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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto -  Lote C1 – Ligação D/C1 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública da 
“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto -  Lote C1 – Ligação D/C1”. 
 
 
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu 
durante 38 dias úteis, desde o dia 16 de Novembro de 2008 a 16 de Janeiro de 2009. 
 
 
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA    
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  
 

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
o Câmaras Municipais de Alenquer, Vila Franca de Xira e Azambuja 

 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas Juntas de Freguesia de  
Castanheira do Ribatejo, Carregado, Ota, Triana, Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja e Vila 
Nova da Rainha. 
 
  
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 
 
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 
 
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas; 
 
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o seguinte jornal: 
 

o Correio da Manhã 
 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I; 
 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT; 
 
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 
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5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento 
das autarquias, entidades e cidadãos directamente interessadas e prestar esclarecimento 
relativamente ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizou uma 
Sessão de Esclarecimento dia 20 de Dezembro, pelas 10 horas, no Auditório Municipal Damião 
de Góis em Alenquer. 
 
 
6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS  
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos cerca de 33 pareceres incluindo 1 abaixo-
assinado com a seguinte proveniência: 
 
Administração  

o Ministério da Defesa Nacional - Gabinete do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea 
o Turismo de Portugal, I.P. 
o ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
o Autoridade Florestal Nacional 
 

Autarquias 
o Câmara Municipal de Alenquer 
o Assembleia Municipal de Alenquer 
o Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
o Câmara Municipal de Azambuja 
o Junta de Freguesia do Carregado 
o Assembleia de Freguesia do Carregado 
o Junta de Freguesia de Ota 
o Assembleia de Freguesia de Ota 
o Junta de Freguesia de Triana 
o Assembleia de Freguesia de Triana 
o Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo 
 

Entidades 
o ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
o Socinval – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A. 
o Quinta dos Fidalgos – Promoção Imobiliária, S.A. 
o CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A. 
o Águas do Oeste, S.A. 
o Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
o Solvay Portugal, Produtos Químicos, S.A. 
o Estradas de Portugal, S.A. 
o REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
o Sociadade Agrícola do Archino, Lda 

 
Particulares 

o 1 Abaixo-assinado com 157 subscritores residentes na freguesia de Ota 
o 7 Pareceres individuais 

 
 

7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
O Estado Maior da Força Aérea refere que o Eixo 3 interfere com o normal funcionamento da 
actividade do CFMTFA na Ota, bem como com a segurança, matérias e valores existentes na 
unidade. 
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Refere que apesar dos restantes eixos se encontrarem abrangidos por servidões de unidades 
afectas à Força Aérea, não se prevê que interfiram no normal funcionamento das unidades 
afectas à Força Aérea. 
 
Informa ainda que os obstáculos a implantar deverão ser sinalizados conforme as normas 
expressas no documento Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio do INAC. 
 
A ANACOM refere que a área do projecto não está presentemente sujeita a qualquer 
condicionalismo decorrente da existência de ligações hertzianas ou centros radioeléctricos com 
servidão radioeléctrica associada já constituída. 
 
O Turismo de Portugal, I.P. verifica que não há afectação directa de empreendimentos 
turísticos e os que existem encontram-se a uma distância superior a 2 km. No entanto refere 
que existem duas pretensões de empreendimentos turísticos, os quais formalizaram 
candidaturas PIN, precisamente sob os Eixos 1 e 2.   
 
O empreendimento que se localiza sob o Eixo 1, e que será eminentemente inviabilizado, 
denomina-se “Lusolândia”, situa-se no concelho da Azambuja e possui terreno próprio e tem 
enquadramento territorial perante o PDM de Azambuja. O segundo empreendimento 
denomina-se “Discovery Park” e será totalmente inviabilizado pelo Eixo 2.  
 
Salienta que o Resumo Não Técnico do EIA refere um empreendimento turístico em espaço 
rural denominado “Quinta do Carneiro”, no entanto este não se encontra inventariado. 
 
Face ao referido, considera o Eixo 3 como o mais favorável do ponto de vista do turismo. 
 
 
A Autoridade Florestal Nacional (AFN) refere as disposições legais relativas ao corte e abate 
de sobreiros assim como ao corte prematuro de exemplares de eucalipto numa área superior a 
1ha e de pinheiro bravo em áreas superiores a 2ha. 
 
Salienta ainda que deverão ser respeitadas as disposições constantes no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 
 
Dos vários eixos em avaliação, a AFN refere que não atravessam áreas submetidas a regime 
florestal, mas cruzam, em diferentes pontos, áreas florestais constituídas, essencialmente, por 
povoamento de sobreiros, eucaliptos e pinheiros. 
 
Ponderadas todas as servidões e restrições florestais, a AFN mostra preferência para o Eixo 1, 
uma vez que afecta menos montado de sobreiro e azinheira, devendo no entanto ser dado 
cumprimentos às disposições legais referidas. 
 
A Assembleia Municipal de Alenquer, em parecer aprovado por unanimidade, considera 
inaceitável o Eixo 3 uma vez que este implica notoriamente consequências negativas na vida 
das populações e das actividades económicas que serão afectadas por este traçado. Refere 
que os impactes são de grande amplitude para as povoações de Carregado, Obras Novas, 
Passinha, Passos e Aldeia. 
 
