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1. INTRODUÇÃO
O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto de Modernização da Linha do Norte, em particular do Trecho do
km 88+000 ao Entroncamento (Exclusive), integrado no Subtroço 1.3 Setil – Entroncamento, cujo promotor é a
REFER, EP- Rede Ferroviária Nacional

Tratando-se de uma infra-estrutura ferroviária de longo curso, a sujeição a AIA do projecto em causa
tem enquadramento no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, designadamente nas disposições do n.º 21 do referido

Anexo.
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular N.º 2002 de
2008.02.13, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA (entidade

que preside), do Instituto da Água (INAG, IP), do Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (ICNB, IP), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR, IP), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDRLVT).
Embora nomeado, o INAG, através do ofício Ref.ª Sai/DORDH/DOV/2008/419 de 2008.04.29, informou
que não integraria a CA, dado tratar-se duma infra-estrutura linear já existente, em que as acções
susceptíveis de induzirem impactes com maior significado ao nível dos recursos hídricos já tinham
ocorrido quando foi implantada a via.
Posteriormente a CA foi reforçada com a nomeação de um técnico especialista para assegurar a
avaliação do factor Ambiental Paisagem.
A CA veio, assim, a ter a seguinte constituição:
APA/GAIA1 - Eng.ª Paula Nunes da Silva (Presidente)
APA/GAIA - Eng.ª Margarida Rosado (Consulta Pública)
ICNB.IP - Dr. Mário Reis (Ecologia)
IGESPAR.IP - Dr.ª Maria Ramalho (Património)
CCDRLVT - Dr.ª Ana Isabel Borges (Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo, Socioeconomia, Qualidade do Ar e Recursos Hídricos e Qualidade da Água)
APA/GAIA - Arqta. Paisag. Cristina Russo (Paisagem)
APA/DAR2- Eng.ª Maria João Palma (Ruído)

O EIA objecto da presente apreciação é constituído pelas seguintes peças, datadas de Janeiro de 2008:

1

Gabinete de Avaliação de Impactes Ambientais

2

Divisão de Ar e Ruído

Modernização da Linha do Norte
Troço 1.3 Setil- Entroncamento
Trecho do km 88+000 ao Entroncamento (exclusive)

Página 2

Parecer da Comissão de Avaliação
Agosto 2008

Volume 1 – Relatório Síntese;
Volume 2 – Peças Desenhadas;
Volume 3 – Anexos Técnicos;
Volume 4 - Resumo Não Técnico (Abril 2008)3
Aditamento (Abril 2008)4
Esclarecimentos Adicionais (Junho 2008)5

A CA dispôs ainda, para consulta, das seguintes peças do Estudo Prévio:
Volume 1 – Via (Peças escritas e Peças Desenhadas) (Julho 2007)
Volume 2 – Obras de Arte
• Tomo 1 – Passagens Inferiores, Pontes e Pontões (Julho 2007)
• Tomo 2 – Viaduto do Paul do Boquilobo (Julho 2007)
• Adenda (Julho 2005)
Volume 3 – Estações (Julho 2005)
Volume 4 – Catenária (Julho 2007)

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO

No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:

Verificação da Conformidade do EIA: Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em
consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e do
Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Em resultado da apreciação efectuada e para efeitos de conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito do Ruído, Vibrações,
Sócio-economia, Ordenamento do Território, Património e ainda questões de carácter geral, tendo também sido
solicitada a sistematização das medidas de minimização propostas no EIA, tendo em conta uma perspectiva
integrada e articulada das diferentes medidas que foram enunciadas para cada um dos factores ambientais. Foi
ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT).
O pedido de elementos implicou a suspensão do prazo até ao 10 de Abril de 2008, data em que foi recepcionada a
informação complementar solicitada e que foi apresentada na forma de Aditamento ao EIA, datado de Abril de
2008.

Apreciação do Aditamento ao EIA e do RNT reformulado: Tendo a CA considerado que os elementos adicionais
apresentados davam resposta ao solicitado, foi declarada a conformidade do EIA a 21 de Abril de 2008.

3
4

Reformulação do RNT de Janeiro de 2008, em sequência da avaliação de conformidade do EIA
Informação complementar solicitada na sequência da avaliação de conformidade do EIA
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Posteriormente, no decurso da avaliação, foram solicitados esclarecimentos adicionais relativamente às velocidades
de circulação e volume de tráfego, bem como no âmbito do factor ambiental Sistemas Ecológicos, tendo as
questões em causa sido esclarecidas pelo proponente, respectivamente, através de Fax da REFER Ref.ª 631178 de
22.04.2008 e de aditamento ao EIA designado “Esclarecimentos Adicionais”, datado de Junho de 2008.

Realização de Consulta Pública e análise dos seus resultados: A Consulta Pública decorreu num período 30 dias
úteis, desde o dia 15 de Maio a 27 de Junho de 2008. A síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva
análise consta do ponto 5 do presente parecer e foi efectuada tendo por base o Relatório da Consulta Pública
elaborado pela Autoridade de AIA.

Visita técnica: Foi efectuada uma visita técnica de reconhecimento dos locais de implantação do projecto, que
decorreu no dia 3 de Junho de 2008 e que contou com a participação de representantes da CA, do proponente e
seus consultores.

Reuniões: No âmbito dos seus trabalhos a CA realizou 5 reuniões, nas seguintes datas: 5 de Março, 18 de Abril, 14
de Julho, 28 de Julho e 12 de Agosto.

As reuniões visaram a verificação da conformidade do EIA, a análise dos elementos adicionais, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e dos resultados da Consulta Pública, para além da
discussão das seguintes temáticas principais: objectivos do projecto, caracterização da situação existente,
identificação e avaliação dos impactes e consequente definição de medidas de minimização, bem como análise da
conformidade do projecto com os instrumentos de gestão territorial.

A validação do EIA efectuada pela CA, quer em termos da avaliação da conformidade do mesmo, quer da avaliação
dos impactes ambientais do projecto, ficou limitada às competências asseguradas na CA. Assim e dada a
inexistência na comissão nomeada de valências técnicas relativamente ao Clima, Geologia e Vibrações, essa
validação não incide sobre os factores ambientais referidos, apresentando-se, no entanto, no presente parecer
(ponto 4.12) uma síntese do resultado da análise efectuada no EIA relativamente aos mesmos

Parecer final: A apreciação do EIA pela CA culminou na elaboração do presente parecer, que constitui o parecer
final do procedimento de AIA e integra os diferentes contributos recolhidos no âmbito do mesmo.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
3.1 Localização
O trecho ferroviário objecto do presente avaliação, inicia-se ao km 88+000 da Linha do Norte e termina
imediatamente a Sul da Estação do Entroncamento, ao km 103+750, atravessando áreas dos concelhos de

5

Informação complementar solicitada no decurso da avaliação
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Santarém (freguesia de S. Vicente do Paul), Golegã (freguesia da Azinhaga) e Torres Novas (freguesias de
Brogueira e Riachos).

3.2 Antecedentes
De acordo com o EIA, este trecho foi estudado na década de 90 para a CP, pelo Consórcio projectista COBA/ Mott
MacDonald / DE-Consult, liderado pela COBA, no âmbito do projecto de Modernização do Subtroço 1.3 – Setil /
Entroncamento, da Linha do Norte. O Estudo Prévio então elaborado foi acompanhado do respectivo Estudo de
Impacte Ambiental (SEIA, 1993), o qual contemplava o trecho ferroviário em estudo e foi objecto de um processo
de Avaliação de Impacte Ambiental.
Desse procedimento de AIA resultou a emissão de um parecer favorável e aprovação do projecto por parte da
Comissão de Avaliação (CA), sujeita, no entanto, ao cumprimento das recomendações então expressas pela CA, de
que se destacam as seguintes:

“Deste modo a CA considera que o Projecto reúne as condições necessárias à sua aprovação, desde que sejam
cumpridas as seguintes recomendações:
1 – as medidas de minimização preconizadas no EIA deverão ser integralmente aplicadas, considerando-se
importante a sua integração no Caderno de Encargos da empreitada.
2 – deverão se acautelados os principais aspectos salientados durante a Consulta do Público, que se
encontravam especificados no Ponto 7 – Conclusões do respectivo relatório...
3 – a modernização da Linha do Norte provocará impactes negativos na área do Paul do Boquilobo, quer
durante a fase de construção, quer na fase de exploração, fundamentalmente devido ao aumento de
perturbação directa e corte de vegetação. Considera-se, no entanto, que com as medidas propostas no EIA e as
que se indicam seguidamente, estes impactes poderão ser significativamente reduzidos:
•

Face ao dinamismo do próprio projecto e aos impactes identificados na zona do Paul do Boquilobo,
recomenda-se o acompanhamento da execução da obra na área de influência da Área Protegida, pelo
Instituto de Conservação da Natureza (ICN).

•

Os estaleiros e os acessos à obra deverão localizar-se fora do Paúl do Boquilobo e outras zonas
húmidas e montados de sobro. Preferencialmente, deverão localizar-se a Oeste da via.

•

Na zona do Paul, os trabalhos de construção deverão restringir-se ao período de Julho a Março, ou
seja ao período inter-reprodutor.

•

Recomendam-se passagens para a fauna, quer por adaptação das passagens hidráulicas, quer por
colocação de novas estruturas de transposição nas zonas de elevação da via e de construção de um
novo eixo.

•

A zona de Reserva Integral do Braço do Cortiço apresenta elevada sensibilidade em termos faunísticos
e florísticos, sendo necessário para preservar o seu valor que:
-

O talude nascente, limite da reserva, não seja intervencionado, nem de qualquer forma seja
destruída a vegetação ripícola existente na sua base.

Modernização da Linha do Norte
Troço 1.3 Setil- Entroncamento
Trecho do km 88+000 ao Entroncamento (exclusive)

Página 5

Parecer da Comissão de Avaliação
Agosto 2008

-

Na construção do pontão, ao km 95+970, deverão ser dispensados cuidados especiais por
forma a não afectar gravemente a vegetação.

-

Seja estabelecida uma barreira acústica do lado nascente da via, aproximadamente, entre os
km 95+500 e 96+100, em material integrável no meio ambiente.

-

A vedação não seja colocada na parte inferior do aterro, destruindo vegetação ripícola.

4 – a localização dos estaleiros, acessos à obra, depósitos de materiais, parque de máquinas ou qualquer outra
utilização afecta à obra, deverá ser interdita em áreas classificadas como RAN, REN, junto às linhas de água ou
próximas do tecido urbano ou habitações.
5 – na fase de construção deve ser expressamente proibida a descarga directa para as linhas de água de
qualquer tipo de material ou efluente.
6 – em termos de ambiente sonoro, a situação actual demonstra, nalguns casos, uma certa gravidade, pelo que
a implementação das medidas de protecção preconizadas no EIA deverá constituir uma condicionante
prioritária.
Deverão ser apresentados ao MARN, os seguintes elementos:
•

Projecto de detalhe do dimensionamento e construção das barreiras acústicas, incluindo a indicada
para a Reserva Integral do Braço do Cortiço.

•

...”

É também referido no EIA que apesar do projecto ter alcançado a fase de Projecto de Execução, a adopção de
novos critérios técnicos e a existência de novas situações implicaram alterações ao projecto inicial o que levou à
necessidade de proceder a novos estudos e projectos , os quais vieram posteriormente também a necessitar de
reformulação face a novas decisões em termos de velocidade base de projecto (160km/h) para comboios
convencionais.

O EIA objecto da presente avaliação incide sobre um Estudo Prévio que teve como antecedentes os acima
referidos.

3.3 Objectivos e Justificação
O trecho em análise está inserido no principal eixo ferroviário do País – Braga/Faro, o qual com cerca de 355 km de
extensão, serve o corredor socioeconómico de maior expressão nacional (Valença/Setúbal).

O projecto em análise faz parte de um projecto mais abrangente denominado “Modernização da Linha do Norte", o
qual, tendo em vista garantir uma melhor integração do transporte ferroviário com outros modos de transporte,
constitui uma das acções prioritárias do sector dos Transportes.

Segundo o EIA, a maioria dos troços da Linha do Norte encontram-se muito próximo, ou mesmo acima, dos seus
limites de saturação, sendo que de acordo com as Orientações Estratégicas do Sector Ferroviário (OESF) o troço
em causa encontra-se a cerca de 81% da capacidade de transporte.
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A modernização da Linha do Norte visa rentabilizar ao máximo a sua capacidade de transporte, melhorando o
desempenho através da beneficiação da via, da melhoria tecnológica e da diminuição dos constrangimentos à
exploração.

Os principais objectivos do Projecto de Modernização da Linha do Norte, são os seguintes:
•

Redução do tempo de percurso entre Lisboa e Porto, de modo a proporcionar um tempo de viagem nunca
superior a 2h e 15 m entre as duas cidades;

•

Melhoria do conforto dos passageiros;

•

Aumento da frequência das composições em circulação, com consequente diminuição do tempo de espera
por este meio de transporte;

•

Aumento das condições de segurança pela vedação da via-férrea e eliminação das actuais passagens de
nível, com a sua substituição por passagens desniveladas.

Para além dos objectivos gerais do projecto e que resultam da sua integração no contexto mais abrangente do
projecto de Modernização da linha do Norte, são apontados como objectivos específicos do trecho em análise os
que resultam da adopção de um conjunto de novos parâmetros, quer técnicos quer ambientais, dos quais se
destacam os seguintes:
•

Velocidade de 160km/h para comboios convencionais;

•

Cota da rasante, no mínimo, 1 metro acima das cotas de cheia do rio Tejo, para um período de retorno de
20 anos. (A adopção deste parâmetro tem em vista a protecção deste trecho contra as cheias do rio Tejo,
dado que, em períodos de cheias, nalgumas zonas do mesmo, as águas ficam acima da actual rasante,
tornando a linha intransitável);

•

Aumento de valor entre as vias de 3,8 para 4,3m.

