. 

 

- Alerta para o facto da localidade ficar rodeada de aterros acima de 4,5m de cota quando a mesma 

povoação está situada numa cota entre 2,5/3m, e presentemente já não consegue drenar as águas que 

recebe vindas de linhas de Noroeste e Norte, causando inundações ano após ano. 
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- No que respeita à qualidade do ar e ambiente sonoro, considera um impacte bastante negativo, mas que 

será minimizado se for cumprido o que é referido no Estudo, não esquecendo contudo que afectará 

bastante a freguesia da Castanheira do Ribatejo. 

 

Salienta ainda, que todas as desvantagens já mencionadas poderão ser acentuadas se, se confirmar a 

expansão industrial de mais 50 hectares em terrenos situados entre a A1 e a Linha Norte. 

 

Em conclusão a Comissão de Moradores considera que o desenvolvimento sócio económico referido no 

estudo pouco ou nada irá contribuir para a evolução da Vala do Carregado. Em primeiro lugar porque a Vala 

do Carregado não possui nem irá possuir habitações para que as pessoas venham a ser empregados na 

Plataforma Logística possam habitar, em segundo lugar porque apenas alguns comerciantes poderão 

beneficiar com a implantação do projecto e não a maior parte da população. 

 

 

Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira – salienta que este projecto, por 

estar localizado na margem direita do Rio Tejo terá um impacte cumulativo que poderá colocar em risco a 

infra-estrutura do dique existente na margem esquerda. 

Refere ainda, que não estão só em causa os cerca de 14.000 hectares de terrenos agrícolas abrangidos pelo 

dique, como todos os investimentos, ao nível de infra-estruturas, efectuados pela Associação bem como 

todos os seus proprietários. 

 

Informa que, situando-se o projecto numa área de cotas muitos baixas, constitui por isso uma zona de abrigo 

de cheias do Rio Tejo preferencial de inundações em situações de cheia provenientes dos cursos de água 

efluentes, funcionando assim como bacia de retenção e de amortecimento. A sua impermeabilização 

originará a subida da cota no Rio Tejo com maior frequência do que a registada actualmente, por esse 

motivo é de prever que a estabilidade do dique de protecção contra cheias na margem esquerda seja 

afectada e até mesmo colocada em causa. 

 

Alerta para que, para além do estudo que foi efectuado do possível alargamento do dique, é também 

necessário proceder ao estudo de afectação da estabilidade do mesmo de forma a salvaguardar a sua 

estrutura, visto que as características registadas actualmente no Rio Tejo sofrerão alterações significativas 

com a construção da Plataforma Logística, torna-se necessário que fique garantia a segurança em ambas as 

margens do Rio Tejo e suas zonas envolventes. 

 

A Associação refere que está a realizar alguns levantamentos topográficos no dique de forma a reunir 

elementos que permitam aferir alguns dados existentes no Projecto em causa. 
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Xiradania – Movimento de Cidadania Vilafranquense e Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza – relativamente à justificação e localização do projecto considera o seguinte: 

 

- Não foram identificadas nem estudadas alternativas, designadamente à alternativa ambientalmente mais 

favorável, em termos de localização, 

 

-  a justificação para a localização do projecto é insuficiente, assentado em parte em argumentos de 

localização estratégica que, por ora, não passam de pressupostos como é o caso da proximidade ao novo 

aeroporto da Ota, assim como da urbanização de toda a área, numa proposta de revisão do Plano Director 

Municipal que ainda não está aprovada, 

 

-  a localização prevista na versão inicial do programa governamental “Portugal Logístico” era a zona do 

Sobralinho e não os terrenos agrícolas de Castanheira, 

 

-  a inter-modalidade total um dos argumentos utilizados para justificar a localização do projecto, não se 

verifica, uma vez que, a primeira fase basear-se-á essencialmente no transporte rodoviário, e numa 

segunda fase, ainda não prevista, surgem as possibilidades ferroviária e fluvial. 

 

Relativamente à identificação e análise de impactes considera o seguinte: 

 

- o Resumo Não Técnico é contraditório, pelo menos parcialmente, com o Relatório de Síntese no que diz 

respeito a descritores importantes como Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Ocupação e Transformação 

do Espaço, 

 

-  No que respeita à Qualidade do Ar, o Estudo apenas avalia as emissões de monóxido de carbono (CO), 

óxido nítrico (NO2), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) e partículas em suspensão 

susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de amostra selectiva, com eficiência de corte de 

50%, para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm (PM10) não fazendo referência às emissões de dióxido de 

carbono (CO2) associadas ao tráfego rodoviário provocado pelo empreendimento, o que considera uma 

lacuna grave face à importância que este poluente tem ao nível das alterações climáticas e dos 

compromissos nacionais relativos ao Protocolo de Quioto. 

