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Introdução
Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do projecto de execução da Plataforma Logística de Lisboa Norte
(PLLN), com localização prevista para a freguesia de Castanheira do Ribatejo, no
concelho de Vila Franca de Xira.
A entidade competente para o licenciamento do projecto é a Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira e a autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
A Abertis Logística, S.A., empresa líder em Espanha na gestão de infra-estruturas e
de parques logísticos, pretende implementar através da sociedade Agro Imobiliária
Cais da Bracieira, S.A. o presente projecto. A Abertis Logística está integrada no
Grupo Abertis que opera no sector das auto-estradas, infra-estruturas de
telecomunicações, aeroportos, parques de estacionamento e plataformas logísticas.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2007, de 24 Janeiro de 2007 refere a
necessidade deste projecto ser submetido a AIA face à sua analogia com alguns dos
projectos tipificados no Anexo II do Decreto Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
A esse propósito, cumpre referir que o projecto, pelo facto de se ter optado pela sua
implementação através de uma operação de loteamento consubstancia
efectivamente um projecto tipificado no Anexo II, n.º 10 alínea B do Decreto Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
encontrando-se desse modo, obrigatoriamente sujeito a AIA.
Esta mesma Resolução suspendeu parcialmente o Plano Director Municipal (PDM)
de Vila Franca de Xira e o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área
Metropolitana de Lisboa (PROTAML), devido a se verificarem alterações
significativas das perspectivas de desenvolvimento económico e social. Neste
contexto, foi adoptada a medida preventiva que determina que a área da PLLN
(100 ha) mais uma área entre a linha de caminho de ferro e a Auto-estrada do Norte
(A1) (80 ha) têm como objectivo a constituição de um espaço de logística e
actividades complementares na freguesia de Castanheira do Ribatejo.
Dadas as características deste projecto o Estado Português e a Agência Portuguesa
para o Investimento reconheceram o elevado interesse do mesmo, bem como a sua
qualificação como Projecto de Potencial Interesse Nacional (PIN).
O presente EIA foi desenvolvido em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro que
estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e com a
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
O EIA foi elaborado pelo IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, tendo os
trabalhos relativos ao estudo decorrido entre os meses de Janeiro e Julho de 2007.
Mais recentemente, em Setembro de 2007, no âmbito de um pedido de elementos
adicionais por parte da Autoridade de AIA, foi realizado um Aditamento com os
elementos solicitados.
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Assim, para além do presente RNT (Volume I), o EIA é constituído por um Relatório
Síntese (Volume II), Anexos (Volume III) e Aditamento.

Onde se localiza o projecto?
O projecto em análise localiza-se a nascente da linha de caminho de ferro (linha do
Norte), na freguesia da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira
(Figura 1), sendo de referir que não se insere em nenhuma área importante do ponto
de vista da conservação da natureza (área protegida ou Rede Natura 2000).

Base cartográfica: Extracto da Folha Nº 390 da Carta Militar à Escala 1: 25000.

Figura 1- Localização da área de implantação do projecto.

Quais os principais objectivos do projecto?
O projecto da Plataforma Logística de Lisboa Norte (PLLN) consiste no
desenvolvimento de uma plataforma logística, que se concretiza como uma área de
actividades económicas de ruptura das cadeias de transporte e logística. Este é um
projecto estruturante do sistema logístico nacional (necessário para completar a rede
de parques logísticos portugueses denominada por Portugal Logístico) enquadrandose integralmente no espírito do Programa Portugal Logístico.
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O actual projecto da PLLN corresponde a uma primeira fase da implantação da
PLLN tal como foi idealizada no âmbito do Portugal Logístico. Este projecto começa
assim por constituir um projecto de índole rodoviário que tem como objectivo
complementar a oferta logística da Grande Lisboa, constituindo-se como uma
plataforma adicional de suporte ao porto de Lisboa e à distribuição para toda a área
de influência do mesmo.
O sector da Logística está a crescer em Portugal, devido essencialmente ao facto de
muitos dos produtos manufacturados que antes eram produzidos em unidades
industriais, estarem a passar para os Operadores Logísticos. Estes trabalhos
enriquecem o produto, adaptando-o ao mercado de destino, necessitando de
instalações desenhadas à medida para os fins a que se destinam, em locais
facilmente acessíveis. O Projecto em análise adapta-se perfeitamente a estas novas
tendências e atrairá os operadores que actualmente têm dificuldade em encontrar
este tipo de instalações.
Segundo os seus promotores, a PLLN constitui um aglomerado logístico, à data
único e inovador no panorama logístico nacional, com uma dimensão adequada às
actuais necessidades logísticas europeias, nacionais e da Área Metropolitana de
Lisboa.