Não foi fixada qualquer velocidade de projecto para os comboios basculantes, sendo a sua velocidade função das
características geométricas do traçado resultante da velocidade estabelecida para os comboios convencionais. A
velocidade resultante para os comboios basculantes, no trecho em estudo, é de 220 km/h, com excepção da zona
do apeadeiro de Mato de Miranda (km 93+600), onde a sua velocidade será limitada a 190 km/h.

Convém referir que a linha actualmente existente apresenta essencialmente quatro longos alinhamentos rectos e as
correspondentes curvas de ligação, as quais pelo raio mínimo de 800m que apresentam limitam a velocidade no
local da curva a 140km/h. A necessidade de elevação da velocidade de projecto para 160 km/h implica a
necessidade da execução de alinhamentos e ao aumento dos raios das curvas.

Para além deste conjunto de novos parâmetros foi considerado o seguinte requisito adicional:
A ocupação do espaço adicional do lado Este da linha deve ser evitado ao longo de toda a área da Reserva Natural
do Paúl do Boquilobo. Este requisito é condicionante da posição das novas vias ao longo do alinhamento entre a
estação de Mato de Miranda (km 93+600) e o km 97+000.
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As intervenções a efectuar no trecho entre o Km 88+000 e o Entroncamento (exclusivé) da Linha do Norte são
justificadas face aos objectivos gerais de Modernização da Linha do Norte acima referidos, bem como face aos
objectivos específicos de adequação aos novos parâmetros de projecto estabelecidos para o trecho em causa e de
protecção do trecho contra as cheias do rio Tejo.

3.4 Áreas sensíveis e condicionantes
Áreas sensíveis
O corredor ferroviário em estudo atravessa o Paul do Boquilobo, zona que apresenta grande relevância ecológica a
diversos níveis, tendo sido alvo de várias classificações:

•

Reserva Natural do Paul do Boquilobo, criada pelo Decreto-Lei nº 198/80, de 24 de Junho e re-classificada
pelo Decreto Regulamentar nº49/97, de 20 de Novembro, tendo sofrido alteração de limite pelo Decreto
Regulamentar nº2/2005, de 23 de Março;

•

Zona de Protecção Especial do Paul do Boquilobo, publicada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de
Setembro;

•

Sítio Ramsar da Lista de Sítios da Convenção de Ramsar (zonas húmidas de importância internacional):
“Paul do Boquilobo” (7 de Maio de 1996);

•

Reserva da Biosfera - Programa MAB - UNESCO: “Reserva Natural do Paul do Boquilobo” (15 DEZ 81);

•

IBA – Área Importante para as Aves do Paul do Boquilobo - designação atribuída pela ONGA internacional
BirdLife International, representada em Portugal pela SPEA - Sociedade para a Protecção e Estudo das
Aves.

Considera-se relevante referir que quando foi elaborado o primeiro Estudo Prévio objecto de AIA atrás referido, o
limite Oeste, entre o km 94+900 e o km 97+050, era a própria linha de caminho de ferro. Presentemente e
decorrente da expansão da Reserva Natural para o lado Oeste da linha, que entretanto ocorreu, esta intercepta
agora a RNPB numa extensão aproximada de 750m entre os km 95+340 e 96+090 e numa extensão aproximada
de 300 m entre os km 97+500 e 97+800.

Tendo em conta as intervenções previstas, verifica-se que a futura linha, entre o km 95+340 e 96+090 se irá
localizar numa área adjacente à actual linha, aproveitando uma parte significativa do espaço canal da actual linha.
Já no que se refere ao troço entre os km 97+500 e 97+800, a actual linha afasta-se significativamente da actual
(cerca de 160m), embora se desenvolva em viaduto.

De acordo com o EIA, “entre o km 95+340 e o km 96+090, o novo alinhamento interfere com o limite da área

afecta à Reserva Natural do Pául do Boquilobo, como já sucede actualmente. Contudo, a necessidade cumulativa
de garantir o nível pretendido para protecção contra as cheias do Tejo, bem como a velocidade de projecto do
traçado, impediu que nesta extensão o novo alinhamento se afastasse deste local”.
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Condicionantes
Na área de implantação do Projecto identificaram-se as seguintes condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública:
• Domínio Público Hídrico;
• Reserva Agrícola Nacional;
• Sobreiro e Azinheira
• Reserva Ecológica Nacional;
• Rede Natura;
• Rede Nacional de Áreas Protegidas;
• Servidão ferroviária.
3.5 Descrição do Projecto
O Subtroço 1.3 da Linha do Norte, compreendido entre as Estações de Setil e do Entroncamento, apresenta uma
extensão aproximada de 53 km e desenvolve-se entre o km 54+500 e o km 107+400 da referida Linha.
O trecho em estudo insere-se neste Subtroço e possui uma extensão de cerca de 16 km, iniciando-se ao km
88+000 da Linha do Norte e terminando imediatamente antes da Estação do Entroncamento.

A via em causa encontra-se em exploração e é constituída por uma linha de via dupla que apresenta,
essencialmente, quatro longos alinhamentos rectos e as correspondentes curvas de ligação. O raio mínimo das
curvas é de cerca de 800 m, estando a velocidade limitada a 149 km/h, no local da curva com esse raio. A
necessidade de elevação da velocidade de projecto para 160 km/h para comboios convencionais, implica a
necessidade da execução de realinhamentos e do aumento dos raios das curvas.

À excepção dos locais onde se projectaram os maiores realinhamentos, a nova via desenvolver-se-á em secção
paralela à via existente, que será desactivada.

A desactivação da linha passará pela remoção das travessas, do balastro, dos carris e dos postes, mantendo-se
somente a plataforma da via, a qual servirá como caminho paralelo ao longo da nova via, a utilizar, nomeadamente
como acesso à via em caso de emergência.

Em termos gerais, as situações de construção ao longo da linha sucedem-se da seguinte forma:
• Km 87+049 ao km 88+274 (225 m) – Ligação ao existente.
• Km 88+274 ao km 88+650 (376 m) – Desvio da ponte do Alviela.
• Km 88+650 ao km 89+800 (1 150 m) – Secção paralela sem elevação da rasante.
• Km 89+800 ao km 92+150 (2 300 m) – Realinhamento.
• Km 92+150 ao km 93+000 (850 m) – Secção paralela com elevação da rasante.
• Km 93+000 ao km 94+300 (1 300 m) – Realinhamento da Estação de Mato de Miranda
• Km 94+300 ao km 95+900 (1 600 m) – Secção paralela com elevação da rasante.
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• Km 95+900 ao km 98+250 (2 350 m) – Realinhamento.
• Km 98+250 ao km 99+600 (1 350 m) – Secção paralela.
• Km 99+600 ao km 100+300 (700 m) – Desvio da ponte do Almonda.
• Km 100+300 ao km 101+700 (1 400 m) – Secção paralela com elevação de rasante.
• Km 101+700 ao km 103+750 (2 050 m) – Alinhamento existente. Reabilitação da via.

É também de referir que:
•

A elevação da rasante dar-se-á nas zonas em que a mesma é necessária para protecção da nova linha
contra as cheias do rio Tejo;

•

Na transposição dos rios Alviela e Almonda, serão construídas novas pontes, praticamente paralelas às
pontes existentes;

•

Nas secções onde se prevê o realinhamento são necessárias duas vias novas fora do corredor existente e
que podem ser projectadas de forma independente;

•

Nas secções paralelas com ou sem elevação de rasante serão construídas duas novas vias, adjacentes à
linha existente e situadas do seu lado Oeste.

•

Nas zonas em que é necessário elevar a rasante como protecção contra as cheias do rio Tejo, a distância
entre a nova Via Descendente (VD) e a Via Ascendente (VA) existente, será superior a 7,0 m de maneira a
dar espaço para a construção de um talude entre a nova plataforma e a plataforma existente;

•

Em termos globais verifica-se que o comprimento total das secções paralelas, com ou sem elevação da
rasante, é de 6 350 m. Por outro lado, o comprimento total dos 3 realinhamentos (incluindo a Estação de
Mato de Miranda), é de 6 000 m.

Obras de Arte
No trecho em estudo verifica-se a existência de 5 pontões, 15 passagens hidráulicas e 2 passagens superiores
rodoviárias e ainda de duas pontes metálicas para travessia do rio Almonda (ao km 100+052, com um
comprimento total de cerca de 35 m, sendo de vão único) e rio Alviela (ao km 88+360, com um comprimento total
de cerca de 65 m, sendo de dois vãos com um apoio central no leito do rio. Os vãos da ponte têm os
comprimentos 28 e 37 m).

O projecto prevê as seguintes intervenções nas pontes, pontões e passagens hidráulicas:
As duas pontes existentes serão substituídas, dado não se poderem adaptar aos novos requisitos impostos para a
modernização da linha, prevendo-se a construção de novas pontes em estruturas de betão armado, quase
paralelas às duas pontes existentes e situadas do lado Oeste das mesmas. As pontes actualmente existentes serão
removidas, o que incluirá a remoção dos pilares que se encontram no leito dos respectivos cursos de água.

Os pontões do Alviela (PH 96 ao km 88+810), dos Caracóis (PH 97 ao km 89+320), do Braço do Cortiço (PH 105
ao km 95+967), da Cascalheira (km 100+630) terão de ser prolongados para o lado Poente, com novos tabuleiros
sob as duas vias novas a construir do lado Poente da linha existente.
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Quanto aos trabalhos a executar nas passagens hidráulicas o projecto prevê que deverão ser prolongadas para
montante, ou integralmente substituídas 11 das 15 PH actualmente existentes.

Encontra-se também projectado a construção de um viaduto de cerca de 300 m de extensão na travessia da baixa
ocupada pela Reserva Natural do Paul do Boquilobo.

Passagens de Nível
A política da REFER na modernização da Linha do Norte passa pelo encerramento de todas as passagens de nível e
pela sua substituição por passagens desniveladas em locais criteriosamente seleccionados.

As passagens de nível actualmente ainda em uso no trecho em análise situam-se ao km 90+380, junto à Quinta do
Outeiro, a qual é utilizada, principalmente, para permitir o acesso da zona habitacional da referida quinta, à zona
de exploração agro-pecuária, e km 99+670, tratando-se neste caso de uma passagem de nível pedonal.

A construção de uma passagem agrícola ao km 90+300 (PH 99N), assim como a construção de uma passagem
superior ao km 93+263, ao viabilizar o acesso rodoviário e pedonal permanentes entre ambos os lados da via
férrea nas zonas de atravessamento, possibilitará o encerramento e supressão das passagens de nível acima
referidas e que se encontram ainda por encerrar.
Demolições
Estão previstas as seguintes demolições:
Localização
Km 90+950
Km 93+600 – Estação de mato Miranda
Estação de mato Miranda
Estação de mato Miranda
Estação de mato Miranda
Km 102+150 – Estação de Riachos
Estação de Riachos
Fonte: quadro 3.5.4 do EIA (Janeiro 2008 )

Lado
VA
VD
VA
VA
VD
VD
VA

Estrutura
Báscula de Pesagem
Plataforma de Passageiros
Plataforma de Passageiros
Plataforma de Passageiros
Plataforma de cargas/descargas
Plataforma de Passageiros com telheiro
Plataforma de Passageiros

Nas estações há ainda uma extensão estimada de 300 m de muros e muretes a serem demolidos e substituídos por
vedações.
Estações e Interfaces
Actualmente, existem duas estações no trecho em estudo, designadamente a que são as Estação de Mato de
Miranda (km 93+600) e a Estação de Riachos (km 102+100).

Estação de Mato de Miranda
De acordo com o projectado a estação de Mato de Miranda não terá quaisquer vias para além das vias principais
(Via ascendente (VA) e Via descendente (VD)), passando à categoria de apeadeiro.
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De acordo com o previsto no Estudo Prévio o Edifício de Passageiros da Estação de Mato Miranda, será demolido.
Contudo, conforme Fax da REFER Ref.ª 67850/CR de 2008.07.17, com o novo traçado da via férrea resultante
duma velocidade mais baixa, a demolição do Edifício de Passageiros da Estação de Mato Miranda deixou de ser
inevitável, pelo que no Projecto de Execução irá consagrar-se a manutenção daquele edifício.

A intervenção implica a construção de duas novas vias a Oeste das existentes e consequente construção de novas
plataformas de passageiros. A nova posição da linha e das plataformas vai dar origem à necessidade de expropriar
a parte Leste de uma pequena quinta ao km 93+750, para o restabelecimento do traçado de um caminho existente
que, sem essa expropriação, ficaria interrompido.

As plataformas de passageiros terão 6 m de largura e serão dotadas de abrigos para os mesmos, bem como de
uma passagem superior de peões para ligação entre as duas plataformas. Esta passagem superior de peões prevêse que seja dotada de elevadores para os passageiros.

O apeadeiro de Mato Miranda será dotado de um interface para o estacionamento de viaturas automóveis, a situar
do lado Nascente da linha.

Estação de Riachos
Prevê-se a manutenção das duas vias de topo, preconizando-se, no entanto, o aumento do seu comprimento, para
poderem acomodar um comboio com onze balastreiros e a respectiva locomotiva. O aumento do comprimento das
vias de topo é da ordem dos 100 m, desenvolvendo--se para o lado Norte da estação. Prevê-se também, a
construção de uma via de resguardo, com 700 m de comprimento útil, do lado da VA e na continuação da via
secundária de topo exterior.

As plataformas de passageiros terão 6 m de largura e serão dotadas de abrigos, de uma passagem superior para
peões que estabelecerá a ligação entre as duas plataformas e ainda de elevadores para os passageiros. O
comprimento final previsto para as plataformas é de 220 m.