No Carregado, Obras Novas e Passinha o Eixo 3 apresenta grande proximidade de uma 
escola, de zonas residenciais e de actividades económicas, inviabilizando ou tornando 
demasiadamente incómoda a utilização destes equipamentos e habitações, para além implicar 
uma barreira de 30m de altura dentro das povoações, afectando a paisagem. 
 
Nos lugares de Passos e Aldeia, este eixo altera as condições de vida das populações e das 
suas actividades económicas, alterando também profundamente a paisagem. 
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No que diz respeito ao Eixo 2, considera que apresenta as mesmas consequências negativas 
na Vila do Carregado que o Eixo 3, pelo que também é inaceitável. 
 
Em relação ao Eixo 1A, refere que passa junto da povoação de Casal Pinheiro, e que dentro do 
corredor fica a parte urbana da Quinta do Campo, edifícios de referência no património 
construído do concelho. Refere também que o espaço existente entre a povoação de Casal 
Pinheiro e a zona urbana da Quinta do Campo não permite instalar a LAV com um afastamento 
razoável destes dois lugares. Assim, considera que devido aos impactes negativos que 
apresenta na qualidade de vida das populações referidas e no património, é significativamente 
prejudicial para o concelho. 
 
Conclui considerando o Eixo 1 como o que apresenta menores impactes negativos para o 
concelho de Alenquer, recomendando que em fase de projecto sejam adequadas medidas 
minimizadoras, para a construção e exploração, dos incómodos para as populações e 
actividades económicas. 
 
 
A Câmara Municipal de Alenquer  
 
A Câmara Municipal de Azambuja considera que o Eixo 1 é a pior opção uma vez que é 
extremamente lesivo da qualidade de vida da população de Vila Nova da Rainha, passando a 
cerca de 100m desta povoação.  
 
Refere que a altura dos viadutos, no nó do Carregado e no Aglomerado da Fonte do Pinheiro, 
apresentam impactes negativos significativos na paisagem, em qualquer dos eixos.  
 
Salienta que os Eixos 1 e 1A passam muito próximos da sede da freguesia de Vila Nova da 
Rainha, causando grandes constrangimentos ao quotidiano das populações e restringindo o 
crescimento do aglomerado para Norte. 
 
Considera que os restabelecimentos de vias e caminhos municipais e as passagens hidráulicas 
deverão ser projectados tendo em conta futuros alargamentos destas vias e passagens. 
 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira considera que o Eixo 1A é o apresenta menores 
impactes do ponto de vista ambiental e social, desde que observadas as seguintes 
condicionantes. 
 
Refere que uma vez que estão identificadas três construções junto ao aglomerado de Quintas, 
Castanheira do Ribatejo, que serão demolidas, considera que nesta zona o traçado deverá ser 
alterado de escavação para túnel, possibilitando assim a manutenção das construções 
existentes e diminuindo os impactes do ruído, vibrações e paisagem. 
 
Apresenta ainda um conjunto de aspectos que considera dever ser salvaguardados: 

 As barreiras acústicas junto das habitações deverão ser transparentes, por forma a 
diminuir o efeito barreira; 

 Sempre que o traçado se aproximar de construções devem ser aplicadas mantas anti-
vibratórias; 

 As passagens hidráulicas devem ser de uma única secção, evitando problemas futuros 
de acumulação de inertes; 

 O acesso às propriedades agrícolas deve ser sempre garantido, devendo evitar-se 
situações que conduzam a percursos mais longos de acesso às mesmas; 

 Relativamente às habitações directamente afectadas em solo rural, as populações aí 
residentes deveriam ter condições, desde que possuam terrenos, de se fixarem em 
condições semelhantes às actuais; 

 Todos os impactes decorrentes da obra devem ser previamente acautelados e criado 
um gabinete de acompanhamento permanente que deve ser o garante junto das 
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populações afectadas de que os seus direitos estão a ser devidamente 
salvaguardados. 

 
Refere também que o EIA é omisso no que se refere à definição de um conjunto de medidas 
compensatórias da utilização do território concelhio, considerando que deverão ser 
encontrados modos de compensação dos municípios atravessados pela LAV. 
 
  
A Assembleia e a Junta de Freguesia de Ota consideram o Eixo 3 inaceitável uma vez que 
um elevado número de habitantes da freguesia e atravessa a localidade de Paços. 
 
A Junta de Freguesia do Carregado opta pelo Eixo 1, considerando que é o que apresenta 
menores impactes negativos na freguesia. 
 
A Assembleia de Freguesia do Carregado manifesta total discordância com o projecto de 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto considerando que os custos, 
económicos e ambientais, são completamente injustificados e que os impactes positivos 
globais aparecem sobrevalorizados, como forma de justificar o projecto. 
 
Considera que os Eixos 2 e 3 são de tal forma negativos que apenas existem para justificar a 
escolha pelos Eixos 1 e 1A.  
 
Refere que o espaço de 100m existente entre a auto-estrada A1 e a escola básica integrada 
não permite garantir o cumprimento dos níveis de ruído. 
 