Quais são as principais características do projecto?
O projecto consiste numa operação de loteamento para construir uma plataforma
logística com 100 ha que desenvolverá maioritariamente actividades na área da
logística, transportes, distribuição, transformação e comunicações, dispondo ainda
de serviços comuns de limpeza, segurança, manutenção de vias, zonas verdes, etc.
A estrutura urbana compreende duas grandes zonas: uma que se constitui como a
área de logística por excelência e outra que integra a área de comércio e de
prestação de serviços às pessoas, às empresas e à colectividade. Estas duas áreas,
embora complementares entre si, são funcionalmente independentes.
A área de logística é constituída predominantemente pelos lotes destinados à
instalação de empresas que desenvolvem actividades na área dos serviços de
transporte, distribuição, armazenagem, transformação e comunicações.
A área vocacionada para a logística tem como objectivo a eficiência dos fluxos e a
eficácia das operações de modo a que a garantia de funcionamento do sistema leve
os operadores logísticos a reconhecer neste espaço o lugar ideal para a localização
dos seus armazéns. Face a este pressuposto, dividiu-se a área de logística principal
em duas zonas (logística 1 e 2) que servem, respectivamente, necessidades de
maior e menor disponibilidade de espaço, permitindo assim a flexibilidade necessária
à instalação de grandes e médias empresas de logística.
Embora o acesso a esta área seja livre, toda a extensão é vedada com entradas
controladas através de duas portarias, localizadas a Norte e a Sul da plataforma.
Esta área dispõe de uma gestão conjunta de serviços comuns de limpeza,
segurança, manutenção, entre outros, os quais são assegurados pela entidade
promotora.
Estudo de Impacte Ambiental da Plataforma Logística Lisboa Norte
Resumo Não Técnico

Pág. 3 de 20

A restante área é constituída pela zona de logística 3, zona de logística
3/comércio/serviços e a zona de comércio e serviços.
A zona de logística 3 pretende ser uma área maioritariamente vocacionada para a
logística, mas cuja percentagem de ocupação de serviços é de 20 %.
A zona de logística 3/comércio/serviços permite uma ocupação livre destas três
actividades e, ao permitir a existência do comércio, aposta na diversidade da oferta e
numa maior flexibilidade de ocupação. É constituída por lotes que se destinam quer à
instalação de empresas que desenvolvem actividades na área dos serviços de
transporte, distribuição, armazenagem, transformação e comunicações, como ao
estabelecimento de empresas vocacionados para a prestação de serviços às
empresas, às pessoas e à colectividade, sendo também permitida a instalação de
estabelecimentos comerciais.
A zona de comércio e serviços desenvolve-se em torno da nova estação de
comboios de Castanheira do Ribatejo e com esta pretende ter uma relação de
proximidade e complementaridade. É aqui que se prevê a localização de dois
edifícios que serão o grande centro de actividades de comércio e serviços de toda a
plataforma (L43 e L44).
O projecto prevê ainda um conjunto de lotes vocacionados para implantação de
equipamentos e infra-estruturas urbanísticas que se destinam à instalação das
diferentes infra-estruturas necessárias ao funcionamento da plataforma logística.
Com a presente operação de loteamento constituem-se 52 lotes (Figura 2):
•

18 são destinados a logística 1;

•

7 são destinados a logística 2;

•

12 são destinados a logística 3;

•

5 são destinados a logística 3/comércio/serviços;

•

2 são destinados a comércio e serviços;

•

8 são destinados à implantação de equipamentos e de infra-estruturas
urbanísticas.

Na área da PLLN está também prevista a localização de equipamentos de utilização
colectiva os quais se podem destinar ao desporto, educação, saúde, segurança
pública, protecção civil e solidariedade social, devendo os critérios da sua
programação e localização ser acordados entre a entidade titular do alvará de
loteamento e o município de Vila Franca de Xira.
Com a concretização do projecto da PLLN prevê-se a criação de cerca de 20 000
empregos, sendo que cerca de 6 000 são empregos directos e cerca de 14 000
empregos indirectos.
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Figura 2- Planta Síntese da Plataforma Logística de Lisboa Norte.
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Rede viária interna e estacionamento
Na presente operação de loteamento, a estrutura viária é constituída por duas redes
distintas e independentes entre si, sendo que uma serve a área de logística 1 e 2 e
outra as áreas de logística 3, de logística 3/comércio/serviços e a área de comércio e
serviços. Ambas têm ligação aos arruamentos já existentes através de novos nós
propostos (Figura 3).

Figura 3 - Rede viária interna e estacionamentos.
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No caso do acesso às áreas de logística 1 e 2, este pode ser efectuado a partir de
dois pontos (Norte e Sul), existindo em cada um deles uma portaria (constituídas por
uma cabine, por uma pala e pelos controles de acesso).
Em termos de estacionamento, a capacidade prevista é de 9 059 veículos ligeiros e
1 140 veículos pesados.
Faseamento construtivo e preparação do terreno
A PLLN terá o inicio de construção previsto no final de 2007, desenrolando-se a
construção ao longo de 14 anos, a qual será efectuada com recurso a um aterro a
realizar na zona marginal direita do rio Tejo onde as cotas actuais rondam os 2 m.
Contudo, importa referir que a maior intervenção será realizada nos primeiros 3 anos
da construção do projecto.
A PLLN implantar-se-á acima da cota de máxima cheia do rio Tejo, que no local se
estima ser da ordem de 3,7 m. No caso dos arruamentos a cota mínima será de 4,2
m e no caso do edificado a cota mínima será de 4,5 m.
Para o efeito será necessário proceder ao transporte de inertes (inertes grosseiros e
areias) a partir de áreas de empréstimo para alcançar as cotas de projecto.
Os inertes grosseiros serão originários de uma área em Alenquer onde se localizam
quatro pedreiras que fornecerão pelo menos 70 % destes materiais. Quanto aos
restantes, admite-se que poderão advir de vários locais em torno da PLLN. No que
respeita às areias para utilizar como camada base, estas provirão de áreas de
empréstimo localizadas sobretudo na margem Sul do Tejo.
Após os trabalhos iniciais de desmatação da área e decapagem de uma área de
aproximadamente 80 000 m2 numa espessura de 0,20 m para obtenção de terra
vegetal a utilizar posteriormente nos arranjos paisagísticos das áreas verdes,
proceder-se-á à construção do aterro com inertes importados a partir de áreas de
empréstimo.
O aterro será realizado de forma faseada com recurso a 1 894 731 m3 de terras
(Quadro 1).
Quadro 1 – Estimativa do volume de aterro.
3

