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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, no que se refere ao Subtroço 1.3 

Setil – Entroncamento, em particular o Trecho Vale de Santarém/Mato Miranda, cujo promotor é a REFER, EP- Rede 

Ferroviária Nacional. 

Tratando-se de um trecho 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. 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular N.º 3286 de 2008.03.11, a 

respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA (entidade que preside), do Instituto da 

Água (INAG, 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). 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) 

� INAG.IP – Eng.ª Teresa Ferreira (Recursos Hídricos e Qualidade da Água) 

� IGESPAR.IP – Dr. João Marques (Património) 

� CCDRLVT - Dr.ª Ana Isabel Borges (Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo, Socio-economia, 

Aspectos Ecológicos e Qualidade do Ar) 

� APA/DAR2- Eng.ª Maria João Palma (Ruído) 

� APA/GAIA - Arqta. Paisag. Cristina Russo (Paisagem) 

A CA contou, ainda, com a colaboração da Eng.ª Teresa Merendeira do INAG.IP 

 

Quanto à constituição do EIA objecto da presente apreciação, este é constituído pelas seguintes peças: 

Volume I - Resumo Não Técnico (Maio 2008)3 

Volume II – Relatório Base - tomos 2.1 a 2.6 (Fevereiro de 2008) 

Aditamento (Maio 2008)4 

 

                                            
1 Gabinete de Avaliação de Impactes Ambientais 
2 Divisão de Ar e Ruído 

3 Reformulação do RNT, na sequência da avaliação de conformidade do EIA 
4 Informação complementar solicitada na sequência da avaliação de conformidade do EIA 
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A CA dispôs ainda, para consulta, das seguintes peças do Estudo Prévio: 

 

Volume 01 – Traçado Ferroviário 

Volume 02- Geologia e Geotecnia 

Volume 03 – Movimento de Terras – Terraplenagens Gerais 

Volume 04 - Hidrogeologia e Drenagem 

Volume 05.1 – Obras de Arte correntes (Passagens superiores e Passagens Inferiores) 

Volume 05.2 - Obras de Arte Especiais (Viadutos) 

Volume 05.3 – Túneis 

Volume 06 – Catenária e RCT & TP 

Volume 07 – Estações e Apeadeiros 

Volume 08 - Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

Volume 09 – Obras Acessórias e Complementares 

Volume 10 – Serviços Afectados 

 

2. CONDICINANTES DA AVALIAÇÃO 

Como condicionantes da avaliação efectuada no âmbito do procedimento de AIA em causa há a referir a inexistência 

de valências técnicas internas à CA relativamente aos factores ambientais Geologia, Vibrações e Riscos Ambientais, 

situação que não permite que a CA proceda à validação da informação apresentada no EIA, nem à avaliação dos 

impactes do projecto no âmbito dos factores referidos. Esta situação estendeu-se também ao factor ambiental 

Paisagem, uma vez que a respectiva apreciação não foi efectuada em tempo útil de poder ser integrada no presente 

parecer. 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO  

No âmbito da presente avaliação, foram seguidos os procedimentos que a seguir se sistematizam: 

Verificação da Conformidade do EIA: A CA procedeu à 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 4 do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito dos Objectivos e 
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Justificação do Projecto, Descrição do Projecto, Ordenamento do Território, Qualidade do Ar, Património, Vibrações. 

Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT).  

O pedido de elementos implicou a suspensão do prazo até ao dia 9 de Maio de 2008, data em que foi recepcionada a 

informação complementar solicitada, a qual foi apresentada na forma de Aditamento ao EIA, datado de Maio 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 20 de Maio 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 8 do presente parecer e foi efectuada tendo por base o Relatório da Consulta Pública elaborado pela 

Autoridade de AIA. 

 

Pareceres externos: Foi solicitado parecer à Direcção Geral do Recursos Florestais (DGRF), à Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) e ao INETI, tendo-se recebido o parecer da DGRF e do 

INETI, cujas cópias se encontram no Anexo II do presente Parecer. Refira-se, contudo, que o parecer do INETI não 

foi recepcionado na APA em tempo útil de poder ser integrado na presente avaliação. 

  

Visita técnica: Foi efectuada uma visita técnica de reconhecimento dos locais de implantação do projecto, que 

decorreu no dia 8 de Julho 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 reuniões nas seguintes datas: 7 de Abril, 12 de Agosto, 18 de 

Setembro e 30 de Setembro. 

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, medidas de minimização, análise comparativa de alternativas e ponderação final dos valores em 

presença. 

No decurso da avaliação foram solicitados esclarecimentos ao proponente, dos quais se salientam os efectuados 

através de Fax n.º 782/08/GAIA de 11 de Setembro, cuja resposta da REFER, consta no processo (Fax datado de 15 

de Setembro). 

 

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.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO  

O trecho objecto da presente avaliação 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 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 quais resultam fundamentalmente do envelhecimento a que chegaram alguns dos 

seus troços e que obrigam a frequentes, onerosas e penalizadoras intervenções de conservação, bem como de 

algumas sequelas que vêm do tempo em que a linha foi concebida e que tolhem a sua capacidade de serviço, como 

seja o corte de serviço provocado pelas cheias que se verificam no vale do Tejo. As intervenções na linha do Norte 

visam também a supressão de todas as passagens de nível o que conferirá maiores níveis de segurança a todos 

quantos convivem com a linha e a têm que transpor.  

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: 

• Desenvolver um traçado alinhado com os requisitos de exploração definidos nas Orientações Estratégicas 

para o Sector Ferroviário, de Outubro de 2006, tendo por base uma velocidade de referência para comboios 

convencionais de 160 km/h, de modo a assegurar uma redução de tempo de percursos e um aumento de 

capacidade, da fiabilidade e da segurança. 

• Garantir à população de Santarém, e em particular à da sede de Concelho condições mais favoráveis de 

acesso ao serviço ferroviário, com a construção de uma nova estação (com localização mais favorável, dotada 

de mais funcionalidades, de melhores acessibilidades e de maior capacidade de estacionamento) e 

proporcionando uma oportunidade de desenvolvimento do território, através da criação de uma nova 

polaridade; 

• Manter o serviço actualmente prestado, no apeadeiro de Vale de Santarém e na estação de Vale de Figueira e 

criando, nesta última condições para o tráfego de mercadorias; 

• Eliminar o constrangimento que impende sobre a Linha do Norte, fruto da ameaça das cheias do rio Tejo e da 

instabilidade das encostas; 

• Proporcionar as condições para a viabilização da requalificação urbanística e social da Ribeira de Santarém, 

com a desactivação do troço de via entre ponte da Asseca e a actual estação de Santarém, num projecto que 

tem vindo a ser desenvolvido e promovido pela Câmara Municipal de Santarém; 
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A variante permitirá ainda minimizar os constrangimentos causados pelas passagens de nível existentes no actual 

traçado, a seguir à estação de Santarém, na medida em que o tráfego que nele passará a circular será de muito 

reduzida expressão (apenas comboios de mercadorias para serviço do terminal de inertes) com entrada e saída pelo 

vale de Figueira, pelo que deixarão de se fazer sentir as prolongadas e frequentes interrupções do trânsito que 

presentemente se justificam. 

4.2 LOCALIZAÇÃO 

O projecto desenvolve-se nos Concelhos do Cartaxo e de Santarém, iniciando-se ao km 64+133 da actual Linha do 

Norte e terminado ao km 88+300 da referida linha.  

A maioria do traçado deste trecho implanta-se no território do concelho de Santarém e apenas uma extensão muito 

reduzida abrangerá o território do concelho do Cartaxo. No quadro seguinte indicam-se os concelhos e as freguesias 

abrangidas pelo Projecto. 

 

Quadro 1 - Concelhos e freguesias atravessados pelo projecto 

Concelhos Freguesias 
Cartaxo Vila Chã de Ourique 

Santarém 

Vale de Santarém 
Marvila 
S. Nicolau 
Várzea 
S. Salvador 
Alcanhões 
Vale de Figueira 
S. Vicente do paul 

 

 

4.3 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Segundo a informação constante no EIA, a redução substancial do tempo de percurso entre Lisboa e Porto era 

inicialmente um dos grandes objectivos da modernização da Linha do Norte. A escolha de possíveis corredores para a 

Variante de Santarém teria que permitir uma velocidade de circulação da ordem do 300 km/h para comboios 

basculantes, tendo sido estudadas cinco alternativas. 

A orografia do território no troço inicial da Variante e a ocupação do território com núcleos urbanos periféricos de 

Santarém implicavam, nas alternativas referidas, o abandono da utilização das instalações actuais do apeadeiro de 

Vale de Santarém, obrigando à construção de um novo e à substituição da estação de Vale de Figueira por um 

apeadeiro a construir próximo da Póvoa de Santarém e de Alcanhões, o que se traduziria em fortes impactes 

negativos para as povoações referidas. 

Deixando de constituir objectivo fundamental da modernização da Linha do Norte, uma redução substancial do tempo 

de percurso, levou a que a velocidade máxima de circulação pudesse ser reduzida para 250 km/h, o que possibilitou o 

desenvolvimento de uma alternativa de traçado mais encostada à zona urbana de Santarém, sem necessidade de 
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cruzar a Auto-estrada e inserindo-se no actual traçado antes de Vale de Figueira. Continuava, contudo, a ser 

necessário um novo apeadeiro para Vale de Santarém. 

Essa alternativa foi apresentada à Câmara Municipal de Santarém que a rejeitou por interferir com a plataforma 

logística que a UNICER tem projectada para a zona industrial, tendo a autarquia sugerido que a nova estação de 

Santarém se localizasse na periferia sul da Quinta dos Anjos.  

A localização da nova estação de Santarém, os requisitos geométricos associados à velocidade de referência da 

variante, a exigência de que a linha férrea continue a passar pelas actuais instalações de Vale de Santarém e Vale de 

Figueira resultaram no desenvolvimento de duas soluções de traçado, que apresentam traçado alternativo unicamente 

na forma como contornam os Cabeços de Manteigas, (a solução 1 contorna os Cabeços de Manteigas a poente, 

passando junto a Casais do Reimão e ao lado do aglomerado das Fontainhas, enquanto que a solução 2, contorna a 

nascente, ao longo da baixa da Ribeira das Fontainhas), apresentando traçado comum no restante percurso. 

São estas duas soluções que constituem o objecto de estudo do EIA em análise. 

 

4.4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em análise desenvolve-se entre os km 64+133 e 88+300 da actual Linha do Norte e compreende a 

construção de uma via completamente nova com cerca de 26 km de extensão que irá substituir o actual troço da via 

entre Vale de Santarém e Mato Miranda, tendo sido desenvolvidas, no âmbito do Estudo Prévio em apreço, duas 

soluções alternativas. 

As duas soluções referidas são comuns até próximo do pk 6+300, onde se separam, para contornarem cada uma por 

seu lado, os cabeços de manteigas, voltando a encontrar-se junto aos Casais do Mocho, cerca do pk 11+000 a partir 

donde tornam a ser comuns até ao final do projecto. A solução 1 tem cerca de 26.058m e a solução 2 cerca de 

25.822m. 

        Quadro 2 - Desenvolvimento das soluções 1 e 2 

PK (solução1) Solução 1/Solução 2/Actual linha do Norte 
0+000 –0+800 Sobre a plataforma da actual linha do Norte 

 Solução 1 comum à solução 2 
0+800 – 1+800 Pequena variante 

Solução 1 comum à solução 2 
1+800 - 4+000 Sobre a plataforma da actual linha do Norte 

Solução 1 comum à solução 2 
4+000 – 6+300 Nova variante à actual linha do Norte 

Solução 1 comum à solução 2 
6+300 - 11+000 Nova variante à actual linha do Norte 

Solução 1 distinta da solução 2 
11+000 – 20+000 Nova variante à actual linha do Norte 

Solução 1 comum à solução 2 
20+000 – 22+000 Sobre a plataforma da actual linha do Norte 

Solução 1 comum à solução 2 
22+000 – 26+000  Duas pequenas variantes 

Solução 1 comum à solução 2 
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É de referir que a via entre a actual Estação de Santarém e a Estação de Vale Figueira irá  permanecerá em 

exploração, de modo a servir o terminal de areias que se situa junto à Estação de Santarém.  

Velocidade de Projecto 

160 km/h para comboios convencionais e de 190 km/h para comboios basculantes. No inicio do traçado a velocidade 

permitida é de 150/170 km/h respectivamente para comboios convencionais e basculantes, já que segundo o EIA a 

implementação das velocidades de referência (160/190) obrigava a uma intervenção bastante mais agressiva e 

onerosa que o correspondente benefício não justificava. 

Secção transversal 

A secção transversal é de uma via dupla em via larga (bitola de 1,668m), com entre-eixos de 3,808m. A largura total 

média da plataforma é de 10,50m, correspondente a um perfil de balastro de 8,90 m e passeios de 0,80m.  

Obras de Arte 

Na solução 1 prevê-se a construção de 6 viadutos, totalizando 5304m. Na solução 2, são 7 os viadutos previstos, num 

total de 6054m. No quadro 2 identificam-se os viadutos de cada uma das soluções referidas. 

Quadro 3 - Viadutos 

 

Fonte: EIA (Fevereiro 2008) 

Passagens de nível e Restabelecimentos 

 O projecto em análise prevê a supressão das actuais passagens de nível existentes no troço em estudo, com a 

constituição de passagens desniveladas. Assim, nos troços da linha que ainda permanecerão em exploração, o 

projecto prevê o seguinte: 

• A passagem de nível existente ao km 67,308 será restabelecida pela Passagem Superior de peões PPS2; 

• A passagem de nível existente ao km 67,831 será restabelecida por caminho sob o Viaduto V1; 
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• A passagem de nível existente ao km 83,230 será restabelecida através do restabelecimento 12, da Passagem 

Superior Rodoviária PS4 (na Solução 1) e PS5 (na solução 2) e pela Passagem Superior de peões PPS3; 

• A passagem de nível existente ao km 84,031 será restabelecida através do restabelecimento 13, pela 

Passagem Superior Rodoviária PS5 (na Solução 1) e PS6 (na solução 2); 

Nas zonas onde o traçado é novo, todos os caminhos foram restabelecidos, quer superiormente, quer inferiormente à 

linha, (volume 08 – Restabelecimentos e caminhos paralelos). No total serão construídos cerca de 11.300m de 

restabelecimentos, na solução 1 e cerca de 10.500, na solução 2. 

Obras de arte correntes (Passagens Superiores, Inferiores e Pontões) 

Em ambas as soluções estão previstos 15 atravessamentos da via férrea desnivelados: 

Solução 1 - 10 passagens superiores (das quais 3 de peões) 

 5 passagens inferiores 

 1 pontão hidráulico 

Solução 2 -  11 passagens superiores (das quais 3 de peões) 

 4 passagens inferiores 

 2 pontões hidráulicos 

Túnel 

Ambas as soluções, a seguir à estação de Santarém, prevêem um túnel “cut and cover” com cerca de 463m de 

comprimento. 

O túnel localiza-se entre o km 12+762 e o km 13+225 no caso da solução 1 e entre o km 12+526 e km 12+989 no 

caso da solução 2. 

A construção do túnel, qualquer que seja a solução, implica a afectação directa de 6 habitações e 1 anexo e de uma 

escola (estando, no entanto prevista a sua transferência para outro local antes do início da construção), bem como a 

ocupação temporária dos logradouros de algumas habitações e a necessidade de reposicionamento temporário da 

entrada de uma fábrica contígua à zona do atravessamento. Implica também a necessidade de desvio de tráfego na 

zona do atravessamento da EN3.  

Estações e Interfaces 

No troço actualmente em exploração inserem-se o apeadeiro de Vale de Santarém e as estações de Santarém e de 

Vale de Figueira. 

Estação de Santarém  

O projecto prevê a construção de uma nova estação em Santarém. Esta terá via dupla, com resguardo central, sendo 

as duas vias exteriores de passagem e destinando-se a via central a resguardo de composições. As três vias são 

servidas por duas plataformas de passageiros, com 320m de comprimento e 4m de largura. A plataforma intermédia 

terá 6m de largura. 
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A estação de Santarém será dotada de um interface intermodal e respectivo parqueamento, tendo sido previstos cerca 

de 500 lugares, parte à superfície e parte em silo enterrado.  

A estação será localizada entre os km 12+400 e 12+750 (quilometragem da solução 1) ou 12+175 e 12+525 

(quilometragem da solução 2) e desenvolve-se 

Quanto às acessibilidades à estação de Santarém foi efectuado o estudo de seis caminhos municipais que permitem 

fazer a ligação à rede viária existente. 

 

Apeadeiro de Vale de Santarém 

A plataforma do apeadeiro de Vale de Figueira desenvolve-se aproximadamente entre o Km 2+100 e 2+300. O 

apeadeiro será remodelado, passando a dispor de abrigos, passagem superior de peões e interface intermodal e 

respectivo parqueamento. 

Estação de Vale de Figueira 

A plataforma da estação de Vale de Figueira desenvolve-se aproximadamente entre os Km 21+600 e 21+800 

(quilometragem da solução 1). A estação será remodelada passando a dispor de plataformas de passageiros com 

220m de comprimento, dotadas de abrigos e ligadas por uma passagem superior de peões. Será ainda dotada de um 

interface intermodal e respectivo parqueamento. 

Existem nesta estação dois silos de cereais e um cais coberto, servido por duas linhas de topo. Contudo, actualmente, 

não há tráfego de mercadorias com origem ou destino na estação. 

As actuais instalações destinadas ao serviço de mercadorias serão também remodeladas de modo a permitir o tráfego 

de mercadorias. 

Demolições 

O projecto implica a demolição de 29 habitações na solução 1 e 33 habitações na solução 2. 

Vedação 

A plataforma ferroviária será vedada em toda a sua extensão. 

Movimentação de terras 

No quadro abaixo, apresentam-se os volumes de escavação e aterro previstos para as duas soluções. 
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Quadro 4 – Movimentação de terras nas soluções 1 e 2 

 

Fonte: EIA (Fevereiro 2008) 
 

Tendo por base o Quadro 4, verifica-se que quer na solução 1, quer na 2, haverá sempre excesso de terras e 

consequentemente, necessidade de proceder à colocação de terras em depósito definitivo. 

Tráfego 

De acordo com o EIA o tráfego previsto no troço em estudo é o que se apresenta no quadro seguinte: 
 

 
Quadro 5 – Tráfego previsto 

Tipo de comboio Velocidades 
Km/h 

Periodos 

Diurno Entardecer Nocturno 
Alfas e nacionais de alta velocidade 155 18 3 1 
Intercidades com locomotiva de 5600 150 11 3 - 
Intercidades com outra locomotiva 135 6 6 - 
Internacionais de passageiros 135 3 1 - 
Regionais e interregionais 105 31 6 7 
Mercadoriais 85 21 7 17 
 

Desactivação 

O projecto contempla, ainda a desactivação do trecho da via férrea entre Vale de Santarém e a actual Estação de 

Santarém incluindo a própria estação, que deixará de estar ao serviço. 

 

 

5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

5.1 CLIMA 

De acordo com a informação apresentada no EIA não são expectáveis impactes significativos associados a este 

descritor, prevendo-se que os impactes serão pouco significativos, quer na fase de exploração que na fase de 

construção.  

 
A CA considera que o Clima não constitui factor de decisão para a selecção de traçados. 
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5.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Na ausência de capacidade técnica no seio da CA para a avaliação do descritor Geologia, foi solicitado parecer ao 

INETI. Contudo, o parecer do INETI não foi recepcionado em tempo útil de poder ser considerado pela CA, apenas 

constando em anexo ao presente parecer (Anexo II). 

 

5.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Recursos Hídricos Superficiais 

O troço da linha em estudo desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Tejo. Este troço não atravessa este rio, mas 

passa sobre importantes afluentes da margem direita do mesmo, como a Vala da Asseca e a ribeira de Cabanas. 

No início do traçado da linha ambas as soluções se desenvolvem na margem direita da vala da Azambuja, 

atravessando, afluentes desta vala. Sob o viaduto 1 da ferrovia encontra-se a vala da Asseca e alguns dos seus 

afluentes, assim como o ribeiro das Fontainhas. 

Cerca do km 6+435 após passar em aterro um afluente do ribeiro das Fontainhas, ocorre a separação entre a solução 

1 e a solução 2 em que a primeira prossegue ao longo da vertente da Vala da Asseca, atravessando alguns dos seus 

afluentes numa fase inicial e depois se aproxima do ribeiro das Fontainhas, atravessando em viaduto (viaduto 2 da 

solução 1) este ribeiro. A segunda solução encontra-se sempre mais próxima do ribeiro das Fontainhas atravessando 

alguns dos seus afluentes e atravessando este ribeiro por três vezes ao longo deste percurso, a primeira em viaduto 

(viaduto 2 da solução 2), a segunda em aterro e a terceira, novamente em viaduto (viaduto 3 da solução 2) já em 

conjunto com a solução 1. 

Junto a Casais do Mocho as duas soluções convergem para serem a partir daí coincidentes até ao final do traçado e 

ambas as soluções atravessam diversas linhas de água, das quais se destacam a ribeira da Asseca, o ribeiro das 

Fontainhas, o ribeiro de Cabanas e a Vala do Seixo. 

O Quadro seguinte apresenta algumas das principais características do projecto no que se refere aos recursos hídricos 

superficiais: 

 

Quadro 6 - principais características do projecto no que se refere aos recursos hídricos superficiais 

 

 

Principais 

Linhas de 

Água e Forma 

de 

Atravessamen

to  

 

N.º 

de 

PH´s 

 

N.º de 

Linhas 

de 

Água 

Atraves

sadas 

 

Atravess

amento 

das 

Áreas de 

Regadio 

Atravessamento das  

Zonas de Cheia 
Balanço 

Escava-

Aterros 

(m3) 
Viaduto Aterro/Escavação 

Sol. 

 

1 

. Vala da Asseca 

– V1; 

. Rib.ª das 

Fontainhas – V1 

e V2; 

49 94 1705m 

.0+000km-6+622km - 

2094m; 

.14+390km-15+525km 

- 1102m; 

.16+749km-16+928km 

 .0+000km-6+622km - 

4528m; 

.14+390km-15+525km 

- 33m; 

.16+019km-16+145km 

478.450 
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. Rib.ª de 

Cabanas – V4 

. Vala do Seixo – 

V6 

 

                               

- 129m; 

.17+376km-17+717km 

– 341m; 

.TOTAL: 3666m 

- 126m; 

.16+749km-16+928km 

- 50m; 

TOTAL:  4737m 

Sol. 

 

2 

. Vala da Asseca 

– V1; 

. Rib.ª das 

Fontainhas – V1 

e V2 e V3; 

. Rib.ª de 

Cabanas – V5 

. Vala do Seixo – 

V7 

 

44 88 1705m 

 .0+000km-6+622km - 

2094m; 

.14+155km-15+290km 

- 1102m; 

.16+514km-16+693km 

- 129m; 

.17+141km-17+482km 

- 341m. 

TOTAL: 3666m 

.0+000km-6+622km - 

4528m; 

.14+155km-15+290km 

- 33m; 

.15+784km-15+910km 

- 126m; 

.16+514km-16+693km 

- 50m; 

TOTAL:  4737m 

 801.000 

 

O trecho em estudo onde se encontra actualmente a linha do Norte é a zona do rio Tejo onde os efeitos das 

cheias mais se fazem sentir, alagando os terrenos marginais mais baixos. No Des. N.º 11 do EIA encontram-se 

delimitadas as zonas de cheias. 

Com o novo traçado da ferrovia, as principais zonas de cheia atravessadas pelo traçado são as zonas adjacentes à 

Vala da Asseca, aos ribeiros das Fontaínhas e de Cabanas, à ribeira de Galega e às valas de Alvisquer e do Seixo. 

O impacte sobre as zonas com risco de inundação é muito mais significativo se estas forem atravessadas em aterro ou 

em escavação do que se forem atravessadas em viaduto. Os taludes em aterro ou escavação da ferrovia podem criar 

uma barreira ao normal escoamento e levar à alteração das condições actuais de drenagem do solo, enquanto que no 

caso do atravessamento em viaduto a afectação da área resume-se ao efeito dos pilares. 

Analisando o Quadro anterior é possível constatar que, em ambas as soluções, cerca de 3666m do traçado passam em 

viaduto sobre áreas de cheias (contrariamente aos 3675m referidos no EIA), provocando um impacte negativo de 

reduzida significância sobre estas áreas e cerca de 4737m do traçado é efectuado essencialmente em aterro e por 

vezes em escavação, provocando um impacte negativo de elevada magnitude sobre estas áreas. 

Em ambas as soluções a Modernização da Linha do Norte terá sobre as áreas de cheias do rio Tejo um impacte 

positivo, uma vez que o seu afastamento da margem deste rio na zona de Santarém, faz com que o traçado da 

ferrovia não interfira na maioria do seu traçado com as áreas de cheia deste rio, como acontecia anteriormente  

Apesar de o Balanço escavação/aterro ser favorável à solução 1, com um excesso de 478.450 m3 na solução 1 contra 

801.000 m3 da segunda, por observação do Quadro 7.16 do EIA pode-se constatar que a solução 2 é ligeiramente 

favorável à solução 1, uma vez que do material escavado é rejeitado mais material na solução 1 do que na 2 (uma 

diferença de cerca de 43.800m3) e como a quantidade de material necessário para aterro é superior na solução 1, a 

quantidade de material de empréstimo necessário para aterro também é superior nesta solução (cerca de mais 

266.350 m3). 
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Deste modo, considera-se que os impactes nos recursos hídricos devidos às áreas de empréstimo e às áreas de 

colocação do material sobrante, são mais significativos na solução 1 do que na solução 2.    