As plataformas de passageiros irão ficar desfasadas uma da outra, devido ao facto de o topo Norte da plataforma
de passageiros da lado da VD ter a sua posição condicionada por um ramal que se prevê que venha a ser
construído no local.

O Edifício de Passageiros será mantido. A estação de Riachos será dotada de um interface para o estacionamento
de viaturas automóveis a situar do lado Poente da linha.

A ligação à via de acesso ao terminal Multimodal do Vale do Tejo, situada ao lado da Via Descendente, dar- se-á no
seu extremo Sul. A via de acesso actual será prolongada para Sul até à plataforma de passageiros do lado
Nascente da estação.
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Caminhos paralelos
O projecto prevê a necessidade de construção de caminhos paralelos para efeitos de reposição de caminhos
existentes afectados pelas obras. Segundo o EIA verificou-se a necessidade de restabelecer caminhos interferidos
pelo empreendimento, nas seguintes situações:

Fonte: EIA (Janeiro 2008) - Quadro 3.5.7 – Caminhos afectados
Vedação
A plataforma ferroviária será vedada em toda a sua extensão.
Movimentação de terras
No âmbito da movimentação de terras prevêem-se os seguintes valores aproximados:
• Volume global de aterro – 669.098 m3
• Volume global de escavação – 627.972 m3
As principais zonas de escavação ocorrem nos seguintes trechos:
•

Km 90+000 ao km 90+750 – parte inicial do realinhamento da Quinta do Outeiro.

•

Km 96+600 ao km 97+400 – realinhamento do Paul do Boquilobo.

•

Km 98+200 ao km 98+500 e km 99+000 ao km 100+000 – secção paralela que antecede a Ponte do
Almonda.

De acordo com o EIA, na presente fase dos estudos não estão previstas, neste trecho, condições especiais de
desmonte, dado não se prever a escavação em materiais rochosos, situação, no entanto, a confirmar face à
prospecção geotécnica a efectuar para a fase de Projecto de Execução.
As principais zonas de aterro ocorrem nos seguintes trechos:
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• km 88+400 ao km 89+050 – Trecho a seguir à Ponte do Alviela
• km 90+750 ao km 92+100 – Segunda parte do realinhamento da Quinta do Outeiro
• km 96+000 ao km 96+600 – Abrange a parte inicial do realinhamento do Paul do Boquilobo
• km 100+150 ao km 101+200 – Trecho a seguir à Ponte do Almonda
De acordo com as estimativas apresentadas no EIA, o volume corrigido de aterro, tendo em conta o volume de
coroamento e sub-balastro m3, bem como o volume de camada drenante na base dos aterros, resulta em 580.511
m3, sendo que deste volume apenas cerca de 5% será executado com solos de empréstimo (24.604 m3).

Programação temporal:
Segundo o EIA prevê-se uma duração de 22 meses para a fase de construção, encontrando-se o início dos
trabalhos estimado para o último trimestre de 2008. Por sua vez, estima-se que o início da exploração do trecho
em análise, já beneficiado, ocorra no ano de 2010.

4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO
4.1 Recursos Hídricos
Um dos objectivos do projecto em estudo consiste na protecção de dois troços da linha-férrea em duas zonas
distintas, a primeira entre o km 92+000 e o km 97+500 que corresponde à zona baixa da via nas proximidades da
povoação de Pombalinho e a segunda zona entre o km 100+500 e o km 101+000, que corresponde ao ponto baixo
da via após a travessia do rio Almonda. Essa protecção consiste em colocar a rasante no mínimo 1,0 metros acima
do nível correspondente às cheias com período de 20 anos. Em ambas as zonas, a elevação máxima necessária
será de 1,4 metros.

O traçado desenvolve-se em cerca de 54% da totalidade da sua extensão em aterro, atingindo pontualmente em
duas situações alturas superiores a 8 metros (Km 88+410 – 89+000 e 90+700 – 96+670), no entanto a nova
plataforma desenvolve-se de forma contínua à actual, o que minimiza, consideravelmente, os impactes negativos
na morfologia local.

As pontes do rio Alviela e do rio Almonda, serão substituídas por novas construções paralelas às duas pontes
existentes e situadas a Oeste. As mesmas serão em betão armado e os encontros ficarão situados fora do leito
menor e quando possível fora do leito menor.

Todas as construções de atravessamentos de linhas de água que serão substituídas, serão demolidas.

No que se refere a pontões, passagens inferiores e passagens hidráulicas, existem 20, sendo que algumas são
utilizadas como passagens agrícolas dado os gabarits que apresentam.
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Sempre que existe a necessidade de substituição de alguma das obras acima referidas as mesmas estarão
dimensionadas para uma cheia centenária.

De modo a ser minimizada a interferência com a zona da Reserva Natural será executado um viaduto com cerca de
300 metros de extensão sobre o vale Noroeste da área protegida.

Em conclusão, verifica-se que as medidas mitigadoras dos impactes nos Recursos Hídricos previstas, salvaguardam
o efeitos de um risco potencial de criação de efeito barreira e/ou barragem, através de dispositivos definidos para
períodos de retorno de 100 anos, sem sistemas de seccionamento, nomeadamente de um septo central, bem como
a salvaguarda do leito de cheias das principais linhas de água atravessadas.

Deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:

Fase de construção:
•

sempre que ocorra a intersecção das linhas de água, estas deverão ser restabelecidas na totalidade, o mais
rapidamente possível, com secções adequadas, repondo-se o coberto ripícola com espécies adequadas;

• no local de implantação dos dois pilares correspondentes à nova ponte sobre o Alviela, mais
precisamente nos locais de intervenção das referidas estruturas com a linha de água associada,
deverá preconizar-se a reposição da galeria ripícola nas suas margens;
• deverão ser asseguradas e mantidas boas condições de drenagem nos aterros;
• nos locais em que o nível da água surge próximo da cota da rasante da ferrovia, para além de
outros locais dependentes das escavações a efectuar e em que as formações apresentem
permeabilidade contrastante, deverão ser adoptadas medidas que minimizem a erosão interna dos
taludes, e que

promovam a sua drenagem, sendo aconselhável a adopção de soluções que

passam pela colocação de órgãos profundos de drenagem longitudinal da plataforma nesses locais;
• recomenda-se a inclusão de esporões e prismas drenantes nos locais onde o nível freático for
identificado próximo da rasante;
• os estaleiros, bem como as vias de acesso à obra, deverão ser localizados em pontos afastados
das zonas sensíveis, como sejam as linhas de água e pontos de captação;
• deverá ser assegurada a delimitação prévia dos locais de instalação dos estaleiros e de
movimentação de máquinas, de modo a evitar-se a compactação dos solos e, durante os meses de
maior pluviosidade, diminuir os riscos de erosão hídrica e de deslizamento de terras;
Fase de exploração
• assegurar a manutenção e limpeza das estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial
que vierem a ser construídas, por forma a garantir boas condições de funcionalidade, bem como a
manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem, por forma a evitar a ocorrência de cheias a
montante das mesmas, em função da sua eventual obstrução, total ou parcial.
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• manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como
forma de protecção contra a erosão, nomeadamente nos taludes de escavação ou de aterro

4.2 Qualidade da Água
As obras para a modernização deste traçado são susceptíveis de interferir na qualidade da água da Reserva Natural
do Paul do Boquilobo, pelo que especial cuidado deve ser tomado no cumprimento das precauções enumeradas no
estudo.

Os aspectos ambientais mais relevantes dizem respeito à potencial contaminação do solo e água subterrânea
devido a eventuais derrames de hidrocarbonetos (a partir de óleos e massas lubrificantes, combustíveis, etc.)
provenientes da maquinaria e veículos afectos à obra e à eventual alteração do regime de escoamento
subterrâneo, ambos durante a fase de construção.

Considera-se, no entanto que o projecto não é susceptível de gerar impactes ambientais relevantes e/ou
significativos nos recursos hídricos subterrâneos, desde que adoptadas as medidas de minimização previstas no
EIA.

Salienta-se no entanto que, caso existam descargas de águas residuais, para o meio hídrico ou para o
solo, após tratamento adequado, é necessário o licenciamento da sua descarga ao abrigo do DecretoLei nº 226-A/2007 de 31 de Maio.
Considera-se o plano de monitorização e a metodologia proposta adequados ao acompanhamento que
é exigido a uma obra deste tipo.
Face aos impactes expectáveis, deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:
Fase de construção
• a localização de estaleiros, deverá coincidir preferencialmente com plataformas já existentes, que
estejam impermeabilizadas e que tenham sido abandonadas ou em áreas sem uso agrícola fora da
área afecta à Reserva Natural do Paul do Boquilobo, entre outras;
• na implantação de estaleiros deverá privilegiar-se a protecção dos solos e dos recursos hídricos
com uma manta de geotêxtil que assegure a diminuição da degradação dos solos e da infiltração de
materiais potencialmente contaminantes;
• nos estaleiros deverá existir uma área destinada ao sistema de tratamento de águas residuais, com
separação da matéria em suspensão e hidrocarbonetos, bem como um sistema de recolha de óleos
usados pela maquinaria, nunca devendo estes ser descarregados directamente em linhas de água
ou no solo, de modo a não contaminar os sistemas hidrogeológicos;
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• deverá ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a
evitar o derramamento de óleos, combustíveis e outros poluentes nas linhas de água;
• a restrição na execução de acções poluidoras, nos locais de estaleiro, deverá ser tida em
consideração. Determinadas acções, como a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões
com combustíveis e outros materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados e onde
seja possível fazer a sua recolha e armazenagem;
• os locais de depósito de materiais não deverão situar-se junto das linhas de água de modo a
minimizar a afectação da sua qualidade e respectivos usos;
• deverão ser adoptadas medidas de controlo, recolha e deposição dos resíduos produzidos durante
as obras, considerando locais e técnicas adequadas de manuseamento e deposição, seja
temporária ou definitiva, de modo a evitar a deposição de resíduos nas linhas de água;
• cumprimento rigoroso das normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos
utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou hidrocarbonetos e a sua escorrência ou
deposição para as linhas de água;
• disponibilização de sistemas próprios para recolha e destino final dos efluentes domésticos
produzidos nos estaleiros, de forma a que estes não provoquem agravamento da qualidade
microbiológica da água;
• interdição de descarga de quaisquer produtos poluentes (ex.: betumes, lubrificantes, combustíveis,
produtos químicos, detergentes e águas de lavagem) no meio natural;
• cuidados na armazenagem de combustível em reservatório fixos nos estaleiros para abastecimento
de viaturas e equipamentos, o que deverá ser efectuado numa área devidamente impermeabilizada,
e dispondo de contenção secundária com capacidade, em conformidade com as boas práticas e a
legislação em vigor;
• interdição de lavagem de betoneiras fora de áreas de estaleiro e frentes de obra;
• efectuar acções de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar, durante a fase de
construção, a sua obstrução parcial ou total.
Fase de exploração
• o uso de herbicidas no controlo de infestantes no tratamento do revestimento vegetal dos taludes ao
longo da linha férrea deve ser restringido, evitando-se a sua utilização em áreas potencialmente
mais sensíveis. Destas, referem-se as zonas ribeirinhas associadas aos cursos de água, e em
particular aos principais cursos de água, como sejam o rio Alviela e rio Almonda e na zona limítrofe
à área de influência da Reserva Natural do Paul de Boquilobo. Em alternativa ao uso dos herbicidas,
deverá ser utilizada a monda manual, ou outra que se vier a evidenciar como mais adequada.
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4.3 Qualidade do Ar
A caracterização da qualidade do ar na zona de influência do projecto baseou-se essencialmente na análise das
condições de dispersão atmosférica, no levantamento das potenciais fontes poluidoras e na análise dos dados da
estação de monitorização da qualidade do ar da Chamusca (estação mais próxima da área do projecto).

Em termos de fontes poluidoras, na envolvente do corredor em estudo, localizam-se várias unidades industriais
com alguma importância, mas relativamente afastadas da área de influência directa do empreendimento. A
circulação do tráfego rodoviário nas vias mais próximas, em especial na EM 585, constitui a principal fonte de
poluentes atmosféricos na zona.

O EIA conclui que a qualidade do ar ambiente a zona em estudo não regista condições preocupantes de
degradação, sendo considerada boa, em termos regionais, apreciação com a qual se concorda.

Os impactes negativos na qualidade do ar expectáveis durante a fase de construção resultarão sobretudo das
emissões de partículas das actividades associadas à obra: operações de desmatação, terraplanagens, transporte de
materiais e terras, abertura de novos acessos, construção das obras de arte e remodelação de estações e
apeadeiros. Poderão ainda verificar-se emissões de poluentes atmosféricos devido à operação de maquinaria e de
veículos pesados afectos à obra.

Nesta fase, as populações de Mato Miranda e Riachos e, ainda, da Quinta do Outeiro, serão as potencialmente mais
afectadas pelas emissões de poluentes atmosféricos, dada a sua proximidade à área do projecto. Tendo em conta
que o corredor ferroviário em estudo atravessa o Paul do Boquilobo, são ainda de salientar os efeitos negativos que
a deposição de partículas poderá ter na vegetação desta zona de grande relevância ecológica.

Tendo em atenção as características do projecto em avaliação, a proximidade dos receptores ao corredor e o tipo
de partículas que serão emitidas (de natureza mineral), considera-se que os impactes gerados na fase de
construção serão negativos, temporários e localizados mas de reduzida magnitude e significância.

Tendo em vista minimizar a afectação dos receptores sensíveis provocada pelas maiores emissões de partículas em
períodos mais secos e mais ventosos, considera-se da maior importância a implementação e o cumprimento
integral das medidas de mitigação preconizadas no EIA, para a redução das emissões deste poluente.