Verifica que os Eixos 2 e 3 colidem com a zona industrial e o património histórico dos marcos 
da antiga estrada real. Refere também que o facto de todos os eixos passarem sobre o nó do 
Carregado entre as auto-estradas A1 e A10, obriga a aumentar a altura dos viadutos 
ferroviários, implicando maiores impactes na paisagem da lezíria do Tejo. 
 
Conclui que dos eixos apresentados, o que considera globalmente menos desfavorável em 
termos de ruído para a freguesia é o Eixo 1. 
 
A Assembleia e a Junta de Freguesia de Triana optam pelo Eixo 1A uma vez que se 
encontra mais afastado da área urbana. Consideram o Eixo 2 mais prejudicial para a freguesia 
uma vez que atravessa zona de várzea e campos agrícolas de grande valor. O Eixo 3 é em seu 
entender o mais desfavorável por atravessar zonas urbanas afectando a qualidade de vida das 
populações. 
 
A Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo manifesta preferência pelo Eixo 1A 
referindo que este foi considerado o que apresenta menores impactes ambientais e sociais no 
EIA. 
 
Propõe que o atravessamento do aglomerado populacional de Quintas seja feito em túnel, 
permitindo assim manter as construções existentes e minorar os impactes no ruído, vibrações e 
paisagem. 
 
Para além disso, considera que deverão ser tidos em conta os seguintes aspectos: 

 Deverá ser efectuado um levantamento do número de poços e furos de captação de 
água e verificar se a construção da LAV afecta os lençóis freáticos; 

 As construções existentes próximas à LAV deverão ser objecto de vistoria por forma a 
salvaguardar o valor das indemnizações em caso de danos provenientes da construção 
da LAV; 

 Deverão existir medidas de minimização para o ruído e um controlo do campo 
magnético, por forma a que não sejam ultrapassados os limites legais; 



 

 
 
 

 
Relatório de Consulta Pública                                                                                                             9 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 – Ligação D/C1) 

 Deverá ser criado um regime excepcional relativamente à classificação dos terrenos 
que irão ser afectados pela LAV por forma a possibilitar a construção em áreas 
inferiores a 20000m2; 

 O acesso às propriedades agrícolas deverá ser garantido, evitando percursos mais 
longos; 

 As barreiras acústicas junto das habitações deverão ser transparentes de forma a 
diminuir o efeito barreira; 

 Deverão se aplicadas medidas minimizadoras das vibrações junto das habitações; 
 Deverá ser criado um gabinete de acomapnhamento da população que deve ser o 

garante junto das populações afectadas de que os seus direitos estão a ser 
devidamente salvaguardados. 

 
A Solvay Portugal, Produtos Químicos, S.A. refere que qualquer dos Eixos em avaliação 
interfere com a conduta de água, que explora no âmbito da sua actividade industrial, 
sensivelmente ao Km 2+500. 
 
Com o intuito de minimizar os efeitos negativos na actividade industrial a Solvay recomenda 
uma visita ao local antes do início da fase de construção. 
 
A Socinval – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., proprietária da Quinta Nova 
da Portela, hoje denominada Quinta das Hortênsias (Km 0+000), discorda do traçado proposto 
(todos os eixos) e refere que irá destruir as vinhas plantadas recentemente e dentro do 
programa VITIS. Salienta que o traçado está projectado entre duas habitações separadas entre 
120 a 150m o que prejudica gravemente a qualidade de vida dos habitantes. 
 
A CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A. considera que o Eixo 3 (km 9+000) irá inviabilizar 
totalmente a exploração da pedreira “Areeiro do Camarnal”. 
 
Salienta a importância desta pedreira para o centro de produção de cimento de Alhandra uma 
vez que será explorada uma massa mineral de areias especiais, com localização geográfica 
conveniente e características químicas e físicas muito favoráveis como matéria prima para o 
fabrico de cimento. 
 
Para esta empresa apenas devem ser considerados os eixos que permitam a manutenção de 
toda a actividade económica associada ao centro de produção de Alhandra, nomeadamente o 
Eixo 1 e 2.  
 
 
A Águas do Oeste, S.A. refere que os quatro eixos interceptam, em dois pontos (km 0+100 e 
0+500), o subsistema de abastecimento de água de Arruda dos Vinhos / Sobral de Monte 
Agraço. O troço afectado, proveniente do reservatório de Castanheira do Ribatejo consiste 
numa conduta gravítica principal de aproximadamente 1100m de extensão. Salienta que este 
subsistema é fundamental no abastecimento de água aos municípios de Arruda dos Vinhos e 
de Sobral de Monte Agraço, abrangendo em ambos uma taxa de cobertura próxima dos 100%. 
 
Os eixos 2 e 3 interferem com o sistema de saneamento do Carregado (km 5+300). O Troço 
afectado consiste num emissário gravítico que recolhe os efluentes dos lugares de Obras 
Novas e Casal da Telhada, com destino final a ETAR do Carregado. 
 