Volume (m )
Ano 0

589 521

Ano 0-2

195 782

Ano 2-4

195 782

Ano 4-9

391 563

Ano 9-14

391 563

Ano + 14

130 520

Total

1 894 731

Da mesma forma que o aterro, a construção do edificado, em função da procura
comercial, será também efectuada de forma faseada durante um período que se
prolongará ao longo de cerca de 15 anos (Quadro 2).
Estudo de Impacte Ambiental da Plataforma Logística Lisboa Norte
Resumo Não Técnico

Pág. 7 de 20

A construção do edificado será iniciada pela zona do terciário (lotes L38 a L42) e
parte da logística 2 (lotes L22 a L55). A construção dos restantes lotes será feita
gradualmente, em função da procura, no sentido de Sul para Norte.
Quadro 2- Faseamento da construção do edificado da PLLN.
Ano

Edificado construído

Ano zero (2007)

0%

Ano 0 + 3 (2010)

15 %

Ano 0 + 5 (2012)

30 %

Ano 0 + 10 (2017)

60 %

Ano 0 + 15 (2022)

100 %

Acesso à PLLN
Na Figura 4 apresentam-se os acessos rodoviários à Plataforma. O projecto prevê a
existência de dois acessos (Solução A e Solução B).
A Solução A é uma solução que utiliza as vias rodoviárias actualmente existentes. É
uma solução que funcionará sobretudo no período Ano 0+3, ou seja, será a via
utilizada pelo tráfego pesado para o transporte dos materiais para aterro
correspondentes à construção da primeira fase. Para chegar à PLLN, o tráfego
circulará na N1/IC2, tendo que ultrapassar duas obras de arte (passagem superior à
A1 e passagem superior à Linha do Norte).
Antes da entrada em serviço da solução A, será realizada uma beneficiação do
pavimento das vias que integram esta solução, pois nalguns pontos está muito
degradado.
O acesso principal à PLLN (Solução B) será implantado entre o Nó da A1 em Vila
Franca de Xira e a PLLN. A ligação entre a A1 e a Plataforma compreenderá a
construção de uma nova ligação no Nó de Vila Franca de Xira, de saída para a
Plataforma, sendo para o efeito necessário construir um novo viaduto sobre a linha
de caminho de ferro logo após a barreira de portagem do Nó. A ligação entre a
Plataforma e a A1 compreenderá uma outra nova ligação aquele nó, mas de entrada
na A1 utilizando para o efeito o viaduto já existente sobre a linha de caminho de
ferro.
Esta nova via, a construir a Nascente da linha de caminho de ferro, terá cerca de
1 890 m de extensão e será construída sobre um aterro a uma cota que variará
aproximadamente ente os 4 m e os 5,5 m.
A solução B será construída em simultâneo com a primeira fase da PLLN, prevendose que inicie o seu funcionamento aquando da entrada em funcionamento da PLLN.
Esta solução constituirá o acesso principal e privilegiado à plataforma. No entanto, a
solução A poderá continuar a ser utilizada sobretudo ao nível do tráfego local.
Estes novos movimentos permitem que o tráfego gerado pela PLLN aceda e saia da
A1 sem necessidade de circular pela rotunda existente, após e a Sul da barreira de
portagem do Nó de Vila Franca de Xira, a qual é de funcionamento crítico.
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Base cartográfica: Extracto da Folha Nº 390 da Carta Militar à Escala 1: 25000.

Figura 4 - Acessos à PLLN.

Estudo de Impacte Ambiental da Plataforma Logística Lisboa Norte
Resumo Não Técnico