Na fase de exploração não são esperados impactes negativos directos na qualidade do ar, dado que está em
avaliação um sistema de propulsão eléctrica, que não tem consequências em termos de aumento das emissões de
poluentes atmosféricos. O EIA considera ainda que a modernização da linha do Norte se poderá traduzir num
impacte positivo indirecto, já que o mesmo gerará um aumento do número de utilizadores que passarão a utilizar o
modo ferroviário como meio de transporte, induzindo assim uma diminuição do tráfego rodoviário, tanto individual
como colectivo. No entanto, a circulação de veículos nos caminhos paralelos poderá gerar impactes negativos de
carácter permanente, apesar da sua reduzida magnitude e significância.
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Tendo em atenção os resultados da avaliação de impactes apresentada, considera-se que os impactes negativos na
qualidade do ar, essencialmente associados à fase de construção do projecto, são pouco significativos, podendo
ainda ser minimizados se forem correctamente adoptadas as medidas de minimização propostas.

Na fase de construção deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:
• evitar a instalação de estaleiros de apoio à obra, em zonas de ocupação urbana, ou nas
proximidades de habitações e de equipamentos com outras utilizações sensíveis;
•

humedecer, através de aspersão controlada de água, os locais onde poderão ocorrer, durante a
realização dos trabalhos, maiores emissões de poeiras, junto a habitações;

• cobrir os montes de detritos e depósitos de terras, com o objectivo de evitar o seu arraste pelo
vento, particularmente quando estes se encontrem próximos de locais habitados;
• assegurar que as normas vigentes respeitantes ao recobrimento das cargas dos veículos que
transportam este tipo de materiais (terras, areias, etc.) estão a ser correctamente executadas;
• manter limpos os acessos às obras e aos estaleiros, através de lavagens regulares dos pneus das
máquinas e camiões, afectos às obras.
4.4 Ruído
A apreciação do descritor do ruído não foi entregue em tempo útil de poder ser integrada no presente parecer.
4.5 Solos
Os impactes associados à implementação do projecto na fase de construção estão relacionados com a degradação
temporária dos solos nas áreas adjacentes à linha e na zona de localização do estaleiro, e consequentemente com
a ocupação de uma parcela de terreno contíguo à via férrea.

Os impactes respeitantes à ocupação e afectação de solos serão mais significativos naqueles que apresentam maior
potencial agrícola, consideram-se nesses casos como impactes negativos, irreversíveis, no entanto pouco
significativos, uma vez que serão de dimensão reduzida, pois maioritariamente serão ocupados solos com fraca
aptidão agrícola.
Em conclusão, considera-se que de um ponto de vista do Solo e Uso do Solo e face à situação de referência
descrita no EIA e às características do projecto, nada há a opor à sua implementação, desde que sejam adoptadas
as medidas de minimização constantes no EIA, que se consideram adequadas.

Deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:
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Fase de construção
• remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) por decapagem dos terrenos existentes na
área expropriada e sua conservação e armazenamento fora das áreas de obra, para posterior
aplicação no revestimento dos taludes;
• protecção dos taludes, através da adopção de revestimento vegetal adaptado às condições edafoclimáticas prevalecentes na região, assim como o repovoamento com vegetação ripícola das
margens dos cursos de água afectados, tão cedo quanto possível;
• escolha judiciosa dos locais de instalação de estaleiros, de áreas de empréstimo e depósito, que
não deverão situar-se em áreas pertencentes à RAN, nem noutras áreas de aptidão agrícola ou
protegidas (áreas condicionadas);
• após a desocupação dos locais de estaleiro, promover a reposição dessas zonas ao seu estado
anterior, por meio de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra
arável e posterior tratamento vegetal;
• evitar a circulação de veículos e máquinas pesadas nas zonas laterais à área ocupada pela via,
especialmente nas que têm aptidão agrícola e pertencem à RAN, maioritariamente ocorrentes na
envolvente deste trecho da Linha do Norte;
• a execução das desmatações deve ser realizada, preferencialmente, em período do ano seco e a
revegetação das áreas laterais à via deve ser feita o mais atempadamente possível, permitindo
assim a estabilização progressiva dos solos;
• recomenda-se assim que os trabalhos, preferencialmente, não ocorram em época de chuvas, uma
vez que o acréscimo de compactação de solos de aluviões que por si só apresentam fortes
sintomas de hidromorfismo, poderá agravar os problemas de má drenagem.

4.6 Ecologia
O EIA apresenta uma boa caracterização da situação de referência, tendo efectuado uma aturada pesquisa
bibliográfica, complementada por visita ao terreno.
O EIA identificou, na área de estudo, a presença dos seguintes habitats, constantes no Anexo BI do Decreto-Lei n.º
140/99 de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/05 de 24 de Fevereiro:

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene – na área de estudo encontram-se montados de sobreiro com
maneio do sob-coberto;
92A0 - florestas galeria de Salix alba e Populus alba - formações maioritariamente por choupos (P.nigra) e
salgueiros com porte arbóreo (Salix salvifolia, S. neotricha, S. atrocinerea, na área de estudo);
6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion – na parte mais húmida
/alagada do Paul, sendo a sua presença denotada pelo bunho;
3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion;
3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-

Batrachion
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9330 - Florestas de Quercus suber.

Relativamente à fauna merece especial destaque a avifauna estival, principalmente a nidificante. A comunidade de
avifauna do paul apresenta elevado valor e diversidade, registando-se a ocorrência de 221 espécies, muitas com
elevado estatuto de protecção.

O Paul alberga o mais importante garçal do território português e é importante local de concentração para espécies
invernantes, nomeadamente anatídeos, galeirões e limícolas. Único local em que se reproduz o Zarro-comum e um
dos poucos em que nidificam a Gaivina-dos-paúis e o Colhereiro. Principal refúgio português da Piadeira e do Patotrombeteiro e ponto de passagem de migradores passeriformes.

Destacam-se, como nidificantes espécies como: pato-de-bico-vermelho, (Netta ruffina); marreco (Anas

querquedula); borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius hiaticula); o perna-longa (Himantopus himantopus);
colhereiro (Platalea leucorodia); garçote, (Ixobrychus minutus); goraz (Nycticorax nictycorax); papa-ratos (Ardeola

ralloides); garça-vermelha
(Ardea purpura).

Apresenta, igualmente, importância relativamente a avifauna invernante, nomeadamente, anatídeos, limícolas,
garças e passeriformes. Destacam-se, pelo quantitativo atingido as espécies marrequinha (Anas crecca); patotrombeteiro (Anas clypeata); pato real (Anas platyrhynchos) e zarro-comum (Aythya ferina).

Apresenta ainda populações residentes de caimão (Phorphyrio porphyrio), zarro-comum (Aythya ferina) e pato-real
(Anas plathyrhynchos)

No que respeita aos mamíferos, salienta-se a presença provável do rato de cabrera, um endemismo ibérico
mencionado para a área protegida, e da lontra, uma espécie classificada e pouco preocupante em Portugal.

Em relação à herpetofauna, destaca-se o cágado-mediterrânico, o qual nos anos mais recentes tem vindo a entrar
em declínio, possivelmente por influência da predação do lagostim-vermelho-da-lousiana, uma espécie invasora.

Também a comunidade dos peixes se destaca pelo seu grau de conservação, contando com a presença de dois
endemismos lusitânicos – bordalo e ruivaco, um deles ameaçado e vários endemismos ibéricos, comuns em
Portugal – barbo e boga, referindo-se ainda a enguia, uma espécie migradora ameaçada.

Para além da relevância em termos de vegetação e fauna, (especialmente avifauna) o Paul do Boquilobo, conforme
reconhecido no EIA «desempenha uma importante função como regulador hídrico na região, absorvendo excesso
de água nos meses de cheias (geralmente alaga nos meses de Setembro – Outubro) e libertando água nos meses
mais secos para as bacias hidrográficas a jusante, sendo ainda essencial a sua capacidade depuradora».
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A nível dos aspectos ecológicos os impactes prendem-se, na fase de construção, com acções de desmatação,
limpeza e modelação do terreno na zona a intervencionar, áreas para depósito de materiais sobrantes, estaleiros e
acessos provisórios à obra e pela movimentação da maquinaria. Durante a fase de exploração os impactes serão
gerados pelo aumento da perturbação ou por morte por colisão com espécimes de fauna.

Relativamente à vegetação, na área da reserva verificar-se-á a afectação de duas manchas importantes do ponto
de vista botânico: salgueiral de salgueiro negro e sobreiral, que constitui o habitat classificado 9330 – Florestas de
Quercus suber. São ainda afectadas galerias ripícolas constituintes do habitat 92A0 – Florestas-galeria de Salix alba
e Populus alba. Estas afectações dão-se nas áreas de alargamento da RNPB, onde o traçado intersecta a área
protegida.

Estes impactes serão irreversíveis, afectando habitats classificados, pelo que se considera relevante a
implementação de medidas de minimização através da promoção de recuperação/criação de áreas equivalentes dos
referidos habitats, em área da RNPB. Esta medida deverá ser acordada com o ICNB e apresentada em fase de
RECAPE.

Relativamente à fauna, os principais impactes negativos dar-se-ão principalmente na fase de construção pelo
aumento da perturbação inerente e pela afectação de habitats.

Os impactes decorrentes da perturbação são temporários e serão pouco significativos se implementadas as
medidas de minimização previstas no EIA. Os impactes por afectação de habitat serão permanentes, podendo ser
minimizados pela implementação das medidas de minimização atrás referidas para o Habitat 92A0 e Habitat 9330.

O traçado em viaduto proposto no vale noroeste da RNPB, poderá ser considerado, na fase de exploração, um
impacte positivo desde que implementada, como medida de minimização, a remoção do talude da actual linha
nessa secção. Esta medida melhorará a permeabilidade para a fauna, melhorando ainda as condições hídricas.

A libertação do actual traçado para caminho de manutenção da REFER poderá, igualmente, implicar um impacte
positivo se for prevista a sua adaptação como alternativa ao actual acesso agrícola que atravessa a área de
protecção total na zona do Braço do Cortiço. Esta adaptação deverá ser acordada com o ICNB e apresentada em
fase de RECAPE.

Da análise efectuada considera-se que deverão ser adoptadas as seguintes medidas e condicionantes:

Projecto de Execução
As medidas abaixo elencadas deverão ser definidas e detalhadas no âmbito do Projecto de Execução em conjunto
com a entidade que supervisiona a gestão da RNPB. A respectiva pormenorização deverá ser apresentada no
RECAPE.
•

O projecto deverá assegurar a boa permeabilidade, da via, para a fauna, através do correcto dimensionamento
das passagens hidráulicas/pontões – o facto de a largura da plataforma aumentar consideravelmente nalguns
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locais, deverá ser tido em atenção, através, se necessário, do alteamento e alargamento das passagens sob a
via, em particular onde há galeria ripícola e/ou assegurando a penetração da luz natural a meio da passagem,
como forma de manter a atractividade da passagem;
•

As passagens para fauna e as PH a utilizar como passagem para a fauna, independentemente das dimensões e
tipologia, deverão sempre ter chão liso, não enrugado, sem degraus, e mantendo uma parte do terreno seco.
As zonas de entrada e saída devem ser aplanadas, devendo a vedação e a vegetação (ou painéis de redução
de ruído, vibração e luz) encaminhar a fauna para a passagem em causa;

•

A zona de Protecção Total do Braço do Cortiço da RNPN apresenta elevada sensibilidade em termos faunísticos
e florísticos, sendo necessário para preservar o seu valor que o talude nascente, limite da reserva, não seja
intervencionado, nem de qualquer forma seja destruída a vegetação ripícola existente na sua base;

•

Construção de uma barreira visual e sonora adjacente ao Braço do Cortiço. Esta barreira, a edificar em
material integrável no meio ambiente e que, se viável, deverá ainda ser ocultada com vegetação (por ex:
trepadeiras ou espécies arbustivas, de preferência com origem autóctone), tem por objectivo minimizar a
interferência da circulação das composições, nas condições de observação de aves que a RNPB proporciona
aos seus visitantes e pesquisadores. Esta medida deverá ser implementada entre os km 95+500 e 96+100 da
linha, podendo ser implementada no limite, do lado da Reserva da actual plataforma ferroviária;

•

O projecto deverá contemplar a Integração paisagística do empreendimento para compensar o efeito de
isolamento dos campos adjacentes em relação à Linha do Norte, que actualmente é dado pela existência de
sebes ou vegetação alta em muitos dos trechos da ferrovia;

•

Deve-se assegurar a boa permeabilidade, da via, para a fauna, através do correcto dimensionamento das
passagens hidráulicas/pontões – o facto de a largura da plataforma aumentar consideravelmente nalguns
locais, deverá ser tido em atenção, através, se necessário, do alteamento e alargamento das passagens sob a
via, em particular onde há galeria ripícola e/ou assegurando a penetração da luz natural a meio da passagem,
como forma de manter a atractividade da passagem;

•

Adaptação a caminho agrícola, com cerca de 4 m de largura, da plataforma actual da ferrovia à qual vão ser
retirados os carris e balastro. Esta medida terá efeito entre os km 95+000 e 96+000, de modo a poder utilizar
uma passagem inferior existente, situada a uma cota inferior. Para que tal seja possível, terá de se executar
uma descida paralela e contígua à plataforma actual. O objectivo desta medida, é deixar de haver necessidade
da utilização, pelos agricultores, do caminho que atravessa área de protecção total, esperando-se um impacte
positivo a nível da perturbação humana dentro da área protegida;

•

Remoção do talude da linha actual a desactivar, na secção do vale Noroeste da Reserva Natural do Paul do
Boquilobo, cerca dos km 97+300 e 97+800 da via actual;

•

Promoção da recuperação/criação de áreas equivalentes às afectadas dos habitats 9330 – Florestas de
Quercus suber. e de galerias ripícolas constituintes do habitat 92A0 – Florestas-galeria de Salix alba e Populus

alba, em área da RNPB.
Fase de Construção
•

Face ao dinamismo do próprio projecto e aos impactes identificados na zona do Paul do Boquilobo, a execução
da obra na área de influência da Área Protegida deverá ser acompanhada pelo Instituto de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
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•

Na zona do Paul, os trabalhos de construção deverão restringir-se ao período de Julho a Março, ou seja ao
período inter-reprodutor;

•

A vedação não deverá ser colocada na parte inferior do aterro, destruindo vegetação ripícola;

•

A zona de Protecção Total do Braço do Cortiço da RNPB apresenta elevada sensibilidade em termos faunísticos
e florísticos, sendo necessário para preservar o seu valor que na construção do pontão, ao km 95+970,
deverão ser dispensados cuidados especiais de forma a não afectar gravemente a vegetação;

•

a instalação temporária de estaleiros deverá fazer-se fora da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, de zonas
de REN e das zonas de maior sensibilidade para a fauna ou flora, zonas ribeirinhas e zonas de montado;

•

Os acessos e caminhos temporários à obra devem ser efectuados fora das zonas referidas na medida anterior.