Solicita cuidados especiais no traçado a desenvolver assim como na fase de construção, por 
forma a garantir o abastecimento de água das populações e o saneamento. Considera de 
extrema importância a articulação directa com os serviços técnicos da Águas do Oeste durante 
a fase de projecto. 
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A REN, S.A. refere que nos eixos em estudo encontram-se várias situações de potenciais 
interferências com as infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte (RNT), nomeadamente 
com o traçado das seguintes linhas: 

 Linha Alto de Mira - Ribatejo, a 400 kV 
 Linha Fanhões - Ribatejo, a 400 kV 
 Linha Batalha - Ribatejo, a 220 kV 
 Linha Carregado – Rio Maior 1, a 220 kV 
 Linha Carregado – Rio Maior 2, a 220 kV 
 Linha Carregado – Rio Maior 3, a 220 kV 
 Linha Carregado - Carriche, a 220 kV 
 Linha Carregado – Sacavém, a 220 kV 
 Linha Carregado - Santarém, a 220 kV 

 
É sempre desejável que a compatibilização seja conseguida, no sentido de não causar 
modificações nas infra-estruturas da RNT. Esta recomendação é particularmente importante 
para qualquer das Linhas da REN, cuja indisponibilização é extremamente difícil, por razões de 
segurança e estabilidade da RNT, bem como muito onerosa para o promotor. 
É importante ser mantida a segurança e a estabilidade dos apoios das linhas eléctricas da 
RNT. 
 
A análise de interferências deverá ser feita, pelos serviços técnicos da REN, sobre o projecto 
de execução da infra-estrutura. Quando a solução de projecto implique modificações de linhas 
da RNT, com alteração da servidão, envolvendo a sobrepassagem ou colocação de apoios em 
novos proprietários, a viabilização das infra-estruturas em presença estará condicionada à 
obtenção das necessárias autorizações dos proprietários. 
 
A BRISA, S.A. refere que qualquer dos eixos em avaliação intercepta a rede de auto-estradas 
concessionada a esta empresa, nomeadamente os sublanços Vila Franca de Xira/Carregado e 
Carregado/Aveiras de Cima da A1, o Nó A1/A10 e o Sublanço A1/Benavente da A10. 
 
O projecto da LAV prevê o desenvolvimento em viaduto sobre as referidas auto-estradas, no 
entanto a BRISA considera que a modelação de vãos proposta para os viadutos não é 
aceitável. Segundo a BRISA, a implantação dos pilares tem que garantir o futuro alargamento 
da A1 e da A10, o que pela análise dos elementos do projecto, não está a ser garantido. Para 
além disso, o gabarit livre a garantir, quer na fase de construção, quer de exploração não pode 
ser inferior a 5,5m. 
 
Verifica ainda que o desenvolvimento dos diversos corredores alternativos paralelamente e 
muito próximos das referidas auto-estradas põe em causa o futuro alargamento destas infra-
estruturas rodoviárias. Considera que deverão ser avaliados os impactes cumulativos da LAV 
com as auto-estradas e adequar e implementar as medidas necessárias à compatibilização das 
duas infra-estruturas. 
 
O eixo que vier a ser adoptado deverá contemplar as melhores soluções técnicas para 
minimização das eventuais interferências com as vias em serviço. Assim deverão ser 
consideradas as zonas non aedificandi das A1 e A10, bem como adequar e implementar as 
medidas necessárias à compatibilização dos diversos projectos. Todas as situações que 
possam carecer de cuidados técnicos específicos ou questões relacionadas com a gestão do 
tráfego nestas auto-estradas, a Brisa terá que se pronunciar oportunamente. 
 
A ANA, S.A. refere que os eixos em avaliação não se encontram afectados por qualquer 
servidão aeronáutica civil. No entanto, ao abrigo da Servidão Aeronáutica Geral deverão ser 
contempladas as situações de balizagem aeronáutica dos elementos componentes e 
complementares da LAV que se enquadrem nas definições de obstáculo à navegação aérea. 
 
Os projectos finais das infra-estruturas da LAV deverão ser remetidos à ANA, S.A. para efeito 
de emissão de parecer específico. 
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A Estradas de Portugal, S.A. refere que o projecto interfere com o Estudo Prévio em curso do 
IC2 – Carregado (A10)/Venda das Raparigas quer com as soluções preconizadas para o lanço 
do IC, quer com as propostas para a rede viária envolvente do mesmo Estudo Prévio e 
inseridas no Plano de Acção dos Municípios do Oeste. 
 
Embora considere que será possível compatibilizar as duas infra-estruturas, constata que as 
situações que merecem maior atenção têm a ver com: 

 A intercepção em viaduto, por todos os eixos propostos, da futura ligação entre a 
EN327 e a EN1 (entre o Carregado e Castanheira do Ribatejo); 

 A intercepção em viaduto, por todos os eixos propostos, da futura ligação entre a EN3 
(Vila Nova da Rainha) e o IC2 (Alenquer); 

 A intercepção, por todos os eixos propostos, da futura ligação entre a EN1 (a Norte da 
Ota/Abrigada) e a EN366 (a Norte de Aveiras de Cima); 

 A proximidade do Eixo 3 a alguns dos troços das soluções preconizadas para o IC2, 
designadamente à solução A na zona da Ota, para onde não foi possível encontrar 
alternativas de traçado. 