 

-  Relativamente ao Solos e Uso dos Solos, o Estudo desvaloriza a destruição permanente de solos 

agrícolas, referindo que os terrenos são inundáveis, apenas são bons para a criação de gado bravo. 

 

-  No descritor Hidrogeologia classifica os impactes sobre os aquíferos, negativos mas pouco significativos, 

desvalorizando o potencial de contaminação associado às fundações, uma vez que as estacas perfuram as 

camadas protectoras de lodos e argilas, podendo permitir a migração vertical dos poluentes, alerta para o 

facto de ser a maior reserva nacional de água doce subterrânea. 
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-  No que respeita ao Recursos Hídricos Superficiais é atribuído pouco significado aos riscos associados ao 

efeito de barreira provocado pelo aterro. Questiona se a simulação efectuada assumiu apenas os efeitos 

cumulativos de transbordo das linhas de água e galgamento, pelas águas do Tejo, dos valados da margem 

direita, ou se tomou em consideração a possibilidade de rupturas dos mesmo, situação que já ocorreu, 

embora na margem oposta. 

 

Relativamente ao Impactes Cumulativos considera: 

 

-  que não foi tomado em consideração a urbanização quase total da área da lezíria compreendida entre o 

caminho de ferro e margem do rio, nem a construção de estradas e viadutos para facilitar o acesso à 

circulação rodoviária; 

 

-  que não foi tomado em consideração a sobreelevação das águas a montante em caso de cheia 

centenária, nem as cotas de praticamente toda a lezíria virem a ser elevadas através da realização de 

aterros; 

 

-  que relativamente à paisagem, a transformação é dramática e radical e que não pode deixar de ser 

considerada como um impacte negativo, permanente e muito significativo, o mesmo se aplica aos Solos e 

Uso dos Solos dado que todos os solos da lezíria estão classificados com Reserva Ecológica Nacional e 

Reserva Agrícola Nacional. 

 

Em conclusão o Estudo de Impacte Ambiental não se encontra totalmente em conformidade com a legislação 

vigente, não considera questões fundamentais, designadamente a contribuição do empreendimento para as 

alterações climáticas, não considera impactes cumulativos em áreas críticas, pelo que se deveria recusar o 

Estudo de Impacte Ambiental apresentado e mandar-se realizar estudos complementares, bem como nova 

versão do Resumo não Técnicos, contendo os dados adicionais e corrigir as informações incorrectas aí 

contidas sobre a natureza, significância e duração dos impactes ambientais. 

 
 

 
Câmara Municipal de Alenquer – reconhece a relevância fundamental da implementação do plano Portugal 

Logístico, contudo, manifesta-se preocupada com eventuais impactes da instalação da plataforma da 

Castanheira sobre o Concelho de Alenquer, neste âmbito refere: 

 

• Não se conhecer a proposta de acessos da Plataforma para Norte. Contudo, estes acessos poderão ser 

efectuados a partir de uma variante à Estrada Nacional 3. 

 

• A Plataforma Logística terá certamente efeitos económicos, sociais, ou ainda, de fluidez de tráfego no 

Concelho de Alenquer. 
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• Não é conhecido pela Câmara Municipal os locais de instalação dos estaleiros de obra, que, em face da 

proximidade à plataforma, poderão ficar localizados no Concelho de Alenquer. 

 

• Não são conhecidos os locais de fornecimento dos inertes que irão constituir o aterro onde se 

implementará a Plataforma Logística. 

 

• Dispondo o Concelho de Alenquer de assinaláveis recursos geológicos em exploração, e sendo esses 

aqueles que se encontram mais próximos do local onde se instalará a Plataforma Logística, parece à 

Câmara a possível utilização desses recursos. 

 

• A ser facto essa hipótese, os impactes durante a construção da plataforma poderão ser de magnitude 

elevada e muito significativos para o Concelho de Alenquer, é preocupante sobretudo o eventual 

atravessamento das vilas de Alenquer e do Carregado com veículos pesados destinados a Castanheira, 

consequente aumento de tráfego e quebra na qualidade de vida da população do Concelho. 

 

• Caso sejam utilizadas terras de explorações de inertes do Concelho de Alenquer, não tem a Câmara 

Municipal conhecimento de eventuais medidas de mitigação, quer a montante, quer a jusante, do 

fornecimento de terras e de transporte. 

 

• A Câmara Municipal de Alenquer mostra-se sobretudo inquietada com eventuais efeitos da constituição 

de um aterro no leito de cheia progressiva do Rio Rejo, e consequente eventual promoção de regolfo, 

sobre as áreas marginais à Vala do Carregado. 