Junto à Vala da Asseca e ao Ribeiro das Fontainhas, aproximadamente entre o km 4+160 e o km 5+865, a ferrovia 

atravessa uma área de regadio. Como em ambas as soluções o atravessamento desta área é efectuado em viaduto, os 

impactes negativos decorrem essencialmente durante a construção do viaduto e são negativos, permanentes mas 

pouco significativos, devendo na fase de Projecto de Execução ser tomadas precauções na zona de implantação dos 

pilares.  

As Passagens Hidráulicas (PH’s) apresentadas no Quadro 7.28 do Tomo 2.3 e no Volume 4 – Hidrologia e Drenagem 

do Estudo Prévio apresentam uma localização distinta da localização das principais linhas de água que a ferrovia 

atravessa em ambas as soluções e que se encontram enunciadas no Quadro 4.26 do Tomo 2.2.. Neste último também 

não estão identificadas todas as linhas de água atravessadas pela ferrovia e que estão assinaladas no Des. N.º 11, são 

exemplo as linhas de água atravessadas aproximadamente ao km 2+800 e km 5+100 das soluções 1 e 2 e km 

13+950, km 17+000, km 21+800 e km 25+500 da solução 1 e km 9+200 da solução 2. 

Na fase de Projecto de Execução a localização das PH’s deverá ser revista e estar de acordo com a localização das 

principais linhas de água. Também a orientação das PH’s deverá ser revista e serem devidamente orientadas de 

acordo com a orientação das linhas de água.    

O número de linhas de água atravessado em cada solução pela ferrovia é idêntico, sendo no entanto, ligeiramente 

superior na solução 1 (94 linhas de água, enquanto que na solução 2 são 88) também na primeira solução o número 

de PH’s é superior (49 PH’s enquanto que na solução 2 são 44 PH’s), sendo o número de viadutos superior na solução 

2 (7 viadutos, enquanto que na solução 1 são 6).   

Tendo em conta que sempre que é colocada uma PH sob uma via para o atravessamento de uma linha de água, o 

risco de erosão do leito fluvial a jusante desta via aumenta, podemos distinguir, de uma forma pouco evidente, dado 

que o n.º de PH´s é idêntico, a solução 2 como sendo a solução que causa um impacte menos significativo. 

Como nas principais linhas de água o atravessamento da ferrovia é efectuado em viaduto, considera-se que o impacte 

é pouco significativo e minimizável nas diversas hipóteses de traçado, quer na fase de construção quer de exploração. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área em estudo, praticamente na sua totalidade, insere-se na área do sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado / 

Margem direita, encontrando-se a ferrovia em determinadas áreas mesmo junto à área do sistema aquífero Aluviões 

do Tejo. 

O sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado / Margem direita é um Sistema constituído por um aquífero carbonatado, 

ausente nalgumas regiões, e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas, ambos 

predominantemente confinados ou semiconfinados. A recarga faz-se por infiltração directa da precipitação e por 

drenância a partir de cursos de água superficiais. Os calcários apresentam-se, localmente, carsificados, mas em geral, 

a carsificação não é muito desenvolvida. Neste sistema existe um escoamento subterrâneo dirigido para o rio Tejo. 
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No sistema aquífero dos Aluviões do Tejo, a precipitação constitui a principal fonte de recarga e as descargas dão-se 

ao longo das principais linhas de água. O escoamento subterrâneo dá-se em direcção ao rio Tejo e, ao longo da faixa 

de aluviões modernas, até ao estuário. 

O EIA localizou, usando como fonte os Serviços Municipalizados de Santarém, 11 Captações Municipais na 

proximidade do traçado da ferrovia, no entanto o INAG possui informação de que existem 12 captações não tendo 

sido identificada a PS20 que também pertence à Câmara Municipal de Santarém e que se encontra localizada junto à 

captação PS17. 

O perímetro de protecção a estas captações foi delimitado no EIA usando o regulamento do PDM de Santarém, 

verificando-se que o traçado da ferrovia, em ambas as soluções, não intercepta o perímetro de protecção próxima das 

mesmas, nem a zona de protecção imediata, nem intermédia, delimitada num aquífero com estas características pelo 

Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de Setembro. No entanto, intercepta a zona de protecção à distância, segundo o 

regulamento do PDM, e a zona alargada, segundo o Decreto-Lei, das captações PS19, PS9, PS17 e JK7. 

As captações PS9 e JK7 são as que se encontram mais próximas do traçado da ferrovia, no entanto considera-se que 

o impacte negativo das escavações para implantação da ferrovia, sobre estas captações é pouco significativo, tendo 

em conta que o escoamento subterrâneo deste aquífero dá-se em direcção ao rio Tejo e as captações encontram-se a 

montante da ferrovia, relativamente a este rio. 

O traçado da ferrovia está a montante de todas as outras captações, relativamente ao rio Tejo, mas tendo em conta a 

distância que as mesmas se encontram deste traçado, não se prevê que o impacte negativo das escavações sobre as 

captações seja muito significativo.  

Considera-se que o impacte é bastante semelhante em ambas as soluções e que, apesar de não se preverem 

afectações directas das captações, na fase de Projecto de Execução deverão ser identificados com maior precisão os 

locais onde poderá ocorrer a intercepção do nível freático e as captações que poderão sofrer rebaixamento do nível da 

água. Especial cuidado a este nível deverá haver na escavação do túnel.  

Caso se detecte que existem captações, públicas ou privadas, que são afectadas pelo traçado da via, deverão ser 

equacionadas medidas de compensação para as mesmas.  

O traçado da ferrovia intercepta ainda, por duas vezes o adutor de Castelo de Bode da EPAL – Empresa Portuguesa 

das Águas Livres, S.A, uma vez em viaduto (V3 da solução 1 e V4 da solução 2) e outra em aterro, em zonas onde as 

duas soluções são coincidentes. Considera-se que o impacte negativo sobre este adutor é permanente e irreversível, 

mas que pode ser minimizável devendo, o Projecto de Execução ser concebido em articulação com a EPAL. 

 

Qualidade da Água 

Na área em estudo os recursos hídricos superficiais são essencialmente usados para rega, uma vez que o 

abastecimento para consumo humano é efectuado com recurso a captações de águas subterrâneas. 

As fontes de poluição existentes e que têm contribuído para a degradação da qualidade da água na bacia do rio Tejo 

são pontuais, de origem urbana e industrial, e difusas, de origem agrícola. 
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O EIA apresentou uma análise de qualidade da água suficiente, quer ao nível dos recursos hídricos superficiais, quer 

dos subterrâneos, recorrendo aos dados disponibilizados pelo INAG, I.P.. 

Considera-se que os impactes da implantação da ferrovia sobre a qualidade da água estão relacionados 

essencialmente com a fase de construção e são negativos, directos, temporários e de dimensão idêntica em ambas as 

soluções, não permitindo desta forma distinguir as soluções. 

 

Medidas de Minimização  

O EIA define um conjunto de medidas de minimização que se afiguram ajustadas, considera-se no entanto 

que estas devem sofrer alguns acertos, pelo que as medidas que devem ser adoptadas são as seguintes: 

Fase de Projecto de Execução 

• Considerar órgãos complementares de drenagem, para além das passagens hidráulicas, sempre que 

necessário; 

• Realizar um estudo hidrológico mais aprofundado de modo a precaver que as alterações no 

escoamento superficial das águas provocadas pela implantação da ferrovia são suficientes para não 

aumentar o risco de inundação nas povoações a montante do traçado (Vale de Santarém), provocado 

pelo efeito barreira da implantação da ferrovia;  

• Realizar um estudo mais aprofundado sobre as zonas de cheia afectas ao projecto, através da 

análise de outras bibliografias, tendo em conta que a implantação do projecto se situa em parte nas 

lezírias do Tejo; 

• A implantação dos pilares deve evitar a zona de talvegue ou a sua proximidade imediata e a sua 

orientação deve ser adequada para que sejam asseguradas as condições de segurança da estrutura; 

• No dimensionamento e orientação dos pilares do viaduto, deve ser dada especial atenção ao sentido 

do escoamento das linhas de água e à sua localização; 

• Os viadutos têm de abranger toda a área inundável e os pilares não podem afectar o leito ou as 

margens das linhas de água; 

• Colocar as PH’s nos locais em que se encontram as linhas de água e orienta-las de acordo com a 

orientação das linhas de água;  

• Dimensionar as PH’s e os viadutos, tendo em conta o caudal das linhas de água atravessadas para 

as condições de cheia e tendo em conta um período de pelo menos 100 anos; 

• O diâmetro mínimo adoptado para as PH’s circulares deverá ser de 1,0m, por forma a facilitar a sua 

manutenção e limpeza; 

• Quando a velocidade à saída das PH’s for superior a 1,5m/s serão colocadas bacias de dissipação na 

zona de descarga, a jusante. 
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• Identificar com maior precisão os locais onde poderá ocorrer a intercepção do nível freático e as 

captações que poderão sofrer rebaixamento do nível da água, com especial cuidado na zona de 

escavação do túnel;  

• Fazer o levantamento de campo das captações privadas existentes no local; 

• Caso se detecte que existem captações, públicas ou privadas, que são afectadas pelo traçado da via, 

equacionar medidas de compensação para as mesmas; 

• Tomar precauções na zona de implantação dos pilares para que não haja afectação do adutor de 

Castelo de Bode. 

Fase de Construção 

• Executar as medidas N.º 7, 14, 15, 16, 19, 21, 35, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 52, 53 constantes na 

Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponíveis no sítio da Internet da 

Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Cumprir escrupulosamente as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos utilizados e 

no manuseamento dos materiais de modo a evitar o derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e 

nas linhas de água; 

• Proceder à limpeza imediata das linhas de água em situações de obstrução parcial ou total; 

• Realizar os trabalhos de terraplanagens e de drenagem de forma a garantir sempre boas condições 

de escoamento evitando situações que possam contribuir para o agravamento de inundações; 

• Não afectar as infra-estruturas que se encontram nas proximidades do traçado, com as máquinas 

afectas à obra;  

•  Efectuar o mais rapidamente possível o restabelecimento das linhas de água interceptadas; 

• Construir os viadutos de forma a evitar alterações nos regimes fluviais e nos leitos de cheia, devendo 

ter-se especial cuidado para não ocorrerem derrames nas linhas de água, preservando a qualidade 

destas e das áreas de regadio; 

• Na construção dos viadutos deve haver cuidado no sentido de evitar a destruição das margens das 

linhas de água; 

• Construir as PH’s, sempre que possível, no período seco, no mais curto espaço de tempo e de modo 

a alterar ao mínimo o leito e a directriz das linhas de água; 

• Interditar em áreas de infiltração máxima e de regadio a circulação das viaturas afectas à obra; 

• Considerar um sistema de recolha de águas passíveis de serem geradas na exploração do túnel; 

• Assegurar e manter as boas condições de drenagem nos aterros e escavações 
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Fase de Exploração 

• Executar a medida N.º 53 constante na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Garantir a manutenção dos revestimentos vegetais dos taludes de escavação e de aterro em boas 

condições de forma a minimizar a erosão. Os produtos usados nesta manutenção deverão ser 

totalmente absorvidos pelas plantas de modo a evitar escorrências e consequente contaminação das 

águas subterrâneas; 

• Nos locais onde ocorra o manuseamento de óleos, como sejam as estações, deverá ser promovida a 

colecta dos óleos derramados de modo a evitar escorrências. Os mesmos deverão ser encaminhados 

para destino adequado. 

Monitorização 

Considera-se que o Plano de Monitorização apresentado no EIA se afigura correcto tendo em conta o tipo de infra-

estrutura em avaliação, a sua localização e a fase em que o Projecto se encontra, no entanto, ainda deverá ser 

acrescentado o seguinte: 

• Deverá ser efectuada uma amostragem, quer das águas superficiais quer subterrâneas, antes do início das 

obras, nos locais definidos com exactidão no Projecto de Execução; 

• monitorizar os níveis piezométricos do aquífero, antes do inicio do projecto, ao longo da sua construção e 

durante a sua exploração. 

O Programa de Monitorização deve ser revisto em função dos resultados, podendo efectuar-se ajustes em termos de 

parâmetros, periodicidade ou pontos de água a monitorizar, bem como de estudos desenvolvidos que imponham 

novos critérios. 

Conclusão 

Pelo exposto é possível concluir que, em termos globais, relativamente ao descritor recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e à qualidade da água, não há grande distinção entre as duas soluções, uma vez que: 

• atravessam as mesmas zonas de cheias; 

• atravessam as mesmas áreas de regadio; 

• encontram-se a distância idêntica das captações subterrâneas. 

Há, no entanto, uma ligeira distinção no que se refere à quantidade de material sobrante, à quantidade de material 

de empréstimo necessário e ao número de PH’s e viadutos presentes em cada solução, revelando-se a solução 2 

como a menos desfavorável no que se refere a estes parâmetros. 

 

 

5.4 QUALIDADE DO AR 

Os primeiros metros do traçado de ambas as soluções localizam-se na freguesia de Vila Chã de Ourique, no concelho 

do Cartaxo, desenvolvendo-se os restantes em oito freguesias do concelho de Santarém, na proximidade de vários 
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aglomerados/núcleos populacionais (Vale de Santarém, Casais do Reimão, Fontainhas, Casais do Mocho, Portela das 

Padeiras, Vale de Figueira, Murtinhais e outros de menor dimensão) e de algumas quintas e habitações dispersas.  

A caracterização da qualidade do ar na zona de influência do projecto baseou-se na análise das condições de 

dispersão atmosférica, no levantamento das potenciais fontes poluidoras (móveis e fixas) e na análise dos dados da 

estação de monitorização da qualidade do ar da Chamusca (estação mais próxima da área do projecto) e nos 

resultados de campanhas de avaliação da qualidade do ar, recorrendo ao método da difusão passiva.  

A circulação de veículos nas diversas vias rodoviárias localizadas na envolvente da área em estudo e as unidades 

industriais do Parque Industrial de Santarém situado na sua proximidade, constituem a principal fonte de poluentes 

atmosféricos na zona.  

Tendo por base a informação apresentada no EIA, conclui-se que a área em estudo se insere numa zona onde a 

qualidade do ar é considerada boa, registando-se apenas pontualmente algumas excedências ao poluente ozono. 

Localmente, dada a proximidade de diversos aglomerados populacionais, vias rodoviárias e de uma zona industrial, a 

qualidade do ar poderá registar pontualmente algumas situações de degradação. 

Os impactes negativos na qualidade do ar expectáveis durante a fase de construção do projecto resultarão sobretudo 

das emissões de partículas de actividades associadas à obra: desmatações e decapagens para a limpeza do terreno, 

movimentação de terras, incluindo aterros e escavações e transporte de materiais e terra. Poderão ainda verificar-se 

emissões de poluentes atmosféricos devido à operação de maquinaria e circulação de veículos pesados afectos à obra, 

especialmente em vias não pavimentadas, e emissões de partículas devido a erosão eólica do solo desmatado e 

submetido a movimentações. 

Na fase de construção foram avaliados os impactes nos receptores sensíveis localizados até cerca de 200m do eixo da 

via, tendo em consideração a sua distância ao projecto, a sua localização relativamente aos ventos dominantes e a 

sua dimensão. Foram identificados sete receptores potencialmente afectados pela solução 1 (Vale de Santarém, Casais 

do Reimão, Fontainhas, Casais do Mocho, Portela das Padeiras, Vale de Figueira e Murtinhais) e seis receptores 

afectados pela solução 2 (todos os da solução 1 exceptuando Casais do Reimão), prevendo-se que os impactes 

gerados sejam negativos, localizados, directos, temporários, dependendo a sua magnitude e significância dos factores 

referidos. 

Tendo em consideração a sua maior proximidade à área do projecto, a sua dimensão e a sua localização face aos 

ventos dominantes, prevê-se uma maior afectação dos habitantes de Fontainhas e Portela das Padeiras na solução 2, 

e uma maior afectação dos habitantes da Portela das Padeiras na solução 1, sendo expectáveis impactes de 

magnitude e significância elevados, sobretudo nos períodos mais secos e ventosos. 

Na fase de exploração são esperados impactes negativos na qualidade do ar associados à emissão de poluentes 

atmosféricos (gases e partículas) resultantes da circulação ferroviária de unidades a diesel. No entanto, tendo em 

conta que a tracção eléctrica na linha do Norte tende a aumentar relativamente à tracção a diesel não são de esperar 

impactes negativos significativos. 

O EIA considera ainda que a modernização da linha do Norte se poderá traduzir num impacte positivo indirecto, já que 

o mesmo poderá gerar um aumento do número de utilizadores que passarão a utilizar o modo ferroviário como meio 
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de transporte, induzindo assim uma diminuição do tráfego rodoviário e consequentemente uma redução da emissão 

de GEE.  

 

Impactes Cumulativos 

Dado que a construção do projecto em estudo poderá vir a coincidir temporalmente com a construção do projecto de 

modernização da Linha do Norte do Trecho imediatamente a Norte “Mato de Miranda/Entroncamento” e com a 

construção do IC10 (projecto cujo traçado percorre um corredor paralelo ao da Solução 1, entre os kms 7+100 e 

10+350) e tendo em conta a sua proximidade geográfica, os seus impactes, negativos e positivos, poderão vir a 

apresentar uma maior significância e magnitude. A coincidência temporal e geográfica com a construção do IC10 

implicará um aumento significativo das emissões de poluentes atmosféricos, sobretudo de partículas, resultantes das 

actividades associadas à obra e consequentemente uma maior afectação das populações mais próximas dos traçados 

de ambos os projectos. 

 

Medidas de Minimização 

O EIA propõe diversas medidas que visam minimizar os impactes durante a fase de construção, sobretudo as emissões 

de partículas, com as quais se concorda e que se enumeram de seguida: 

- Os estaleiros afectos à obra, da via ferroviária em causa, devem ser localizados o mais afastados possível dos 

núcleos urbanos ocorrentes na área em estudo, devendo evitar-se o seu posicionamento a Noroeste das 

povoacões, uma vez que este representa o regime predominante do vento na região; 

- As superfícies de solos sujeitas a movimentações, deverão ser previamente regadas, em especial as mais 

expostas ao vento, de modo a diminuir a emissão de partículas; 

- Devem ser tomadas medidas especiais de protecção contra a emissão de partículas durante a execução das 

obras, em especial nas zonas contíguas com actividades agrícolas e núcleos habitados. Para este efeito, nas 

zonas de trânsito devem ser utilizados camiões cisterna, os quais deverão efectuar regas periódicas, devendo 

estas ser intensificadas em épocas de calor, junto às habitações ou nos períodos de colheita de produtos 

agrícolas. Assim, caso se verifiquem estas condições deverão ser efectuadas preferencialmente regas bidiárias, 

recomendando-se nas demais condições a realização de regas diárias. 

- Nos acessos em terra que se preveja virem a ser utilizados pelos camiões da obra, deve proceder-se à 

aplicação de um polímero líquido, correntemente denominado por soil cement (ou similar), o qual agrega as 

partículas de poeira evitando que estas se elevem no ar. 

Para além das medidas referidas deverão ainda ser adoptadas para a fase de construção as medidas n.º 9, 27, 28, 29, 

30, 33, 37, 38 e 42 constantes do documento elaborado pela APA.  

 

Conclusão 

Atendendo às características do projecto em avaliação, à proximidade e localização dos receptores relativamente ao 

traçado e à sua dimensão, ambas as soluções implicam impactes negativos directos de significância e magnitude 
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média a elevada nos receptores mais expostos às emissões de partículas, apesar de os mesmos serem temporários e 

localizados. Concorda-se contudo com a avaliação efectuada no EIA, que refere que a solução 1 é ambientalmente 

menos desfavorável para o descritor qualidade do ar, por os impactes de magnitude e significância mais elevadas 

afectarem um menor número de habitações. 

Tendo em conta o tipo de actividades que estarão na origem das emissões de poluentes atmosféricos, considera-se no 

entanto que a magnitude dos impactes da fase de construção do projecto poderá ser bastante atenuada se forem 

correctamente adoptadas todas as medidas de minimização referidas. 

Na fase de exploração, face ao aumento previsto da tracção eléctrica na linha do Norte relativamente à tracção a 

diesel, não são de esperar impactes negativos significativos. Considera-se ainda que este projecto poderá trazer 

benefícios ambientais, pela transferência modal esperada de passageiros do transporte rodoviário individual e 

colectivo para o transporte ferroviário. 

 

 

5.5 RUÍDO 

A caracterização acústica das zonas potencialmente afectadas, pelas duas Soluções em estudo, foi efectuada com 

base em medições de ruído ambiente em 10 pontos receptores localizados na sua área de influência.  

De acordo com a informação apresentada no EIA, pode-se concluir que, na situação actual, os valores de Lden se 

situam entre 52 e 66 dB(A) enquanto que os de  Ln estão entre 40 e 58 dB(A), sendo que ocorrem já situações de 

incumprimento em seis dos locais avaliados e o valor de Lden coincide com o valor limite de exposição num outro. 

São referidas como principais fontes sonoras a Linha do Norte e as rodovias existentes nos locais atravessados. 

Na ausência de classificação acústica por parte dos municípios atravessados pela Linha Férrea, nomeadamente 

Santarém e Cartaxo, atendeu-se ao prescrito no ponto 3 do Art.11º do RGR, considerando-se como valores limite de 

exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente. 

Na fase de construção, a avaliação foi efectuada apenas de uma forma qualitativa. São apresentados os raios de 

influência para cada um dos equipamentos usados na construção da Linha, tendo em conta as respectivas emissões, 

concluindo-se que serão potencialmente afectados os receptores situados num raio de 250m a partir da Linha. 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes teve como base os resultados das previsões dos valores dos 

indicadores Lden e Ln, atendendo-se, para isso, ao número, tipologia e velocidade das composições que circularão na 

Linha. 

A análise foi efectuada de duas formas distintas: 

• cálculo dos valores de Lden e Ln resultantes, para o conjunto de pontos de avaliação considerados na Situação 

Actual; 

• elaboração de Mapas de Ruído. 

 

O cumprimento da legislação em vigor foi avaliado por comparação entre os valores de Lden e Ln resultantes, obtidos 

para os diferentes receptores, e os valores limites de exposição fixados para zonas não classificadas. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Outubro 2008 

 

 

 

Modernização da Linha do Norte 
Troço 1.3 Setil- Entroncamento 
Trecho Vale de Santarém/Mato Miranda  Página 22 
 

Os valores apresentados permitem concluir que, na fase de exploração da Linha, ocorrerão situações de 

incumprimento em todas as situações avaliadas, para as duas Soluções, à excepção da Quinta da Comenda localizada 

ao km 17+000. No quadro seguinte apresentam-se as situações mais gravosas em termos de impactes sobre o 

ambiente sonoro identificadas nas Soluções em estudo. 

 

 

 

Quadro 7 – Situações mais gravosas em termos de ruído ambiente nas Soluções 1 e 2 

Solução pK Localidade Lden (R) Ln (R) ∆VL 

1 
2+000 Vale de Santarém 76 68 15 

21+150 Vale de Figueira 71 63 10 

2 
2+000 Vale de Santarém 76 68 15 

20+900 Vale de Figueira 71 63 10 

Legenda: Lden(R),Ln(R) – valores de Lden e Ln resultantes; ∆VL – diferencial relativamente ao valor limite de 

exposição no período nocturno;  

 

Medidas de Minimização 

Na fase de construção, de acordo com o EIA, deverão ser adoptadas as seguintes medidas de minimização: 

• Elaborar um programa de manutenção periódica das máquinas e equipamentos para verificar as suas 

condições de funcionamento, de modo a cumprir os limites definidos no Decreto-Lei nº 221/2006 de 8 de 

Novembro (Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no 

Exterior); 

• Reduzir e controlar velocidade de circulação dos veículos pesados nas vias de acesso à obra; 

• Evitar a localização de estaleiros na proximidade de locais com utilização sensível ao ruído;  

Além destas medidas deverão ainda ser adoptadas as seguintes: 

• Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de habitações, 

ao período diurno e dias úteis; 

• Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 

residente na área envolvente, até distâncias de 250m. A informação disponibilizada deve incluir a hora de 

início as obras, o seu regime de funcionamento e duração. Em particular deverá especificar as operações 

mais ruidosas bem como o início e o final previstos. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto e os 

seus objectivos. 
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• Seleccionar os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro de forma a minimizar a 

passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis; 

• Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível; 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

• Implantação de barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra no caso de se verificarem 

impactes locais directos e quando os estaleiros fiquem situados próximo de áreas com ocupação sensível; 

 

Na fase de exploração, as medidas de minimização preconizadas incluem a colocação de barreiras acústicas para 

protecção dos receptores em incumprimento. De acordo com o referido no EIA, as medidas previstas serão suficientes 

para mitigar os impactes sobre o ambiente sonoro. 

No entanto, sem prejuízo do estudo agora apresentado, em fase de projecto de execução deverá ser efectuada uma 

avaliação mais detalhada, a qual deverá ter em conta o seguinte: 

• uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes e previstas;  

• tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às características do projecto 

de Execução, com indicação da sua eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível dos pisos superiores 

dos edifícios; 

• classificação acústica de zonas que os municípios entretanto venham a adoptar. 

 

Comparação de Alternativas 

No que respeita à comparação de alternativas, considera-se que, ao contrário do referido no EIA, atendendo à 

dimensão dos aglomerados atravessados bem como à proximidade dos receptores às Soluções em avaliação, a 

Solução 1 constitui a Solução menos desfavorável. 