 
Verifica que em diferentes pontos são interceptadas estradas da rede rodoviária nacional, 
considerando essencial que: 

 No desenvolvimento do projecto seja garantida a compatibilização do Eixo que vier a 
ser aprovado com as infra-estruturas rodoviárias existentes e ligações associadas. É 
fundamental que as características geométricas das estradas existentes não sejam 
penalizadas pelas intersecções propostas, nem por eventuais obstáculos implantados 
na proximidade das mesmas, nomeadamente pilares, que possam reduzir as distâncias 
de visibilidade necessárias para garantir as condições de segurança rodoviária; 

 Sejam preconizadas medidas de minimização, a incorporar no projecto de execução e 
a implementar durante a fase de construção da obra, destinadas a garantir a 
manutenção em serviço das estradas da rede nacional interferidas, com as 
indispensáveis condições de segurança, fluidez e comodidade para os utentes. Deverá 
dar-se especial atenção à zona do Carregado, dada a coexistência de diversas infra-
estruturas num território que se caracteriza pela densidade urbana e industrial. 

 
A EP, S.A. refere ainda que a consensualização de soluções técnicas e de procedimentos de 
minimização de impactes deverá estar salvaguardada na DIA e devidamente demonstrada em 
RECAPE.   
 
A Sociadade Agrícola do Archino, Lda, é proprietária da Quinta do Archino, freguesia da Ota, 
concelho de Alenquer  e da Quinta do Bunhal, freguesia e concelho de Azambuja, sendo as 
duas confinantes. Refere que os terrenos das quintas são atravessados pelos Eixos 1 e 2 (Eixo 
1 entre os km 14+500 e 16+000; Eixo 2 entre os 12+500 e 15+000). 
 
Relativamente ao Eixo 1 considera que é a que apresenta menores impactes negativos nas 
suas propriedades, uma vez que atravessa em viaduto uma zona declivosa de incultos e uma 
pequena mancha de eucaliptos. Já o Eixo 2 é altamente penalizante uma vez que atravessa a 
propriedade a meio, destrói montado de sobro (cerca de 15ha, não assinalados correctamente 
nas cartas e ortofotomapas), afecta a Zona de Caça Turística para além de atravessar uma 
zona húmida (Paúl do Archino). 
 
O Eixo 2 afecta ainda (km 12+500) a recuperação prevista para turismo rural e de habitação da 
área urbana da Quinta do Bunhal, ficando esta dentro do corredor de 400m. 
 
A Quinta dos Fidalgos – Promoção Imobiliária, S.A., (km 1+500) refere que os Eixos 1 e 1A 
intersectam a propriedade e afectam de igual forma as possibilidades de desenvolvimento 
urbanístico da Quinta. 
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Considera o Eixo 1 o mais desfavorável e refere que o Eixo 1A implica a realização de 
escavações e aterros de altura superior a 15m em zonas classificadas de risco geotécnico.  
 
Salienta os impactes ao nível do ruído e vibrações na Quinta pela passagem da LAV e refere 
que a Quinta dos Fidalgos, embora não seja classificada, de acordo com a Revisão do PDM de 
Vila Franca de Xira é um imóvel de interesse.  
 
Considera que a mera colocação de barreiras acústicas não irá resolver o problema do ruído 
provocado pelo Eixo 1ª, uma vez que o atravessamento da propriedade farse-á em viaduto de 
altura significativa.  
 
Refere ainda que está previsto a construção de um nó que permitirá o acesso aos campos 
agrícolas existentes a Poente (junto á localidade de Quintas) que será inviabilizado pela LAV, 
devendo ser acautelado o acesso á propriedade. 
 
Apresenta um solução alternativa, que consiste num ajuste do Eixo 1ª na Quinta dos Fidalgos e 
áreas adjacentes, por forma a minimizar os impactes negativos identificados assim como obter 
uma optimização do perfil longitudinal. Salienta que esta solução alternativa é mais vantajosa 
que o Eixo 1ª, nomeadamente porque: 

 Não se sobrepõe à Estação Elevatória da EPAL e nem à sua área de protecção; 
 Proporciona uma melhor protecção e integração paisagística, uma vez que se encaixa 

entre duas colinas, facto que também contribui para a diminuição do ruído; 
 Minimiza os custos relativos a escavações e aterros; 
 Traduz um maior afastamento da LAV a zonas urbanizadas e ocupadas por logística; 
 Proporciona um melhor aproveitamento das áreas urbanizáveis, classificadas em PDM; 
 Preserva as construções existentes na envolvente imediata da Quinta dos Fidalgos.   

 
 
157 residentes na Freguesia de Ota, em parecer abaixo-assinado, contestam o Eixo 3, 
considerando que prejudica muito a população do lugar de Paços, implicando a demolição de 
várias habitações. Consideram que existem outros traçados alternativos menos prejudiciais 
para a população referida. 
 
João Maria Pinto Barreiros, co-proprietário da Quinta da Condessa, freguesia de Carregado 
(junto ao Nó do Carregado – ver anexo á exposição), com cerca de 196, ha refere que esta é 
directamente afectada por todos os eixos em avaliação.  
 