 

Assim, e enquanto entidade interessada na promoção do desenvolvimento sustentável e da qualidade de 

vida da população residente no Concelho, a Câmara Municipal de Alenquer reivindica ser auscultada pelas 

entidades competentes no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, no sentido de: 

 

• Ter conhecimento preciso dos impactes da execução da Plataforma Logística no Concelho de Alenquer, 

nas suas diferentes fases, designadamente construção e exploração;  

 

• Efectuar uma análise precisa desses impactes e, eventualmente, propor medidas de minimização dos 

mesmos. 
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ANEXO I 
 

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública 

Lista de registo das presenças na reunião com a Autarquia 
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Lista dos Órgãos de Imprensa 
 

 

NOME MORADA LOCALIDADE 

Redacção da Agência 
LUSA   

Rua Dr. João Couto, Lote C 1503-809 Lisboa 

Redacção da Rádio 
Lezíria 

Praceta Marquês de Pombal, 2-7º 
2600-222 Vila 
Franca de Xira 

Redacção da Rádio 
Pernes 

Rua Fé, 1/3 2000-494 Pernes 

Redacção da Rádio 
Renascença 

Rua Ivens, 14 1200-227 Lisboa 

Redacção da Rádio Ultra 
FM 

Rua Fausto Nunes Dias, 5 
2600 Vila Franca de 
Xira 

Redacção da RDP - 
Antena I   

Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 Lisboa 

Redacção da RTP – 
Portugal em Directo   

Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 Lisboa 

Redacção da SIC   Estrada da Outurela, 119 - Carnaxide 2794-052 Carnaxide 

Redacção da TSF – Rádio 
Jornal    

Rua 3 da Matinha - Edifício Altejo - Piso 3, Sala 301 1950-326 Lisboa 

Redacção da TVI    Rua Mário Castelhano, 40 2749-502 Barcarena 

Redacção do Diário de 
Notícias 

Avenida da Liberdade, 266 1250-149 Lisboa 

Redacção do Jornal 
Negócios e Notícias 

Rua Capelo Ivens, 107 a 109 2000-039 Santarém 

Redacção do Jornal O 
Mirante 

Rua 31 de Janeiro, 22 2005-188 Santarém 

Redacção do Jornal O 
Ribatejo 

Quinta das Cegonhas, 7-B, lj 4 2000-471 Santarém 

Redacção do Jornal Vida 
Ribatejana 

Rua Serpa Pinto, 42-1º 
2600-262 Vila 
Franca de Xira 

Redacção Jornal Correio 
da Manhã    

Avenida João Crisóstomo, 72 1069-043 Lisboa 

Redacção Jornal Público   Rua Viriato, 13 1069-315 Lisboa 
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Lista de Entidades 
 
 

NOME MORADA LOCALIDADE 

Associação de Defesa do 
Património Cultural e 
Ambiental - ALMARGEM 

Alto de S. Domingos, 14 - Apartado 251 8101 Loulé Codex 

Associação de Estudos 
Subterrâneos e Defesa do 
Ambiente 

Apartado 20 
2561 Torres 
Vedras 

Associação Nacional da 
Conservação da Natureza 

Rua Engº Ferreira Mesquita, Bloco C - 1º Dtº 1070-116 Lisboa 

Associação Portuguesa de 
Empresas de Tecnologias 
Ambientais - APEMETA 

Campo Grande, 294-2 Dtº e Esqº 1700-097 Lisboa 

Associação Portuguesa dos 
Engenheiros do Ambiente - 
APEA 

Avenida Infante Santo, 32-3-A 1350-179 Lisboa 

Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos - APRH 

Avenida do Brasil, 101 1700-066 Lisboa 

Centro de Estudos de 
Planeamento e Gestão do 
Ambiente - CEPGA 

Quinta da Torre 
2825 Monte da 
Caparica 

Confederação Portuguesa 
das Associações de Defesa 
do Ambiente - CPADA 

Rua Ferreira à Lapa, 25 r/c 1150-115 Lisboa 

Frente Ecológica 
Portuguesa - FEP 

Rua Nova da Trindade, 1-4º Frente 1200 Lisboa 

Fundo para a Protecção 
dos Animais Selvagens - 
FAPAS 

Rua Alexandre Herculano, 371-4º Dtº 4000-055 Porto 

Grupo de Acção e 
Intervenção Ambiental - 
GAIA 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 
2829-516 Monte da 
Caparica 

Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território 
e Ambiente - GEOTA 

Travessa Moinho de Vento, 17 c/v Dtº  1200 Lisboa 

Liga para a Protecção da 
Natureza - LPN 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187 1500-124 Lisboa 
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NOME MORADA LOCALIDADE 

Ordem dos Biólogos Rua José Ricardo, 11-2º  1900 Lisboa 

Sociedade Portuguesa de 
Ecologia - SPECO 

Edifício C4 - 4º Piso - Campo grande 1749-016 Lisboa 
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ANEXO II 
 

Pareceres recebidos 
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ANEXO III 
 

Planta - Acessibilidades 