Pág. 9 de 20

Regularização da Rede hidrográfica local
A área prevista para a implantação da futura PLLN é confinada a Nordeste pela vala
do Carril e, a Sudoeste, pela ribeira da Castanheira. Para além destes dois cursos de
água, a zona da futura PLLN é, actualmente, atravessada por duas valas principais:
vala de Emaús e vala de Santo António.
Com a implantação da PLLN será necessário intervir na vala de Santo António, vala
de Emaús e na ribeira da Castanheira.
Na concepção destas intervenções houve a preocupação de garantir que, após a
implementação do empreendimento, não se verificam sobre-elevações dos níveis de
água para montante, comparativamente com a situação actual.
A generalidade dos troços das três linhas de água a intervencionar desenvolve-se ao
longo de corredores reservados a espaços verdes no interior do recinto da PLLN.
De um modo geral, os leitos regularizados manter-se-ão em terra, preconizando-se a
colocação e manutenção de cobertura vegetal apropriada. No que respeita a
revestimentos de protecção, a colocar em zonas com maior capacidade erosiva e em
trechos adjacentes a estruturas rígidas, optou-se pela colocação de enrocamento.
Infra-estruturas urbanas
A Plataforma disporá de um conjunto de infra-estruturas urbanas, nomeadamente
rede de abastecimento de água, rede de incêndios, rede de drenagem de águas
residuais, rede de drenagem de águas pluviais, rede eléctrica de média tensão e
iluminação pública, rede de telecomunicações e rede de gás.
No que respeita em particular ao abastecimento de água para consumo doméstico,
este será efectuado a partir dos depósitos dos Serviços Municipalizados de
Abastecimento de Água existentes em Castanheira do Ribatejo, sendo para o efeito
necessário construir uma adutora entre a PLLN e o respectivo reservatório. O
abastecimento de água para rega dos espaços verdes será efectuado através de um
furo já existente nos terrenos vizinhos.
As águas residuais produzidas na PLLN serão entregues em dois pontos da conduta
da SIMTEJO que passa a Poente da linha de caminho de ferro e terão como destino
final a ETAR de Vila Franca de Xira localizada a Sul da Plataforma.
Quanto à rede de drenagem de águas pluviais, esta fará a drenagem directamente
para uma das três linhas de água inseridas na Plataforma (vala de Santo António,
vala de Emaús ou ribeira da Castanheira) ou então numa vala a céu aberto
(enquadrada nos espaços verdes e de utilização colectiva) que será construída no
topo nascente da PLLN e que, por sua vez, drenará para cada uma das linhas de
água anteriormente mencionadas.
Toda a área de implantação da PLLN terá o devido tratamento paisagístico,
pretendendo-se que os espaços verdes ao longo das vias não funcionem apenas
como áreas de enquadramento, mas que possam ser realmente vividos e utilizados
pelos trabalhadores da Plataforma nas suas pausas de trabalho.
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Geração e distribuição de tráfego
No total, o tráfego nos dois sentidos, gerado pela construção da PLLN, deverá atingir
os 188 veículos/dia no ano base, com uma diminuição para cerca de 80 veículos
diários em 2010, 160 veículos por dia em 2012 e 2017 e 60 veículos diários em
2022. As vias preferências de acesso à PLLN são a Estrada Nacional (EN) 10 Este,
a EN3 Norte, a EN9 Oeste, a EN1 e a A1 Norte.
A intensidade média diária de veículos associados ao funcionamento em pleno da
PLLN (ano 2022) será de 6 299 veículos em cada sentido, dos quais 1 402 serão
veículos pesados. Tendo em conta a movimentação de veículos pesados, existe um
equilíbrio no uso dos corredores que se dirigem para Norte (EN1, EN3, IC2 e A1),
que totalizam cerca de 35 % do tráfego de pesados gerado pela PLLN, e o conjunto
de corredores constituídos pela A10 Sul e A1 Sul, que totalizam cerca de 37,5 % do
tráfego pesado gerado pela PLLN.
Na Figura 5 apresentam-se os corredores de distribuição de tráfego a partir da PLLN
e para a PLLN.

N1 Norte

IC2 Norte
A1 Norte
N3 Norte

N9 Oeste

IC11 Oeste

PLLN

A10 Este
A10 Sul
N10 Este
N10 Sul

A1 Sul

Figura 5- Rede Rodoviária e corredores de distribuição de tráfego.

Foram consideradas alternativas a este projecto?
A localização proposta para a PLLN deve-se sobretudo à natureza estratégica do
local, o qual reúne um conjunto diverso de características difíceis de encontrar num
único local, a saber:
•

A sua integração pelo Governo Central na rede nacional de Plataformas
Logísticas denominada ‘Portugal Logístico’;

•

A sua centralidade geográfica face ao território de Portugal Continental;
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•

A sua localização nos eixos de distribuição Norte-Sul e Este-Oeste da
Península Ibérica;

•

A sua localização na Grande Área Metropolitana de Lisboa;

•

A sua proximidade a um grande centro de distribuição (Lisboa);

•

A pré-existência de acessos privilegiados rodoviários, ferroviários e fluviais
permitindo uma ligação rápida e eficaz às principais estruturas de
transporte nacionais;

•

A existência das condições geográficas e estruturais necessárias para
conferir um carácter multimodal à PLLN após a construção de infraestruturas adequadas numa fase posterior;

•

A existência da estação de caminho de ferro da Castanheira do Ribatejo
em área contígua à da PLLN, permitindo o transporte de passageiros e
mercadorias e a diminuição do tráfego de veículos ligeiros e pesados;

•

As condições topográficas do terreno de implantação;

•

A existência de infra-estruturas (água, ETAR, electricidade, gás) já
construídas na vizinhança do local de implantação.

Entre as características que contribuíram para a escolha deste local destacam-se as
oportunidades associadas aos fluxos de tráfego e às várias tipologias de vias de
comunicação aí presentes: rodoviária, ferroviária e fluvial, potenciadoras de no futuro
permitir a introdução de um carácter de multimodalidade na Plataforma.
A localização da Plataforma Logística de Lisboa Norte, como elemento de suporte ao
Porto de Lisboa, foi determinada tendo em atenção as oportunidades associadas aos
fluxos de tráfego e às várias tipologias de vias de comunicação aí presentes:
rodoviária, ferroviária e fluvial. A localização e o layout da PLLN têm em
consideração a possibilidade de expansão para Leste com vista à criação de uma
plataforma intermodal. Esta intermodalidade será implementada numa fase posterior
da presente intervenção sendo para o efeito necessário construir as infra-estruturas
adequadas.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entendeu propor à Assembleia Municipal
a declaração de reconhecimento de interesse público do projecto da PLLN e a
suspensão do Plano Director Municipal para esta área. Posteriormente, e tendo em
conta o potencial interesse nacional do projecto (PIN) (reconhecido pela declaração
de PIN), o Governo Central ratificou esta declaração conforme está patente na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2007, de 24 de Janeiro.
Desta forma, embora a Abertis Logística tenha, numa primeira fase, efectuado uma
avaliação a diversos locais alternativos para a instalação da PLLN, o local em estudo
surge como o mais adequado para a localização deste projecto, pelo que o EIA não
avalia outras alternativas de localização.
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Quais são as principais características do local do projecto?
A área de implantação do projecto da PLLN desenvolve-se a Nascente da linha de
caminho de ferro, proximo da estação de Castanheira do Ribatejo, no concelho de
Vila Franca de Xira.
Além da ligação proxima à linha de caminho de Ferro, em termos rodoviários a área
apresenta boas acessibilidades, uma vez que se desenvolve entre dois nós da A1
(Nó de Vila Franca de Xira I e Nó do Carregado), dando este último nó acesso à A10
e, consequentemente, à A13.
Esta área encontra-se classificada, quase integralmente, como Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e como Reserva Ecológica Nacional (REN). Em termos de uso do
solo o terreno é actualmente utilizado para pastoreio de gado bravo.
Trata-se de uma área que se encontra no leito de cheia do rio Tejo, sendo
atravessada por quatro linhas de água (vala do Carril, vala de Emaús, vala de Santo
António e ribeira da Castanheira) que desaguam no rio Tejo.