Considera que os Eixos 2 e 3 são os que maiores impactes envolvem, pelo que a solução a 
adoptar só poderá passar pelos Eixos 1 ou 1A. 
 
Salienta que os Eixos 2 e 3 apresentam enormes impactes negativos ao nível social, ambiental 
e urbanístico, atravessando relevantes centros empresariais e comerciais e núcleos urbanos 
densamente povoados, comprometendo diversos projectos de reconversão e requalificação 
urbana para a zona do Carregado, nomeadamente um Plano de Pormenor para a frente 
urbana.  
 
Salienta a importância deste Plano de Pormenor, onde estão incluídos parte dos terrenos da 
Quinta da Condessa, para a Vila do Carregado, nomeadamente ao nível da reconversão 
urbana, dinâmica imobiliária, crescimento urbano equilibrado, valorização e qualificação da 
paisagem etc. 
 
João Jacinto da Silva Costa e Joaquim João Vicente, residentes na Vivenda Nova, Estrada 
da Pimenta-Quintas, freguesia de Castanheira do Ribatejo, referem que o Eixo 1 é coincidente 
com a sua habitação e que o Eixo 1A está muito próximo desta, o que poderá causar impactes 
negativos significativos ao nível do ruído, vibrações e paisagem, implicando a diminuição da 
qualidade de vida. Assim, consideram que estes eixos não deverão ser adoptados, propondo 
os Eixos 2 e 3. 
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Domingos Salvador Silva Henriques proprietário de um imóvel localizado na zona urbana de 
Casal dos Pardieiros (2+500 Eixo 1 e 1A) refere que os Eixos 1 e 1A afectam directamente a 
sua habitação e terreno agrícola. Embora considere ambos os eixos extremamente prejudiciais, 
caso tenha que se optar por um destes eixos, parece-lhe que o Eixo 1A é mais viável uma vez 
que está mais afastado da zona urbana.  
 
Salustiano Faustino Ferreira, residente no Casal Mascote de Cima – Lugar de Quintas (km 
1+000) manifesta insatisfação em relação aos eixos propostos uma vez que qualquer um 
afecta a sua habitação, implicando a sua demolição. Solicita que nesta zona o traçado passe 
em túnel por forma a preservar a sua habitação. 
 
Silvino G. Pompeu Santos faz uma apreciação do EIA e apresenta um conjunto de soluções 
alternativas ao projecto. 
 
Relativamente ao Troço de Ligação D/C1, refere que atravessa duas zonas de características 
bem distintas, a baixa aluvial do Carregado e uma zona de pequeno mas extensivo relevo. Na 
primeira zona, as condições de drenagem são deficientes, favorecendo a ocorrência frequente 
de inundações. Este troço apresenta várias condicionantes, nomeadamente o atravessamento 
de RAN e REN em largas extensões, bem como a interferência com importantes infra-
estruturas como auto-estradas, linhas de alta tensão e gasodutos. Considera particularmente 
significativa a interferência com as auto-estradas A1 e A10, obrigando a LAV a passar em 
viadutos de grande altura e em grande extensão sobre toda a baixa do Carregado. O troço 
apresenta ainda impactes negativos importantes como grandes escavações e aterros e 
demolição de vários edifícios de habitação. 
 
Salienta que as propostas da RAVE apresentam deficiências significativas e custos elevados, 
deixando a eficiência do sistema aquém do desejado. Considera que o seu plano integrado 
apresenta soluções muito interessantes para o interesse público, tanto do ponto de vista dos 
custos e dos impactes ambientais, como da sua eficiência. 
 
As principais soluções alternativas do plano integrado proposto são: 

 Localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na zona do Pinhal Novo, a Leste da 
auto-estrada A12 e a Norte da Linha do Alentejo; 

 As linhas de Alta Velocidade Ferroviária Porto-Lisboa e Lisboa-Madrid entrarão 
conjuntamente em Lisboa (após entroncamento na zona do NAL, em Pinhal Novo) e a 
estação será em Chelas; 

 A TTT será realizada através de uma ponte entre Chelas e o Barreiro, com três modos 
de transporte: ferrovia de alta velocidade, ferrovia convencional e rodovia. 

 A ponte será realizada em duas fases, na primeira fase serão instalados os modos 
ferroviários e na segunda fase serão instaladas as vias rodoviárias, com a colocação 
de abas laterais. 

 A amarração do lado de Lisboa far-se-ía com as linhas de AV e ferroviária 
convencional sobrepostas até à estação de Chelas; a ligação rodoviária principal até à 
Av. Santo Contestável será parte sobre o terreno, parte em túnel e parte em viaduto; a 
ligação rodoviária complementar através dum trevo para acesso local e à zona do 
Areeiro, este através de um túnel por baixo do bairro da Madredeus, seguido de um 
viaduto, no prolongamento da Av. Afonso Costa; Construção de um pequeno viaduto 
sobre a linha de cintura, de modo a estabelecer a ligação entre a Rua Salgueiro Maia, 
em Chelas e a Rua Miguel Oliveira, em Marvila, em substituição do viaduto existente. 