 

Plano de Monitorização 

O Plano de Monitorização a desenvolver em fase de Projecto de Execução e a apresentar em RECAPE, deverá seguir 

seguintes as directrizes: 

Na fase de construção, os locais a monitorizar deverão ser seleccionados em função da proximidade à frente de obra e 

dos estaleiros.  

Na fase de exploração, os locais de amostragem a considerar deverão ter em conta os seguintes objectivos: 

• confirmar as previsões apresentadas no EIA; 

• avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas; 

• avaliar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos limites 

legais. 
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Em cada um dos locais de amostragem, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência (diurno, 

entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos parâmetros Lden, Ln. 

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios definidos 

na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de 

acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

A primeira campanha de monitorização, com entrega de relatório, deverá ser efectuada após a entrada em 

funcionamento da Linha. Após esta primeira campanha, a periodicidade da monitorização deverá ser quinquenal, 

excepto em caso de alterações a nível do número, velocidade e/ou tipologia das composições que circulam na Linha. 

Em situação de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente após a 

mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

 

Conclusão 

Tendo por base a análise efectuada conclui-se que a Solução 1 constitui a Solução menos desfavorável. Na fase de 

exploração, as medidas de minimização preconizadas incluem a colocação de barreiras acústicas para protecção dos 

receptores em incumprimento. De acordo com o referido no EIA, as medidas previstas serão suficientes para mitigar 

os impactes sobre o ambiente sonoro. 

 

 

5.6 SOLOS  

O EIA apresenta uma correcta caracterização da situação de referência, indicando as áreas das unidades pedológicas 

afectadas pelo projecto e particularmente as afectadas por cada uma das soluções. São ainda apresentadas as áreas, 

em termos de classes de capacidade de uso do solo afectadas por cada solução. 

Em termos de impactes associados à implementação do projecto, verifica-se que a ocupação física da área destinada à 

via-férrea constitui um impacte negativo, permanente e irreversível, sendo mais significativo nos solos que 

apresentam maior potencial agrícola. 

Na fase de construção os impactes estão relacionados com a degradação temporária dos solos, nomeadamente com 

as acções de movimentação de terras (execução de aterros e escavações), a construção dos acessos temporários à 

obra, e na zona de localização dos estaleiros, sendo temporários e reversíveis. 

Em termos de comparação de alternativas verifica-se que a solução 1 afecta uma menor área de solos com melhores 

capacidades de uso agrícola, maioritariamente integrados no regime da Reserva Agrícola Nacional, pelo que considera-

se ser esta a solução mais vantajosa no que diz respeito ao presente factor ambiental. 

 

Medidas de Minimização 

Tendo em conta o tipo de acções que estão previstas para a fase de construção, considera-se que a magnitude dos 

impactes nesta fase do projecto será atenuada ser forem adoptadas as seguintes medidas de minimização: 
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- reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, logo após o terminar dos movimentos de terras, em 

particular nos taludes de escavação e aterro;  

- após a conclusão dos movimentos de terras, os solos das áreas afectas à circulação de veículos e máquinas, 

devem ser limpos e efectuada uma escarificação, de forma a recuperarem as suas características naturais; 

- reposição do coberto vegetal o mais rapidamente possível, de forma a reduzir a exposição dos solos aos 

processos erosivos; 

- os caminhos de acesso à obra, devem ser restringidos aos solos de menor capacidade de uso, evitando os 

solos de maior produtividade, com uso agrícola, florestal ou com valor natural incluídos na RAN e na REN; 

- restringir ou evitar a circulação de veículos e máquinas pesadas nas zonas laterais à área ocupada pela via 

ferroviária, em especial nas áreas integradas na RAN e na REN; 

- o manuseamento de óleos usados durante a fase de construção e a manutenção de máquinas, devem ser 

realizadas com as devidas precauções de modo a evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem a 

contaminação dos solos. Estas acções deverão ser realizadas numa área do estaleiro especificamente 

concebida para este efeito, impermeabilizada e limitada, para poder reter qualquer derrame; 

- executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 49 e 

50.  

 

 

5.7 USO DO SOLO 

O EIA identifica e caracteriza correctamente as diferentes classes de uso do solo presentes na área afectada pelo 

projecto, apresentando valores em termos de área (ha) e de percentagem, referentes às duas soluções de traçado, 

permitindo dessa forma uma comparação de alternativas. 

São assim afectados pelo projecto as seguintes classes de uso do solo: áreas industriais, áreas urbanas, caminho-de-

ferro, culturas anuais, estradas, floresta de produção, olival, sobreiro, vegetação arbustiva vegetação rasteira/sem 

vegetação, vegetação ribeirinha, e vinha. 

Em termos de afectação destaca-se que as classes de uso actual do solo apresentam para a: 

- Solução 1, culturas anuais 51,63%, olival 14,37% e sobreiro 10,25%; 

- Solução 2 culturas anuais 56,99% olival 11.55% e sobreiro 8,29%. 

 Os principais impactes decorrem da implantação da via férrea, nomeadamente com a alteração dos usos actualmente 

existentes, verificando-se que na área ocupada pela via a alteração de usos será definitiva e irreversível, não podendo 

os impactes identificados ser minimizados. 

Nas restantes áreas que serão utilizadas como apoio à obra, nomeadamente acessos temporários, zonas de estaleiros, 

zonas de empréstimo e depósito de terras, serão passíveis de recuperação, podendo voltar, após a conclusão da obra, 

a possuir as mesmas características que antes. Assim, durante a fase de construção, as acções de obra representam 
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impactes directos sobre a ocupação do solo, ocorrendo alteração das classes existentes, mas serão temporários e 

reversíveis. 

 Relativamente à comparação de alternativas, é apresentado no EIA uma análise atribuindo a cada classe de uso de 

solo um factor de valorização em função da sua importância e que foi associado à área afectada. Desta forma são 

calculados os impactes negativos em termos de magnitude, sendo que as classes de uso do solo consideradas mais 

importantes serão as áreas urbanas e áreas industriais, bem como a classe sobreiro, seguida das classes agrícolas 

com uma menor importância. 

Concorda-se com a avaliação efectuada no EIA, a qual, através da citada metodologia obteve resultados que 

comprovam que as diferentes soluções apresentam pequenas diferenças na afectação de classes de uso do solo de 

maior importância, verificando-se, contudo, que a solução 2 é mais favorável para o factor ambiental uso do solo, por 

afectar menor área de sobreiro. 

Tendo sido solicitado parecer à DGRF e à DRAPLVT, apenas foi recebido o parecer da DGRF e que consta no anexo II 

do presente parecer.  

Segundo a DGRF, das manchas com ocupação florestal, são de destacar as ocupadas com sobreiros, quer dispersos 

quer em povoamentos. 

Para além da indicação da legislação florestal, cujo cumprimento deverá ser assegurado, a DGRF refere, ainda, que 

“nas linhas de água ou ao longo das valas que possam ter que ser intervencionadas, deverão, se possível, ser 

preservadas ou repostas, após as obras, as espécies ripícolas como os salgueiros, choupos e freixos” 

 

Medidas de Minimização 

 Para minimizar os impactes previstos para a fase de construção o EIA propõe diversas medidas, com as quais se 

concorda e que se enumeram de seguida:   

- as operações de obra deverão ser restritas à área estritamente necessária, limitando a extensão das 

afectações; 

- deverá ser previamente definida a rede de acessos e caminhos a utilizar entre os estaleiros e os locais de 

obras, como forma de restringir ao máximo a circulação de maquinaria nas áreas envolventes aos locais de 

obras, evitando a compactação do solo, nas áreas periféricas à obra; 

- deverá ser implementado, logo desde o inicio das obras e instalação do parque de máquinas, um programa de 

controlo adequado de vazamento de óleos e lubrificantes nas zonas de implantação dos estaleiros. As 

mudanças de óleos queimados não devem ocorrer no local ou, a ocorrer, devem existir tanques amovíveis, 

para a sua recepção. A esses óleos deve de ser dado um destino final adequado, conforme está estipulado na 

legislação nacional em vigor sobre esta matéria, impedindo descargas no solo ou sobre linhas de água; 

- após a desocupação dos locais de estaleiro, deverá promover-se a reposição dessas zonas ao seu estado 

anterior, por meios de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra vegetal 

e da implementação de um plano de recuperação paisagística; 
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- restringir as operações de reabastecimento e manutenção de máquinas a áreas próprias nos estaleiros, por 

forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de derrames no solo. Caso não seja tecnicamente viável, estas 

operações devem ser conduzidas com especial atenção e com recurso a bacias de contenção; 

- as áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, e de acesso à obra deverão constar do 

projecto de integração paisagística para que, depois de terminada a obra, sejam objecto de recuperação; 

- as operações de desmatação das áreas ocupadas com as classes de uso do solo “Olival” e “Sobreiro” só 

poderão iniciar-se após a obtenção das respectivas licenças de abate, junto dos organismos públicos 

responsáveis e de acordo com a legislação aplicável; 

- por forma a compensar as áreas de abate, deve ser considerado o transplante de elementos arbóreos mais 

relevantes para as rotundas afectas aos restabelecimentos previstos e estação de Santarém.      

- executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 7, 9, 21, 22, 23, 50 e 51. 

 

 

5.8 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

A área de estudo corresponde a um corredor de 400 m de largura centrado no eixo de cada uma das alternativas 

propostas e inclui um total de 1245 ha, não se encontrando no interior (nem na proximidade) de nenhuma área 

sensível para a conservação da natureza. 

Na lista de espécies identificadas o EIA distingue quatro tipos de ocorrências: as confirmadas durante o trabalho de 

campo para a área do projecto; as confirmadas para a área do projecto através da bibliografia e as potenciais na zona 

envolvente à área do projecto. 

É de salientar que o trabalho de prospecção no terreno decorreu durante o mês de Fevereiro, o que impossibilitou a 

confirmação da existência, no terreno, de grande parte das espécies referidas na bibliografia. 

Flora 

Das espécies confirmadas para o local apenas uma está incluída na legislação específica de conservação da 

natureza (DL nº 140/99 de 24 de Abril alterado pelo DL nº 49/2005 de 24 de Fevereiro): a glibardeira (Ruscus 

aculeatus) – incluída no anexo B-V. 

É de salientar ainda a presença de sobreiro (Quercus suber) e de oliveira (Olea europaea var. europaea), duas 

espécies com legislação associada específica no que diz respeito ao abate e actividades de gestão. 

Biótopos 

O EIA apresenta uma carta de biótopos com sete tipologias, donde se destaca, pela sua representatividade na área 

de estudo, as áreas agrícolas (72%) e, pelo seu interesse ecológico, os matos e o montado. 

O biótopo de matos ocupa 1,5 ha e 1,84 ha (solução 1 e 2), o que corresponde a 1,5% e 1,92% da área ocupada 

pelo projecto; e apresenta, segundo o EIA, características compatíveis com o habitat natural de interesse 

comunitário 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (incluído no Anexo B-I do DL nº 49/2005). 
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O biótopo de montado ocupa 10,24 ha e 7,95 ha (solução 1 e 2), o que corresponde a 10,25% e 8,29% da área 

ocupada pelo projecto; Este biótopo corresponde às manchas de sobreiro presentes no local, e apresenta 

características compatíveis com o habitat natural de interesse comunitário 6310 – Montados de Quercus spp. de 

folha perene (incluído no Anexo B-I do DL nº 49/2005). 

Relativamente à qualidade ecológica dos habitats acima referidos, o EIA considera que é muito visível a presença 

antrópica com a uma grande componente agrícola e agro-pecuária, o que limita a presença de espécies 

importantes do ponto de vista conservacionista. Não obstante, classifica os biótopos de “matos” e “montados”, 

através da aplicação de um índice de sensibilidade ecológica, como os mais importantes. 

Fauna 

A caracterização das comunidades faunísticas da área de estudo incidiu sobre quatro grupos de vertebrados 

terrestres: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Das espécies cuja ocorrência foi confirmada destacam-se as seguintes: 

- Rã verde (Rana perezi), incluída no Anexo B-V do DL nº 49/2005, mas não ameaçada em Portugal. 

- Garça branca pequena (Egretta garzetta), incluída no Anexo A-I do DL nº 49/2005, mas não ameaçada em 

Portugal. 

- Rouxinol-do-mato (Cercotrichas galactotes), incluído no Anexo II da Convenção de Berna e com o estatuto de 

“quase ameaçado” em Portugal continental. 

- Coelho bravo (Oryctolagus cuniculus), com o estatuto de “quase ameaçado” em Portugal continental. 

Das espécies cuja ocorrência é potencial na zona envolvente à área do projecto, destacam-se as seguintes: 

A rã de focinho pontiagudo (Discoglossus galganoi), lagartixa de dedos denteados (Acanthodactylus erythrurus), 

lagartixa do mato ibérica (Psammodromus hispanicus), víbora cornuda (Vipera latastei), peneireiro cinzento 

(Elanus caeruleus), cuco rabilongo (Clamator glandarius), noitibó de nuca vermelha (Caprimulgus rufficolis), 

andorinhão real (Apus melba), corvo (Corvus corax), morcego rato grande (Myotis myoyis), morcego de peluche 

(Miniopterus schreibersii). 

Todas estas espécies são protegidas por legislação comunitária e/ou internacional (DL nº 49/2005 e Convenção de 

Berna) e possuem o estatuto de “quase ameaçado” ou “vulnerável” em Portugal continental. 

Relativamente à importância dos biótopos acima referidos para as espécies de fauna, e tendo em conta factores 

como a disponibilidade alimentar, de abrigos e de locais de reprodução, o EIA considera-a elevada no caso dos 

montados e média elevada no caso dos matos e das áreas agrícolas. 

Quanto aos impactes, apresenta-se no quadro abaixo a respectiva avaliação: 
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Quadro 8 – Impactes Ambientais – Componente Biológica 

Impacte Fase de 
ocorrência 

Características do Impacte Comentários 

Destruição do 
coberto 
vegetal e dos 
habitats 
naturais 

Construção - negativo  
- magnitude correspondente 

às áreas afectadas. O EIA 
considera-a média no caso 
do “montado” e reduzida no 
caso dos “matos”. 

- significância correspondente 
ao tipo de áreas afectados. 
No caso dos “matos” e 
“montado” o EIA considera-
a elevada. 

- permanente e irreversível 
nos locais intervencionados 
de forma definitiva; 

As zonas de matos e montados são os 
biótopos mais importantes na área analisada, 
com a presença, não só de espécies 
indicadoras de correspondência a habitats 
naturais protegidos pelo DL 49/2005, mas 
também pelo seu papel estruturante como 
refúgios de biodiversidade. Acresce que o 
montado é um habitat de recuperação 
extremamente difícil. 
As espécies animais mais sensíveis e as 
dotadas de menor mobilidade podem ser 
altamente prejudicadas, principalmente se os 
habitats destruídos corresponderem às suas 
zonas preferenciais de reprodução, 
alimentação e abrigo. 
As zonas de matos são as mais sensíveis para 
a maioria dos répteis, sendo que os mamíferos 
e aves dependem mais dos matos, montados e 
zonas agrícolas. 
A solução 2 afecta menor área de montado em 
cerca de 2% e maior área de matos em cerca 
de 0,4%. 

Degradação do 
coberto 
vegetal 

Construção - negativo 
- média magnitude 
- média significância 
- temporário  
- reversível 

As superfícies de terreno que são desmatadas 
mas que não serão afectadas directamente 
pelo projecto ficam com características muito 
diferentes do que eram anteriormente, apenas 
sendo colonizáveis por espécies pioneiras, 
verificando-se o aparecimento de comunidades 
muito distintas das originais, com menor valor 
conservacionista. 

Alterações 
fisiológicas no 
coberto 
vegetal 

Construção - negativo 
- reduzida magnitude 
- reduzida significância 
- temporário  
- reversível 

A acção das poeiras e dos escapes das 
viaturas podem provocar uma diminuição da 
taxa fotossintética e níveis de toxicidade 
relevantes, sobretudo ao nível das espécies 
mais sensíveis. 

Alteração das 
linhas de água 

Construção - negativo 
- reduzida magnitude 
- reduzida significância 
- permanente  
- irreversível 

Os aterros e escavações podem provocar o 
seccionamento das linhas de água e modificar 
o regime hídrico dos cursos de água, alterando 
a disponibilidade hídrica local e a jusante. Esta 
situação repercute-se a nível da vegetação, 
podendo deteriorar o seu estado fisiológico. 
Esta afectação está muito minimizada em 
função dos viadutos previstos. 

Eventual 
contaminação 
dos cursos de 
água e solos 

Construção - negativo 
- magnitude reduzida 
- significância reduzida 
- permanente 
- irreversível 

Este impacte pode fazer-se sentir a grande 
distância devido a à grande capacidade de 
transporte dos poluentes para jusante. As 
espécies mais ligadas a este meio podem ser 
prejudicadas pela diminuição da sua qualidade. 

Perturbação 
das espécies 
animais 
 

Construção - negativo 
- magnitude média  
- significância média/elevada  
- temporário 
- reversível 

O comportamento dos animais pode alterar-se, 
sendo mais grave se houver perturbação de 
locais de reprodução, alimentação ou abrigo. 
Este impacte deve-se essencialmente ao 
aumento da presença humana (trabalhadores), 
ao elevado nível de ruído que está 
normalmente associado a uma obra desta 
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envergadura e ao efeito barreira causado. 
A perturbação pode ser especialmente 
negativa se ocorrer durante a época de 
reprodução, sendo as espécies mais afectadas 
as aves de rapina. 
Os mamíferos de maior porte são bastante 
sensíveis à perturbação. 

Efeito de 
barreira  
 

Exploração - negativo 
- magnitude reduzida 
- significância reduzida 
- permanente 
- irreversível 

O projecto funcionará como barreira à 
passagem da fauna e contribuirá para a 
fragmentação dos habitats atravessados, 
diminuindo o seu valor ecológico. Este impacte 
pode provocar o isolamento genético de 
populações de espécies não voadoras. 
O EIA considera que os principais corredores 
ecológicos da região são transpostos em 
viaduto, o que minimiza o efeito barreira. 

Aumento da 
mortalidade da 
fauna por 
atropelamento 
 

Exploração - negativo 
- magnitude média 
- significância média 
- permanente 
- irreversível 

 

 

Dos impactes acima referidos salienta-se a destruição dos biótopos mais sensíveis - as áreas de “montado” e 

“mato”, que apresentam características compatíveis com habitats naturais de interesse comunitário (incluídos no 

Anexo B-I do DL nº 49/2005). Este impacte é caracterizado pelo EIA como permanente, irreversível e de 

significância elevada, já que as zonas de matos e montados são os biótopos com maior sensibilidade ecológica na 

área analisada e têm um papel estruturante como refúgios de biodiversidade (a este propósito o EIA refere que as 

zonas de matos são as mais sensíveis para a maioria dos répteis, sendo que os mamíferos e aves dependem 

maioritariamente dos matos, montados e zonas agrícolas). 

As espécies animais mais sensíveis e as dotadas de menor mobilidade podem ser altamente prejudicadas, 

principalmente se os habitats destruídos corresponderem às suas zonas preferenciais de reprodução, alimentação 

e abrigo. 

Importa também referir que o montado é um habitat de recuperação extremamente difícil. 

Decorrente da destruição dos biótopos referidos, ocorrerá uma diminuição da diversidade faunística, sendo de 

salientar que o EIA refere a ocorrência potencial, na zona envolvente à área do projecto, de espécies protegidas 

pela legislação comunitária e internacional, algumas das quais com o estatuto de conservação “vulnerável”. 

Embora bastante semelhantes em termos de afectação dos valores biológicos, é de referir que a solução 2 afecta 

menor área de montado (em cerca de 2%) e maior área de matos (em cerca de 0,4%). 

 

Impactes cumulativos 

O EIA refere o projecto rodoviário do IC10 – Nó com a EN114/Nó de Santarém e o projecto ferroviário do trecho da 

linha do Norte sujeito a modernização entre Mato de Miranda e o Entroncamento, imediatamente seguinte ao projecto 

em análise, onde se verificam impactes com as características acima mencionadas. São identificados como 

cumulativos os seguintes impactes:  
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- Diminuição da área ocupada com vegetação natural, sendo de salientar as áreas de “montado” e “mato”, que 

apresentam características compatíveis com habitats naturais de interesse comunitário. 

- Diminuição da diversidade faunística resultante do aumento da presença humana. É de salientar, como já 

referido, que o EIA refere a ocorrência potencial, na zona envolvente à área do projecto, de espécies 

protegidas pela legislação comunitária e internacional, algumas das quais com o estatuto de conservação de 

“vulnerável”. 

- Aumento do efeito barreira com perda de diversidade genética de populações de espécies de reduzida 

mobilidade, apesar de, segundo o EIA serem mantidos os principais corredores ecológicos da região. 

 

 

 

Medidas de Minimização 

Projecto de Execução 

O Projecto de Execução deverá garantir a existência de zonas onde seja promovida a passagem de animais entre os 

dois lados da plataforma ferroviária, impedindo a passagem na própria ferrovia. As passagens de animais poderão ser 

efectuadas através da adaptação de passagens hidráulicas e de passagens agrícolas e deverão ser sempre no sentido 

da renaturalização da passagem, criando um corredor de vegetação para limitar a inibição de utilização por parte dos 

animais, evitando igualmente a obstrução da passagem. Para a adaptação ter sucesso é necessário considerar os 

seguintes factores: 

� Dimensões: as passagens a adaptar deverão ter as necessárias dimensões para ser utilizadas pela fauna 

de vertebrados terrestres presente na área de implementação do projecto, não devendo ser inferiores a 

1,00m de diâmetro (passagens circulares) ou 1,00mx1,00m de abertura (passagens de secção 

quadrangular) (não se aplica às passagens agrícolas e inferiores). 

� Tipo de substracto: de forma a minimizar a artificialidade da passagem, o substracto da passagem 

deverá ser natural, composto por pedras com calibre reduzido, mas não tão reduzido que sejam 

arrastadas pela passagem de água (não se aplica às passagens agrícolas e inferiores). 

� Passadiço lateral seco: na adaptação de uma passagem hidráulica pode incluir-se a instalação de um 

passadiço que, em épocas de maior pluviosidade e em que não seja possível o atravessamento pelos 

animais de menores dimensões, possibilite este atravessamento. 

� Localização da passagem: a localização da passagem hidráulica em relação à linha de água e em relação 

à via é determinante para o potencial de utilização pelos animais. 

- Os Projecto de Execução deverá prever a existência de mecanismos que impeçam, ou pelo menos dificultem, a 

circulação de animais na via e que simultaneamente os direccionem para os locais de passagem, como 

vedações de rede, com as seguintes características: 

� Malha progressiva, com a mais estreita mais próximo do solo, não devendo exceder os 2,5 cm na vertical 

e os 15 cm na horizontal; 

� Altura constante de, pelo menos, 1,5 metros; 
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� Adaptada ao perfil do terreno, devendo ser enterrada a uma profundidade de 30cm; 

As medidas acima elencadas deverão ser definidas e detalhadas no âmbito do Projecto de Execução, devendo a 

respectiva pormenorização ser apresentada no RECAPE. 

 

Fase de Construção 

- Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 23 e 48  

- Evitar a construção de vias acessórias à obra que atravessem cursos de água, especialmente com vegetação 

ribeirinha desenvolvida. Se for estritamente necessário uma construção deste tipo, e sempre que a largura 

entre margens do curso de água seja superior a 2 metros, deve ser construída uma ponte para a sua 

travessia, sem recurso a manilha. 

- Impedir derrame no meio aquático de areias, terras ou sólidos em suspensão devido aos movimentos de 

terras. 

- Não colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas similares em árvores e arbustos. 

- Não deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações. 

- Sempre que possível, e em especial nas zonas sensíveis da área de estudo, durante o período seco, deve ser 

regado o coberto vegetal marginal aos principais percursos utilizados na construção, com o objectivo de 

reduzir as poeiras sobre a vegetação. 

- Evitar ou limitar, na máxima extensão possível, as afectações nos sistemas naturais de drenagem e de 

captação de água, devendo ter-se em especial atenção os poços e tanques (mesmo que abandonados), uma 

vez que são bastante utilizados pelos anfíbios, especialmente para reprodução. 

- No caso de ser necessário o uso de explosivos, e com o objectivo de não perturbar a hibernação, procriação e 

nidificação da fauna, deverá ser evitado o seu uso na época primaveril e de reprodução (Março a Agosto). 

Fase de Exploração 

- Evitar o derrame sobre o solo de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias potencialmente tóxicas; 

- Impedir os derrames no meio aquático de quaisquer substâncias poluentes, bem como de areia, terra ou 

sólidos em suspensão; 

- Efectuar a manutenção da vegetação plantada no âmbito do enquadramento paisagístico do projecto assim 

como proceder à sua substituição sempre que se for degradando. Deverão ser sempre utilizadas espécies da 

flora local. 

- Manter a integridade da vedação utilizada de limite da ferrovia de forma a garantir a impermeabilidade da 

mesma e impedir a circulação de animais sobre a plataforma. 

- Proceder a operações de limpeza periódica dos órgãos de drenagem transversal de modo a garantir a sua 

desobstrução e manter o seu potencial de utilização pelos animais, minimizando o efeito barreira originado 

pela ferrovia. 
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Directrizes para a elaboração do Plano de Monitorização 

Deverão ser monitorizadas as manchas de biótopos de maior sensibilidade como sejam as zonas ocupadas por 

montados e as zonas de matos mediterrânicos, na sua componente florística e faunística. 