Como é afectado o ambiente após a implementação da
PLLN e que medidas serão tomadas para diminuir os efeitos
negativos?
Da análise efectuada verificou-se que, com a implementação da PLLN, ocorrerá uma
grande diversidade de impactes, a maioria dos quais de sinal negativo. No entanto,
deve salientar-se, desde já, que grande parte destes impactes são pouco
significativos, e em muitas das circunstâncias, são temporários e coincidentes com a
fase de construção.
Da execução deste projecto resulta a transformação definitiva e irreversível do
território materializada numa alteração permanente do uso actual do solo,
considerando-se que a eliminação de solos com aptidão agrícola é um efeito
negativo importante. Em termos do ordenamento de território, 98,7 e 98,6 ha da
PLLN e acesso encontram-se actualmente classificados, respectivamente, como
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN).
Quanto à RAN, e, tendo em conta um conjunto de considerações relacionadas com o
facto de se tratar de um projecto reconhecido como de Potencial Interesse Nacional,
a sua integração na Rede Nacional de Plataformas Logísticas e o consagrado na
RCM n.º 13/2007, de 24 de Janeiro que suspende o PDM e o PROTAML, a
Comissão Regional de RAN informou o promotor que delibera “por unanimidade,
emitir parecer favorável no âmbito da alínea d) do art. 9º do Decreto-Lei n.º 196/89 de
14 de Junho” caso a DIA emitida no âmbito do presente procedimento de AIA seja
favorável ou condicionalmente favorável.
No que respeita à REN, esta área, segundo a planta de condicionantes do PDM de
Vila Franca de Xira, está classificada como uma área de máxima infiltração e leito de
cheia. No entanto, em termos geológicos e hidrogeológicos, e face ao facto das
camadas aquíferas estarem cobertas por camadas de lodos e argilas com
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espessuras de dezenas de metros, constata-se que nesta área a permeabilidade é
muito baixa ou praticamente nula. Desta forma, face ao isolamento permitido pelos
lodos que é suficiente para limitar as contaminações ao nível das águas
subterrâneas, a PLLN não afectará os recursos hídricos subterrâneos, quer em
qualidade quer em quantidade, nem sequer perturbará a função preconizada pela
REN.
Já no que respeita ao facto desta área estar também, ao abrigo da REN, clasificada
como área de leito de cheia, observa-se que serão ocupados 100 ha da lezíria da
margem direita do rio Tejo correspondendo estes a cerca de 1% desta área. A PLLN
será colocada em aterro a uma cota de 4,2 m deixando esta área de ser zona
preferencial de inundação.
Embora esta área tenha características ecológicas próprias (área inundável) e a sua
delimitação procure garantir um enquadramento equilibrado das actividades
humanas, observa-se que o aterro não implicará a ocorrência de novas áreas
inundáveis na área envolvente não sendo assim afectada a funcionalidade do leito
de cheia no Tejo como um todo, pelo que também a este nível, o impacte é pouco
significativo.
Relativamente aos solos e uso do solo, prevê-se a ocorrência de alterações
texturais e estruturais importantes nos solos da área de implantação da PLLN,
derivadas sobretudo da realização dos aterros e ocupação do espaço. De notar no
entanto que, na sequência de inundações frequentes e dificuldades de drenagem
destes terrenos, o uso cultural é praticamente inexistente, dominando o uso para
pastagem de gado-bravo. Embora importante, este impacte será parcialmente
minimizado através da decapagem do solo arável para posterior reutilização nos
arranjos paisagísticos.
Naturalmente que as operações de aterro e circulação de veículos pesados no local
se traduzem de imediato na destruição dos habitats aí presentes (de natureza agropecuária), afectando sobretudo as comunidades da fauna e da flora locais. No
entanto, considerando que neste local não se reproduzem espécies com especial
interesse em termos da conservação da natureza, a afectação sobre os valores
naturais é pouco importante. Apesar disso, recomenda-se a implementação de
algumas medidas a ter em conta com a implementação do projecto, entre as quais
se destaca a manutenção de condições para que, nas margens das valas que serão
regularizadas, ocorra o crescimento de vegetação natural destes sistemas com
destaque para o Caniço.
Tendo em conta que na área de implantação da PLLN não foram identificados
elementos de património arqueológico, o projecto não interfere directa ou
indirectamente com elementos de valor patrimonial. Por outro lado, o potencial
arqueológico é nulo, não existindo desta forma impactes negativos. De qualquer
modo, durante a fase de construção, o EIA recomenda o acompanhamento
arqueológico nas frentes de obra a desenvolver.
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Ao nível do tráfego e acessibilidades, este projecto provocará um aumento do
tráfego automóvel. Numa fase inicial, este acréscimo será sobretudo representado
por veículos pesados que terão de transportar, desde os concelhos vizinhos, grandes
quantidades de terras de empréstimo (areia e brita) para construir o aterro sobre o
qual será construída a PLLN. Esta situação será particularmente importante durante
os primeiros dois a três anos da obra, período este em que ocorrerá o aterro de
cerca de 40 % da área total da plataforma. Esta fase inicial da construção da PLLN
far-se-á com circulação de veículos através da EN1, EN3, EN9 e EN10, o que
contribuirá para o incremento de algumas incomodidades sobre as populações
residentes ao longo destes troços. De acordo com o estudo de tráfego, 70 % do
volume de areia será canalizado pela EN10 e 30% pela EN3. No caso da brita, 70 %
do seu transporte será efectuado através da EN9 e EN1, em igual proporção (35 %
em cada). Na proximidade da PLLN todo este volume de tráfego converge para a
EN1.
No entanto, está previsto que, com o início do funcionamento da plataforma, entre
também em funcionamento o novo acesso o qual será construído a partir do nó da
A1 de Vila Franca de Xira (solução B).
Com o início da exploração da PLLN, ocorrerá em simultâneo, tráfego de camiões
para transporte de terras para continuação da obra, ao qual se adicionarão camiões
de mercadorias e veículos ligeiros, utilizados pelos trabalhadores e visitantes da
PLLN. Estas duas últimas tipologias de veículos adquirem rapidamente
predominância face ao crescimento da intensidade da actividade logística prevista
para o local. Este facto colocará alguma pressão sobre as vias nacionais de acesso à
plataforma. No entanto, os dados utilizados para a elaboração do EIA sugerem que
entre o ano +10 e o ano +15, mesmo na ausência deste projecto, poderá verificar-se
uma perda de qualidade na fluidez da A1, EN1 e EN10.
A perda de qualidade de fluidez deve-se sobretudo ao crescimento populacional e ao