•

Durante a construção de acessos deverá haver o

cuidado de não afectar

vegetação arbórea

desnecessariamente, em particular dos exemplares que se distingam pelo seu porte e antiguidade.
•

Na zona de atravessamento do vale Noroeste da Reserva Natural, caso necessário o recurso a acessos onde
não se encontrem caminhos pré-existentes, deverá ser tomado especial cuidado na sua abertura, devendo ser
reduzidos ao mínimo indispensável e balizados de modo a evitar alargamentos desnecessários.

•

As escombreiras ou áreas de empréstimo deverão ser localizadas preferencialmente em áreas já degradadas
(sem coberto vegetal), zonas em laboração actual e longe de zonas especialmente sensíveis, como cursos de
água e zonas húmidas;

•

Deverão ser promovidas acções de sensibilização para a importância da área protegida e seus valores naturais,
a todos os elementos envolvidos na obra.

Fase de Exploração
Na fase de exploração, as medidas de minimização estão principalmente relacionadas com a manutenção da
vegetação plantada no âmbito das medidas de integração e recuperação paisagística, preconizadas para a fase de
construção.

Plano de Monitorização
Concorda-se com o plano de monitorização apresentado no EIA para os aspectos ecológicos e que visa
essencialmente a monitorização da utilização das passagens inferiores e passagens hidráulicas, pela fauna de
vertebrados. Deverá, contudo, ser prevista a monitorização das acções de promoção de recuperação/criação dos
habitats 92A0 e 9330. O programa de monitorização, a aplicar nas fases de pré-construção, construção e
exploração, deverá ser apresentado no RECAPE.

4.7 Sócio-economia
A envolvente ao trecho em análise apresenta características essencialmente rurais, observando-se pequenas
povoações ao longo da via-férrea e algumas quintas isoladas. As zonas em que a ocupação urbana é mais marcada
são as povoações do Entroncamento e de Riachos.

Devido ao alargamento da plataforma da linha existente haverá necessidade de se proceder a demolições várias,
não se registando, no entanto, qualquer demolição de edifícios de habitação ou actividade económica.
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As situações de ocupação humana com proximidade à via, são as seguintes:
Entre o Km90+600 e o km90+800 – Casario da Quinta do Outeiro (lado Oeste) e a Suinicultura da Quinta

•

(lado Este);
Entre o km93+300 e o Km93+600 – propriedade com dois edifícios e uma pequena quinta com algumas

•

edificações.

Segundo o EIA, em períodos de cheias, nalgumas zonas deste troço, as águas ficam acima da actual rasante
tornando a linha intransitável, com impactes negativos quer para os passageiros, quer para as populações locais,
com reflexos na economia local:
•

Entre o km92+000 e o km97+500 – na proximidade da povoação de Pombalinho;

•

Entre o km100+500 e o km101+000;

sendo que a modernização deste troço da linha do Norte irá permitir evitar estas situações através da alteração do
seu traçado, considerando-se este impacte positivo e significativo.

Serão encerradas as passagens de nível existentes, nomeadamente a de Mato de Miranda, procedendo-se à sua
substituição por passagens desniveladas.

As vedações garantem a acessibilidade à plataforma ferroviária, a partir do exterior, através de entradas de
emergência (em média de 2 em 2 km), em número e locais com dimensões suficientes que permitam eficazes
acções de socorro.
Uma vez que a modernização da Linha do Norte permitirá:
•

A redução do tempo de percurso Lisboa/Porto;

•

O aumento da frequência das composições e consequente diminuição do tempo de espera dos utentes;

•

O aumento das condições de segurança em virtude da vedação da via e eliminação das passagens de nível
substituindo-as por passagens desniveladas,

considera-se que a concretização da modernização da Linha do Norte, incluindo o presente projecto, induzirá
impactes positivos significativos para a mobilidade concelhia e regional, bem como para o aumento dos níveis de
segurança das circulações pedonais e rodoviárias na envolvente à via férrea com claros benefícios quer para a
economia local e regional, quer para as populações locais, quer para os utentes da rede viária (aumento da
segurança nas situações de atravessamento) e ferroviária.

Na fase de construção os principais impactes encontram-se associados às actividades de construção que tenderão a
diminuir temporariamente a qualidade de vida e o quotidiano das populações devido ao aumento do ruído, poeiras
em suspensão, aumento do volume de tráfego e possíveis afectações na rede de infra-estruturas, nomeadamente
de condutas de abastecimento de água e esgotos. Consideram-se estes impactes negativos, de magnitude baixa a
moderada tendo em conta a duração da fase de construção.
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Em conclusão, considera-se o projecto viável, uma vez que a concretização da modernização da Linha do Norte,
incluindo o próprio projecto, induzirá impactes positivos significativos para a mobilidade concelhia e regional, bem
como para o aumento dos níveis de segurança das circulações pedonais e rodoviárias na envolvente à via férrea
com claros benefícios quer para a economia local e regional, quer para as populações locais, quer para os utentes
da rede viária (aumento da segurança nas situações de atravessamento) e ferroviária.

Quanto às medidas de minimização concorda-se com todas as medidas propostas no EIA para a fase de construção
e com as medidas propostas para a fase de exploração.

Fase de Construção
•

as populações das áreas a serem afectadas pelas obras deverão ser previamente informadas (por ex.:
através de boletins e folhetos distribuídos na residência e na sede da Junta de Freguesia), sobre o
objectivo, natureza, localização e duração prevista das obras;

•

deverão ser desencadeados os necessários processos de expropriação de solo, com a responsabilidade de
resultar num acordo ordeiro e num justo e atempado pagamento das indemnizações;

•

todas as áreas sujeitas a obras deverão ser adequadamente vedadas por forma a evitar a ocorrência de
acidentes envolvendo a população;

•

os depósitos de resíduos e de terras situados próximo de habitações e locais sensíveis, deverão ser
cobertos, a fim de atenuar o arrastamento de poeiras pelo vento;

•

nas áreas dos trabalhos próximas de zonas habitadas evitar-se-ão, sempre que possível as actividades
mais ruidosas no período nocturno; efectivamente dever-se-á privilegiar o período diurno para a execução
dos trabalhos;

•

as vias de comunicação utilizadas na fase de construção do empreendimento deverão ser reparadas,
sempre que se identifique degradação das suas características directamente associada a esta fase do
empreendimento;

•

as áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e actividades de construção deverão ser
recuperadas e integradas paisagisticamente após a conclusão das obras;

•

recomenda-se que, no caso de se interferir, acidentalmente, com estado de conservação de qualquer
imóvel, durante as acções de construção, se proceda à indemnização dos seus proprietários;

•

deverá proceder-se a demolições, seguidas da remoção completa do entulho;

•

durante os trabalhos de construção, deverão humedecer-se os locais onde poderão ocorrer maiores
emissões de poeiras;

•

deverão cobrir-se os montes de entulho/detritos, de modo a evitar o seu arrastamento pelo vento;

•

a utilização da rede viária pelo veículos pesados afectos à obra, deverá limitar-se, sempre que possível aos
horários “mortos”, ou seja, às horas de menos tráfego, assim como às vias de menor volume de tráfego;

•

dever-se-á restringir o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e máquinas afectos
às obras, no intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem como os constrangimentos à
circulação local;
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•

todas as acções da execução das obras não devem interferir na visibilidade existente nas Passagens de
Nível, até estas serem totalmente encerradas;

•

os resíduos gerados durante a obra deverão ser acondicionados, transportados e depositados
adequadamente;

•

nas áreas afectas às obras, como é usual, deve proceder-se à restrição da velocidade de circulação das
composições ferroviárias, para segurança dos trabalhadores da obra e da própria circulação das
composições.

Para além das acima referidas deverão ser também consideradas as seguintes:

•

Criar um mecanismo de atendimento ao público de forma a registar queixas e/ou sugestões decorrentes
da execução do projecto;

•

Contactar todas as entidades proprietárias e/ou concessionárias das redes públicas e de abastecimento
para que atempadamente prevejam/projectem o seu desvio ou outras intervenções necessárias;

•

Restabelecer atempadamente todas as infra-estruturas interferidas, ou acidentalmente afectadas durante
as obras;

•

Definir uma correcta gestão de tráfego de veículos pesados ligados às obras;

•

Adoptar e divulgar atempadamente um conjunto de percursos alternativos.

Fase de exploração
•

recomenda-se o lançamento de campanhas de sensibilização do perigo associado aos atravessamentos
não autorizados ao longo da linha férrea;

•

depois de terminada a fase de construção, os acessos devem ser repostos, em condições semelhantes ás
encontradas na fase inicial;

•

as passagens superiores para peões das estações a remodelar devem ser vedadas, de modo a impedir a
queda de objectos sobre a linha;

•

apenas se deve proceder à desactivação do atravessamento ferroviário actualmente existente, após o
restabelecimento definitivo do mesmo.

4.8 Ordenamento do Território e Áreas de Uso Condicionado

Condicionantes legais abrangidas pelo projecto
No que respeita a condicionantes legais o presente projecto colide com:
- Servidão ferroviária;
- Rede Viária;
- Captação de águas subterrâneas;
- Domínio Hídrico;
- Reserva Ecológica Nacional;
- Reserva Agrícola Nacional;

Modernização da Linha do Norte
Troço 1.3 Setil- Entroncamento
Trecho do km 88+000 ao Entroncamento (exclusive)

Página 27

Parecer da Comissão de Avaliação
Agosto 2008

- Sobreiro e Azinheira;
- Rede Natura;
- Rede Nacional de Áreas Protegidas.
Servidão Ferroviária
Neste âmbito o Estudo releva as características do presente projecto, designadamente o facto do
empreendimento em estudo se encontrar, maioritariamente, integrado no respectivo espaço canal. No
total dos 16Km, cerca de 10Km corresponderem a secções paralelas ou de ligação ao existente e
somente cerca de 6Km a realinhamentos os quais se desenvolvem, também maioritariamente, sobre o
actual corredor ferroviário. Apenas cerca de 2350 m respeitantes ao realinhamento entre o km 95+900
e o km 98+250, na zona do Paúl do Boquilobo que se afastam consideravelmente do actual corredor.
Rede Rodoviária
Relativamente à rede viária destaca-se o atravessamento de uma Estrada Nacional junto à Estação de
Mato Miranda e de uma Estrada Municipal junto à estação de Riachos.
Captação de águas subterrâneas
Tendo sido identificados alguns pontos de captação de águas subterrâneas na área de estudo verificase que dois localizam-se muito próximo da linha férrea, sendo que a escala de representação gráfica
não permite concluir se o projecto colide com a respectiva área de protecção e o estudo não especifica
esta questão. Esta questão pode contudo ser aferida em fase de projecto de forma a salvaguardar a
solicitação de eventuais licenciamentos junto da entidade competente.
Domínio Hídrico
No troço em estudo a linha-férrea atravessa grandes áreas sujeitas à servidão do domínio hídrico,
sejam leitos de cursos de água sejam zonas inundáveis.
Reserva Ecológica Nacional
Pela leitura das cartas de REN em vigor para os concelhos de Santarém, Golegã e Torres Novas
verifica-se que a Linha do Norte, pela sua proximidade ao rio Tejo, localiza-se na generalidade em área
classificada como REN, especificamente em zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de máxima
infiltração.
No inicio do troço, em Santarém, releva-se o atravessamento da zona baixa associada ao rio Alviela
classificada como zona ameaçada pelas cheias, na Golegã o troço insere-se integralmente em REN,
zonas ameaçadas pelas cheias, excepto quando atravessa Mato de Miranda e em Torres Novas
insere-se em REN em toda a área localizada na margem direita do rio Almonda – leito de cheia e áreas
de máxima infiltração.
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Ao longo do troço a linha-férrea atravessa várias linhas de água REN destacando-se o rio Alviela em
Santarém e o rio Almonda em Torres Novas.
Reserva Agrícola Nacional
Relativamente à RAN verifica-se que na Golegã o troço insere-se quase integralmente em RAN na
medida em que a mesma extravasa a linha férrea para norte, sendo que em Santarém e em Torres
Novas a RAN prolonga-se para norte da linha férrea essencialmente nas zonas associadas às baixas
do rio Alviela e do rio Almonda.
Montado de Sobro
O estudo identifica duas manchas de montado de sobro potencialmente afectadas pelo projecto, uma
entre o Km 90+000 e 90+400 e outra entre o Km 97+200 e 97+500 e estima que na primeira mancha
sejam afectados cerca de 50 a 60 sobreiros e na segunda cerca de 35 a 40 sobreiros.
Rede Natura – Zona de Protecção Especial do Paul do Boquilobo.
Os limites Oeste e Norte da ZPE coincidem com o actual traçado da linha de caminho de ferro, sendo as obras
previstas para o exterior do limite actual, não se realizando em terrenos com esta classificação.