Biótopos e Flora 

Por forma a garantir uma colecção de dados razoável e que possibilitem a determinação de tendências evolutivas 

das diferentes manchas a monitorar, bem como o efeito da ferrovia sobre estas, será importante a definição inicial 

do seu estado ecológico e a posterior comparação com outras mais afastadas, do mesmo habitat, servindo como 

referência. A monitorização deverá, deste modo, ser dividida em duas fases: prévia à fase de construção e durante 

a fase de exploração da via. 

O tipo de dados a recolher em cada local de amostragem possibilita o seguimento da evolução do estado ecológico 

das manchas de habitats classificados e a detecção de efeitos da ferrovia sobre as manchas mais próximas desta. 

No que concerne à metodologia de recolha da informação, esta deverá ser cientificamente válida, podendo ser 

utilizado o método dos quadrats ou uma sua variação. Deverá ser igualmente considerada a necessidade de em 

cada mancha amostrada, serem realizadas réplicas suficientes para obter uma imagem fidedigna do objecto 

amostrado, eliminando a probabilidade de ocorrência de amostras atípicas que induzam conclusões erradas na 

interpretação dos dados recolhidos. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Fauna 

As metodologias de amostragem a implementar deverão ser direccionadas para os diferentes grupos, considerando 

factores biológicos e ecológicos inerentes a cada grupo ou a cada espécie nalguns casos. 

Por forma a determinar o real efeito da ferrovia nas comunidades faunísticas, a metodologia a adoptar deve 

contemplar a realização de uma campanha prévia que possibilite a definição de um elenco específico ocorrente 

anteriormente à implementação do projecto, devendo igualmente ser implementada a monitorização durante a 

fase de obra, por forma a acompanhar as comunidades-alvo e verificar os impactes decorrentes desta fase. 

 

Anfíbios 

Considerando as características e preferências ecológicas deste grupo, os locais a amostrar deverão incluir habitats 

ribeirinhos, bem como charcas e reservatórios ou seja, zonas onde a probabilidade de presença de animais deste 

grupo seja elevada. 

Os métodos de recolha de dados a definir poderão consistir (entre outros) na observação directa dos animais 

através de transectos nos habitats susceptíveis (incluindo levantamento de pedras), no varrimento de planos de 

água com camaroeiro para captura e identificação visual ou no registo de vocalizações das espécies. 
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No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março - Junho) e outro durante o Outono (Setembro - Dezembro). 

Répteis 

Tal como o grupo anterior, as preferências ecológicas deste grupo deverão ser consideradas na definição das 

metodologias de recolha e análise de dados. 

Os métodos de recolha de dados a definir poderão consistir (entre outros) na observação directa dos animais 

através de transectos nos habitats susceptíveis (incluindo levantamento de pedras) ou na utilização de armadilhas. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Maio) e outro durante o Verão (Julho — Setembro) 

 

Aves 

Tratando-se do grupo mais abundante e diversificado da fauna portuguesa e, por conseguinte, da área de 

implantação do traçado, a metodologia a definir para a monitorização deste grupo deverá ter esses factores em 

consideração, bem como o elevado leque de habitats utilizados por estas espécies. Assim sendo, a amostragem 

deverá compreender todos os diferentes habitats presentes na envolvente da área de implementação, definindo 

uma metodologia de recolha de dados que maximize o resultados em função do esforço de amostragem. As 

observações pontuais (visuais e, auditivas) sem limite de raio poderão ser uma das metodologias a seguir, dado 

que possibilitam registos em mais do que uma mancha, minimizando o esforço de amostragem. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

Mamíferos 

A definição de uma metodologia de amostragem deste grupo deverá ter em consideração as preferências 

ecológicas das espécies alvo e constrangimentos inerentes à sua biologia. 

Enquanto que a realização de transectos para observação de vestígios (pegadas, dejectos, tocas) resulta para a 

quase totalidade das espécies-alvo, no caso particular dos micromamiferos a realização de armadilhagem em 

habitats propícios adjacentes à ferrovia pode apresentar uma maior probabilidade de sucesso. 

Considerando o leque de habitats potencialmente utilizados pelas espécies-alvo, os locais a amostrar deverão 

incidir sobre o maior leque possível de habitats da envolvente à ferrovia, com especial incidência nas áreas de 

matos e montado. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Passagens Hidráulicas Adaptadas para a Fauna 

A monitorização da implementação das passagens hidráulicas adaptadas para a fauna em fase de obra deve ser 

realizada através da verificação do cumprimento das definições de projecto no que concerne à localização, 

dimensões e realização das acções de adaptação. Esta verificação pode consistir no registo visual da evolução dos 
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trabalhos e da adequação das acções ao definido no projecto. Refira-se que, em função da fase actual do projecto, 

não foram definidas estas estruturas, devendo este aspecto constar do projecto de execução. 

Durante a fase de exploração, a metodologia de monitorização deverá consistir na determinação da utilização das 

passagens (passagens hidráulicas) por parte dos animais. 

Esta metodologia pode implicar a utilização de pó de pedra em ambas as entradas da passagem registando os 

rastos dos animais que as utilizem ou outro tipo de método de registo de passagem (e.g. a utilização de câmaras 

fotográficas accionadas por movimento na passagem). 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Mortalidade da Fauna por Atropelamento/Colisão e Integridade da Vedação 

A metodologia a empregar para monitorar os efeitos da ferrovia nos vertebrados que a atravessam deverá ser 

semelhante à utilizada por Marques (1994) no estudo sobre os vertebrados mortos por atropelamento na EN 118 

(Seminário sobre a Avaliação de Impacte Ambiental de Projectos Rodoviários, Espinho). 

A metodologia acima referida indica que a ferrovia deve ser percorrida em determinados troços em que se preveja 

ocorrer um maior potencial faunístico, sendo as amostragens realizadas por duas pessoas. Os vertebrados 

encontrados mortos na via-férrea, assim como numa faixa marginal para ambos os lados da via serão 

considerados mortos por atropelamento ou colisão. Com o recurso a uma check-list será registado o local da morte 

do animal (com um erro de 100 metros) e o lado da via em que se encontra. Os cadáveres deverão ser retirados 

de modo a evitar a contabilização múltipla. 

Deverão ser igualmente registados o estado de decomposição dos indivíduos bem como os biótopos existentes no 

local dos dois lados da via. 

No que concerne à verificação da integridade da vedação, os locais a amostrar deverão ser coincidentes com as 

zonas em que se preveja um maior potencial faunístico, devendo ser registadas as ocorrências de situações 

anómalas na vedação, como sejam aberturas ou derrubes que inviabilizem a sua função de impermeabilização 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Periodicidade na Fase de Exploração 

As amostragens deverão ter uma base anual nos primeiros cinco anos de exploração da via (com início no primeiro 

ano de exploração), passando a ser realizadas de cinco em cinco anos, caso se verifique o estabelecimento de um 

equilíbrio ecológico. Enquanto não se verificar o estabelecimento do referido equilíbrio, as amostragens 

continuarão a ser realizadas anualmente. 

A recolha do número de indivíduos modos por atropelamento na ferrovia será realizada em dois períodos 

(Primavera e Outono), devendo a informação resultante ser descriminada pelos responsáveis pela monitorização. 
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No caso da monitorização da utilização das passagens de fauna e outros restabelecimentos adaptados, em função 

das metodologias tradicionalmente utilizadas neste tipo de monitorização, sugere-se um mínimo de sete dias 

consecutivos por mês ao longo do período Primavera/Verão, o que resulta em sete períodos de amostragem 

correspondentes aos meses de Março a Setembro (inclusive). 

 

Conclusão 

Verifica-se que o projecto induzirá impactes negativos sobre a componente ecológica da área em questão. 

Independentemente da solução que venha a ser seleccionada, verificar-se-ão transformações ao nível dos habitats e 

das suas componentes florísticas e faunísticas. 

Relativamente aos impactes residuais, apenas a área ocupada efectivamente pelo projecto em análise é alterada de 

forma definitiva e irreversível, não podendo os impactes identificados ser minimizados.  

Salienta-se a destruição dos biótopos mais sensíveis - as áreas de “montado” e “mato”, que apresentam características 

compatíveis com habitats naturais de interesse comunitário (incluídos no Anexo B-I do DL nº 49/2005), sendo este 

impacte caracterizado pelo EIA como permanente, irreversível e de significância elevada. 

Decorrente da destruição dos biótopos referidos, ocorrerá uma diminuição da diversidade faunística, sendo de 

sublinhar que o EIA refere a ocorrência potencial, na zona envolvente à área do projecto, de espécies protegidas pela 

legislação comunitária e internacional, algumas das quais com o estatuto de conservação “vulnerável”. 

No que diz respeito especificamente ao efeito barreira, apesar da implantação de medidas de minimização específicas 

de manutenção da conectividade entre ambos os lados da ferrovia e de, segundo o EIA, o projecto atravessar os 

principais corredores ecológicos em ponte, a estrutura física da ferrovia constitui um obstáculo à dispersão natural de 

indivíduos e à manutenção de potenciais territórios populacionais de algumas espécies, podendo provocar o seu 

isolamento genético. Para além disso o projecto contribuirá para a fragmentação dos habitats atravessados, 

diminuindo o seu valor ecológico. 

Os resultados apresentados no EIA indicam que a solução menos desfavorável, relativamente a este factor ambiental, 

é a solução 2, fundamentalmente pela menor expressão que a afectação de sobreiros tem nesta solução. 

A aprovação do projecto deverá ser condicionada ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e 

Plano de Monitorização acima referidos, havendo também lugar à obtenção de autorização de abate dos sobreiros e 

oliveiras existentes na área do projecto.  

 

 

5.9 SÓCIO-ECONOMIA  

As soluções em estudo desenvolvem os primeiros 500m na freguesia de Vila Chã de Ourique, município do Cartaxo e o 

restante traçado em diversas freguesias do município de Santarém, atravessando predominantemente áreas agrícolas 

e agro-florestais (o projecto ocupa cerca de 96 ha, dos quais 55ha estão ocupados com culturas anuais, 11ha com 

olival e 5ha com montado de sobro). Os traçados interferem com o perímetro urbano de Santarém, com vários 

aglomerados/núcleos populacionais, de dimensão variável (Vale de Santarém, Casais do Reimão, Fontainhas, Casais 
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do Mocho, Portela das Padeiras, Vale de Figueira, Murtinhais e outros de menor dimensão), quintas e edificações 

dispersas, passando próximo da área industrial de Santarém. 

 

Quanto aos impactes negativos são expectáveis os seguintes: 

• Expropriações e desalojamentos   

Afectação de áreas produtivas: A solução 1 afecta menor área de solos com elevada capacidade agrícola mas a 

solução 2 afecta menor área de olival e de montado. Segundo informação do promotor, obtida na visita à área 

em estudo, os silos e a fábrica de torneados em Vale de Figueira não serão afectados directamente pelo projecto, 

mas foi avançada a possibilidade de afectação de um restaurante na proximidade da ponte de Asseca por um 

restabelecimento de caminho local. Este restabelecimento afecta directamente uma habitação pelo que deveria 

ser estudada uma solução alternativa para minimizar os impactes. 

Dado que as soluções de traçado atravessam predominantemente áreas produtivas agrícolas  e 

agro-pecuárias, as afectações fazem-se sentir de forma muito significativa em algumas 

explorações devido à subtracção de áreas de cultivo e de pastos,  ao corte de parcelas e de 

acessibilidades, bem como a interferências com pivots de rega e com outros equipamentos de apoio 

às actividades desenvolvidas.  

Embora tenha que ocorrer inevitavelmente a afectação de propriedades agrícolas e o significado da 

afectação tenha que ser avaliado caso a caso, no âmbito do processo de 

expropriação/ indemnização,  pois depende do modo como se processa a intercessão da 

propriedade (extrema da propriedade ou atravessamento), da capacidade dos solos e dos usos 

actuais interferidos, deverá em fase de projecto de execução, procurar-se que a solução de traçado 

salvaguarde ao máximo a integridade ou a viabilidade das áreas produtivas interferidas. 

No que se refere ao efeito barreira, tendo em conta que, para além do impacte visual, o problema 

coloca-se principalmente ao nível das ligações transversais,  pese embora esteja prevista a 

reposição das acessibilidades seccionadas, deverá em fase de Projecto de Execução proceder-se à 

optimização da acessibilidade às propriedades e a observância da garantia de acessibilidade a todas 

as parcelas agrícolas, em função do conhecimento dos seus limites, o que poderá implicar a 

necessidade de eventuais novos restabelecimentos ou a construção de caminhos paralelos. 

Afectação directa e indirecta de habitações/equipamentos - custos individuais avultados, rupturas nas redes 

sociais:. Solução 1 afecta 29 habitações e passa a menos de 50 m de outras 19 e a S2 afecta 33 Habitações e 27 

ficam a menos de 50m do traçado; afectação de 1 escola, na Portela das Padeiras, cuja desactivação já está 

prevista. 

• Alterações nos padrões de mobilidade e constrangimentos no tráfego: Intercepção de vias - na Solução serão 

construídos 11300m de restabelecimentos (2EN) e na Solução2 10850m (1 EN e 2 Vu). Constrangimentos na 

circulação rodoviária, especialmente graves no caso da afectação de estradas nacionais (EN), e ferroviária 

(interdição da circulação numa das vias) durante a realização dos trabalhos. 
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• Alterações marcadas na qualidade ambiental, com eventuais consequências negativas ao nível da saúde: aumento 

de poeiras, vibrações, ruído, risco e degradação da paisagem, na fase de construção; aumento dos níveis de 

tráfego e de ruído, na fase de exploração. Impactes significativos para quem reside e trabalha a menos de 50 m 

do traçado. 

São também expectáveis os seguintes impactes positivos: 

• Criação de oportunidades de emprego e dinamização da economia local (procura de alojamento e consumo de 

bens) durante a fase de construção;  

• melhoria da acessibilidade ferroviária (redução do tempo de percurso, aumento da capacidade, da fiabilidade do 

serviço e da segurança); 

• melhoria da acessibilidade e funcionalidade da estação de Santarém, que disporá de uma localização mais 

favorável em relação à cidade e às novas áreas de expansão urbana, pólos industriais e de logística,  na fase de 

exploração.  

A alteração do traçado proporciona também novas oportunidades de ordenamento e desenvolvimento do território na 

envolvente de Santarém. 

 

Impactes cumulativos 

Os impactes do projecto (negativos e positivos) poderão vir a ter uma maior magnitude e significância socio-

económica com a concretização de outros projectos ferroviários e rodoviários previstos considerando a sua 

proximidade geográfica ou coincidência em termos temporais, nomeadamente a construção do IC10 que se 

desenvolve ao longo da Solução 1 entre o km 6+300 e o km 10+400, que incrementará as interferências em C. 

Reimão, Fontainhas e C. Mocho. 

 

Medidas de Minimização (para a fase de construção) 

- Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 51 e 52. 

- Na fase prévia à obra deverá ser realizada uma campanha de levantamento de patologias existentes nos 

imóveis localizados nas zonas mais próximas do traçado a construir 

- Deverá ser elaborado um plano de circulação para os veículos afectos à obra, visando minimizar a 

interferência com áreas urbanas, de lazer e de culto das populações 

- Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a circulação rodoviária 

e pedonal que garanta a menor perturbação possível em termos de mobilidade da população 

- Deverá divulgar-se, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as alterações na 

circulação rodoviária e pedonal e, se necessário, a relocalização de paragens de transportes públicos 

- A afectação de serviços (água, luz, gás..) deverá ser comunicada à população com a devida antecedência 
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- Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações, a vigorar durante 

as obras 

- Deverão ser reparados, atempadamente, todos os danos associados às actividades de obra 

- Antes da entrada em funcionamento da linha-férrea deverão estar adequadamente restabelecidas as ligações 

interceptadas. 

- Caso as obras do projecto ocorram em simultâneo com a construção de outros grandes projectos de infra-

estruturas na área em estudo, nomeadamente do novo troço do IC10, deverá haver um faseamento adequado 

e articulado dos trabalhos, de modo a evitar efeitos cumulativos insustentáveis, do ponto de vista sócio-

económico e ambiental. 

 

Conclusão 

Considera-se que ambas as soluções implicam impactes negativos de elevada significância, directos, permanentes e 

irreversíveis pela afectação directa de numerosas habitações, explorações agrícolas e florestais, equipamentos e 

instalações de apoio agrícola.  

Independentemente da alternativa, considera-se que haverá danos directos a nível social-económico para os 

proprietários que estão sujeitos a desalojamentos e expropriações e indirectos ao nível da saúde e bem-estar 

psicológico para a população que vive ou trabalha na proximidade do traçado (necessidade de adaptação face à 

alteração das condições existentes), bem como os custos provocados pelo aumento dos tempos de viagem, devido a 

congestionamentos de tráfego e das distâncias a percorrer pela intercepção de acessibilidades existentes, sendo 

contudo alguns deles de carácter temporário. 

Considera-se, todavia, a Solução 1 ligeiramente menos desfavorável, por afectar menor número de habitações e 

apresentar um maior distanciamento médio a habitações e actividades situadas ao longo do traçado. (É de salientar 

que a solução 2, embora tenha sido estudada para minimizar as interferências do traçado em C.Reimão/Fontainhas, 

provoca, na verdade, maior número de afectações de habitações e maior efeito de barreira cortando a povoação de 

Fontainhas ao meio). 

A aprovação do projecto deverá ser condicionado ao cumprimento das medidas acima referidas e devendo em 

projecto de execução: 

- proceder-se à optimização do traçado tendo em vista salvaguardar ao máximo a integridade ou a viabilidade 

das áreas produtivas interferidas; 

- proceder-se à optimização da acessibilidade às propriedades e a observância da garantia de acessibilidade a 

todas as parcelas agrícolas, em função do conhecimento dos seus limites, o que poderá implicar a necessidade 

de eventuais novos restabelecimentos ou a construção de caminhos paralelos. 

- equacionar o ajustamento do traçado de alguns restabelecimentos de modo a evitar a afectação directa de 

habitações e de outras ocupações sensíveis, sempre que possível 

- considerar a opção de restituição do caminho existente ao pk 1+147 ou a implementação de outra solução 

concertada com os proprietários dos armazéns a que dá acesso 
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- As passagens Superiores de Peões previstas para substituição das passagens de nível deverão ser projectadas 

e dotadas de meios capazes de facilitar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

5.10 PAISAGEM 

A apreciação do descritor paisagem não foi efectuada em tempo útil de poder ser integrada no presente parecer. 

Não obstante, a CA considera como medida geral que em fase de Projecto de Execução deverá ser elaborado o 

Projecto de Integração Paisagística (PIP) por forma a minimizar os impactes negativos da obra e assegurar a 

integração da via férrea na paisagem. O PIP deverá prever a recuperação e integração paisagísticas de todas as áreas 

intervencionadas, incluindo locais de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, etc. 

 

 

5.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Caracterização da Situação de Referência 

 
Ordenamento do Território 

a) As duas soluções em avaliação percorrem o mesmo traçado até próximo do Km 6+500, ocupando Espaço Florestal 

– Área Florestal de Protecção – Mata de Protecção até ao km 0+500 (município do Cartaxo). A obra desenvolve-se 

sobre o actual canal da via-férrea até próximo do km 4+000, atravessando de seguida, em Viaduto uma mancha de 

Espaços Agro-florestais integrados na RAN, fazendo depois o restante percurso sobre Espaços Florestais. Está previsto 

um restabelecimento (1) que abrange Espaços Agro-florestais. 

b) Entre as proximidades do Km 6+500 e as proximidades do Km 10+600 o projecto apresenta duas soluções: 

Solução 1  

Abrange maioritariamente Espaços Agro-florestais e atravessa uma mancha de Espaços Agro-florestais integrados na 

RAN. Quando o troço entra no perímetro urbano de Santarém o projecto começa por desenvolver-se dentro do 

corredor de Espaços Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-estruturas e termina atravessando uma 

mancha de Espaços Habitacionais de Média Densidade. 

Os 4 restabelecimentos previstos abrangem Espaços Agro-florestais integrados e não integrados na RAN (2 e 3) e 

Espaços Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-Estruturas e Espaços Verdes de Enquadramento (4 e 5). 

Solução 2 

Abrange Espaços Agro-florestais no município do Cartaxo. Quando o troço entra no perímetro urbano de Santarém 

atravessa Espaços Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-estruturas, Espaços Verdes de Enquadramento 

(duas das três manchas são atravessadas em viaduto) e uma mancha significativa de Espaços Habitacionais de Baixa 

Densidade.  

Os 4 restabelecimentos previstos abrangem Espaços Agro-Florestais integrados e não integrados na RAN (2), Espaços 

Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-Estruturas e Espaços Verdes de Enquadramento (3), Espaços 

Habitacionais de Baixa Densidade (4) e Espaços Verdes de Enquadramento (4). 
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c) A partir aproximadamente do Km 10+600 e até ao final o projecto apresenta apenas uma solução, localizando-se 

esta no interior do perímetro urbano de Santarém até ao Km 14+100. 

(Uma vez que não existe uma diferença significativa entre os Km das duas soluções, opta-se por referir o valor 

intermédio das duas soluções - ex: Sol.1 Km 10 +500 e Sol.2 Km 10+700 – opta-se por referir ao Km 10+600). 

- Sensivelmente entre o Km 10+ 600 e o Km 11+ 400 o projecto desenvolve-se em viaduto atravessando 

Espaços Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-Estruturas, Espaços Verdes de Enquadramento e 

o extremo de um Espaço Industrial (inserido na área afecta ao PP da Zona Industrial de Santarém - em 

revisão - onde, segundo o EIA não existem equipamentos ou infra-estruturas). 

- A partir do Km 11+400 até ao Km 14+000 o projecto continua a desenvolver-se no interior do perímetro 

urbano de Santarém atravessando uma extensa mancha de Espaços Verdes Urbanos, no interior da qual está 

prevista a nova Estação de Santarém, atravessa em túnel um Espaço Habitacional de Baixa Densidade e uma 

Área Urbana Consolidada, depois volta à superfície num Espaço Habitacional de Baixa Densidade e termina o 

atravessamento do perímetro urbano sobre uma mancha de Espaço Habitacional de Média Densidade fazendo 

cerca de 750 m em viaduto. 

Neste troço e para efeitos de ligação da estação de Santarém à rede viária está prevista a construção de 4 

rotundas e 6 caminhos municipais. Estas vias fazem a ligação à área a sul da via-férrea (interior da cidade) e a 

área a norte da via-férrea incluindo a ligação ao futuro IC 10. O restabelecimento previsto (6) abrange Espaço 

Habitacional de Média Densidade. 

- A partir do Km 14+000 até ao Km 19+000 o projecto desenvolve-se sempre sobre Espaços Agro-florestais 

integrados e não integrados na RAN. Para atravessamento de campos agrícolas e linhas de água estão 

previstos 3 viadutos. Os restabelecimentos previstos abrangem Espaço Agro-florestal integrado na RAN (7 e 

9), Espaço Agro-florestal (8) e Espaços Agro-florestais integrados e não integrados na RAN (10). 

- Entre o Km 19+000 e o Km 22+500 a nova via-férrea segue a linha actual. Neste troço, ao Km 21+600 

localiza-se o apeadeiro de Vale Figueira que será objecto de remodelação, estando ainda previstos 3 

restabelecimentos (11,12 e 13) que abrangem Espaços Agro-florestais integrados e não integrados na RAN. 

- A partir do Km 22+500 até ao final a nova via é contígua, a nascente, à linha actual apresentando um traçado 

com menos curvas. Neste troço está previsto 1 restabelecimento (14) que parece não abranger novos espaços 

tratando-se apenas da criação de uma passagem superior da linha – férrea que liga à estrada existente. 

 

Condicionantes legais 

O projecto interfere com REN (áreas abrangidas pelas cheias, áreas ameaçadas pelas cheias, leitos de cursos de água 

e áreas de máxima infiltração), RAN, domínio público hídrico, montado de sobro, com o perímetro de protecção (à 

distância) de captações de água municipal e atravessa o canal aductor de Castelo de Bode, bem como um conjunto 

vasto de vias. 
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No troço em que o projecto apresenta duas soluções, a solução 2 colide com maiores áreas de RAN e REN uma vez 

que a partir do Km 8+900 desenvolve-se ao longo do Ribeiro das Fontainhas que está classificada como REN sendo 

que as respectivas margens também integradas na REN (áreas abrangidas pelas cheias) integram ainda a RAN. 

Importa salientar que a Estação de Santarém se localiza sobre dois cursos de água REN e respectivas margens 

classificadas como áreas de máxima infiltração.  

Por sua vez ao Km 16+000 existe uma linha de água REN que é atravessada pela linha-férrea sem contudo estar 

previsto o seu atravessamento em viaduto ou a construção de um pontão hidráulico. 

Relativamente às áreas totais de ocupação de REN e RAN por cada uma das soluções o EIA apresenta os seguintes 

valores:  

- Solução 1: RAN = 35,28ha; REN =22,02ha 

- Solução 2: RAN = 39,38ha; REN = 25,24ha 

 

• Análise de Impactes 

Ordenamento do Território 

PDM do Cartaxo 

Segundo o regulamento do PDM do Cartaxo nas Áreas Florestais de Protecção não é permitida a edificação (excepto 

para instalações de vigilância e combate a incêndios), uma vez que estas estabelecem um continuum naturale que 

assegura a salvaguarda do património genético, a defesa da valorização dos recursos hídricos e a redução dos riscos 

de erosão do solo e de incêndio. 

Neste âmbito o EIA salienta o facto do projecto localizar-se no interior da faixa de servidão da via-férrea actual, 

fundamento que se considera relevante, designadamente porque a eventual afectação das áreas marginais à linha 

actual faz-se sobre solos que à presente data não podem ter ocupação silvícola, e que à partida já não integram o 

referido continuum naturale. 