consequente número de veículos a circular, pelo que, com o projecto, a qualidade de
fluidez não será alterada de modo significativo.
O aumento de tráfego repercute-se de forma imediata ao nível da qualidade do ar
(aumento das emissões de alguns poluentes para a atmosfera) e do ambiente
sonoro (aumento dos níveis de ruído). Após a fase inicial de construção, estes
efeitos negativos deverão diminuir de importância devido à utilização do novo acesso
de ligação à A1 (acesso B). Assim, entre outros aspectos, o EIA sugere que este
acesso seja construído o mais breve possível e que, após a sua construção, deve
ser colocada sinalética que encaminhe o tráfego associado à PLLN para esta via,
afastando assim o tráfego dos receptores sensíveis existentes ao longo da EN1.
Em todo o caso, o aumento do tráfego automóvel, tendo em conta o ambiente
sonoro, afectará um conjunto de receptores sensíveis existentes na envolvente, com
destaque para aqueles que se situam mais próximo das vias utilizadas pelos
camiões.
Complementarmente, as acções de movimentação de terras (decapagem e aterros)
efectuadas no local da plataforma contribuirão para o incremento do teor de
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partículas (poeiras) na atmosfera ocorrendo efeitos negativos importantes na
qualidade do ar local. Como medida de minimização, na fase de construção,
propõe-se a aspersão das áreas de aterro e caminhos de acesso não pavimentados
como forma de evitar o levantamento de poeiras.
Na fase de construção, a afectação da qualidade do ar e do ambiente sonoro no
local terá repercussões particularmente negativas no conjunto de habitações
(património do Estado) utilizadas por militares da GNR, existente no limite Sul da
área de implantação da PLLN. Tendo em conta a proximidade destas habitações à
PLLN e aos acessos da mesma, a incomodidade causada pelo projecto será muito
elevada e de muito difícil minimização. Desta forma, o EIA recomenda que o projecto
integre a área em que as habitações se encontram na própria área da Plataforma.
Para o efeito, deverão ser dadas as devidas compensações ao Estado, procedendo
de seguida à demolição dos edifícios. Esta área deverá então ser ocupada por um
espaço verde de utilização colectiva que poderá ser cedido ao município.
Na fase de funcionamento, de uma forma geral, os impactes da PLLN no ambiente
sonoro são pouco significativos, com excepção de uma zona localizada próximo do
acesso B junto ao nó da A1, onde os níveis de ruído sofrerão um aumento
importante. Para este local preconiza-se a instalação de uma barreira acústica
prevendo-se, com a sua implementação, que os níveis melhorem substancialmente.
Dado que a PLLN ocupa uma área de 100 ha na margem direita do rio Tejo em leito
de cheia, foi realizado um estudo hidráulico da influência da PLLN na envolvente em
situações de cheias do rio Tejo. Este estudo concluiu que a PLLN, implantada num
aterro a cota não inferior a 4,2 m, fica a salvo do alcance das águas, sem que a sua
presença provoque alteração nos limites das áreas inundadas em outros locais.
De considerar ainda que o aterro da PLLN ocupará um pouco mais de 1/3 de uma
área preferencial de inundação face a afluências de linhas de água tributárias do rio
Tejo, compreendida entre o dique da margem direita do rio Tejo, os diques marginais
da ribeira da Castanheira e vala do Carril e o actual aterro da Linha do Norte e via
rodoviária paralela.
Com a construção do aterro verificar-se-á uma redução da capacidade de
armazenamento desta área. No entanto, segundo a análise realizada, esta alteração
é pouco relevante no funcionamento geral desta grande bacia de retenção,
considerando-se pouco expressiva face à situação actual, sendo comportável pelo
sistema, mesmo em situações extremas.
Embora o projecto de integração paisagística (previsto pelo projecto), crie uma
ambiência menos pesada, com as linhas de água a apresentarem um papel
importante no ritmo da nova paisagem, ocorrerá uma alteração importante da
paisagem local. Já ao nível regional, dada a morfologia do território e a ocupação
humana, não se prevêm alterações na paisagem de forma perceptível para os
observadores.
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De entre os efeitos positivos associados à PLLN, destacam-se os efeitos ao nível dos
recursos hídricos superficias que resultam da regularização e da limpeza
periódica das linhas de água, em particular da vala de Emaús e da vala de Santo
António, o que contribuirá para uma melhoria gradual da qualidade da água e do
escoamento.
A concretização deste projecto, nomeadamente a execução de todas as operações
construtivas, implicará um elevado volume de investimentos com repercussões ao
nível da sócio-economia, nomeadamente, ao nível do emprego e actividades
económicas, tanto à escala local como regional. Posteriormente, com o início das
operações de logística, a PLLN será responsável pela geração de um volume de
emprego que poderá aproximar-se dos 20 000 empregos (cerca de 6000 empregos
directos e 14000 empregos indirectos). Este volume de emprego é bastante elevado,
mesmo tendo em conta que será gerado de forma faseada e durante cerca de 15
anos, representando obviamente um efeito positivo importante.
Por forma a valorizar ainda mais este efeito, recomenda-se que na subcontratação
de empresas, contratação de serviços, aquisição de produtos e recrutamento de
mão-de-obra, seja dada prioridade à mão-de-obra e às empresas de base local e
regional, medida a desenvolver preferencialmente em articulação com entidades
locais (autarquias, centros de emprego, associações empresariais).
Paralelamente, o tipo de actividades propostas para a PLLN constitui uma alteração
de sinal positivo. A formação de uma aglomeração logística, a obtenção de
economias de aglomeração, a contribuição para a racionalização da actividade
logística e a potencial desactivação de “baldios logísticos” constitui um efeito positivo
importante à escala regional.
Importa referir que este projecto vai de encontro às intenções expostas na revisão do
PDM de Vila Franca de Xira que pretende classificar a área de implantação da PLLN
como área a urbanizar para fins múltiplos. Esta intenção adquiriu outro significado
após a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 13/2007, de 24 de
Janeiro, que determina que a área de estudo tem como objectivo a constituição de
um espaço de logística e de actividades complementares. Este projecto concreto tem
assim de ser considerado como tendo um efeito positivo face às intenções mais
recentes dos instrumentos do ordenamento do território. A integração da PLLN,
nas estratégias delineadas no Programa Portugal Logístico, o qual se desenvolve a
uma escala nacional, fazem com que este efeito deva ser considerado como sendo
muito significativo.