Rede Nacional de Áreas Protegidas – Reserva natural do paul do Boquilobo
O projecto desenvolve-se ao longo do limite da RNPB interceptando terrenos desta Reserva Natural em duas
situações: entre os km 95+340 e 96+090, numa extensão aproximada de 750m e entre os km 97+500 e 97+800,
numa extensão aproximada de 300 m.

Impactes sobre as condicionantes legais
Fase de construção
No que tem que ver com a afectação das servidões e restrições de utilidade pública existentes
entende-se

que

assumem

relevância

as

características

específicas

do

presente

projecto,

especificamente o facto do mesmo desenvolver-se genericamente numa estrutura contígua à existente,
e maioritariamente no interior da área de servidão da linha férrea.
Não obstante, nesta fase são expectáveis impactes negativos, directos, permanentes e muito
significativos sobre as áreas de REN e RAN, assumindo relevância os três reperfilamentos previstos no
projecto porque consubstanciam maiores afastamentos à linha-férrea existente, ou seja, aos solos já
intervencionados e ocupados.
Relativamente à servidão do Domínio Hídrico o estudo refere que são expectáveis impactes
negativos, de magnitude reduzida, e pouco significativos na medida em que as linhas de água
atravessadas pela via-férrea já se encontram intervencionadas e restabelecidas através de órgãos
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hidráulicos (pontes, pontões e passagens hidráulicas). Esta conclusão pode aplicar-se à fase de
exploração sendo, contudo, que na fase de construção, e porque estão previstas várias intervenções
em pontes pontões e passagens hidráulicas, a relevância dos impactes sobre as linhas de água
dependerá da eficácia das medidas de minimização.
Merece destaque, pela negativa, o facto do projecto obrigar ao abate de cerca de 90 sobreiros, sendo
de referir que acordo com a respectiva legislação, a autorização para o corte ou arranque de sobreiros
prevê a definição de medidas compensatórias para constituição de novas áreas de povoamento ou
beneficiação das existentes.
Fase de Exploração
Relativamente à afectação de cerca de 27ha de RAN afigura-se que actualmente o potencial efectivo
destas áreas não é total, tendo em conta a proximidade à linha férrea existente e a sua inserção na
área de servidão desta infra-estrutura.
Importa relevar a diminuição da afectação de solos de RAN nas terras baixas do rio Almonda
decorrente da construção do viaduto para atravessamento das mesmas.
No que tem que ver com a REN, afigura-se que o projecto não assume relevância relativamente ao
ecossistema “zona ameaçada pelas cheias”, na medida em que se prevê a substituição de uma
estrutura linear por uma outra com as mesmas características. Ou seja, o efeito barreira provocado
pela linha-férrea já existe (poderá acentuar-se por força da subida de cota da linha, medida que no
entanto se mostra indispensável por razões de segurança e eficácia do projecto).
No que diz respeito à ocupação do solo e do que tal facto influi sobre o ecossistema “áreas de máxima
infiltração” afigura-se que o impacte é minimizado pelo facto da obra em causa fazer-se sobre ou
paralelamente à existente, donde parte da área que vai ser objecto de obra já se encontra ocupada.
Contudo, quando o afastamento à linha existente é mais significativo, deverá ser assegurada a
reposição das condições naturais da área que fica desocupada.
Considerando os condicionalismos definidos no anexo V do DL 93/90 de 19/03 na redacção dada pelo
DL 180/2006 de 06/09 para as acções de beneficiação de vias ferroviárias, especificamente o facto de
não poderem constituir obstáculo à livre circulação das águas, a viabilidade do projecto no âmbito da
REN está sujeita à obtenção de despacho de reconhecimento de interesse público nos termos do
previsto na alínea c) do nº 3 do artigo 4º.
Conforme acima referido nesta fase os impactes sobre o domínio hídrico (onde se incluem os
cursos de água REN) são minimizados pelo facto das linhas de água atravessadas pela linha férrea já
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se encontrarem intervencionadas, devendo contudo ser assegurado que eventuais alterações das
respectivas secções de vazão não vão por em causa o escoamento natural das águas.
Relativamente às demais condicionantes legais, não são expectáveis impactes significativos devendo
contudo em fase prévia à obra ser solicitados os pareceres, autorizações e licenciamentos legalmente
exigíveis.
Impactes sobre a Rede Natura
No que se refere aos impactes do projecto sobre a Rede Natura – Zona de Protecção Especial do paul
do Boquilobo, estes decorrem principalmente pela perturbação gerada pela construção e pela
afectação de habitats. No entanto, caso sejam implementadas as medidas de minimização previstas
neste parecer para os aspectos ecológicos, não se afigura que sejam criados impactes significativos
que ponham em causa os valores que presidiram à classificação desta área.
Impactes sobre a Rede Nacional de Áreas Protegidas
Os impactes sobre a Reserva Natural do Paul do Boquilobo resultam da perturbação gerada pela
construção, da afectação de habitats e da ocupação directa de terrenos da área protegida. Conforme
avaliação efectuada no descritor da ecologia, caso sejam implementadas as medidas de minimização
previstas, não se afigura que sejam criados impactes que ponham em causa os objectivos de
classificação da reserva natural. No entanto, sendo a Reserva Natural dotada de Plano de
Ordenamento aprovado e em vigor, a afectação deverá ser avaliada também relativamente à
conformidade do projecto com este instrumento de gestão territorial.

Enquadramento do Projecto face aos Instrumentos de Gestão Territorial
Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território e Programa Operacional Temático
Valorização do Território
A modernização da Linha-férrea do Norte é um objectivo consignado no Programa Nacional da Politica
de Ordenamento do Território (PNPOT) e no Programa Operacional Temático Valorização do Território
2007/2013.
Plantas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais
Pela observação das plantas de ordenamento dos PDMs verifica-se o seguinte:
Santarém: o projecto desenvolve-se sobre o espaço canal da via férrea, o qual atravessa Espaços
agro-florestais dentro e fora da RAN.
Analisadas as disposições regulamentares aplicáveis verifica-se que as mesmas não
obstam à realização da obra prevista no projecto em análise.
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Golegã: a linha do norte vem identificada na planta de ordenamento e atravessa Espaço Agrícola e
Espaço Silvo Pastoril. Atravessa igualmente o perímetro urbano de Mato Miranda dentro da
área de protecção da linha-férrea definida na planta que define o ordenamento urbano e que
faz parte dos elementos fundamentais do plano.
Analisadas as disposições regulamentares aplicáveis verifica-se que as mesmas não obstam
à realização da obra prevista no presente projecto, devendo ser assegurados os pareceres,
e/ou autorizações previstas no regime da REN e da RAN.
Torres Novas: o projecto desenvolve-se sobre o espaço canal definido na planta de ordenamento e
atravessa Espaços Agrícola RAN e não RAN e, no troço final, Espaço Industrial – área
industrial existente.
Analisadas as disposições regulamentares aplicáveis verifica-se que as mesmas não
obstam à realização da obra prevista no projecto em análise.
O Estudo identifica alguns Planos de Urbanização e Planos de Pormenor eficazes nos municípios de
Santarém e Torres Novas que interferem com a área de estudo, mas que não obstam ao projecto, na
medida em que são anteriores ao PDM e foram repensados/ integrados no mesmo.
Não obstante o referido, salienta-se a necessidade de, em fase prévia à obra, deverem ser
assegurados os pareceres, autorizações e licenciamentos previstos na lei.
Analisadas as medidas de minimização, incluso as definidas no aditamento ao EIA, verifica-se que
houve a preocupação de ajustá-las às características especificas das áreas em causa designadamente
as que integram a REN.
Entende-se, contudo, de acrescentar relativamente às medidas definidas para as áreas de máxima
infiltração a necessidade de ser reduzida ao mínimo indispensável a impermeabilização dos solos, o
que pressupõe a renaturalização de eventuais áreas ocupadas pela linha-férrea actual que deixem de
estar ocupadas na sequência da realização da obra prevista no presente projecto.
Relativamente às linhas de água deve ser assegurada a secção de vazão necessária ao escoamento
natural das águas designadamente em situação de cheia, bem como a renaturalização e valorização
das margens, designadamente no que tem que ver com a vegetação ripícola, porventura afectadas na
fase de obra.
Assim, deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização:
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Projecto de Execução
• Nas áreas classificadas como REN, leito de cheia, e em particular para os leitos de linhas de água é
interdito a colocação de pilares no seu leito menor, e sempre que possível a não colocação no seu
leito de cheia.
• Relativamente às linhas de água deve ser assegurada a secção de vazão necessária ao
escoamento natural das águas, designadamente, em situação de cheia, bem como a
renaturalização e valorização das margens, designadamente no que tem que ver com a vegetação
ripícola, por ventura afectadas na fase de obra.
• Para as áreas de máxima infiltração, deverá ser reduzida ao mínimo indispensável a
impermeabilização dos solos, o que pressupõe a renaturalização de eventuais áreas ocupadas pela
linha-férrea actual que deixem de estar ocupadas na sequência da realização da obra prevista no
presente projecto. A pormenorização desta medida deverá ser devidamente contemplada no
Projecto de Integração Paisagística;

Fase Construção
• Nas áreas classificadas como REN, área de máxima infiltração deverão ser interditas a implantação
de estaleiros de apoio à obra, e a localização dos parques de máquinas e de reparações e parques
de estacionamento, dada a probabilidade de ocorrência de derrames acidentais de óleos,
hidrocarbonetos e outros componentes nocivos.
• Nas áreas classificadas como REN, zona ameaçada pelas cheias, deverão ser interditas todas as
acções que ponham em causa a obstrução às linhas de águas, bem como a implantação de
quaisquer tipos de construções. Deverão ser também interditas a implantação dos estaleiros de
apoio às obras, os parques de máquinas e de reparações, as áreas de depósito de materiais
sobrantes da obra, etc.
• Dever-se-á evitar ocupar áreas da RAN e da REN, com particular atenção para a envolvente da
área da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, com actividades acessórias à obra, assim como com
estaleiros e áreas de depósito e empréstimo; estas áreas não devem igualmente ser ocupadas
pelos caminhos provisórios para circulação de veículos pesados e maquinaria afecta à obra.
Deverão utilizar-se, preferencialmente, os caminhos existentes, dado que as áreas ocupadas por
condicionantes desta natureza ocupam a maior parte da envolvente do empreendimento.
• Deverá assegurar-se, no final da construção, a desactivação total da área afecta à obra com a
remoção de instalações, de equipamentos, de maquinaria e de todo o tipo de materiais residuais da
mesma;
• Deverá minimizar-se a afectação de espécies arbóreas protegidas, nomeadamente sobreiros e
azinheiras, mas no caso de não ser possível evitar o seu corte ou arranque, dever-se-á obedecer ao
cumprimento de medidas compensatórias, nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho;
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Planos Especiais de Ordenamento do Território – Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Relativamente ao ordenamento do território verifica-se que, de acordo com o PORNPB entretanto publicado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2008 de 19 de Março, o traçado, na Reserva Natural, desenvolve-se em
terrenos classificados como Área de Protecção Parcial.

Nestas áreas, ao abrigo do número 1 do artigo 13º do diploma referido é interdito:
•

A instalação de infra-estruturas, com excepção das destinadas à gestão da reserva;

•

As alterações ao uso do solo fora do âmbito e objectivos definidos para estas áreas.

Assim sendo, verifica-se que a compatibilização do projecto com estas normas não se afigura possível nos termos
da legislação aplicável.

Consequentemente e de acordo com parecer emitido pelo ICNB.IP no âmbito do presente procedimento de AIA, as
incompatibilidades com o PORNPB são impeditivas da emissão de parecer favorável.

4.9 Paisagem
A análise da paisagem de determinado local é o reflexo da interacção quer de factores intrínsecos da paisagem (a
que o EIA denominou biofísicos) quer extrínsecos, que estão dependentes da acção humana (a que o EIA
denominou socioculturais ou de natureza antrópica).

A identificação e descrição das Unidades de Paisagem (UP) resultam da caracterização dos seus componentes mais
relevantes (factores intrínsecos e extrínsecos). Tendo em conta essa caracterização é determinada a Qualidade
Visual e a Fragilidade Visual (muitas vezes denominada Absorção Visual) que irá permitir determinar a Sensibilidade
da Paisagem em avaliação.

De acordo com os estudos efectuados por Cancela D´Abreu e das visitas de campo, o EIA identifica duas Unidades
de Paisagem – Colinas do Ribatejo e o Vale do Tejo/Lezíria.

A UP Colina do Ribatejo, com um relevo ondulado, apresenta, segundo o EIA, um povoamento disperso e denso
associado a pequenas industrias, armazéns e comércio. Nas zonas de relevo mais acentuado observa-se o uso
florestal e extensivo, havendo um domínio dos cereais, vinha e olival nas áreas agrícolas.

A UP Vale do Tejo/Lezíria, de acordo com o EIA, localizada do Km 92+000 até á Estação do Entroncamento,
caracteriza-se por uma paisagem de elevada produtividade, de extensas áreas aluvionares do vale do Tejo com
ausência de barreiras visuais. Esta UP apresenta uma escassa ocupação humana, representada essencialmente por
montes ribatejanos constituídos por casas ou casas isoladas.
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Da análise dos elementos apresentados a CA entende que não existe na área em estudo uma ocupação do solo tão
diferenciada como é referida no EIA, entre as Unidades da Paisagem identificadas.

É possível constatar que em ambas as unidades de paisagem existem manchas de ocupação florestal de dimensão
significativa (com especial relevância a Norte da via) de Quercus spp.

A Sul da via domina a agricultura, salientando-se a zona do Paul inserido na área protegida, que se destaca pelas
suas características húmidas interiores de água doce.