Assim, e porque se considera que a obra em causa consiste na remodelação e ampliação de uma edificação existente 

e não numa edificação nova, considera-se que o PDM do Cartaxo não obsta à concretização do projecto em questão. 

 

PDM de Santarém 

Verifica-se que nos troços em que está prevista uma única solução, os quais se localizam em grande parte fora do 

perímetro urbano de Santarém, o projecto insere-se em Espaços Agro-florestais incluídos e não incluídos na RAN, e 

que de acordo com o regulamento do PDM, nos Espaços Florestais é admissível a construção de infra-estruturas. 

Para além daqueles espaços o projecto abrange ainda Espaços Verdes Urbanos de Integração Paisagística de Infra-

estruturas, Espaços Verdes de Enquadramento, Espaços Habitacionais de Média Densidade e Espaços Habitacionais de 

Baixa Densidade e atravessa em viaduto o extremo de um Espaço Industrial e em túnel uma Área Urbana 

Consolidada. A regulamentação aplicável a estas classes/categorias de espaço não obsta à realização do projecto. 

Também o PP da Zona Industrial de Santarém não obsta à realização do projecto. 
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Considerando, no entanto, que no interior do perímetro urbano de Santarém o projecto apresenta duas soluções 

alternativas, importa avaliar a que se mostra mais adequada face à malha urbana existente e à estratégia de 

ordenamento preconizada no PDM em vigor. Assim, entende-se que relativamente ao Ordenamento do Território a 

Solução 1 comporta impactes menos significativos do que a Solução 2, porque: 

- tem uma localização mais periférica face à ocupação existente; 

- desenvolve-se paralelamente ao traçado previsto para o IC 10 donde se assegura a lógica de concentração 

deste tipo de infra-estruturas; 

- a segunda metade do troço em questão desenvolve-se dentro do corredor definido na planta de ordenamento 

da Cidade como Espaço Verde para Enquadramento Paisagístico de Infra-estruturas Viárias Previstas; 

- a Solução 2 atravessa, embora numa área pouco ocupada, o aglomerado urbano de Parede Ancorada 

comprometendo o Espaço Urbano de Baixa Densidade; 

- a Solução 2 atravessa uma extensa mancha de Espaço Verde de Enquadramento dentro da qual se desenvolve 

o ribeiro das Fontainhas (classificado como REN) comprometendo o aproveitamento deste espaço 

nomeadamente para actividades de recreio e lazer. 

 

Condicionantes Legais 

Relativamente ao domínio hídrico, é de salientar o facto do projecto prever a retirada de um troço considerável da 

linha-férrea actual da zona inundável do Tejo. 

Muito embora não exista uma diferença muito significativa entre as duas soluções relativamente à afectação do 

domínio hídrico, verifica-se que na fase de construção a Solução 2 exercerá alguma pressão sobre o ribeiro das 

Fontainhas na medida em que o atravessa duas vezes. 

Salienta-se também que está prevista a construção de pontões hidráulicos e/ou viadutos para atravessamento dos 

principias leitos de cursos de água abrangendo, na generalidade, as respectivas margens, (incluindo o caso do 

atravessamento do Ribeiro das Fontainhas (REN) pela Solução 2 ao Km 9+5000 e da linha de água REN que se 

localiza ao Km 16+000 (nas duas soluções)). 

O projecto interfere ainda com áreas significativas de RAN e REN (leitos de cursos de água, áreas de máxima 

infiltração e áreas ameaçadas pelas cheias) procurando minimizar a afectação das mesmas através da construção de 

viadutos.  

Relativamente ao troço para o qual estão previstas duas soluções, verifica-se que a Solução 1 apresenta impactes 

menos significativos, uma vez que na metade Norte deste troço a Solução 2 desenvolve-se ao longo de uma mancha 

de RAN que é pontualmente coincidente com uma mancha de REN (leito de curso de água e respectivas margens 

classificadas como áreas de máxima infiltração). Da análise efectuada, considera-se assim, que a Solução 1 será 

menos desfavorável do que a solução 2. De referir que o Estudo também defende a Solução 1 considerando que é 

mais vantajosa em termos ambientais nomeadamente porque abrange menos áreas de REN e RAN e, no que tem que 

ver com o ordenamento do território, porque atravessa uma área com menor densidade de ocupação habitacional. 
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Importa salientar que a localização definida para a Estação de Santarém recai sobre parte de uma mancha de RAN 

que é também REN por força da presença de duas linhas de água (REN) cujas margens estão classificadas como áreas 

de máxima infiltração. As duas linhas de água localizam-se na cabeceira da bacia hidrográfica de um afluente do 

ribeiro das Fontainhas. Assim, considera-se que deve ser minimizada a afectação das linhas de água existentes no 

local, garantindo a preservação do leito do curso de água e o escoamento natural das águas imediatamente a jusante 

da área ocupada. 

Relativamente às ligações viárias previstas a norte da Estação foi posta em causa a necessidade da criação de duas 

ligações ao IC 10, quando, aparentemente, uma seria suficiente. Note-se que ambas interferem com áreas de REN e 

RAN sendo que a ligação mais a norte desenvolve-se sobre Espaços Verdes Urbanos. Neste sentido foi questionado o 

proponente, que centrou a sua justificação na conveniência de permitir o acesso do tráfego que vem de norte 

(variante em construção à EN3) à futura estação de Santarém sem ter que passar pelo nó da Rua Ó (onde existe 

tráfego bastante significativo), a partir do qual está prevista uma outra ligação à estação, que será utilizada pelo 

tráfego que vem da A1, da zona industrial e da zona sul/poente da cidade. Considera-se que a justificação 

apresentada dá resposta à dúvida então colocada. 
 

A sul da Estação, questionou-se também a necessidade da ligação à zona industrial a poente, dado que esta ligação é 

assegurada mais a sul. Também neste caso, foi questionado o proponente no sentido de esclarecer a necessidade 

dessa ligação. A resposta apresentada centra-se na melhoria das acessibilidades à zona industrial e no facto de parte 

da via em questão (incluindo a travessia da Rua Ó) já estar construída. Tendo-se confirmado aquele facto e 

verificando-se, portanto, a existência de uma via que não pode ser optimizada, porque não está concluída, e ainda 

porque o que falta construir são apenas cerca de 500 metros de via, considera-se aceitável a justificação apresentada. 

Entende-se, ainda, de relevar a importância que assumem no presente projecto os restabelecimentos viários. Importa 

neste âmbito ter presente que a localização prevista para a linha-férrea vai criar um efeito barreira entre a sede de 

concelho e o restante território concelhio. Neste sentido torna-se fundamental garantir que são mantidas as ligações 

viárias entre a Cidade de Santarém e os demais aglomerados urbanos do concelho bem como com os lugares de 

menor dimensão. 

Assim, entendeu-se questionar o proponente sobre se os restabelecimentos propostos são suficientes para assegurar 

as acessibilidades (mobilidade) desejadas, ao que o proponente respondeu que o desenho da rede viária foi 

concertado de forma próxima com a Câmara Municipal de Santarém, de modo a permitir encaminhar os fluxos de 

tráfego previsíveis na transição dos espaços e a canalizar de forma fluida os diferentes tráfegos, consoante as suas 

origem/destino. 

O proponente referiu também que toda a rede viária actual será mantida e complementada com novas ligações para 

os principais eixos viários que servem a cidade e o concelho, e que os restabelecimentos ao longo do traçado foram 

concebidos tendo em vista proceder à reposição das ligações, nos caminhos cortados, sem desvios desnecessários e 

de forma compatível com o traçado ferroviário. 

Por outro lado considera-se que nos casos em que os restabelecimentos não utilizam na íntegra os caminhos e 

estradas existentes, os troços que deixam de desempenhar a respectiva função devem ser, tanto quanto possível, 

renaturalizados. 
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Medidas de Minimização 

O EIA define um conjunto de medidas de minimização que se afiguram ajustadas entendendo-se contudo que 

merecem alguns acertos, pelo que as medidas que se considera ser de adoptar são as seguintes: 

Fase de construção 

- executar as medidas 7, 21 e 22 constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente; 

- Nas áreas de máxima infiltração inseridas em REN devem evitar-se as acções e os usos que inibam a 

infiltração das águas e/ou possam contaminar os solos e consequentemente as águas subterrâneas. 

- Uma vez que a Estação de Santarém se localiza em área de REN, deve ser minimizada a afectação das linhas 

de água existentes no local, garantindo a preservação do leito do curso de água e o escoamento natural das 

águas imediatamente a jusante da área ocupada. 

- Evitar a circulação de veículos e máquinas pesadas nas zonas laterais à área ocupada pela via ferroviária, em 

especial nas áreas integradas na RAN e na REN, salientando as áreas em que se verifica a sobreposição de 

ambas, nomeadamente: 

� Solução 1: pk 0+465/1+100, pk 1+400/2+349, pk 1+100/1+400, pk 3+646/5+879, pk 

12+400/12+546, pk 14+300/14+800, pk 15+030/15+121, pk 15+843/16+146, pk 17+357/17+509, pk 

17+600/17+885, pk 25+418/25+726, pk 25+838/26+057; 

� Solução 2: pk 0+4651+100, pk 1+100/1+400, pk 1+400/2+349, pk 3+646/5+879, pk 9+659/10+290, 

pk 12+131/12+300, pk 14+058/14+600, pk 14+794/14+885, pk 15+607/15+910, pk 17+122/17+272, 

pk 17+367/17+650, pk 25+200/25+481, pk 25+600/25+821. 

- Proceder à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e implantação de um sistema 

de drenagem eficaz nos aterros e escavações, durante a fase de construção, evitando condições de inundação 

nesse período. 

- Antes da entrada em funcionamento da ferrovia devem restabelecer-se todas as estradas e os caminhos 

agrícolas que forem interceptados, devolvendo-lhes as características iniciais. 

- No que diz respeito aos locais de depósito de terras sobrantes, considera-se que deverão ser procuradas áreas 

de exploração de inertes abandonadas, ou outras similares a requerer recuperação paisagística. Se esta acção 

se verificar impossível, as áreas de depósito ou de empréstimo devem ser indicadas pelos municípios ou por 

outro organismo competente, tendo em atenção as condicionantes e o ordenamento do PDM, procurando 

sempre minimizar a área a afectar. Depois de criados, os depósitos devem ser objecto de uma recuperação 

paisagística, como forma de minimização do seu impacte sobre a envolvente.  

- As áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, e de acesso à obra deverão constar do 

projecto de integração paisagística para que, depois de terminada a obra, sejam objecto de recuperação; 

- Devem ser definidas as ligações alternativas provisórias nos locais de intersecção das estradas/caminhos 

movimentados e núcleos populacionais. 
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-  Os troços dos caminhos e estradas que venham a ser substituídos através dos restabelecimentos propostos e 

que deixem de desempenhar a respectiva função devem ser alvo de renaturalização (retirar o piso (seja ele 

qual for), descompactar, nivelar e promover o desenvolvimento da vegetação ecologicamente adequada à 

envolvente) 

 

Conclusão 

Face à análise efectuada a CA considera que a Solução 1 é a que se apresenta menos desfavorável. Entende-se, 

contudo, ser de condicionar a aprovação do projecto à adopção das medidas de minimização acima referidas. 

 

5.12 PATRIMÓNIO 

Dos trabalhos arqueológicos de caracterização efectuados para este EIA, resultou a identificação na área de estudo de 

um total de 29 ocorrências patrimoniais das quais, para avaliação de impactes, foram consideradas as que se 

localizam, para cada uma das soluções, dentro de um corredor de 400m.  

O EIA apresenta como importante lacuna não ter considerado - e avaliado - como ocorrência patrimonial a Estação de 

Passageiros de Santarém, que eventualmente será desactivada, nem o Espaço Museológico de Santarém que também 

aí se encontra. 

No corredor da Solução 1 identificaram-se as ocorrências n.º 1, Ponte da Vala, ponte de dois arcos, com o valor 

patrimonial médio e n.º 4, Vala da Asseca, sítio que remontará ao paleolítico, apresentando artefactos líticos mas que 

também apresenta cerâmica à qual foi atribuído o valor patrimonial médio. 

Relativamente à Solução 2 foram igualmente identificadas, além da n.º 19, Quintinha, eventual estação paleolítica 

com um valor patrimonial médio, as ocorrências n.º 1, Ponte da Vala e n.º 4, Vala da Asseca.  

O EIA estabelece uma distinção entre a área de incidência directa (directamente afectada pela execução do projecto) 

até 40m do eixo da via e a área de incidência indirecta (corredor de 400m centrado no eixo das soluções), 

considerando que durante a fase de construção são passíveis de gerar impactes negativos directos sobre o património 

a circulação de maquinaria, a instalação de estaleiros, a abertura de acesso à obra e outros trabalhos associados como 

as desmatações, escavações e terraplanagens. Refere ainda os eventuais previsíveis impactes durante a fase de 

exploração. 

 

Foram somente identificadas três ocorrências afectadas pelas soluções em avaliação. Ambas afectam de forma directa 

e ampla a ocorrência n.º 4 e de forma indirecta a ocorrência n.º 1 (encontra-se a 149m do eixo da via), mas só a 

Solução 2 afecta de forma indirecta a ocorrência n.º 19 (encontra-se a 94m do eixo da via).  

 

Assim na avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas na área de incidência do projecto, constata-se o 

seguinte: 

a) os impactes sobre a ocorrência n.º 1, Ponte da Vala, são idênticos nas Soluções 1 e 2, situando-se a mesma 

149m do eixo da via; 
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b) no caso da ocorrência n.º 4, Vala da Asseca, o impacte esperado será resultante de um restabelecimento 

viário, situando-se relativamente à Solução 1 a 1,60m e na Solução 2, a 1,22m da mesma via; 

c) a ocorrência n.º 19, Quintinha, só será afectada pela Solução 2, situando-se a 94m do eixo da via. 

 

Não se considera correcta a avaliação de impactes pela Solução 1 efectuada pelo EIA relativamente à ocorrência n.º 4, 

que deveria ser similar à efectuada quanto aos impactes da Solução 2, dada a diferença de somente 38 cm existente 

entre as duas. Neste caso e para a Solução 1, o impacte é directo, de magnitude elevada, de probabilidade certa, 

muito significativo, permanente e irreversível. 

 

Tendo em consideração o número de ocorrências identificadas, destacando-se às afectadas directamente em cada 

uma das soluções, avalia-se globalmente os impactes como sendo muito aproximados. No entanto, e dado o menor 

número de ocorrências afectadas directa e indirectamente pela Solução n.º 1, considera-se, no que concerne a este 

descritor, ser esta a Solução ambientalmente menos impactante. 

 

O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização gerais para a fase de elaboração do RECAPE e na fase de 

construção que são globalmente as adequadas, no entanto e no que concerne às medidas específicas, as mesmas 

deveram sofrer algumas rectificações na sua natureza e faseamento dos trabalhos, nomeadamente no que concerne 

às sondagens manuais de diagnóstico a executar na ocorrência patrimonial n.º 4 que deverão ser executadas ainda na 

fase de elaboração do projecto de execução e na delimitação de uma área de protecção superior a 10m em redor da 

ocorrência patrimonial n.º 1, bem como a interdição de circulação de pessoas e máquinas afectas à obra. 

 

Da análise efectuada considera-se que deverão ser tidas em conta as seguintes condicionantes e medidas de 

minimização: 

 

Condicionantes à DIA: 

a) As medidas de minimização específicas para a fase de obra referentes ao Património deverão ser incluídas no 

caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para 

efeitos da construção do projecto; 

b) A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, acessos à obra, manchas de empréstimo e de depósito, 

com a implantação dos elementos patrimoniais identificados deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra; 

 

Estudos a efectuar em fase de Projecto de Execução e a apresentar em RECAPE 

c) Proceder à prospecção sistemática do corredor seleccionado numa faixa de 400m centrado sobre o eixo da via; 

d) Proceder à execução de sondagens manuais de diagnóstico ainda na fase de elaboração do projecto de 

execução na ocorrência patrimonial n.º 4, Vala da Asseca; 

e) Para os sítios detectados no corredor, dever-se-á, nesta fase, proceder a ajustes ao projecto ou à ripagem do 

traçado de forma a evitar a sua afectação pela via ferra ou pela reposição de estradas ou caminhos; 

f) Caso não seja possível determinar o valor patrimonial das ocorrências detectadas dever-se-á, ainda nesta fase, 

efectuar sondagens de diagnóstico; 
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Projecto de Execução 

g) Proceder a acertos do traçado de modo a procurar compatibilizar o projecto com os vestígios que possam ser 

detectados no decurso das sondagens arqueológicas de diagnóstico realizadas;  

h) Quando por razões técnicas e ambientais não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais do 

traçado ou de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um elemento 

patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Neste caso deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar 

directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 

fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral; 

  

Medidas de Minimização para fase Prévia à Obra 

i) Realizar uma prospecção arqueológica sistemática de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

j) Após a desmatação deverá ser efectuada a prospecção arqueológica sistemática das áreas com visibilidade 

reduzida ou nula de forma a colmatar as lacunas de conhecimento; 

 

Medidas de Minimização para fase de construção 

k) Sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais a menos de 100m da frente de obra, de modo a 

evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto à obra; 

l) Caso se verifique a existências de ocorrências patrimoniais a menos de 50m, estas deverão ser vedadas com 

recurso a painéis; 

m) Delimitação de uma área de protecção de 50m em redor da ocorrência patrimonial n.º 1, Ponte da Vala, de 

modo a interditar a sua passagem por maquinaria afecta à obra e evitar igualmente a travessia de pessoal 

envolvido nos trabalhos de construção; 

n) O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e directo por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as acções inerentes à realização do projecto não sejam 

sequenciais mas simultâneas; 

 

5.13 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Segundo o EIA será na fase de construção que se verifica a maior produção de resíduos decorrentes da execução do 

projecto. A produção dos resíduos está relacionada essencialmente com demolições de infra-estruturas que se 

encontrem na faixa de expropriação, operações de desmatação dos terrenos e gestão dos estaleiros. 

 

O EIA identificou os impactes associados a cada uma das alternativas tendo concluído que a solução 1 é a que se 

apresenta menos desfavorável em termos de resíduos, essencialmente tendo em conta o maior número de habitações 

a demolir e o maior volume de terras sobrantes a levar a depósito associados à solução 2. 

 

É de referir, no entanto, que apesar do balanço de terras ser menos favorável à Solução 2, a Solução 1 apresenta um 

maior volume de material rejeitado (909.000m3 na Solução 1 contra 865.800m3 na solução2), isto é, material 
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escavado que não tem condições para ser reutilizado no projecto. Assim, nesta perspectiva, considera-se que a 

Solução 1 é menos favorável do que a Solução 2. 

 

Não obstante o acima referido, considera-se que os quantitativos apresentados no EIA deverão ser entendidos como 

indicadores, não constituindo a gestão de resíduos factor de decisão para a selecção de traçados. 

 

Como medida geral a aplicar na fase de obra, o EIA preconiza a elaboração e implementação de um Plano de Gestão 

de Resíduos gerados nos estaleiros e frentes de obra e que deverá integrar o Caderno de Encargos. 

 

O Plano de gestão de resíduos gerados na fase de obra deverá ser desenvolvido na fase seguinte de Projecto de 

Execução, considerando-se adequadas as directrizes apresentadas no EIA para a sua elaboração. 

 

De igual modo, para a fase de exploração, deverá também ser desenvolvido um plano de gestão de resíduos, no 

âmbito do qual deverão ser definidos os requisitos e os procedimentos que assegurem a correcta gestão dos resíduos 

gerados nessa fase. 

 

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. 

Assim e no que diz respeito aos resíduos de construção e demolição a respectiva gestão deverá processar-se em 

consonância com as disposições do diploma legal acima referido. 

 

5.14 VIBRAÇÕES  

Não obstante a falta de capacidade técnica da CA para validação da avaliação efectuada no EIA no que se refere aos 

impactes no âmbito das vibrações, conforme referido no ponto 3 deste Parecer, a CA considera, que em fase de 

Projecto de Execução, deverá ser efectuada uma avaliação rigorosa dos impactes vibráticos, em todas as situações 

existentes e previstas e consequentemente definidas as correspondentes medidas de minimização. 

 

 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES CONSIDERADAS 

O resultado da avaliação efectuada pela CA, em termos da análise comparativa entre as soluções de traçados 

consideradas no EIA, encontra-se sistematizado  no quadro abaixo: 
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Quadro 9 – Análise comparativa de alternativas 

FACTORES AMBIENTAIS 
Opção menos 
desfavorável OBSERVAÇÕES 

Geomorfologia Factor não avaliado –  Ver ponto 5.2 do presente parecer 
Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Solução 2 Em termos globais não há grande distinção entre as duas 
soluções, uma vez que atravessam as mesmas zonas de cheias, 
atravessam as mesmas áreas de regadio, encontram-se a 
distância idêntica das captações subterrâneas. Há, no entanto, 
uma ligeira distinção no que se refere à quantidade de material 
sobrante, à quantidade de material de empréstimo necessário e 
ao número de PH’s e viadutos presentes em cada solução, 
revelando-se a solução 2 como a menos desfavorável no que se 
refere a estes parâmetros. 

Qualidade do Ar Solução 1 Por os impactes de magnitude e significância mais elevadas 
afectarem, na solução 1, um menor número de habitações 

Ruído Solução 1 Atendendo à dimensão dos aglomerados atravessados bem como 
à proximidade dos receptores às Soluções em avaliação, a Solução 
1 constitui a Solução menos desfavorável. 

Solos Solução 1 A solução 1 afecta uma menor área de solos com melhores 
capacidades de uso agrícola, maioritariamente integrados no 
regime da Reserva Agrícola Nacional 

Uso do Solo Solução 2 As soluções apresentam pequenas diferenças, no entanto, a 
solução 2 afecta menor área de sobreiro. 

Sistemas Ecológicos Solução 2 Embora bastante semelhantes, verifica-se que a solução 2 afecta 
menor área de montado (em cerca de 2%) e maior área de matos 
(em cerca de 0,4%). 

Paisagem Factor não avaliado –  Ver ponto 5.10 do presente parecer 
Socioeconomia Solução 1 A Solução 1 é ligeiramente menos desfavorável, por afectar menor 

número de habitações e apresentar um maior distanciamento 
médio a habitações e actividades situadas ao longo do traçado. 

Património Solução 1 Dado o número de ocorrências afectadas em cada uma das 
soluções, considera-se que os impactes são muito aproximados, 
no entanto, a Solução 1 apresenta menor número de ocorrências 
afectadas directa e indirectamente. 

Ordenamento do Território e 
condicionantes legais 

Solução 1 • tem uma localização mais periférica face à ocupação existente; 
• desenvolve-se paralelamente ao traçado previsto para o IC 10 

donde se assegura a lógica de concentração deste tipo de infra-
estruturas; 

• a segunda metade do troço em questão desenvolve-se dentro 
do corredor definido na planta de ordenamento da Cidade como 
Espaço Verde para Enquadramento Paisagístico de Infra-
estruturas Viárias Previstas; 

• a Solução 2 atravessa, embora numa área pouco ocupada, o 
aglomerado urbano de Parede Ancorada comprometendo o 
Espaço Urbano de Baixa Densidade; 

a Solução 2 atravessa uma extensa mancha de Espaço Verde de 
Enquadramento dentro da qual se desenvolve o ribeiro das 
Fontainhas (classificado como REN) comprometendo o 
aproveitamento deste espaço nomeadamente para actividades de 
recreio e lazer. 

Vibrações Factor não avaliado (ver ponto 3 do presente parecer) 
 

Da análise do quadro acima resulta que o traçado menos desfavorável corresponde à Solução 1, apesar de se 
verificar que para vários dos factores ambientais avaliados as diferenças não são significativas. 
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7. DESACTIVAÇÃO DO TRECHO ENTRE VALE DE SANTARÉM E A ESTAÇÃO DE SANTARÉM 

O trecho da via férrea entre Vale de Santarém e a actual Estação de Santarém incluindo a própria estação deixará de 

estar ao serviço, o que implica de acordo com o EIA, que nesse trecho será desmontada toda a estrutura da via, 

incluindo os diferentes equipamentos auxiliares à exploração ferroviária. 

De acordo com o EIA, a Câmara Municipal de Santarém tem em marcha um projecto que visa aproveitar a 

oportunidade de desactivação do serviço ferroviário de passageiros do troço em causa entre ponte da Asseca e a 

actual estação, criando as condições para a viabilização da requalificação urbanística e social da Ribeira de Santarém e 

de Alfange. 

Quanto ao destino do actual edifício de passageiros afecto à Estação de Santarém e conforme esclarecimento 

efectuado pela REFER no decurso da avaliação, “não está ainda decidido qual o uso que irá ter no futuro, sendo que 

tal decisão insere-se na política de gestão patrimonial da empresa.”  