Quais os efeitos deste projecto quando conjugados com os
efeitos de outros projectos previstos para a área de estudo?
A implantação da PLLN está programada para um território sujeito a uma forte
dinâmica evolutiva. De entre os vários projectos a ter em conta na análise dos efeitos
cumulativos identificaram-se projectos e acções já existentes como por exemplo a
industrialização e ocupação urbana do eixo Lisboa-Azambuja, e projectos que se
prevêem que venham a ser construídos no futuro, como por exemplo o aeroporto da
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Ota, a criação de uma nova área de 50 ha para actividade logística entre a A1 e a
linha de caminho de ferro, ou a expansão da Antral-Cipan. Tendo em conta o
Programa Portugal Logístico, pode-se antecipar que virão a ser construídas, neste
local, infra-estruturas que permitirão a trasfega inter-modal de mercadorias,
nomeadamente rodo-ferroviária e eventualmente com apoio do transporte fluvial.
O desenvolvimento urbano/suburbano e industrial rápido e desordenado e a
sobrecarga dos eixos rodoviários tradicionais que ocorreram neste espaço territorial
condicionam significativamente a qualidade de vida urbana local.
A ocupação da faixa ribeirinha reflectiu-se, numa progressiva ocupação de solos
agrícolas. A lezíria do rio Tejo entre Vila Franca de Xira e a Azambuja, incluindo as
baixas dos rios de Alenquer e da Ota, têm sido sujeitos a uma ocupação progressiva,
sobretudo a poente da Linha do Norte, e constituem o principal espaço disponível
para o crescimento urbano/industrial, sendo previsível uma crescente pressão sobre
estes solos.
A concretização dos novos projectos previstos irá levar ao aparecimento de novas
acessibilidades, constituindo um nó estratégico na zona da Ota/Carregado, levando
previsivelmente a novos processos de desenvolvimento.
A expansão da actividade logística para a área localizada a Poente da linha de
caminho de ferro, levará necessariamente a uma expansão dos vários efeitos
identificados ao longo deste EIA, tanto no sentido negativo como no sentido positivo.
Como particularmente críticos surgem os efeitos sobre a qualidade do ar, o ambiente
sonoro e sobre o tráfego em geral. Complementarmente, a impermeabilização desta
área traduzir-se-á num incremento das escorrências para as valas drenantes (vala do
Carril e vala de Emaús).
O facto desta intervenção ocorrer, posteriormente à PLLN, sugere que se possam
utilizar os acessos construídos especificamente para a PLLN, para a construção e
operação desta nova zona logística. No entanto, não existe qualquer detalhe técnico
que indique como será atravessada a linha de caminho de ferro, de modo a garantir
a integração entre estas duas áreas logísticas. Deve-se assumir que a
obrigatoriedade destas duas zonas logísticas “funcionarem como um todo”
representa uma mais-valia para a gestão dos problemas ambientais que daí possam
resultar.
Os efeitos cumulativos dos processos de industrialização e urbanização, e dos
principais projectos estruturantes existentes e previstos ao nível das actividades
económicas (em que se inclui a PLLN) e ao nível das acessibilidades, têm forte
incidência positiva nas dinâmicas socioeconómicas, designadamente, no
desenvolvimento da actividade logística.
Existem algumas indicações que sugerem que a intervenção na Atral-Cipan inclui a
construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais. Tal facto,
é por si um factor positivo o qual conjugado com a regularização das valas
representará um impacte positivo muito significativo sobre a vala do Carril.
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Em abstracto, a criação de um nó inter-modal rodo-fluvio-ferroviário permitirá uma
agilização da ligação entre a PLLN e o Porto de Lisboa, resultando em impactes
positivos significativos importantes sobretudo ao nível do tráfego, do ruído e da
qualidade do ar. No entanto, estes projectos implicarão a construção de novas infraestruturas, com potenciais impactes negativos, os quais deverão ser devidamente
avaliados noutro enquadramento formal que não o presente procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental.