A área abrangida pela zona do Paul e pelas linhas de água adjacentes apresenta várias valas formando uma malha,
que em conjunto com o rio Almonda, confere a esta zona uma elevada variação do nível de água ao longo do ano.
A existência de áreas alagadas na maior parte do ano, origina extensas galerias ripícola dominadas por Freixos
(Fraxinus angustifolia) e Salgueiros (Salix alba e Salix atrocinerea). Nas zonas de maior encharcamento destaca-se
o Golfão-branco (Nymphaea alba), a Espadana (Sparganium erectum) e, numa área actualmente diminuta, o
Caniço (Phragmites australis) e o Bunho (Scirpus lacustris).

O EIA é totalmente omisso sobre este assunto na paisagem, na sua caracterização da situação de referência. Estes
aspectos são, no entanto, referenciados na Ecologia (flora e vegetação). Embora existindo cartografia sobre o
assunto, o descritor Uso do Solo encontra-se omisso no EIA.

Da análise da cartografia apresentada constata-se uma concentração da ocupação urbana de maior dimensão, na
fase final do traçado, coincidente com a maior proximidade à vila da Golegã e do Entroncamento. Junto das
estações existentes verifica-se igualmente manchas de ocupação urbana com alguma expressão.
O EIA apresenta uma análise das UP relativamente à qualidade visual e à fragilidade visual da paisagem. Embora
não se concorde totalmente com a valorização atribuída aos diferentes atributos considerados nos quadros 4.7.1 e
4.7.2, a valoração final atribuída pela CA não altera as classes atribuídas. Assim poder-se-á dizer que a UP Vale do
Tejo-Lezíria apresenta uma qualidade visual e uma fragilidade mais elevada que a UP Colinas do Ribatejo e
consequentemente uma sensibilidade superior.

Relativamente à avaliação de impactes, durante a fase de construção (e que se prolongam pela fase de
exploração), os impactes ocorrem nos locais onde se verificam os maiores aterros/escavação e nas zonas dos
realinhamentos (com especial importância entre o km 96+000 e o km 98+000). O EIA identifica como zonas
críticas relativamente a aterros/escavações as zonas referentes aos km 88+270 a 88+900, 89+900 a 91+900,
96+000 a 97+250 e 99+000 a 101+200. Para além dos indicados no EIA irão ocorrer igualmente impactes
significativos ao km 90+750, pela implantação de uma estrutura de contenção, na proximidade de habitações e ao
km 92+000, pela implantação de um aterro, na proximidade da Quinta do Outeiro.

Concorda-se genericamente com as medidas de minimização apresentadas no EIA devendo, na fase subsequente
do projecto serem adoptadas as seguintes:
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Projecto de Execução
•

Elaboração do Projecto de Integração Paisagista (PIP) do empreendimento que permita esbater e
minimizar os impactes negativos da obra e assegurar a integração da via férrea na paisagem;

•

Especial cuidado deverá ter-se na definição de medidas de integração paisagista da implantação do
projecto junto de habitações e das quintas existentes na envolvente do projecto como sejam a Quinta do
Outeiro e a Quinta do Paul do Boquilobo.

•

No âmbito das medidas de integração paisagística dos taludes que se localizam junto de habitações e das
quintas acima referidas, salienta-se a necessidade de aplicar técnicas de consolidação e estabilização
naturais (métodos do tipo de Engenharia Natural) ou utilização de muros em gabiões, os quais deverão
ser objecto de espalhamento de terra vegetal (com pelo menos 0,30m de espessura) e, posteriormente,
sujeitos a hidrosementeira. Ou seja, todos os taludes deverão, assim, apresentar condições que permitam
proceder ao espalhamento de terra viva e posterior revestimento vegetal.

Elementos a apresentar no RECAPE
•

O RECAPE deverá apresentar as medidas a adoptar tendo em vista a integração e recuperação
paisagística das zonas de estaleiro, empréstimo e de depósito.

Fase de Construção
•

A localização dos estaleiros e áreas de apoio à obra que não deverá afectar as áreas de maior
sensibilidade paisagística, em particular das áreas agrícolas identificadas;

4.10 Património
A caracterização da situação de referência do Descritor Património baseou-se na pesquisa documental e
bibliográfica. Para a fase de trabalho de campo o EIA refere que foi efectuada a relocalização de dados
inventariados, bem como a prospecção sistemática numa área de 400 metros centrada no eixo da via. Foi ainda
efectuado o registo das ocorrências utilizando uma ficha tipo, sendo a sua localização implantada em cartografia à
escala 1:25.000. Refira-se que, contrariamente ao afirmado no EIA, não foi apresentada a localização dos
elementos patrimoniais à escala 1:1000.

A metodologia aplicada na elaboração do Descritor Património, apesar de globalmente correcta, apresentou
algumas falhas. Refira-se que, numa primeira fase, apenas foram referenciados três sítios com interesse
patrimonial sendo que após solicitação da CA foram acrescentados mais sete elementos com relevante importância
patrimonial que, apesar de não se encontrarem na área de afectação directa, localizavam-se na área de estudo,
contribuindo, por essa razão, para uma melhor caracterização da zona.

Importa salientar que no Aditamento ao EIA os Elementos Patrimoniais foram renumerados.

Ao todo foram identificados dez elementos patrimoniais na área de estudo sendo que apenas três se encontram na
proximidade do projecto:
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N.º 4 (antigo n.º 1) - Vale da Negra – Habitat do Calcolítico (vestígios de superfície);
Nº 10 (antigo n.º 2) - Ponte de Vale da Negra – Ponte de cronologia indeterminada parcialmente destruída;
N.º 7 (antigo n.º 3) - Quinta do Paul do Boquilobo – Vestígios de superfície de época romana.

Refira-se, que o Descritor Património do EIA assinala as Pontes de Pescador e Vala das Cordas, tendo ignorado o
edifício de passageiros da Estação de Mato de Miranda, imóvel com relevância patrimonial dada o seu valor como
espaço de memória dos habitantes da região, património dos caminhos-de-ferro e elemento simbólico na
paisagem.

Ao contrário do afirmado no EIA, este edifício continua a ser usado regularmente pela população, encontra-se
aberto e em relativo bom estado de conservação.

A riqueza do património associado aos caminhos-de-ferro de Portugal e, neste caso, à Linha do Norte é
incontestável sendo vários os factores que a destacam no conjunto nacional de vias, nomeadamente ao nível do
património arquitectónico e azulejar. De facto, desde finais do século XIX, altura em que o caminho de ferro
modelou para sempre o território nacional, que as Estações acompanham a vida de gerações de portugueses,
constituindo-se em espaços de memória que urge preservar, nomeadamente reconvertendo funções e
aproveitando as oportunidades económicas oferecidas por um novo tipo de turismo em franco crescimento - mais
cultural e ambiental - como aliás já vem sendo feito noutros casos com o aproveitamento de antigos edifícios e
troços desactivados como espaços museológicos, rotas pedestres, ecopistas, etc.

De um modo geral, podemos afirmar que o projecto abrange uma zona de território nacional com grande potencial
em termos de arqueológicos dado que numa área de apenas 16 km se observa uma densidade considerável de
sítios com uma cronologia que vai desde a pré-história até ao período romano. De destacar que a maior densidade
de vestígios arqueológicos se concentra sobretudo na zona que vai do km 97+00 até ao final do traçado (Estação
do Entroncamento). Por outro lado, não é possível dissociar estas características especiais, em termos patrimoniais,
com a riqueza do local no que diz respeito à biodiversidade e recursos naturais, pela presença do rio Tejo e a
confluência dos afluentes Almonda e Alviela propiciando a existência de importantes zonas alagadas, criando um
local privilegiado para a ocupação humana. Trata-se, de facto, de uma região onde os factores naturais e
paisagísticos adquirem uma importância de tal modo relevante que se tornou na única área protegida de
Portugal Continental integrada na Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO.

Lacunas de Conhecimento
Do trabalho realizado é importante destacar que algumas áreas não foram convenientemente prospectadas dada a
falta de visibilidade do terreno e a existência de condicionantes à passagem da equipa que efectuou o estudo.

Refira-se, igualmente, que os elementos arqueológicos detectados correspondem ainda a locais mal conhecidos
podendo, por essa razão, estar sujeitos a impactes de magnitude indeterminada.
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Avaliação de Impactes
O EIA referencia apenas impactes indirectos para os três locais supracitados: N.º 4 - Vale da Negra; Nº 10 - Ponte
de Vale da Negra e N.º 7 - Quinta do Paul do Boquilobo.

Depois da análise da documentação apresentada e tendo em consideração que o Sítio arqueológico n.º 4, Vale da
Negra não se encontra delimitado, considera-se que é fortemente provável que sobre ele possam verificar-se
impactes directos. De notar que estes impactes poderão existir não só durante a construção da via, dado que
corresponde a uma zona (km 97+00) onde é efectuado um realinhamento acompanhado de uma grande
escavação, como na fase de desafectação da antiga linha. Importa ainda ter em conta que neste local está
igualmente prevista a substituição de caminhos existentes por outros novos agravando, uma vez mais, a
possibilidade de afectar directamente o sítio arqueológico em questão.

Refira-se, igualmente, que os elementos arqueológicos referenciados para o Sítio N.º 7 - Quinta do Paul do
Boquilobo (vestígios de superfície de época romana), não foram convenientemente reconhecidos podendo, por
essa razão, estar igualmente sujeitos a impactes de magnitude indeterminada.

Relativamente à Ponte de Vale da Negra (Elemento nº 10), dada a sua proximidade ao projecto, nomeadamente à
construção do novo viaduto, será igualmente necessária a implementação de um conjunto de medidas que possam
garantir a sua preservação.

Medidas de minimização
Reitera-se, como princípio, e tendo em conta que se está em fase de Estudo Prévio, que se deverá procurar, em
primeiro lugar, a não afectação de elementos patrimoniais através de alterações de projecto dentro do corredor
seleccionado. Para tal, previamente à definição do traçado, será necessário realizar sondagens arqueológicas de
diagnóstico no Elemento Patrimonial n.º 4 - Vale da Negra que permitam a definição de áreas arqueológicas e,
como consequência, a adaptação do projecto.

A escolha de um traçado dentro de um corredor sem uma avaliação prévia dos vestígios identificados, poderá
conduzir a situações lesivas para o património arqueológico e a uma resolução mais onerosa dos problemas.

O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização com as quais se concorda genericamente, apesar disso,
considera-se que devem ser antes adoptadas as medidas contidas neste parecer.

Assim, para a fase de elaboração do Projecto de Execução devem ser cumpridas as seguintes medidas:
Medidas de minimização
Gerais:
1.

Realizar uma prospecção arqueológica sistemática de todos os componentes do projecto,
nomeadamente novos caminhos projectados, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos
de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas;
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Elementos a apresentar no RECAPE:
2.

Elaborar uma carta de condicionantes à localização do estaleiro, unidades funcionais da obra, acessos e
áreas de empréstimo/depósito de inertes, a qual deverá integrar o Caderno de Encargos da obra, onde
devem constar os locais com ocorrências patrimoniais identificadas, de modo a interditar a sua localização
nesses locais;

3.

Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra referentes ao
Património;

4.

Apresentar cartografia à escala de projecto de execução de todos os elementos patrimoniais existentes.
Estes elementos devem estar individualmente identificados, georeferenciados (em polígono – área de
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).

Específicas
5.

Proceder a sondagens arqueológicas de diagnóstico e avaliação do sítio n.º 4, Vale da Negra. No caso
de serem detectados vestígios arqueológicos que se prolonguem para a zona do projecto, deverá
proceder-se a acertos pontuais do traçado. Na impossibilidade de se proceder a estas alterações, a
destruição total ou parcial de qualquer elemento patrimonial deve ser assumida no RECAPE como
inevitável. Neste caso, deve ficar também expressamente garantida a escavação integral da área
afectada e a vedação da restante zona, assegurando assim a sua protecção em relação à obra;

6.

Compatibilizar o projecto, sobretudo a construção do novo Viaduto sobre a baixa da Reserva Natural
(km 97+479 ao km 97+791), com a preservação do Elemento Patrimonial Nº 10 - Ponte de Vale da
Negra;

Medidas de Minimização para a fase de obra
Gerais
1.

Efectuar a prospecção arqueológica sistemática após desmatação, das áreas de incidência do projecto
que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo
todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes;

2.

Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas
na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que,
se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes. Especial atenção deverá ser conferida à envolvente do
Elemento N.º 7 - Quinta do Paul do Boquilobo dado se tratar de um sítio arqueológico mal definido;

3.

Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão
determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase
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preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma
proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas
com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas;
4.

As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação;

5.

Sinalização e vedação permanente das ocorrências patrimoniais constantes do EIA (N.º 4 - Vale da
Negra; Nº 10 - Ponte de Vale da Negra e N.º 7 - Quinta do Paul do Boquilobo), bem como de todas
aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra
e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos.

Específicas
6.

Levantamento gráfico e fotográfico da Ponte do Vale da Negra. Caso esta estrutura possa vir a sofrer
algum tipo de afectação, terá de se efectuar a sua escavação arqueológica integral, bem como de
todos elementos associados que possam ser destruídos;

7.

Evitar a circulação de maquinarias e veículos afectos à obra nas pontes do Pescador e Vala das
Cordas.

4.11 Gestão de Resíduos
O EIA apresenta uma caracterização dos resíduos que perspectiva que serão gerados nas fases de construção e de
exploração, tendo sido identificados os diferentes sistemas de gestão existentes, bem como identificadas as
medidas/procedimentos a adoptar e o destino final a dar consoante a tipologia de resíduos.

Uma vez que a nova linha vai desenvolver-se ou em secção paralela à linha existente, ou segundo realinhamentos,
há a salientar que o projecto prevê a desmontagem integral da linha existente, resultando na desmontagem de
todos os materiais constituintes da actual via (o carril, aparelhos de mudança de via, as travessas de betão
existentes e outro material de catenária e sinalização).