Apesar dos impactes positivos que decorrem do facto do trecho em causa deixar de estar ao serviço, nomeadamente 

em termos de ruído, vibrações, efeito barreira, ente outros, o RECAPE deverá aprofundar os impactes que decorrem 

da desactivação deste trecho e detalhar as medidas de minimização a adoptar. Assim, no âmbito da desactivação do 

trecho em causa deverão ser tidos em consideração os seguintes aspectos: 

a) Tendo por base uma caracterização aprofundada do trecho que deixará de estar ao serviço entre a Ponte de 

Asseca e a actual estação de Santarém, o RECAPE deverá especificar as intervenções a efectuar no âmbito da 

desactivação e a respectiva programação; 

b) No âmbito do RECAPE deverá efectuar-se o desenvolvimento, definição e detalhe das medidas de minimização a 

adoptar na fase de desactivação do trecho em apreço. As medidas deverão ser justificadas face a um maior 

aprofundamento dos impactes relativamente a cada um dos diferentes factores ambientais avaliados no EIA e  a 

apresentar em RECAPE; 

c) Relativamente ao Património, deverá atender-se aos seguintes aspectos: 

i. Proceder à inventariação, caracterização e avaliação de todas as ocorrências patrimoniais ligadas à 

exploração do troço de linha a desactivar, como a Estação de Passageiros de Santarém e o Espaço 

Museológico de Santarém e casas de guarda; 

ii. Avaliar impactes e propor, em consonância, medidas de minimização a implementar na fase de 

desactivação do trecho que vai sair de serviço, entre Vale de Santarém e a Estação de Santarém; 

iii. Avaliar impactes e propor, em consonância, medidas de minimização a implementar na fase de 

desafectação ao serviço de passageiros da Estação de Passageiros de Santarém; 

d) O RECAPE deverá apresentar um plano integrado de gestão de resíduos, adequado à fase em causa, no qual se 

proceda, nomeadamente à identificação e classificação dos resíduos (em conformidade com a legislação em 

vigor), se afectem tarefas e meios, bem como se definam medidas e procedimentos, tendo em consideração a 

fase em questão (desactivação) e a calendarização e faseamento da mesma;  

e) Sem prejuízo do projecto a promover pela Câmara Municipal de Santarém com vista à requalificação urbanística 

e social da Ribeira de Santarém e de Alfange, o RECAPE deverá apresentar o Plano de Recuperação e Integração 

Paisagística do troço a desactivar. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, com início no dia 11 de Junho de 2008 e final no dia 22 de Julho de 

2008, tendo sido recebidos 15 pareceres com a seguinte proveniência: 

- Câmara Municipal de Santarém 

- Junta de Freguesia de S. Salvador (concelho de Santarém) 

- EDP Distribuição - Energia, S.A  

- Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A 

- UNICER Bebidas, S.A. 

- Campus XXI- Parque de Saúde e Apoio Social, SA (concelho de Santarém) 

- Monoi- Movimento para uma Nova Imagem da Portela das Padeiras 

- Um parecer do Grupo de Moradores do “Casal do Pombo”- Abaixo assinado com 24 assinaturas 

- Um parecer de um conjunto de proprietários de um loteamento do Casal do Pombo (Portela das Padeiras- 

(Construções Careú, João Maia Martinho, Imoconstra- Construção Civil, Lda, VPLS- Construção e Imobiliário e 

Construcarlos – Sociedade de Construções Lda) 

- dois cidadãos residente na Portela das Padeiras 

- um cidadão residente em Santarém 

- um cidadão residente em Porto Salvo 

- dois proprietários de duas propriedades contíguas, situadas na freguesia de São Nicolau 

- proprietário da Quinta das Chantas (freguesia de Alcanhões) 

- um parecer do Partido Ecologista “Os Verdes” 

 

Da análise dos pareceres recebidos há a salientar as seguintes preocupações manifestadas e que se inscrevem em 

dois tipos: 

1. Preocupações em relação ao papel futuro da linha do Norte na Rede Ferroviária Nacional e ao serviço Prestado 

pela mesma às populações e a um desenvolvimento equilibrado do território 

“Os Verdes”, apesar de há muito defenderem a necessidade de uma variante ao actual traçado da Linha do 

Norte no trecho Vale de Santarém/Mato Miranda e de terem reagido com agrado à decisão da REFER de avançar 

com os estudos para encontrar uma variante a este trecho da Linha, consideram que a localização dos novos 

traçados, para além dos impactes negativos que geram e que decorrem fundamentalmente de virem a rasgar um 

espaço urbano consolidado, decorrem de uma alteração de fundo na filosofia de exploração e no serviço 

prestado às populações, levando “Os Verdes” a ter grandes dúvidas de que esta alteração venha a contribuir 

para melhorar o serviço prestado às populações, considerando até que alguns distritos, entre os quais o de 

Santarém, ficarão prejudicados assim como o interior do país servido pela Linha da Beira Baixa.  

 

Consideram que a alteração da importância associada à Linha do Norte, passando de principal (que futuramente 

será desempenhada pela Alta Velocidade) a secundária, ficando vocacionada apenas para a utilização de 

comboios suburbanos, regionais e de mercadorias, e consequente exclusão de um serviço ferroviário rápido 

como o alfa, irá implicar aumentos nos tempos médios de deslocação entre cidades intermédias localizadas na 
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referida linha, assim como entre as cidades de Lisboa e Porto, tendo como consequência o agravamento da 

interioridade e as assimetrias regionais. 

 

Criticam, ainda, o facto das velocidades estabelecidas actualmente para a Linha do Norte serem de 160 km/hora, 

quando nos últimos anos foram feitos avultados investimentos que visavam a melhoria da segurança e 

tecnologia e a possibilidade de circulação a uma velocidade de 190 km/ hora. 

 

Comentário da CA: 

Sem desvalorizar as preocupações que são manifestadas pelo partido “Os verdes”, verifica-se, contudo, que as 

questões em causa extravasam o âmbito de avaliação do presente procedimento de AIA, pelo que não cabe à CA 

pronunciar-se sobre as mesmas no âmbito do presente parecer. 

 

2. Preocupações relativas aos impactes aos traçados propostos para a Variante a Santarém 

No âmbito das preocupações acima mencionadas, salientam-se as seguintes: 

- as referentes à passagem da Linha ferroviária na Portela das Padeiras e à proximidade da Linha a loteamentos 

existentes e previstos em Casal do Pombo, subscritas por um elevado número de participantes, sendo solicitada 

a adopção de medidas de minimização que garantam a manutenção da qualidade de vida da população local, 

nas fases de construção e de exploração (barreiras acústicas, condições de segurança, acessibilidades e 

reposição de infra-estruturas. Como forma de minimizar os impactes, nomeadamente do ruído, é sugerido o 

prolongamento do túnel ou a cobertura total da linha); 

- a necessidade de articulação da execução do projecto com infra-estruturas existentes ou previstas (EPAL, 

UNICER e EDP)  

- a afectação de propriedades de particulares, pondo em causa empreendimentos vários (projecto de plantação de 

sobreiros (S1- Km 7+000), hospital e infra-estruturas para idosos (S2- Km 9+000), exploração agrícola e 

pecuária (troço comum – Km 15+000 a 16+000) 

 

 No Quadro 10 apresenta-se a síntese das questões colocadas pelos diferentes participantes, sendo também 

apresentada a respectiva análise.  
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Quadro 10- Síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise 

ENTIDADE POSIÇÃO 

EDP Distribuição 
(Solução 1 e Solução 2) 

Informa que existem várias linhas de Alta Tensão afectadas pelo traçado proposto, pelo que é 
necessário cumprir os seguintes aspectos: 
- caso não seja possível adequar a via ao posicionamento actual das linhas de Alta Tensão, deve a 
modificação dessas infra-estruturas ser analisada em conjunto, entre o promotor e a EDP, sendo as 
alterações da responsabilidade do promotor; 
- deverão ser acauteladas as condicionantes de natureza eléctrica, designadamente as servidões de 
segurança. 

EPAL 
(Solução 1 e Solução 2) 

Informa que o projecto colide em duas zonas com a faixa de 15 metros de largura da propriedade 
da EPAL, SA, onde se encontra instalado o Adutor Castelo de Bode. Nas zonas próximas das 
interferências, em particular na Ponte de Assêca e Quinta da Besteira (Curral das Éguas), o Adutor 
sobre elevado (passagem superior - Obra Especial) tem uma estrutura muito sensível a alterações 
morfológicas do terreno adjacente. Apresenta um conjunto de medidas e de condicionantes a ter em 
consideração no projecto de Execução, independentemente do processo construtivo.  
Apresenta as seguintes medidas e condicionantes: 
- Nas passagens superiores (PS) deverá ser garantida uma altura útil mínima de 5 m, entre a 
geratriz superior da conduta e a face inferior das vigas de suporte do tabuleiro da mesma; 
- Caso não seja garantida a estabilização dos terrenos confinantes e a estanqueidade das condutas, 
de modo que não necessitem de qualquer intervenção exterior à deverá ser garantido o acesso da 
EPAL SA, às suas infra-estruturas através da construção de galeria ou outra estrutura que venha a 
ser definida; 
- O atravessamento de infra-estruturas sobre as condutas da EPAL deverá ser o mais perpendicular 
possível, de modo a reduzir o espaço de convergência entre ambas as estruturas; 
- É interdita a circulação sobre as condutas, de máquinas ou veículos de grande porte, assim como a 
criação de aterros (inclusive provisórios), sem a criação prévia das condições necessárias; 
- No cruzamento do(a) caminho/ acesso/ arruamento/ estrada com o(a) Adutor/ Aqueduto/ 
Conduta/ Canalização da EPAL, deverá ser executada protecção com laje de betão armado, numa 
extensão correspondente à faixa de rodagem mais passeios e/ou bermas; 
- A posição exacta do(a) Adutor/ Aqueduto/ Conduta/ Canalização da EPAL, deverá ser previamente 
determinada em obra através de pesquisas a realizar por conta do requerente. As referidas 
pesquisas só podem ser efectuadas na presença de fiscalização da EPAL, pelo que o requerente se 
obriga a efectuar os contactos atempados e depender da disponibilidade dessa; 
- Os taludes devem ser devidamente consolidados e terem uma inclinação condizente com a 
natureza dos terrenos. Quando as características geológicas dos terrenos o justificarem, devem ser 
construídos muros de espera na saia dos taludes, em betão armado, cuja altura, incluindo a 
fundação não ultrapasse 1,20 metros; 
- A drenagem das águas pluviais não pode ser encaminhada para a faixa da EPAL (“zona dos 
Adutores”); 
- Durante a fase de obra não pode ser utilizada a faixa da EPAL (“zona dos Aquedutos”), assim como 
as caleiras não podem descarregar para a referida faixa; 
- Sempre que por qualquer motivo a obra interfira com as descargas de fundo/superfície da EPAL, 
deverão as mesmas ser repostas após conclusão dos trabalhos; 
- Todas e qualquer obras a efectuar que tenham interferência nas faixas dos Adutores ou nas faixas 
de respeito, ao abrigo do Decreto-Lei nº 230/91 de 21 de Junho, estão sujeitas a pedido de 
licenciamento dirigido à CCDR-LVT. 

Comentário da CA: 
A concepção do Projecto de Execução deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação com as entidades 
competentes e/ou gestoras das infra-estruturas afectadas, no sentido de serem encontradas as melhores soluções para as 
entidades envolvidas e de modo a que sejam minimizados os impactes sobre essas afectações. As medidas e condicionantes 
apresentadas pela EPAL, bem como os aspectos indicados pela EDP deverão ser considerados na concepção do projecto de 
execução. 
UNICER 
(Solução 1 e Solução 
2) 

Contra a proposta de acessibilidade projectada para a nova estação de caminho de ferro 
de Santarém, uma vez que inviabiliza a instalação de uma plataforma logística com ligação às duas 
unidades produtoras. Propõe nova geometria para a referida acessibilidade. 

Câmara Municipal de 
Santarém 
(Solução 1 e Solução 
2) 

Chama a atenção para a necessidade de articular a ligação prevista, junto da UNICER e anexa 
sugestão para as novas acessibilidades 

Comentário da CA: 
Em fase de Projecto de Execução deverá ser estudada, em articulação com a UNICER e com a 
Câmara Municipal de Santarém, uma solução alternativa para aquela acessibilidade e avaliados os 
respectivos impactes. 
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Quadro 10- Síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise (cont.) 

ENTIDADE POSIÇÃO 

Junta de Freguesia de S. 
Salvador 
(Solução 1 e Solução 2) 

Solicita a colocação de barreiras acústicas onde for necessário, nomeadamente junto às 
habitações localizadas na zona da futura estação e na Urbanização do Casal do Pombo. 
 

Grupo de Moradores do “Casal 
do Pombo” em abaixo 
assinado (24 assinaturas) 
Portela das Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Chama a atenção para o facto do novo canal ferroviário passar a meio de um aglomerado 
habitacional, onde existem 9 moradias situadas em espaço contíguo ao traçado em estudo 
que, devido a um tipo de construção mais antigo, poderão ser atingidas por impactes 
vibráticos. As referidas moradias pertencem a uma zona urbana localizada a nascente da 
EN3 (com a construção de 618 fogos na Urbanização da "IMOCOM" e 109 habitações na 
zona do "Casal do Pombo" – 21 moradias dispersas e 3 urbanizações, com 88 fogos), 
sujeita a diversos impactes negativos. 
Tendo em conta os impactes negativos previsíveis para a solução que atravessa (ao meio) 
a povoação da Portela das Padeiras, entendem que a melhor solução passa pela 
implementação da linha atravessando a A1 (Auto-Estrada do Norte). No entanto e face à 
inexistência de outras alternativas,  sugerem a construção de um corredor fechado, ou 
seja a cobertura total da linha,  para protecção da emissão de poluentes e cumprimento 
do regulamento geral do ruído, no troço entre o fim do túnel e o início do viaduto, 
aproximadamente entre os km 13 +300 e km 13+ 500). 

Construção Caréu 
João Maia Martinho, 
Imoconstra- Construção Civil, 
Lda, VPLS- Construção e 
Imobiliário e Construcarlos – 
Sociedade de Construções 
Lda,) 
Portela das Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Referem que são detentores de alvará de loteamento sito no casal dos Pombos (Portela 
das Padeiras). 
Solicitam o prolongamento do túnel previsto até à conduta da EPAL de forma a minimizar 
os impactes negativos, em particular ao nível do ruído sobre as habitações quer existentes, 
quer previstas. Caso não seja possível em túnel, solicitam que o traçado se desenvolva em 
galeria nessa zona. 
Chama a atenção para o facto da urbanização objecto do loteamento em causa, bem como 
de outras urbanizações junto a essa não constarem das plantas presentes no EIA. 

Monoi- Movimento para uma 
Nova Imagem da Portela das 
Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Chama a atenção para a necessidade de protecção ambiental do aglomerado da Portela 
das Padeiras através da aplicação de medidas de minimização ao nível do ruído (quer na 
fase de construção, quer na de exploração), do acompanhamento de obra e de informação 
à população. 
Sugere as seguintes medidas a implementar, nas fases de construção e de exploração. 
Fase de Construção: 
- Instalação de barreiras acústicas do tipo "absorvente", com uma altura não inferior de 6 
metros, nas zona de atravessamento do aglomerado urbano da Portela das Padeiras, onde 
existam habitações até uma distância de 80 metros pelo menos, durante a execução das 
obras.  
- Garantir o acompanhamento rigoroso pelas autoridades competentes (Inspecção Geral 
do Ambiente e Ordenamento do Território) durante a execução das obras pelos 
construtores e seus colaboradores, no sentido de se evitar,  designadamente, a drenagem 
de substâncias poluentes, para as linhas de água, a presença de poeiras persistentes 
provocada pela deslocação de camiões de transporte de terras escavadas para vazadouro 
ou para aterro na plena via, a existência de pavimentos deformados de vias rodoviárias 
nacionais ou municipais;  
- Garantir à população residente no aglomerado urbano da Portela das Padeiras, antes do 
início das obras, acções de informação sobre os trabalhos que irão ser realizados, sua 
duração e calendarização prevista para o movimento de terras, construção da futura 
estação ferroviária de Santarém, túnel pelo método "Cut and Cover" e o primeiro viaduto a 
nascente do túnel (zona de elevada sensibilidade); 
- Assegurar a criação de um serviço,  que forneça de forma adequada, respostas à 
população, por via telefónica, caso ocorra situações ambientais incontroláveis durante o 
desenrolar das obras.  
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Quadro 10- Síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise (cont.) 

ENTIDADE POSIÇÃO 

Monoi- Movimento para uma 
Nova Imagem da Portela das 
Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Na Fase de Exploração: 
- Adoptação de medidas de minimização do ruído, uma vez que os níveis de ruído 
estimados para o local são superiores a 45 dBA, e no EIA apenas é considerada  a 
realização de medições de carácter de monitorização, periodicamente, para controle do 
ruído,  sugerindo a minimização deste factor ambiental, através do  prolongamento do 
túnel. 

Dois Cidadãos residentes na 
Portela das Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Subscrevem o parecer do Monoi.  
Uma vez que as suas habitações se encontram demasiado próximas da Linha solicitam que 
sejam cumpridos os seguintes aspectos: 
- Garantia da qualidade de vida no local, durante as fases de construção e exploração, 
tendo em conta a necessidade de permanência no local, devendo ser claramente 
articulada a referida necessidade com as alterações decorrentes da introdução de 
elementos estranhos (barreiras, acessos, escavações, estaleiros, terraplenagens, entre 
outros), de forma a evitar a eventual deslocação para outro local; 
- Reposição das infra-estruturas a destruir e que constituem suporte às actividades de 
sobrevivência e lazer (arrecadações, canis, assim como sistemas de rega de apoio à 
exploração e piscina garantidos através de nascente própria);  
- Garantia de manutenção dos níveis de ruído que, em estudo para loteamento no local de 
passagem da Linha, eram praticamente nulos dado o enquadramento confinante à Quinta 
dos Anjos (“verdadeiro pulmão de Santarém”);  
 

Comentário da CA: 
No que se refere à minimização dos impactes do projecto, quer da fase de construção, quer da fase de exploração, na zona de 
atravessamento da Portela das Padeiras, considera-se que a mesma se encontra contemplada no presente parecer. No que se 
refere aos impactes vibráticos e apesar destes não terem sido objecto de análise por parte da CA, conforme referido no Ponto 
5.14 do presente parecer, a CA considerou ser de condicionar o Projecto à elaboração de estudo detalhado, a elaborar em fase 
de Projecto de Execução para avaliação rigorosa dos impactes e correspondente definição das necessárias medidas de 
minimização.  

Quanto à referência relativa à existência de futuros loteamentos e urbanizações não constantes na cartografia do EIA considera-
se a mesma pertinente. Da análise que foi possível efectuar nesta fase e tendo em conta a localização dos loteamentos em 
causa, tendo por base as plantas apresentadas na CP, verifica-se que os mesmos se situam na envolvente da linha, não sendo 
atravessados por esta. 

Não obstante, em fase de Projecto de Execução, os impactes no ruído relativamente a estas novas situações deverão ser 
devidamente avaliados, bem como definidas em consonâncias as medidas de minimização necessárias, situação que se 
considera estar contemplada no presente parecer. 

Quanto ao prolongamento do túnel/ cobertura da Linha para minimização dos impactes no ruído e qualidade do ar, há a referir 
que tendo em atenção o tráfego ferroviário diário estimado, a sua tipologia e considerando que no futuro a tracção eléctrica terá 
tendência a aumentar relativamente à tracção diesel, considera-se que as emissões associadas aos comboios a diesel e os seus 
efeitos na qualidade do ar não justificam a solução pretendida. No que se refere ao ruído os elementos presentes nesta fase não 
permitem inferir pela necessidade do prolongamento do túnel / cobertura da Linha em detrimento de outras medidas que 
possam ser adequadamente eficazes na minimização dos impactes, como sejam as barreiras acústicas.  

No que se refere às medidas propostas, considera-se que, de uma forma geral as mesmas se encontram já contempladas no EIA 
ou no parecer da CA. 

Partido Ecologista “Os Verdes” 
(solução 1 e Solução 2) 

Referem a “ausência de justificação para a construção do túnel através do método de cut 
and cover uma vez que irá ter grandes implicações sobre as habitações, contrariamente ao 
método de toupeira”. 

Comentário da CA: 
Sobre este assunto foi contactado o proponente que apresentou a seguinte resposta: “Face aos dados geológicos e geotécnicos 
existentes e adequados para uma fase de Estudo Prévio, preconiza-se no projecto a solução ‘cut-and-cover’, por ser aquela que 
se adequa às características do terreno onde se vai realizar esta componente da obra. A realização de um túnel pela técnica 
mineira, só pode ser considerada, em condições técnicas e de segurança aceitáveis, quando o recobrimento assim o permite 
(quer por via da possança do mesmo, quer pelas suas características geotécnicas). Quando tais condições se tornam adversas, 
torna-se maior o risco de instabilidade e insegurança, com prejuízo para a obra e ocupações circundantes. Os dados existentes 
não permitem conclusão diferente da que foi apresentada no projecto”. 

Não obstante o acima referido a CA considera que esta questão deverá ser retomada em fase de Projecto de Execução e a 
solução adoptada devidamente justificada no RECAPE.  
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Quadro 10- Síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise (cont.) 

ENTIDADE POSIÇÃO 

Monoi- Movimento para uma 
Nova Imagem da Portela das 
Padeiras 
(Solução 1 e Solução 2) 

Considera que, deveria ser analisado em comparação com os actuais, um traçado 
alternativo, fora da povoação, que implica a travessia da AI (Auto-Estrada do Norte), 
situação foi apresentada junto da REFER sem receptividade. 

Partido Ecologista “Os Verdes” 
(Solução 1 e Solução 2) 

Considera que deveriam ter sido colocados a consulta mais traçados alternativos, 
propostos numa fase prévia, uma vez que as soluções apresentadas colidem com alguns 
dos objectivos que tinham sido inicialmente definidos para esta Variante e quando estes 
vão ter numerosos impactos negativos, em particular sobre os aglomerados urbanos 
atravessados. 

Comentário CA: 
Não é da responsabilidade do MAOTDR, no âmbito dos mecanismos prévios de geração e selecção de alternativas, decidir sobre 
quais as alternativas que deverão ser ou não vertidas em projecto.  

De acordo com o EIA foram estudadas inicialmente várias alternativas de traçado, 5 das quais implicavam a transposição da A1. 
Por condicionamentos diversos, entre outros, porque obrigavam a cruzar a auto-estrada por duas vezes e a abandonar as 
actuais instalações do apeadeiro de Vale de Santarém e da estação de Vale de Figueira, essas alternativas foram abandonadas. 

Também de acordo com o constante no EIA estiveram na base das alternativas apresentadas os pressupostos constantes da 
pág. 28 do Tomo 2.1 do EIA “associando à exigência de que a via férrea não deixe de passar pelas actuais instalações de Vale 
de Santarém e de Vale de Figueira (o que teria um forte impacte negativo nas povoações por elas servidas) a localização 
apontada para a nova estação de Santarém (na periferia sul da Quinta dos Anjos) e face aos requisitos geométricos do traçado 
decorrentes da velocidade de referência da Variante, as alternativas de traçado acabaram por se reduzir à forma de contornar os 
cabeços de manteigas, depois de vencida a vala da Asseca: por poente, passando junto a Casais de Reimão e ao lado do 
aglomerado das Fontainhas (Solução 1), ou, por nascente, ao longo da baixa da ribeira das Fontainhas (Solução 2).” 

A CA considerou suficientemente fundamentadas as razões que levaram ao abandono das alternativas que implicavam a 
transposição da A1. O Estudo Prévio contempla a análise de duas alternativas de traçado entre os km 6+000 e 11+000, tendo a 
CA considerado suficiente a fundamentação apresentada na justificação das mesmas. É também de salientar que o 
atravessamento da Portela das Padeiras é efectuado em túnel (pese embora, ser pelo método cut and cover), numa zona onde a 
concentração habitacional existente é mais reduzida. 
Partido Ecologista “Os Verdes” 
(Solução 1 e Solução 2) 

Considera que a zona da Portela das Padeiras sofre já actualmente de problemas a nível 
do congestionamento do trânsito, situação que se virá a agravar e que não foi 
suficientemente tida em conta na avaliação de impactes; 

Refere, ainda, que tendo em conta o papel multimunicipal da estação de Santarém, 
considera que não foram suficientemente equacionadas as acessibilidades que garantam 
que a estação poderá servir também os concelhos de Almeirim, Alpiarça e até uma parte 
da Chamusca. 

Comentário CA: 
A análise das acessibilidades foi contemplada no EIA no âmbito da Sócio-economia e 
Ordenamento do Território e encontra-se também contemplada no ponto 5.11 do presente 
parecer, salientando-se  que o projecto prevê a construção de acessos rodoviários à 
Estação de Santarém que permitem a ligação desta à rede viária existente e tendo estes 
sido articulados com a Câmara Municipal de Santarém. 
Refere que os impactos do ruído nas zonas atravessadas, foram subvalorizados assim 
como os impactos visuais decorrentes dos painéis e vedações da linha, situações que irão 
degradar a qualidade de vida das zonas habitadas, sugerindo assim, que seja tido em 
conta a possibilidade de complementar essas vedações e painéis com corredores 
verdes/barreiras arbóreas.  

Comentário CA: 
Em fase de projecto de execução deverão ser avaliados os impactes residuais decorrentes 
da implantação da vedação da linha e das barreiras acústicas e se necessário propostas as 
medidas adequadas à respectiva minimização. Neste contexto, o projecto de Integração 
paisagística deverá, quando relevante, promover, a integração das barreiras acústicas 
propostas, mediante a plantação de trepadeiras ou cortinas arbóreo-arbustivas, 
ecologicamente adaptadas à região. Complementarmente ou em alternativa, deverá fazer-
se um estudo dos materiais de revestimento das barreiras, de modo a reduzir o impacte 
visual determinado pela presença das mesmas. 
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Quadro 10- Síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise (cont.) 

ENTIDADE POSIÇÃO 

Cidadão residente em 
Santarém 
(Solução 1 e Solução 2) 

Contra a proposta da variante a Santarém por considerar que esta divide a cidade de 
Santarém, impossibilita a construção de uma estação de mercadorias em Santarém e tem 
associados impactes negativos. Sugere que a Linha se desenvolva na zona de Mafarra, 
dado que o PDM permite a construção de 400 ha para fins comerciais e industriais. 