 A amarração do lado do Barreiro irá utilizar um canal livre, a poente da actual estação 
do Lavradio, o que permite uma inserção fácil da ferrovia convencional na linha do 
Alentejo, bem como o prolongamento em frente, em viaduto, da ferrovia de alta 
velocidade e da rodovia. 

 Prolongamento da ponte até à A12 e ao NAL no Pinhal Novo. 
 



 

 
 
 

 
Relatório de Consulta Pública                                                                                                             14 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto – Lote C1 – Ligação D/C1) 

Pedro Miguel M. S. Aparício discorda do projecto de Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
entre Lisboa e Porto, considerando que apresenta custos bastante elevados e que não está 
demonstrada a sua viabilidade económica. 
 
A existir a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, considera que deverá ser 
efectuada a ligação pela margem esquerda do Tejo, ente Lisboa e Muge, traçado que seguiria 
paralelamente à auto-estrada A13, desde a zona do novo aeroporto até Muge, passando para 
a margem Norte do Tejo e seguindo em direcção a Pontével, Casais da Lapa e Alcoentre. Esta 
solução permitiria reduzir as grandes movimentações de terras e a construção de túneis e 
viadutos com largas centenas de metros. Permitia minimizar os impactes negativos nas 
populações, fauna e flora da margem Norte do Tejo, já demasiado pressionadas.  
 
Relativamente ao troço em avaliação considera que todos os eixos são bastante maus, 
colocando em causa o ambiente e a qualidade de vida da região, produzindo impactes 
negativos significativos nos concelhos e populações vizinhas à LAV. Os eixos invadem e 
cortam a meio zonas de grande sensibilidade ambiental bem preservadas, em particular o vale 
que liga a zona do Carregado a Alcoentre. Esta zona inclui a charneca da bacia terciária do 
Tejo, que em vários locais apresenta água à superfície durante parte considerável do ano. A 
sua alteração poderá trazer problemas severos a qualquer infra-estrutura implementada, 
principalmente nos eixos 1, 1A e 2, uma vez que passam em zonas de cotas mais baixas, 
arenosas e sensíveis. 
 
Do ponto de vista ecológico, prevê que surjam grandes impactes na flora e fauna dos pauis do 
Alvarinho, Ameixoeira e do Archino, não havendo medidas mitigadoras capazes de compensar 
a destruição causada pela construção e exploração da LAV. 
 
O facto dos eixos passarem por cima do nó do Carregado (A1/A10) traduz-se num problema 
acrescido, uma vez que a falha de um dos sistemas, auto-estrada ou LAV, coloca 
imediatamente em causa a operacionalidade do outro. 
 
Salienta ainda a interferência com as Linhas de Alta tensão e com a rede de transporte de gás 
natural, sendo particularmente gravosa nos casos dos eixos 1, 1A e 2. Nos casos dos eixos 1 e 
1A verifica também o impacte directo em sítios com valor arqueológico e arquitectónico.  
 
Apresenta um conjunto de comentários às medidas de minimização propostas no EIA e um 
quadro com os impactes mais relevantes na fase de exploração. Conclui que todos os eixos 
propostos são maus e que contrariamente ao afirmado no EIA, o Eixo 3 é menos desfavorável, 
seguido do Eixo 2, Eixo 1A e finalmente o mais desfavorável o Eixo 1. Considera que o Eixo 3 
poderia ser melhorado caso fosse em túnel desde o km 0+000 até ao km 7+500, eliminando-se 
assim os impactes nas populações, fauna e flora, bem como o cruzamento com as auto-
estradas A1 e A10. 
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Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo 
administrativo na Agência Portuguesa do Ambiente. 
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LISTA DE ENTIDADES CONVIDADAS A PARTICIPAR NA CONSULTA PÚBLICA DO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
 

 
NOME MORADA LOCALIDADE 

ANACOM -  Autoridade Nacional de 
Comunicações 

Av. José Malhoa, 12 1099-017 LISBOA 

Associação Nacional de Municípios 
Portugueses - ANMP 

Av. Elias Garcia, 7 – 1º 1000-146 LISBOA 

Associação Nacional de Freguesias - 
ANAFRE 

Rua António Pereira Carrilho, 5 – 3º 1000-046 LISBOA  

Associação Nacional da de 
Conservação da Natureza - QUERCUS 

Apartado 4333 1508 LISBOA 
CODEX 

Confederação Portuguesa das 
Associações de Defesa do Ambiente - 
CPADA 

Rua Ferreira Lapa, 25 – r/c 1150-155 LISBOA 

Centro de Estudos da Avifauna Ibérica 
- CEAI 

Rua do Raimundo, 119 
Apartado 535 

7002-506  ÉVORA 

Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente / UNL 

FCT / UNL – Quinta da Torre 2825 MONTE DA 
CAPARICA 

Grupo de Estudos do Ordenamento do 
Território e Ambiente - GEOTA 

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª 1200 LISBOA 

Liga para a Protecção da Natureza - 
LPN 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187 1500 LISBOA 

REN - Redes Energéticas Nacionais, 
SA 

Av. Estados Unidos da América, 55 - 20.º 
Apartado 5316 

1749-061 LISBOA 

Sociedade Portuguesa de Ecologia - 
SPECO 

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa 
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande 