O que acontecerá à área de intervenção caso o projecto não
se concretize?
O PDM de Vila Franca de Xira está actualmente em processo de revisão, estando
para breve a sua entrada em fase de discussão pública. As directrizes da nova
proposta de ordenamento pretendem classificar a área onde se insere o PLLN como
“solos a urbanizar para fins de multiusos”. Assim, no futuro, caso a presente proposta
de revisão seja ratificada, e concretizadas as intenções delineadas em PDM,
observar-se-á uma crescente ocupação urbano/industrial desta faixa ribeirinha do
Tejo, em detrimento do actual uso do solo.
A configuração futura das acessibilidades e rede de transportes, sobretudo com a
construção do novo aeroporto da Ota e respectivas acessibilidades, o projecto da
rede ferroviária de Alta Velocidade, a conclusão do IC11 e do IC2 irão estruturar
novas potencialidades de mobilidade e novas potencialidades locativas para as
actividades económicas.
Deste modo, a tendência para a deslocação das actividades industriais e de logística
para os concelhos da periferia norte da cidade de Lisboa irá acentuar-se.
A densificação actual da ocupação na faixa ribeirinha do Tejo levará à ocupação de
novas áreas. As dinâmicas de ocupação desordenada tenderão a ser substituídas
pela planificação e estruturação de novas zonas empresariais/industriais.
No cenário em que a área de implantação da PLLN não venha a ser aprovada no
PDM como área de multiusos, tendo em conta a sua sensibilidade e características,
traduzidas na classificação como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica
Nacional, é previsível que a lezíria das Cortes se mantenha afecta à actividade
agrícola com predomínio da pastagem (gado-bravo).
Considerando que os diques do rio Tejo se encontram, na zona, em mau estado de
conservação, na ausência de qualquer intervenção no sentido de os recuperar,
poderá ocorrer, num futuro mais ou menos próximo, um cenário de algum
rompimento dos diques em situação de cheia. No caso de se tratar de uma
intervenção minimalista com carácter de urgência, serão mantidas as condições
actuais.
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Como verificar a eficácia das medidas propostas para
diminuir os efeitos negativos?
De forma a determinar a eficácia das medidas tomadas com o objectivo de diminuir
os efeitos negativos, o estudo recomenda algumas acções de monitorização ao nível
de quatro componentes:
•

Recursos Hídricos Subterrâneos: apesar de não se terem identificado
impactes relevantes sobre as águas subterrâneas, o EIA recomenda a
construção de seis furos de monitorização para avaliar a qualidade da
água subterrânea e a profundidade dos níveis freáticos.

•

Recursos Hídricos Superficiais: a monitorização ao nível dos recursos
hídricos contemplará a avaliação do regime de cheias ocorrente durante a
fase de implementação do empreendimento, em termos de frequência de
ocorrência e cotas atingidas, e avaliação da qualidade da água em 8
pontos distribuídos pelas linhas de água que atravessam o projecto (vala
do Carril, vala de Emaús, vala de Santo António e ribeira da Castanheira).

•

Qualidade do Ar: a monitorização da qualidade do ar passará pelo
controlo das emissões de partículas, na fase de construção, sobretudo
durante a construção do aterro, uma vez que é neste período que se irão
registar maiores concentrações.

•

Ambiente sonoro: está contemplada a monitorização dos níveis sonoros
em torno do local de implantação da PLLN e nos acessos a utilizar pelos
camiões junto aos núcleos habitacionais.

Estas acções permitirão, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras
medidas que possam corrigir possíveis efeitos negativos que ainda permaneçam
durante a fase de funcionamento.
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