Comentário CA: 
O desenvolvimento da Linha na zona da Mafarra não se encontra em avaliação, pelo que a sua análise extravasa o âmbito do 
presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
Dois proprietários de duas 
propriedades contíguas, 
situadas na freguesia de São 
Nicolau (km 7+000 da 
Solução 1) 

Contra a Solução 1, por inviabilizar um projecto de florestação de um montado com 
cerca de 7.5 ha de sobreiros (km 7+000). 
  

Comentário da CA: 
A Solução 1 irá inviabilizar o referido projecto de reflorestação, implicando impactes negativos a nível sócio-económico, os quais 
foram analisados e ponderados no presente parecer. 
Campus XXI (Quinta das 
Fontainhas) 
 
(Solução 2) 

 Contra a Solução 2 (aprox. km 9+000), porque irá ocorrer afectação de um 
empreendimento que se desenvolve na Quinta das Fontaínhas, numa área de 34 ha e que 
comportará um hospital e infra-estruturas para idosos. Anexa declaração da Câmara 
Municipal de Santarém, datada de Janeiro de 2006, que considera o empreendimento 
sendo de interesse público municipal. 

Comentário da CA: 
Esta afectação, que acresce ao conjunto das afectações da Solução 2, vem reforçar o parecer da CA que considera a solução 2 a 
mais penalizante.  
Um cidadão proprietário da 
Quinta das Chantas 
Freguesia de Alcanhões 
(aprox. km 15+000 a km 
16+000 Solução 1 e Solução 
2) 

Refere que o traçado irá afectar negativamente a exploração  agrícola e pecuária de 
bovinos de produção de leite tipo C – Quinta das Chantas, implicando uma quebra de 
cerca de 20% da sua produção anual, para além de que destruirá cerca de 8ha de 
plantação de milho e 3 ha de plantação de luzerna. Considera que o EIA não ponderou 
todos os factores relevantes, em especial do ponto de vista social, tendo relevado a 
afectação de edificações e sido desconsiderados outros interesses privados igualmente 
relevantes e que não se atêm à construção. Considera que não se encontra explicitada a 
justificação da inexistência de uma alternativa menos lesiva para a propriedade e solicita 
que a sua situação seja devidamente ponderada. 

Comentário da CA: 
Após a Portela das Padeiras predominam as áreas agrícolas pelo que inevitavelmente terá que ocorrer a afectação de algumas 
parcelas. Pese embora possa vir a ser realizado algum ajustamento de traçado, sublinha-se que parte do troço referenciado já é 
feita em viaduto, o que permite atenuar os impactes na área agrícola. Assim e conforme contemplado no presente parecer, em 
fase de Projecto de Execução, deverá procurar-se que a solução de traçado salvaguarde ao máximo a integridade ou a 
viabilidade das áreas produtivas interferidas. 
Cidadão residente em Porto 
Salvo 
(Solução 1) 

Apresenta um estudo da sua autoria intitulado “ Estudo Geomorfológico da Instabilidade 
de Vertentes nos Cabeços de Manteigas, em Casais do Reimão, S. Nicolau, Santarém 
(Junho 2008) e sugere a execução de paredes ancoradas nos locais propícios à ocorrência 
de deslizamento na Solução 1 na zona de atravessamento da vertente poente dos cabeços 
de Manteigas (km 8+000). 

Comentário da CA: 
Em fase de  Projecto de Execução deverão ser feitos os necessários Estudos que  garantam que são adoptadas as soluções 
técnicas adequadas, tendo em conta  as características geológicas e geomorfológicas das áreas atravessadas pelo projecto 

 

Fora do prazo final de Consulta Pública foi recebido um parecer das Estradas de Portugal, SA, que alerta para o 

facto de se encontrar em desenvolvimento o Estudo Prévio do IC10, o qual tem o seu início no actual Nó de Santarém 

e o seu término na A1, 

Na zona existe um corredor reservado desde 1994 (D.R. nº 80 – II Série, de 06.04.1994), ao abrigo do estipulado no 

Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro, decorrente da aprovação do Estudo Prévio das EENN 3 e 114 – Variante a 

Santarém, tendo na sequência da reserva de corredor sido contemplado no PDM de Santarém um espaço canal. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Outubro 2008 

 

 

 

Modernização da Linha do Norte 
Troço 1.3 Setil- Entroncamento 
Trecho Vale de Santarém/Mato Miranda  Página 59 
 

O IC10 contemplava inicialmente uma solução que arrancava do actual nó de Santarém do IC10 desenvolvendo-se 

basicamente no corredor previsto no PDM, solução que não se encontra cartografada no RNT e que intercepta a 

Solução 2 da REFER sensivelmente ao km 8+000 e que se junta à Solução 1 a partir do km 9+000, desenvolvendo-se 

paralelamente até ao km 10+ 500, zona onde ambas as infra-estruturas se desenvolvem dentro do canal reservado 

em PDM para o IC10. 

Com o objectivo de articular os dois projectos a Estradas de Portugal, estudou uma nova solução que pressupõe a 

reformulação do nó actual de Santarém, que se encontra parcialmente construído, desenvolvendo-se paralelamente à 

Solução 1 do Trecho Vale de Santarém/Mato Miranda, e que tenta minimizar a interferência com a Quinta de 

Manteigas,. Salienta também que qualquer outra solução que surja nesse âmbito será articulada com o projecto da 

REFER. 

Considera fundamental que a análise do estudo da REFER seja feita tendo em conta os corredores estudados no 

âmbito do Estudo Prévio do IC10, assim como a estreita colaboração entre as entidades envolvidas de forma a 

garantir uma solução em ambos os projectos que garanta a minimização dos impactes e a necessária compatibilização 

dos mesmos na fase de projecto de execução. 

 

Comentário da CA: 

Uma vez que existe um corredor reservado para o futuro IC10, da responsabilidade das Estradas de Portugal (EP), e 

que o projecto da REFER se desenvolve em parte no interior desse corredor, quaisquer construções ou intervenções 

no mesmo deverão ser articuladas e compatibilizadas com o futuro IC10, devendo ter parecer favorável da EP. 

 

 

Face à análise efectuada, considera-se que de uma forma geral, as preocupações manifestadas no âmbito da consulta 

pública encontram-se salvaguardas no EIA e/ou no presente parecer.  

 

 
9. CONCLUSÕES  

O projecto em análise desenvolve-se entre os km 64+133 e 88+300 da actual Linha do Norte e compreende a 

construção de uma via completamente nova com cerca de 26 km de extensão que irá substituir o actual troço da via 

entre Vale de Santarém e Mato Miranda, tendo sido desenvolvidas, no âmbito do Estudo Prévio em apreço, duas 

soluções alternativas - Solução 1 e 2 – projectadas para uma velocidade de 160 km/h. 

As duas soluções referidas são comuns até próximo do pk 6+300, onde se separam, para contornarem, 

cada uma por seu lado, os Cabeços de Manteigas, voltando a encontrar-se junto aos Casais do Mocho, 

cerca do pk 11+000, ponto a partir do qual tornam a ser comuns até ao final do projecto. A solução 1 tem 

cerca de 26.058m e a solução 2 cerca de 25.822m. 

A maioria do traçado do troço em causa implanta-se no território do concelho de Santarém e apenas uma extensão 

muito reduzida abrangerá o território do concelho do Cartaxo. 

O projecto integra-se no projecto de Modernização da Linha do Norte, o qual visa melhorar, renovar e 

modernizar as condições de exploração da infra-estrutura ferroviária existente, de modo garantir a 
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qualidade necessária a um serviço que se pretende ser competitivo face a outras alternativas de 

transporte, associando-lhe também maiores níveis de segurança a todos quantos convivem com a linha e 

a têm de transpor. 

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, destacam-se os seguintes objectivos específicos: 

• Desenvolver um traçado alinhado com os requisitos de exploração definidos nas Orientações Estratégicas 

para o Sector Ferroviário, de Outubro de 2006, tendo por base uma velocidade de referência para comboios 

convencionais de 160 km/h, de modo a assegurar uma redução de tempo de percursos e um aumento de 

capacidade, da fiabilidade e da segurança. 

•  Construção de uma nova estação (com localização mais favorável, dotada de mais funcionalidades, de 

melhores acessibilidades e de maior capacidade de estacionamento), proporcionando uma oportunidade de 

desenvolvimento do território, através da criação de uma nova polaridade; 

• Manter o serviço actualmente prestado, no apeadeiro de Vale de Santarém e na estação de Vale de Figueira e 

criando, nesta última condições para o tráfego de mercadorias; 

• Eliminar o constrangimento que impende sobre a Linha do Norte, fruto da ameaça das cheias do rio Tejo e da 

instabilidade das encostas; 

• Proporcionar as condições para a viabilização da requalificação urbanística e social da Ribeira de Santarém, 

com a desactivação do troço de via entre ponte da Asseca e a actual estação de Santarém, num projecto que 

tem vindo a ser desenvolvido e promovido pela Câmara Municipal de Santarém; 

 

O projecto contempla ainda a desactivação do actual trecho da via férrea entre aproximadamente a Ponte de Asseca  

e a actual Estação de Santarém, incluindo a própria estação que deixará de estar ao serviço, o que implica de acordo 

com o EIA, que nesse trecho será desmontada toda a estrutura da via, incluindo os diferentes equipamentos auxiliares 

à exploração ferroviária. 

No conjunto dos impactes positivos destacam-se a melhoria da acessibilidade ferroviária (redução do tempo de 

percurso, aumento da capacidade, da fiabilidade do serviço e da segurança) e a melhoria da acessibilidade e 

funcionalidade da estação de Santarém, que disporá de uma localização mais favorável em relação à cidade e às 

novas áreas de expansão urbana, pólos industriais e de logística, na fase de exploração. A remodelação da 

Estação de Vale de Figueira e do Apeadeiro de Vale de Santarém, traduzem-se também em impactes 

positivos, dado que irão beneficiar de forma significativa os utentes desta linha férrea. 

 

Outro aspecto positivo a considerar é o afastamento do traçado da margem do rio Tejo, o qual tem repercussões 

positivas ao eliminar os constrangimentos que actualmente se fazem sentir no troço existente e decorrentes da 

ameaça das cheias do rio Tejo e da instabilidade das encostas. 
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Para além dos impactes positivos associados à construção da variante em causa foram identificados impactes 

negativos, essencialmente de âmbito local, que terão logo início na fase de construção e que se prolongarão na fase 

de exploração. 

 
No conjunto dos impactes negativos identificados salientam-se os que decorrem da implantação da via férrea, 

traduzindo-se, nomeadamente, na ocupação do solo e alterações ao uso do solo, com afectação de espaços com 

condicionantes, com afectação de explorações agrícolas, afectação directa de habitações (29 na solução 1 e 33 na 

solução 2) e outras infra-estruturas, afectação de sobreiros, quer dispersos, quer em povoamentos. O aumento de 

poeiras, a degradação dos níveis de ruído ambiente, risco e degradação da paisagem, são impactes associados à 

construção do projecto e que se farão sentir na fase de obra. Na fase de exploração é expectável o aumento dos 

níveis de ruído e das vibrações associadas à circulação das composições. 

 
Em termos de Consulta Pública, foram recebidos 15 pareceres de diferentes proveniências (administração local, 

associações e particulares). No âmbito das preocupações manifestadas, salientam-se as seguintes: 

 
- as referentes à passagem da Linha ferroviária na Portela das Padeiras e à proximidade da Linha a loteamentos 

existentes e previstos em Casal do Pombo,( troço comum - aprox. km 12 - Km 13) subscritas por um elevado 

número de participantes, sendo solicitada a adopção de medidas de minimização que garantam a manutenção da 

qualidade de vida da população local, nas fases de construção e de exploração (barreiras acústicas, condições de 

segurança, acessibilidades e reposição de infra-estruturas. Como forma de minimizar os impactes, 

nomeadamente do ruído, é sugerido o prolongamento do túnel ou a cobertura total da linha nessa zona; 

- a necessidade de articulação da execução do projecto com infra-estruturas existentes ou previstas (EPAL, 

UNICER e EDP); 

- a afectação de propriedades de particulares, pondo em causa empreendimentos vários (projecto de plantação de 

sobreiros (S1- Km 7+000), hospital e infra-estruturas para idosos (S2- Km 9+000), exploração agrícola e 

pecuária (troço comum – Km 15+000 a 16+000); 

- foi considerado que deveriam ter sido colocados a consulta outros traçados alternativos em comparação com os 

apresentado no Estudo Prévio, designadamente traçados que implicassem a travessia da AI (Auto-Estrada do 

Norte). 

 
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se, de uma forma geral, não haver oposição ao projecto, 

 à excepção de “Os Verdes” que consideram que as duas propostas de traçado têm impactes muito negativos e que 

não representam uma verdadeira modernização da linha ferroviária e pouco vão contribuir para tornar o comboio mais 

atractivo e como uma alternativa ao transporte rodoviário da região. Um cidadão residente em Santarém manifestou-

se também contra a proposta da variante a Santarém, por considerar que esta divide a cidade de Santarém, 

impossibilita a construção de uma estação de mercadorias em Santarém e tem associados impactes negativos. Dois 

particulares e a Campus XXI manifestaram-se contra a solução que afecta as respectivas propriedades ou 

empreendimentos.  
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A) Condicionantes ao Projecto de Execução 

 
Recursos Hídricos 

A1. Considerar órgãos complementares de drenagem, para além das passagens hidráulicas, sempre que 

necessário;  

A2. A implantação dos pilares deve evitar a zona de talvegue ou a sua proximidade imediata e a sua orientação 

deve ser adequada para que sejam asseguradas as condições de segurança da estrutura; 

A3. No dimensionamento e orientação dos pilares do viaduto, deve ser dada especial atenção ao sentido do 

escoamento das linhas de água e à sua localização; 

A4. Os viadutos têm de abranger toda a área inundável e os pilares não podem afectar o leito ou as margens das 

linhas de água; 

A5. Colocar as passagens hidráulicas  nos locais em que se encontram as linhas de água e orienta-las de acordo 

com a orientação das linhas de água;  

A6. Dimensionar as passagens hidráulicas e os viadutos, tendo em conta o caudal das linhas de água 

atravessadas para as condições de cheia e tendo em conta um período de pelo menos 100 anos; 

A7. O diâmetro mínimo adoptado para as passagens hidráulicas  circulares deverá ser de 1,0m, por forma a 

facilitar a sua manutenção e limpeza; 

A8. Quando a velocidade à saída das passagens hidráulicas for superior a 1,5m/s deverão ser colocadas bacias de 

dissipação na zona de descarga, a jusante; 

Sócio-economia 

A9. Proceder à optimização do traçado tendo em vista salvaguardar ao máximo a integridade ou a viabilidade das 

áreas produtivas interferidas; 

A10. Proceder à optimização da acessibilidade às propriedades e a observância da garantia de acessibilidade a 

todas as parcelas agrícolas, em função do conhecimento dos seus limites, o que poderá implicar a 

necessidade de eventuais novos restabelecimentos ou a construção de caminhos paralelos; 

A11. Equacionar o ajustamento do traçado de alguns restabelecimentos de modo a evitar a afectação directa de 

habitações e de outras ocupações sensíveis, sempre que possível; 

A12. Considerar a opção de restituição do caminho existente ao pk 1+147 ou a implementação de outra solução 

concertada com os proprietários dos armazéns a que dá acesso; 

A13. As passagens Superiores de Peões previstas para substituição das passagens de nível deverão ser projectadas 

e dotadas de meios capazes de facilitar a acessibilidade de pessoas com mobilidade, reduzida. 

A14. 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; 
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A15. Proceder a acertos do traçado de modo a procurar compatibilizar o projecto com os vestígios que possam ser 

detectados no decurso das sondagens arqueológicas de diagnóstico realizadas;  

A16. Quando por razões técnicas e ambientais não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais do 

traçado ou de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um elemento 

patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Neste caso deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar 

directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 

fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral; 

A17. A concepção do Projecto de Execução deverá ser efectuada tendo em conta a necessária articulação com as 

entidades competentes e/ou gestoras das infra-estruturas afectadas, no sentido de serem encontradas as 

melhores soluções para as entidades envolvidas e de modo a que sejam minimizados os impactes sobre essas 

afectações. As medidas e condicionantes apresentadas no âmbito da Consulta Pública pela EPAL, bem como 

os aspectos indicados pela EDP, deverão ser considerados. 

A18. Deverá ser estudada, em articulação com a UNICER e com a Câmara Municipal de Santarém, uma solução 

alternativa para acessibilidade à nova estação ferroviária de Santarém e avaliados os respectivos impactes. 

 

B) Estudos a efectuar em fase de Projecto e Execução e a apresentar em RECAPE 

B1. Realizar um estudo mais aprofundado sobre a estabilidade dos taludes de modo a garantir que são adoptadas 

as soluções técnicas adequadas. Especial atenção deverá ser dada aos taludes a realizar na vertente poente 

dos Cabeços de Manteigas, a qual, segundo estudo apresentada no âmbito Consulta Pública, é propensa a 

deslizamentos de terra, devendo ser acautelada a passagem do traçado ferroviário nesta zona. 

B2. Realizar um estudo hidrológico mais aprofundado de modo a precaver que as alterações no escoamento 

superficial das águas provocadas pela implantação da ferrovia são suficientes para não aumentar o risco de 

inundação nas povoações a montante do traçado (Vale de Santarém), provocado pelo efeito barreira da 

implantação da ferrovia;  

B3. Realizar um estudo mais aprofundado sobre as zonas de cheia afectas ao projecto, através da análise de 

outras bibliografias, tendo em conta que a implantação do projecto se situa em parte nas lezírias do Tejo;  

B4. Identificar com maior precisão os locais onde poderá ocorrer a intercepção do nível freático e as captações 

que poderão sofrer rebaixamento do nível da água, com especial cuidado na zona de escavação do túnel;  

B5. Fazer o levantamento de campo das captações privadas existentes no local; 

B6. Caso se detecte que existem captações, públicas ou privadas, que são afectadas pelo traçado da via, 

equacionar medidas de compensação para as mesmas; 

B7. O RECAPE deverá apresentar as medidas específicas a adoptar para a minimização do Ruído. Para o efeito 

deverá, em fase de projecto de execução, ser efectuada uma avaliação do ruído mais detalhada, a qual 

deverá ter em conta o seguinte: 

i. uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes e previstas;  
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ii. tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às características do 

projecto de Execução, com indicação da sua eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível dos 

pisos superiores dos edifícios; 

iii. classificação acústica de zonas que os municípios entretanto venham a adoptar. 

B8. O RECAPE deverá apresentar as medidas específicas a adoptar para a minimização dos impactes vibráticos. 

Para o efeito deverá, em fase de projecto de Execução, ser efectuada uma avaliação rigorosa dos impactes 

vibráticos que possam afectar os receptores sensíveis existentes e previstos na envolvente do projecto. O 

RECAPE deverá indicar a eficácia das medidas propostas. 

B9. Em fase de projecto de execução deverão ser avaliados os impactes residuais decorrentes da implantação da 

vedação da linha e das barreiras acústicas e se necessário propostas as medidas adequadas à respectiva 

minimização. Neste contexto, o projecto de Integração paisagística deverá, quando justificável face aos 

impactes em causa, promover, a integração das barreiras acústicas e da vedação da linha, mediante a 

plantação de trepadeiras ou cortinas arbóreo-arbustivas, ecologicamente adaptadas à região. 

Complementarmente ou em alternativa, deverá fazer-se um estudo dos materiais de revestimento das 

barreiras, de modo a reduzir o impacte visual determinado pela presença das mesmas. 

B10. O RECAPE deverá apresentar uma proposta de adaptações de restabelecimentos para a utilização da fauna; 

B11.  Proceder à prospecção sistemática do corredor seleccionado numa faixa de 400m centrado sobre o eixo da 

via; 

B12. Proceder à execução de sondagens manuais de diagnóstico ainda na fase de elaboração do projecto de 

execução na ocorrência patrimonial n.º 4, Vala da Asseca; 

B13. Para os sítios detectados no corredor, dever-se-á, nesta fase, proceder a ajustes ao projecto ou à ripagem do 

traçado de forma a evitar a sua afectação pela via ferra ou pela reposição de estradas ou caminhos; 

B14. Caso não seja possível determinar o valor patrimonial das ocorrências detectadas dever-se-á, ainda nesta 

fase, efectuar sondagens de diagnóstico; 

B15. O RECAPE deverá apresentar 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 todas as condicionantes existentes; 

B16. O RECAPE deverá apresentar as medidas a adoptar tendo em vista a integração e a recuperação paisagística 

das zonas de estaleiro, empréstimo e de depósito. 

 

 

C) Medidas de minimização 

 
Fase Prévia à Obra 

C1. Realizar uma prospecção arqueológica sistemática de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

C2. Após a desmatação deverá ser efectuada a prospecção arqueológica sistemática das áreas com visibilidade 

reduzida ou nula de forma a colmatar as lacunas de conhecimento; 
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Fase de construção 

C3. Executar as medidas N.º 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,11, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 30, 33, 35, 37, 

38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais 

da Fase de Construção, disponíveis no site da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente;  

Geologia 

C4. Executar as medidas de minimização propostas no EIA, no âmbito do factor ambiental Geologia/ 

Geomorfologia (ponto 7.1.4 do Tomo 2.3 do EIA), sem prejuízo da reanálise das mesmas em fase de Projecto 

de Execução e de outras que se venham a revelar necessárias à minimização dos impactes e a detalhar no 

RECAPE. 

Recursos Hídricos 

C5. Cumprir escrupulosamente as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos utilizados e no 

manuseamento dos materiais de modo a evitar o derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas 

de água; 

C6. Proceder à limpeza imediata das linhas de água em situações de obstrução parcial ou total; 

C7. Realizar os trabalhos de terraplanagens e de drenagem de forma a garantir sempre boas condições de 

escoamento evitando situações que possam contribuir para o agravamento de inundações; 

C8. Não afectar as infra-estruturas que se encontram nas proximidades do traçado, com as máquinas afectas à 

obra;  

C9.  Efectuar o mais rapidamente possível o restabelecimento das linhas de água interceptadas; 

C10. Construir os viadutos de forma a evitar alterações nos regimes fluviais e nos leitos de cheia, devendo ter-se 

especial cuidado para não ocorrerem derrames nas linhas de água, preservando a qualidade destas e das 

áreas de regadio; 

C11. Na construção dos viadutos deve haver cuidado no sentido de evitar a destruição das margens das linhas de 

água; 

C12. Construir as PH’s, sempre que possível, no período seco, no mais curto espaço de tempo e de modo a alterar 

ao mínimo o leito e a directriz das linhas de água; 

C13. Interditar em áreas de infiltração máxima e de regadio a circulação das viaturas afectas à obra; 

C14. Considerar um sistema de recolha de águas passíveis de serem geradas na exploração do túnel; 

C15. Assegurar e manter as boas condições de drenagem nos aterros e escavações 

Qualidade do Ar 

C16. Os estaleiros afectos à obra, da via ferroviária em causa, devem ser localizados o mais afastados possível dos 

núcleos urbanos ocorrentes na área em estudo, devendo evitar-se o seu posicionamento a Noroeste das 

povoacões, uma vez que este representa o regime predominante do vento na região; 

C17. As superfícies de solos sujeitas a movimentações, deverão ser previamente regadas, em especial as mais 

expostas ao vento, de modo a diminuir a emissão de partículas; 

C18. Devem ser tomadas medidas especiais de protecção contra a emissão de partículas durante a execução das 

obras, em especial nas zonas contíguas com actividades agrícolas e núcleos habitados. Para este efeito, nas 

zonas de trânsito devem ser utilizados camiões cisterna, os quais deverão efectuar regas periódicas, devendo 
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estas ser intensificadas em épocas de calor, junto às habitações ou nos períodos de colheita de produtos 

agrícolas. Assim, caso se verifiquem estas condições deverão ser efectuadas preferencialmente regas 

bidiárias, recomendando-se nas demais condições a realização de regas diárias. 

C19. Nos acessos em terra que se preveja virem a ser utilizados pelos camiões da obra, deve proceder-se à 

aplicação de um polímero líquido, correntemente denominado por soil cement (ou similar), o qual agrega as 

partículas de poeira evitando que estas se elevem no ar. 

Ruído 

C20. Elaborar um programa de manutenção periódica das máquinas e equipamentos para verificar as suas 

condições de funcionamento, de modo a cumprir os limites definidos no Decreto-Lei nº 221/2006 de 8 de 

Novembro (Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no 

Exterior); 

C21. Reduzir e controlar velocidade de circulação dos veículos pesados nas vias de acesso à obra; 

C22. Evitar a localização de estaleiros na proximidade de locais com utilização sensível ao ruído;  

C23. Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de habitações, 

ao período diurno e dias úteis; 

C24. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 

residente na área envolvente, até distâncias de 250m. A informação disponibilizada deve incluir a hora de 

início as obras, o seu regime de funcionamento e duração. Em particular deverá especificar as operações 

mais ruidosas bem como o início e o final previstos. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto e os 

seus objectivos. 