1749-016 LISBOA 

Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves - SPEA 

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º 1250-140 LISBOA 

Centro de Estudos de Planeamento e Departamento de Ciências e Estudos do 2825 MONTE DA 
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Gestão do Ambiente – CEPGA Ambiente 

Quinta da Torre 
CAPARICA 

Conselho Científico / IST Av.ª Rovisco Pais 1000 LISBOA 
INAC – Instituto Nacional de Aviação 
Civil 

Rua B – Aeroporto de Lisboa 1700-008 LISBOA 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 
- ANPC 

Av.ª do Forte em Carnaxide 2795-112 
CARNAXIDE 

Ministério da Defesa Nacional – 
Direcção-Geral de Infra-Estruturas 

Av.ª Ilha da Madeira 1400-204 LISBOA 

Ministério da Defesa Nacional – Força 
Aérea – Gabinete do Chefe do Estado-
Maior 

Av.ª da Força Aérea 2724-506 
ALFRAGIDE 

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A Rua D – Edifício 120 – Aeroporto de Lisboa 1700-008 LISBOA 
CLC – Companhia Logística de 
Combustíveis, S.A 

E.N. 366, Km 18 2050 AVEIRAS DE 
CIMA 

EDP – Distribuição de Energia, S.A Rua Camilo Castelo Branco, 43, 2º. 1050 – 044 
LISBOA 

EPAL – Empresa Pública das Águas 
de Lisboa 

Av.ª da Liberdade, 24 1250-144 LISBOA 

LISBOAGÁS GDL – Sociedade 
Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, 
S.A 

Rua Miguel Serrano, n.º 9 
Miraflores 

1495-173 ALGÉS 

TRANSGÁS – Sociedade Portuguesa 
de Gás Natural, S.A 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C 1600-209 LISBOA 

Associação de Proprietários do 
Barreiro 

Av. Henrique Galvão, nº. 37  2830-308 
BARREIRO. 

Associação de Municípios da Região 
de Setúbal 

Avenida Dr. Manuel de Arriaga, n.º 6 – 2.º esq. 2900-473 Setúbal 
 

Associação de Comércio, Indústria e 
Serviços de Barreiro e Moita 

R. Conselheiro Joaquim A Aguiar 212, 1º 2830-333 Barreiro 

Grupo Flamingo – Associação de 
Defesa do Ambiente 

Alameda 25 de Abril Nº. 11  
 

2855-211 Corroios 

Ordem dos Arquitectos Travessa do carvalho, 23 1249-033 Lisboa 
Ordem dos Engenheiros Av. Sidónio Pais, n.º 4 E  1050-212 LISBOA 
Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa 

Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, alto da 
Ajuda 

1349-055 Lisboa 

Associação Portuguesa de Arqueologia 
Industrial 

Rua de Arroios, 96-3.º esq. 1150-056 LISBOA 

Grupo de Amigos de Lisboa Rua de Portugal Durão, 58 1600-187 LISBOA 
Turismo de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa  
Quimiparque S.A. Parque Empresarial do Barreiro 

Largo Alexandre Herculano C.P. 5001 
2831 - 904 Barreiro 

Metropolitano de Lisboa Av. Barbosa du Bocage, n.º 5 1049-039 LISBOA 
TRANSTEJO - Transportes do Tejo, 
SA  

Rua da Cintura do Porto de Lisboa 
Terminal Fluvial do Cais do Sodré 

1249-249 Lisboa 

Parque EXPO 98, S.A. Av. D. João II, Lote 1.07.2.1  1998-014 Lisboa 
Lusoponte Concessionária para a 
Travessia do Tejo, S.A. 

Edifício da Portagem 
Praça da Portagem 
Penas 

2870 - 392 Montijo 

Fertagus, Travessia do Tejo, 
Transportes, S.A. 

Estação do Pragal 
Porta 23 

2805-333 ALMADA 

MTS - Metro, Transportes do Sul, SA  Av. 25 de Abril, nº 203 -Amora 
 

2845-547 Seixal 

 
 

LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA  
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Redacção do “Jornal de Notícias” Rua Gonçalo Cristóvão, 195 – 219 4049-011 PORTO 
Redacção da T.S.F. Rádio Jornal Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – 

Sala 301 
1900 LISBOA 

Redacção da Rádio Renascença Rua Ivens, 14 1200-227 LISBOA 
Redacção do Jornal Semanário Sol Rua de São Nicolau, 120 – 5.º 1100-550 LISBOA 
Redacção do Jornal “O Expresso” Rua Duque de Palmela, 37-2º 1200 LISBOA 
Redacção do “Diário de Notícias” Av.ª da Liberdade, 266 1200  LISBOA 
Redacção do Jornal “Correio da 
Manhã” 

Av.ª João Crisóstomo, 72 1069-043 LISBOA 

Redacção do “Jornal Público” Rua Viriato, 13 1069-315 LISBOA 
Redacção da Agência Lusa Rua Dr. João Couto, Lote C - Apartado 4292 1507 LISBOA 

CODEX 
Redacção da RTP  Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 LISBOA 
Redacção da SIC Estrada da Outurela 2795 LINDA-A-

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

BARCARENA 
 
 
 
 

 
















































































