De acordo com o EIA esses materiais serão encaminhados para o Complexo Logístico do Entroncamento, para
serem alvo de triagem e selecção. Os materiais considerados aptos para uso ferroviário serão incluídos no lote de
materiais usados que existe naquele complexo, ficando disponível para reutilização. Os demais materiais serão
geridos como resíduos.
Considera-se ser de esclarecer que, com a recente publicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, foi
fixado o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de
derrocadas, vulgarmente designados por resíduos de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua
prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento,
valorização e eliminação.
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Nos termos do nº 2, do artigo 12º, do referido decreto-lei, o transporte de RCD é acompanhado de uma guia, cujo
modelo deve ser definido por portaria do membro do Governo responsável pela área do ambiente.

A Portaria nº 417/2008 de 11 de Junho vem definir estes modelos de guias de acompanhamento que se encontram
disponíveis no site da APA tal como previsto no artigo 6º da mesma.
De uma forma geral considera-se suficiente a informação em matéria de resíduos, apresentada no EIA, face à
actual fase do projecto – Estudo Prévio, considerando-se também adequadas as directrizes apresentadas para

o denominado Plano Integrado de Gestão de Resíduos preconizado no EIA, estando em consonância
com os princípios da responsabilidade pela gestão, da prevenção e redução, da hierarquia das
operações de gestão de resíduos e da regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em
vigor.
4.12 Clima, Geologia e Vibrações
Apresentam-se de seguida o resultado da análise efectuada no EIA relativamente a estes factores ambientais:

Clima
Segundo o EIA não são expectáveis impactes significativos associados a este descritor, prevendo-se que os
impactes serão negativos, directos, permanentes, de magnitude muito reduzida, mas muito pouco significativos ou
nulos. Consequentemente, não são propostas medidas de controlo dos impactes no clima.

Geologia e Geomorfologia
De acordo com o EIA, os potenciais impactes geológicos e geomorfológicos originados pela implantação do
empreendimento em estudo são, na fase de construção:
-

alteração / afectação das formações geológicas e/ou de recursos geológicos em exploração;

-

modificações introduzidas na fisiografia e geomorfologia;

-

estabilidade de taludes, de escavação e de aterro;

-

exploração de áreas de empréstimo e, sobretudo, locais de depósito de materiais, abertura de acessos e
implantação de estaleiros;

-

alteração dos padrões de drenagem superficial e subterrânea e incremento da erosão dos solos.

De acordo com a análise realizada no EIA, os impactes geológicos e morfológicos, na fase de construção, serão na
globalidade negativos, directos, permanentes e irreversíveis e resultarão, basicamente, da necessidade de se
efectuarem terraplenagens, para implantação da plataforma. Os impactes gerados na morfologia local, manter-seão na fase de exploração, não sendo esperados impactes de qualquer natureza (positiva, ou negativa) e
significância na geomorfologia, durante a fase de exploração do empreendimento.

Face aos impactes expectáveis, o EIA propõe as seguintes medidas, a adoptar na fase de construção:

Modernização da Linha do Norte
Troço 1.3 Setil- Entroncamento
Trecho do km 88+000 ao Entroncamento (exclusive)

Página 41

Parecer da Comissão de Avaliação
Agosto 2008

• a construção dos aterros em baixas aluvionares sobre solos de fundação a tratar com a colocação
de geodrenos deve iniciar-se anteriormente a todos os outros trabalhos, de modo a que o
assentamento por consolidação se comece a processar o mais cedo possível;
• nos aterros sobre solos de fundação tratados com geodrenos só deverá ser permitida a execução
das camadas de coroamento e de subbalastro após ter-se dado a estabilização do assentamento,
que deve ser comprovada por instrumentação a instalar;
• de modo a uniformizar, o mais possível, os assentamentos das aluviões, a aumentar a resistência
do solo de fundação dos aterros e, ainda, com a finalidade de em certas zonas facilitar as condições
de trabalho, preconiza-se que, em termos gerais nas zonas em que o aterro a construir possua
alturas iguais, ou superiores, a 2 metros, se coloque uma manta de geotêxtil com características de
reforço, ou uma geogrelha associada a geotêxtil (que deverá apresentar características de reforço
adequadas) com a mesma função;
• de modo a permitir uma drenagem mais eficiente das águas expulsas pelo processo de
consolidação das aluviões, preconiza-se que, na fundação dos aterros situados sobre baixas
aluvionares compressíveis, seja colocada uma camada drenante de altura da ordem dos 0,8 m,
envolvida por geotêxteis;
• a camada drenante deverá ser colocada em subcamadas sucessivas de espessura da ordem dos
25 a 30 cm, que deverão ser bastantes humidificadas e ligeiramente compactadas;
• sobre a camada drenante deverá ser colocada uma manta de geotêxtil com características
adequadas, com função de separação, por forma a evitar a contaminação da camada drenante
pelas terras do aterro colocado superiormente;
Quanto às áreas de empréstimo de materiais, estaleiros e depósitos de materiais, o EIA considera que deverão ser
respeitadas as seguintes medidas:

• caso existam e reunam as condições adequadas, deve ser dada preferência à exploração de áreas
de empréstimo actualmente em funcionamento ou de áreas degradadas para instalação de
estaleiros, em detrimento da sua exploração / instalação em novos locais;
• caso se verifique a necessidade de ocupar novas áreas, estas não deverão ocupar zonas de
sensibilidade ecológica (nomeadamente, áreas de RAN e REN);
• na definição destas áreas, as mesmas serão objecto de programa de recuperação e integração
paisagística dos terrenos afectados, onde deverão ser indicadas medidas de recuperação, ou
reconversão dos terrenos, que permitam a sua reutilização posterior.
No que se refere à afectação de captações, o EIA refere que nos casos em que estas se encontram a uma distância
inferior a 100 m, os impactes decorrentes do rebaixamento freático, poderão ser significativos, não sendo, contudo,
apresentadas medidas de minimização.
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Assim, a CA considera que em fase de Projecto de Execução deverá ser efectuado o levantamento das captações
que poderão ser afectadas quer directa quer indirectamente devido às terraplenagens, devendo o RECAPE propor
medidas eficazes com o objectivo de evitar ou compensar essa afectação, bem como, avaliar a necessidade da
monitorização dos impactes em causa.

Vibrações
Sendo o EIA omisso relativamente à avaliação das Vibrações, a CA considerou necessário que, em Aditamento ao
EIA, esta análise fosse apresentada ou então justificada a sua exclusão.

No Aditamento ao EIA vem referido que “da análise de vibrações efectuada em diversos outros troços ferroviários,
sendo alguns deles na Linha do Norte e em troços com volumes de tráfego ferroviário maiores, verificou-se que,
para receptores a estas distâncias à linha férrea, se verificam valores de níveis de vibração muito baixos (sempre
inferiores a 0,1 m/s2) face às recomendações constantes na normalização aplicável, não se justificando a sua
consideração. Assim, estes valores são bastante inferiores ao limiar de incomodidade estabelecido na NP-1673, que
indica, para um tempo de exposição diária de 60 minutos (o que majora confortavelmente o tempo de exposição a
vibrações pelos receptores junto à Linha do Norte), o valor limite de cerca de 0,39 m/s2 para as bandas de 4 Hz a 8
Hz e valores superiores para as restantes.

Pelo exposto, não se prevêem quaisquer impactes provenientes das vibrações geradas pela circulação ferroviária
neste troço da Linha do Norte, não sendo justificável a sua consideração ou, consequentemente e, por maioria de
razão, quaisquer medidas de minimização”.

5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, tendo o seu início no dia 15 de Maio de 2008
e o seu final no dia 27 de Junho de 2008, tendo sido recebido um parecer proveniente da
Câmara Municipal de Santarém.
No seu parecer, a Câmara Municipal de Santarém refere que o projecto em análise não interfere
praticamente com o Concelho, sendo a modernização da Linha coincidente com o traçado
existente, acrescenta também não haver nenhuma condicionante a qualquer opção presente ou
futura.

6. CONCLUSÕES
O trecho ferroviário objecto do presente avaliação inicia-se ao km 88+000 da Linha do Norte e termina
imediatamente antes da Estação do Entroncamento.
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O projecto faz parte de um projecto mais abrangente denominado “Modernização da Linha do Norte", que
constituindo uma das acções prioritárias do sector dos Transportes, tem como objectivos principais os seguintes:
•

Redução do tempo de percurso entre Lisboa e Porto, de modo a proporcionar um tempo de viagem nunca
superior a 2h e 15 m entre as duas cidades;

•

Melhoria do conforto dos passageiros;

•

Aumento da frequência das composições em circulação, com consequente diminuição do tempo de espera
por este meio de transporte;

•

Aumento das condições de segurança pela vedação da via-férrea e eliminação das actuais passagens de
nível, com a sua substituição por passagens desniveladas.

Para além dos objectivos gerais do projecto e que resultam da sua integração no contexto mais abrangente do
projecto de Modernização da linha do Norte, são apontados como objectivos específicos do trecho em análise os
que resultam da adopção de um conjunto de novos parâmetros, quer técnicos quer ambientais, dos quais se
destacam os seguintes:
•

Velocidade de 160km/h para comboios convencionais;

•

Cota da rasante, no mínimo, 1 metro acima das cotas de cheia do rio Tejo, para um período de retorno de
20 anos.

•

Aumento de valor entre as vias de 3,8 para 4,3m.

A via em causa, com uma extensão de cerca de 16 km, encontra-se em exploração e é constituída por uma linha
de via dupla que apresenta, essencialmente, quatro longos alinhamentos rectos e as correspondentes curvas de
ligação (raio mínimo das curvas de 800 m), estando a velocidade limitada a 149 km/h, no local da curva com esse
raio.

As intervenções propostas no projecto visam a execução de realinhamentos e o aumento dos raios das curvas de
forma a elevar a velocidade de projecto para 160 km/h para comboios convencionais. A elevação da cota da
rasante em locais seleccionados tem em vista a protecção deste trecho contra as cheias do rio Tejo, dado que, em
períodos de cheias, nalgumas zonas do mesmo, as águas ficam acima da actual rasante, tornando a linha
intransitável.

À excepção dos locais onde se projectaram os maiores realinhamentos, a nova via desenvolver-se-á em secção
paralela à via existente, que será desactivada. Dos 16 km, só cerca 2350m se desenvolverão fora do actual espaço
canal.

A concretização da modernização da Linha do Norte, incluindo o presente projecto, induzirá impactes positivos
significativos para a mobilidade concelhia e regional, bem como para o aumento dos níveis de segurança das
circulações pedonais e rodoviárias na envolvente à via férrea com claros benefícios quer para a economia local e
regional, quer para as populações locais, quer para os utentes da rede viária (aumento da segurança nas situações
de atravessamento) e ferroviária. No conjunto dos impactes positivos, destacam-se:
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•
•
•
•

A protecção da Linha do Norte contra as cheias do rio Tejo neste trecho,
A redução do tempo de percurso Lisboa/Porto;
O aumento da frequência das composições e consequente diminuição do tempo de espera dos utentes;
O aumento das condições de segurança em virtude da vedação da via e eliminação das passagens de nível
substituindo-as por passagens desniveladas,

O projecto induzirá também impactes ambientais negativos, sendo os mais relevantes os que estão relacionados
com os aspectos ecológicos e sócio-económicos e, ainda, com o ambiente acústico local.

A nível sócio-económico, os impactes negativos encontram-se associados às actividades de construção que
tenderão a diminuir temporariamente a qualidade de vida e o quotidiano das populações devido ao aumento do
ruído, poeiras em suspensão, aumento do volume de tráfego e possíveis afectações na rede de infra-estruturas,
nomeadamente de condutas de abastecimento de água e esgotos.

No que se refere aos aspectos ecológicos há a salientar que o corredor ferroviário em estudo atravessa o Paul do
Boquilobo, zona que apresenta grande relevância ecológica a diversos níveis, tendo sido alvo de várias
classificações:
•

•
•
•
•

Criado pelo Decreto-Lei nº 198/80, de 24 de Junho como Reserva Natural Parcial, tendo a Reserva Natural
do Paul do Boquilobo (RNPB) sido criada em 1997 pelo Decreto - Regulamentar nº49/97, de 20 de
Novembro e os seus limites alterados pelo Decreto Regulamentar nº2/2005, de 23 de Março;
Zona de Protecção especial (ZPE) do Paul do Boquilobo, criada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de
Setembro;
Reservas da Biosfera do Programa MAB - UNESCO: “Reserva Natural do Paul do Boquilobo” (15 DEZ 81);
Lista de Sítios da Convenção de Ramsar (zonas húmidas de importância internacional): “Paul do
Boquilobo” (7 de Maio de 1996);
Zona de Importância para as Aves (IBA) do Paul do Boquilobo - designação a cargo da SPEA e da BirdLife
International.

Presentemente e decorrente da expansão da Reserva Natural para o lado Oeste da linha, que entretanto ocorreu, a
linha actual intercepta a RNPB numa extensão aproximada de 750m entre os km 95+340 e 96+090 e numa
extensão aproximada de 300 m entre os km 97+500 e 97+800.

Tendo em conta as intervenções previstas, verifica-se que, entre o km 95+340 e o km 96+090, o novo
alinhamento interfere com o limite da área afecta à RNPB, como já sucede actualmente. Contudo, a necessidade
cumulativa de garantir o nível pretendido para protecção contra as cheias do Tejo, bem como a velocidade de
projecto do traçado, impediu que nesta extensão o novo alinhamento se afastasse deste local.

Já no que se refere ao troço entre os km 97+500 e 97+800, apesar da nova linha se afastar significativamente da
actual (cerca de 160m), desenvolvendo-se em viaduto, com o objectivo de minimizar os impactes negativos sobre a
área protegida, intercepta também a RNPB.
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