C25. Seleccionar os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro de forma a minimizar a 

passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis; 

C26. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível; 

C27. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

C28. Implantação de barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra no caso de se verificarem 

impactes locais directos e quando os estaleiros fiquem situados próximo de áreas com ocupação sensível; 

Solos 

C29. reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, logo após o terminar dos movimentos de terras, em 

particular nos taludes de escavação e aterro;  

C30. após a conclusão dos movimentos de terras, os solos das áreas afectas à circulação de veículos e máquinas, 

devem ser limpos e efectuada uma escarificação, de forma a recuperarem as suas características naturais; 

C31. reposição do coberto vegetal o mais rapidamente possível, de forma a reduzir a exposição dos solos aos 

processos erosivos; 

C32. os caminhos de acesso à obra, devem ser restringidos aos solos de menor capacidade de uso, evitando os 

solos de maior produtividade, com uso agrícola, florestal ou com valor natural incluídos na RAN e na REN; 

C33. restringir ou evitar a circulação de veículos e máquinas pesadas nas zonas laterais à área ocupada pela via 

ferroviária, em especial nas áreas integradas na RAN e na REN; 
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C34. o manuseamento de óleos usados durante a fase de construção e a manutenção de máquinas, devem ser 

realizadas com as devidas precauções de modo a evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem a 

contaminação dos solos. Estas acções deverão ser realizadas numa área do estaleiro especificamente 

concebida para este efeito, impermeabilizada e limitada, para poder reter qualquer derrame; 

Uso do Solo 

C35. as operações de obra deverão ser restritas à área estritamente necessária, limitando a extensão das 

afectações; 

C36. deverá ser previamente definida a rede de acessos e caminhos a utilizar entre os estaleiros e os locais de 

obras, como forma de restringir ao máximo a circulação de maquinaria nas áreas envolventes aos locais de 

obras, evitando a compactação do solo, nas áreas periféricas à obra; 

C37. deverá ser implementado, logo desde o inicio das obras e instalação do parque de máquinas, um programa 

de controlo adequado de vazamento de óleos e lubrificantes nas zonas de implantação dos estaleiros. As 

mudanças de óleos queimados não devem ocorrer no local ou, a ocorrer, devem existir tanques amovíveis, 

para a sua recepção. A esses óleos deve de ser dado um destino final adequado, conforme está estipulado na 

legislação nacional em vigor sobre esta matéria, impedindo descargas no solo ou sobre linhas de água; 

C38. após a desocupação dos locais de estaleiro, deverá promover-se a reposição dessas zonas ao seu estado 

anterior, por meios de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra vegetal 

e da implementação de um plano de recuperação paisagística; 

C39. restringir as operações de reabastecimento e manutenção de máquinas a áreas próprias nos estaleiros, por 

forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de derrames no solo. Caso não seja tecnicamente viável, estas 

operações devem ser conduzidas com especial atenção e com recurso a bacias de contenção; 

C40. as áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, e de acesso à obra deverão constar do 

projecto de integração paisagística para que, depois de terminada a obra, sejam objecto de recuperação; 

C41. as operações de desmatação das áreas ocupadas com as classes de uso do solo “Olival” e “Sobreiro” só 

poderão iniciar-se após a obtenção das respectivas licenças de abate, junto dos organismos públicos 

responsáveis e de acordo com a legislação aplicável; 

C42. por forma a compensar as áreas de abate, deve ser considerado o transplante de elementos arbóreos mais 

relevantes para as rotundas afectas aos restabelecimentos previstos e estação de Santarém; 

C43.  nas linhas de água ou ao longo das valas que possam ter que ser intervencionadas, deverão, se possível, ser 

preservadas ou repostas, após as obras, as espécies ripícolas como os salgueiros, choupos e freixos. 

Componente Biológica 

C44. Evitar a construção de vias acessórias à obra que atravessem cursos de água, especialmente com vegetação 

ribeirinha desenvolvida. Se for estritamente necessário uma construção deste tipo, e sempre que a largura 

entre margens do curso de água seja superior a 2 metros, deve ser construída uma ponte para a sua 

travessia, sem recurso a manilha. 

C45. Impedir derrame no meio aquático de areias, terras ou sólidos em suspensão devido aos movimentos de 

terras. 

C46. Não colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas similares em árvores e arbustos. 

C47. Não deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações. 
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C48. Sempre que possível, e em especial nas zonas sensíveis da área de estudo, durante o período seco, deve ser 

regado o coberto vegetal marginal aos principais percursos utilizados na construção, com o objectivo de 

reduzir as poeiras sobre a vegetação. 

C49. Evitar ou limitar, na máxima extensão possível, as afectações nos sistemas naturais de drenagem e de 

captação de água, devendo ter-se em especial atenção os poços e tanques (mesmo que abandonados), uma 

vez que são bastante utilizados pelos anfíbios, especialmente para reprodução. 

C50. No caso de ser necessário o uso de explosivos, e com o objectivo de não perturbar a hibernação, procriação 

e nidificação da fauna, deverá ser evitado o seu uso na época primaveril e de reprodução (Março a Agosto). 

C51. Garantir a existência de zonas onde seja promovida a passagem de animais entre os dois lados da plataforma 

ferroviária, impedindo a passagem na própria ferrovia. As passagens de animais poderão ser efectuadas 

através da adaptação de passagens hidráulicas e de passagens agrícolas e deverão ser sempre no sentido da 

renaturalização da passagem, criando um corredor de vegetação para limitar a inibição de utilização por parte 

dos animais, evitando igualmente a obstrução da passagem. Para a adaptação ter sucesso é necessário 

considerar os seguintes factores: 

i. Dimensões: as passagens a adaptar deverão ter as necessárias dimensões para ser utilizadas pela fauna 

de vertebrados terrestres presente na área de implementação do projecto, não devendo ser inferiores a 

1,00m de diâmetro (passagens circulares) ou 1,00mx1,00m de abertura (passagens de secção 

quadrangular) (não se aplica às passagens agrícolas e inferiores). 

ii. Tipo de substracto: de forma a minimizar a artificialidade da passagem, o substracto da passagem 

deverá ser natural, composto por pedras com calibre reduzido, mas não tão reduzido que sejam 

arrastadas pela passagem de água (não se aplica às passagens agrícolas e inferiores). 

iii. Passadiço lateral seco: na adaptação de uma passagem hidráulica pode incluir-se a instalação de um 

passadiço que, em épocas de maior pluviosidade e em que não seja possível o atravessamento pelos 

animais de menores dimensões, possibilite este atravessamento. 

iv. Localização da passagem: a localização da passagem hidráulica em relação à linha de água e em relação 

à via é determinante para o potencial de utilização pelos animais. 

C52. Implementar mecanismos que impeçam, ou pelo menos dificultem, a circulação de animais na via e que 

simultaneamente os direccionem para os locais de passagem, como vedações de rede, com as seguintes 

características: 

i. Malha progressiva, com a mais estreita mais próximo do solo, não devendo exceder os 2,5 cm na 

vertical e os 15 cm na horizontal; 

ii. Altura constante de, pelo menos, 1,5 metros; 

iii. Adaptada ao perfil do terreno, devendo ser enterrada a uma profundidade de 30cm; 

Sócio-economia 

C53. Na fase prévia à obra deverá ser realizada uma campanha de levantamento de patologias existentes nos 

imóveis localizados nas zonas mais próximas do traçado a construir 
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C54. Deverá ser elaborado um plano de circulação para os veículos afectos à obra, visando minimizar a 

interferência com áreas urbanas, de lazer e de culto das populações 

C55. Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a circulação rodoviária 

e pedonal que garanta a menor perturbação possível em termos de mobilidade da população 

C56. Deverá divulgar-se, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as alterações na 

circulação rodoviária e pedonal e, se necessário, a relocalização de paragens de transportes públicos 

C57. A afectação de serviços (água, luz, gás..) deverá ser comunicada à população com a devida antecedência 

C58. Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações, a vigorar durante 

as obras 

C59. Deverão ser reparados, atempadamente, todos os danos associados às actividades de obra 

C60. Antes da entrada em funcionamento da linha-férrea deverão estar adequadamente restabelecidas as ligações 

interceptadas. 

C61. Caso as obras do projecto ocorram em simultâneo com a construção de outros grandes projectos de infra-

estruturas na área em estudo, nomeadamente do novo troço do IC10, deverá haver um faseamento 

adequado e articulado dos trabalhos, de modo a evitar efeitos cumulativos insustentáveis, do ponto de vista 

sócio-económico e ambiental. 

Património 

C62. Sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais a menos de 100m da frente de obra, de modo a 

evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto à obra; 

C63. Caso se verifique a existências de ocorrências patrimoniais a menos de 50m, estas deverão ser vedadas com 

recurso a painéis; 

C64. Delimitação de uma área de protecção de 50m em redor da ocorrência patrimonial n.º 1, Ponte da Vala, de 

modo a interditar a sua passagem por maquinaria afecta à obra e evitar igualmente a travessia de pessoal 

envolvido nos trabalhos de construção; 

C65. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e directo por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as acções inerentes à realização do projecto não sejam 

sequenciais mas simultâneas; 

C66. As medidas de minimização específicas para a fase de obra referentes ao Património deverão ser incluídas no 

caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para 

efeitos da construção do projecto; 

C67. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, acessos à obra, manchas de empréstimo e de 

depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados deverá integrar o Caderno de Encargos 

da Obra; 

Ordenamento do território 

C68. Nas áreas de máxima infiltração inseridas em REN devem evitar-se as acções e os usos que inibam a 

infiltração das águas e/ou possam contaminar os solos e consequentemente as águas subterrâneas. 

C69. Uma vez que a Estação de Santarém se localiza em área de REN, deve ser minimizada a afectação das linhas 

de água existentes no local, garantindo a preservação do leito do curso de água e o escoamento natural das 

águas imediatamente a jusante da área ocupada. 
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C70. Evitar a circulação de veículos e máquinas pesadas nas zonas laterais à área ocupada pela via ferroviária, em 

especial nas áreas integradas na RAN e na REN, salientando as áreas em que se verifica a sobreposição de 

ambas, nomeadamente: 

i) Solução 1: pk 0+465/1+100, pk 1+400/2+349, pk 1+100/1+400, pk 3+646/5+879, pk 

12+400/12+546, pk 14+300/14+800, pk 15+030/15+121, pk 15+843/16+146, pk 17+357/17+509, pk 

17+600/17+885, pk 25+418/25+726, pk 25+838/26+057; 

ii) Solução 2: pk 0+4651+100, pk 1+100/1+400, pk 1+400/2+349, pk 3+646/5+879, pk 9+659/10+290, 

pk 12+131/12+300, pk 14+058/14+600, pk 14+794/14+885, pk 15+607/15+910, pk 17+122/17+272, 

pk 17+367/17+650, pk 25+200/25+481, pk 25+600/25+821. 

C71. Proceder à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e implantação de um sistema 

de drenagem eficaz nos aterros e escavações, durante a fase de construção, evitando condições de 

inundação nesse período. 

C72. Antes da entrada em funcionamento da ferrovia devem restabelecer-se todas as estradas e os caminhos 

agrícolas que forem interceptados, devolvendo-lhes as características iniciais. 

C73. No que diz respeito aos locais de depósito de terras sobrantes, considera-se que deverão ser procuradas 

áreas de exploração de inertes abandonadas, ou outras similares a requerer recuperação paisagística. Se esta 

acção se verificar impossível, as áreas de depósito ou de empréstimo devem ser indicadas pelos municípios 

ou por outro organismo competente, tendo em atenção as condicionantes e o ordenamento do PDM, 

procurando sempre minimizar a área a afectar. Depois de criados, os depósitos devem ser objecto de uma 

recuperação paisagística, como forma de minimização do seu impacte sobre a envolvente.  

C74. As áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, e de acesso à obra deverão constar do 

projecto de integração paisagística para que, depois de terminada a obra, sejam objecto de recuperação; 

C75. Devem ser definidas as ligações alternativas provisórias nos locais de intersecção das estradas/caminhos 

movimentados e núcleos populacionais. 

C76.  Os troços dos caminhos e estradas que venham a ser substituídos através dos restabelecimentos propostos e 

que deixem de desempenhar a respectiva função devem ser alvo de renaturalização (retirar o piso (seja ele 

qual for), descompactar, nivelar e promover o desenvolvimento da vegetação ecologicamente adequada à 

envolvente). 

 

Fase de exploração 

C77. Garantir a manutenção dos revestimentos vegetais dos taludes de escavação e de aterro em boas condições 

de forma a minimizar a erosão. Os produtos usados nesta manutenção deverão ser totalmente absorvidos 

pelas plantas de modo a evitar escorrências e consequente contaminação das águas subterrâneas; 

C78. Nos locais onde ocorra o manuseamento de óleos, como sejam as estações, deverá ser promovida a colecta 

dos óleos derramados de modo a evitar escorrências. Os mesmos deverão ser encaminhados para destino 

adequado. 

C79. Evitar o derrame sobre o solo de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias potencialmente 

tóxicas; 
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C80. Impedir os derrames no meio aquático de quaisquer substâncias poluentes, bem como de areia, terra ou 

sólidos em suspensão; 

C81. Efectuar a manutenção da vegetação plantada no âmbito do enquadramento paisagístico do projecto assim 

como proceder à sua substituição sempre que se for degradando. Deverão ser sempre utilizadas espécies da 

flora local. 

C82. Manter a integridade da vedação utilizada de limite da ferrovia de forma a garantir a impermeabilidade da 

mesma e impedir a circulação de animais sobre a plataforma. 

C83. Proceder a operações de limpeza periódica dos órgãos de drenagem transversal de modo a garantir a sua 

desobstrução e manter o seu potencial de utilização pelos animais, minimizando o efeito barreira originado 

pela ferrovia. 

 
 

Desactivação do actual trecho entre a Ponte de Asseca e a actual Estação de Santarém 

No âmbito da desactivação do trecho em causa deverão ser tidos em consideração os seguintes aspectos: 

D1. Tendo por base uma caracterização aprofundada do trecho que deixará de estar ao serviço entre a Ponte de 

Asseca e a actual estação de Santarém, o RECAPE deverá especificar as intervenções a efectuar no âmbito da 

desactivação e a respectiva programação; 

D2. No âmbito do RECAPE deverá efectuar-se o desenvolvimento, definição e detalhe das medidas de minimização a 

adoptar na fase de desactivação do trecho em apreço. As medidas deverão ser justificadas face a um maior 

aprofundamento dos impactes relativamente a cada um dos diferentes factores ambientais avaliados no EIA e a 

apresentar em RECAPE. 

D3. Relativamente ao Património, deverá atender-se aos seguintes aspectos: 

i) Proceder à inventariação, caracterização e avaliação de todas as ocorrências patrimoniais ligadas à 

exploração do troço de linha a desactivar, como a Estação de Passageiros de Santarém e o Espaço 

Museológico de Santarém e casas de guarda; 

ii) Avaliar impactes e propor, em consonância, medidas de minimização a implementar na fase de desactivação 

do trecho que vai sair de serviço, entre Vale de Santarém e a Estação de Santarém; 

iii) Avaliar impactes e propor, em consonância, medidas de minimização a implementar na fase de desafectação 

ao serviço de passageiros da Estação de Passageiros de Santarém; 

D4. O RECAPE deverá apresentar um plano integrado de gestão de resíduos, adequado à fase em causa, no qual se 

proceda, nomeadamente à identificação e classificação dos resíduos (em conformidade com a legislação em 

vigor), se afectem tarefas e meios, bem como se definam medidas e procedimentos, tendo em consideração a 

fase em questão (desactivação) e a calendarização e faseamento da mesma;  

D5. Sem prejuízo do projecto a promover pela Câmara Municipal de Santarém com vista à requalificação urbanística 

e social da Ribeira de Santarém e de Alfange, o RECAPE deverá apresentar o Plano de Recuperação e Integração 

Paisagística do troço a desactivar. 

 
 

E) Planos de Monitorização 

 
E1. O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, a detalhar em fase de Projecto de Execução e a 
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apresentar em RECAPE, deverá seguir as directrizes apresentadas no Capítulo 11.4 do tomo2.4 do 

EIA e deverá, ainda, prever o seguinte: 

i. Deverá ser efectuada uma amostragem, quer das águas superficiais, quer subterrâneas, antes do início 

das obras, nos locais definidos com exactidão no Projecto de Execução; 

ii. Deverão ser monitorizados os níveis piezométricos do aquífero, antes do inicio do projecto, ao longo da 

sua construção e durante a sua exploração. 

iii. O Programa de Monitorização deve ser revisto em função dos resultados, podendo efectuar-se ajustes em 

termos de parâmetros, periodicidade ou pontos de água a monitorizar, bem como de estudos 

desenvolvidos que imponham novos critérios. 

 
E2. O Plano de Monitorização do Ruído, a detalhar em fase de Projecto de Execução e a apresentar em 

RECAPE, deverá seguir seguintes as directrizes: 

1) Na fase de construção, os locais a monitorizar deverão ser seleccionados em função da proximidade à frente 

de obra e dos estaleiros.  

2) Na fase de exploração, os locais de amostragem a considerar deverão ter em conta os seguintes objectivos: 

i. confirmar as previsões apresentadas no EIA; 

ii. avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas; 

iii. avaliar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos 

limites legais. 

3) Em cada um dos locais de amostragem, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência 

(diurno, entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos 

parâmetros Lden, Ln. 

4) As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios 

definidos na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 

amostragens de acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

5) A primeira campanha de monitorização, com entrega de relatório, deverá ser efectuada após a entrada em 

funcionamento da Linha. Após esta primeira campanha, a periodicidade da monitorização deverá ser 

quinquenal, excepto em caso de alterações a nível do número, velocidade e/ou tipologia das composições 

que circulam na Linha. 

6) Em situação de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente 

após a mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

 
 
E3. O Plano de Monitorização das Vibrações, a detalhar em fase a detalhar em fase de Projecto de 

Execução e a apresentar em RECAPE, deverá seguir as directrizes apresentadas no EIA (Cap. 11.3 
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do Tomo 2.4) 

 

E4. O Plano de Monitorização da Componente Biológica, a detalhar em fase de Projecto de Execução e a 

apresentar em RECAPE, deverá seguir seguintes as directrizes: 

Deverão ser monitorizadas as manchas de biótopos de maior sensibilidade como sejam as zonas ocupadas por 

montados e as zonas de matos mediterrânicos, na sua componente florística e faunística. 

Biótopos e Flora 

Por forma a garantir uma colecção de dados razoável e que possibilitem a determinação de tendências evolutivas 

das diferentes manchas a monitorar, bem como o efeito da ferrovia sobre estas, será importante a definição inicial 

do seu estado ecológico e a posterior comparação com outras mais afastadas, do mesmo habitat, servindo como 

referência. A monitorização deverá, deste modo, ser dividida em duas fases: prévia à fase de construção e durante 

a fase de exploração da via. 

O tipo de dados a recolher em cada local de amostragem possibilita o seguimento da evolução do estado ecológico 

das manchas de habitats classificados e a detecção de efeitos da ferrovia sobre as manchas mais próximas desta. 

No que concerne à metodologia de recolha da informação, esta deverá ser cientificamente válida, podendo ser 

utilizado o método dos quadrats ou uma sua variação. Deverá ser igualmente considerada a necessidade de em 

cada mancha amostrada, serem realizadas réplicas suficientes para obter uma imagem fidedigna do objecto 

amostrado, eliminando a probabilidade de ocorrência de amostras atípicas que induzam conclusões erradas na 

interpretação dos dados recolhidos. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Fauna 

As metodologias de amostragem a implementar deverão ser direccionadas para os diferentes grupos, considerando 

factores biológicos e ecológicos inerentes a cada grupo ou a cada espécie nalguns casos. 

Por forma a determinar o real efeito da ferrovia nas comunidades faunísticas, a metodologia a adoptar deve 

contemplar a realização de uma campanha prévia que possibilite a definição de um elenco específico ocorrente 

anteriormente à implementação do projecto, devendo igualmente ser implementada a monitorização durante a 

fase de obra, por forma a acompanhar as comunidades-alvo e verificar os impactes decorrentes desta fase. 

 

Anfíbios 

Considerando as características e preferências ecológicas deste grupo, os locais a amostrar deverão incluir habitats 

ribeirinhos, bem como charcas e reservatórios ou seja, zonas onde a probabilidade de presença de animais deste 

grupo seja elevada. 

Os métodos de recolha de dados a definir poderão consistir (entre outros) na observação directa dos animais 
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através de transectos nos habitats susceptíveis (incluindo levantamento de pedras), no varrimento de planos de 

água com camaroeiro para captura e identificação visual ou no registo de vocalizações das espécies. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março - Junho) e outro durante o Outono (Setembro - Dezembro). 

 

Répteis 

Tal como o grupo anterior, as preferências ecológicas deste grupo deverão ser consideradas na definição das 

metodologias de recolha e análise de dados. 

Os métodos de recolha de dados a definir poderão consistir (entre outros) na observação directa dos animais 

através de transectos nos habitats susceptíveis (incluindo levantamento de pedras) ou na utilização de armadilhas. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Maio) e outro durante o Verão (Julho — Setembro) 

 

Aves 

Tratando-se do grupo mais abundante e diversificado da fauna portuguesa e, por conseguinte, da área de 

implantação do traçado, a metodologia a definir para a monitorização deste grupo deverá ter esses factores em 

consideração, bem como o elevado leque de habitats utilizados por estas espécies. Assim sendo, a amostragem 

deverá compreender todos os diferentes habitats presentes na envolvente da área de implementação, definindo 

uma metodologia de recolha de dados que maximize o resultados em função do esforço de amostragem. As 

observações pontuais (visuais e, auditivas) sem limite de raio poderão ser uma das metodologias a seguir, dado 

que possibilitam registos em mais do que uma mancha, minimizando o esforço de amostragem. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

Mamíferos 

A definição de uma metodologia de amostragem deste grupo deverá ter em consideração as preferências 

ecológicas das espécies alvo e constrangimentos inerentes à sua biologia. 

Enquanto que a realização de transectos para observação de vestígios (pegadas, dejectos, tocas) resulta para a 

quase totalidade das espécies-alvo, no caso particular dos micromamiferos a realização de armadilhagem em 

habitats propícios adjacentes à ferrovia pode apresentar uma maior probabilidade de sucesso. 

Considerando o leque de habitats potencialmente utilizados pelas espécies-alvo, os locais a amostrar deverão 

incidir sobre o maior leque possível de habitats da envolvente à ferrovia, com especial incidência nas áreas de 

matos e montado. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Passagens Hidráulicas Adaptadas para a Fauna 
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A monitorização da implementação das passagens hidráulicas adaptadas para a fauna em fase de obra deve ser 

realizada através da verificação do cumprimento das definições de projecto no que concerne à localização, 

dimensões e realização das acções de adaptação. Esta verificação pode consistir no registo visual da evolução dos 

trabalhos e da adequação das acções ao definido no projecto. Refira-se que, em função da fase actual do projecto, 

não foram definidas estas estruturas, devendo este aspecto constar do projecto de execução. 

Durante a fase de exploração, a metodologia de monitorização deverá consistir na determinação da utilização das 

passagens (passagens hidráulicas) por parte dos animais. 

Esta metodologia pode implicar a utilização de pó de pedra em ambas as entradas da passagem registando os 

rastos dos animais que as utilizem ou outro tipo de método de registo de passagem (e.g. a utilização de câmaras 

fotográficas accionadas por movimento na passagem). 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

 

Mortalidade da Fauna por Atropelamento/Colisão e Integridade da Vedação 

A metodologia a empregar para monitorar os efeitos da ferrovia nos vertebrados que a atravessam deverá ser 

semelhante à utilizada por Marques (1994) no estudo sobre os vertebrados mortos por atropelamento na EN 118 

(Seminário sobre a Avaliação de Impacte Ambiental de Projectos Rodoviários, Espinho). 

A metodologia acima referida indica que a ferrovia deve ser percorrida em determinados troços em que se preveja 

ocorrer um maior potencial faunístico, sendo as amostragens realizadas por duas pessoas. Os vertebrados 

encontrados mortos na via-férrea, assim como numa faixa marginal para ambos os lados da via serão 

considerados mortos por atropelamento ou colisão. Com o recurso a uma check-list será registado o local da morte 

do animal (com um erro de 100 metros) e o lado da via em que se encontra. Os cadáveres deverão ser retirados 

de modo a evitar a contabilização múltipla. 

Deverão ser igualmente registados o estado de decomposição dos indivíduos bem como os biótopos existentes no 

local dos dois lados da via. 

No que concerne à verificação da integridade da vedação, os locais a amostrar deverão ser coincidentes com as 

zonas em que se preveja um maior potencial faunístico, devendo ser registadas as ocorrências de situações 

anómalas na vedação, como sejam aberturas ou derrubes que inviabilizem a sua função de impermeabilização 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de dois períodos de amostragem 

anuais, um durante a Primavera (Março — Junho) e outro durante o Outono (Setembro — Dezembro). 

 

Periodicidade na Fase de Exploração 

As amostragens deverão ter uma base anual nos primeiros cinco anos de exploração da via (com início no primeiro 

ano de exploração), passando a ser realizadas de cinco em cinco anos, caso se verifique o estabelecimento de um 

equilíbrio ecológico. Enquanto não se verificar o estabelecimento do referido equilíbrio, as amostragens 

continuarão a ser realizadas anualmente. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Outubro 2008 
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A recolha do número de indivíduos modos por atropelamento na ferrovia será realizada em dois períodos 

(Primavera e Outono), devendo a informação resultante ser descriminada pelos responsáveis pela monitorização. 

No caso da monitorização da utilização das passagens de fauna e outros restabelecimentos adaptados, em função 

das metodologias tradicionalmente utilizadas neste tipo de monitorização, sugere-se um mínimo de sete dias 

consecutivos por mês ao longo do período Primavera/Verão, o que resulta em sete períodos de amostragem 

correspondentes aos meses de Março a Setembro (inclusive). 

 

 


