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RESUMO NÃO TÉCNICO

O que é o Resumo Não Técnico?

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), mas
que é editado de forma autónoma, de forma a facilitar uma divulgação mais alargada, em particular
durante a consulta pública. O RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações
constantes do EIA. Quem pretender aprofundar algum dos aspectos relativos ao estudo dos efeitos da
Ligação D/C1 da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto poderá consultar o EIA que
estará disponível, durante o período de consulta pública na Agência Portuguesa do Ambiente – APA,
na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo – CCDR-LVT e nas
Câmaras Municipais de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira.

O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o que é o
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental? E a
Declaração de Impacte Ambiental?

Alguns tipos de projectos estão sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
antes do seu licenciamento, e que tem como objectivos avaliar os potenciais efeitos (impactes),
positivos e negativos, identificar as medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos
significativos e indicar as medidas de controlo (monitorização) a adoptar, antes de uma decisão ser
tomada. A AIA também permite que as entidades e o público interessado se possam pronunciar,
contribuindo para essa decisão sobre o projecto.
Assim, o promotor de um projecto sujeito a AIA deve preparar um documento, designado como
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), contendo as informações sobre os potenciais efeitos do projecto
e as medidas que se propõe adoptar para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos
significativos que tenham sido identificados no EIA.
O regime legal da AIA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que o republica). Este diploma transpõe para o direito
nacional a directiva europeia 85/337/CEE, usualmente designada como Directiva AIA.
O procedimento de AIA é da responsabilidade de uma entidade da Administração, designada como
Autoridade de AIA. No presente caso, a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
O projecto enquadra-se no n.º 7, alínea a) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, com a redacção
actual: “Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso”.
O procedimento de AIA termina com a emissão pelo Ministro (ou pelo Secretário de Estado) do
Ambiente de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que pode ser favorável, favorável
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condicionada ou desfavorável. A DIA deve ter em conta a análise dos impactes do projecto realizada
por uma comissão (a Comissão de Avaliação), nomeada para o efeito, bem como os resultados da
consulta pública realizada. O projecto apenas pode ser licenciado após a emissão de uma DIA
favorável ou favorável condicionada.

Em que consiste o projecto da Ligação D/C1?

A Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto foi dividida em cinco lotes (A, B, C1, D
e E). O Lote C1, entre Alenquer (Ota) e Pombal, já foi submetido a AIA em 2007, tendo sido
emitida uma DIA favorável condicionada em Dezembro de 2007. O Lote D, entre Lisboa e Alenquer
(Ota), tem em curso o respectivo procedimento de AIA, decorrendo a respectiva consulta pública até
12 de Dezembro de 2008.
As recentes decisões do Governo sobre a localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na zona do
Campo de Tiro de Alcochete (Resoluções do Conselho de Ministros n.º 13/2008, de 13 de Janeiro, e
nº 85/2008, de 26 de Maio) tornaram necessário estudar novas soluções de traçado na zona da Ota,
agora libertas da restrição de servir o NAL projectado para aquela zona.
O EIA agora elaborado e submetido a AIA corresponde ao estudo dessas soluções, assegurando a
ligação entre o Troço Alenquer (Ota)-Pombal – Lote C1 e o Troço Lisboa-Alenquer (Ota) – Lote D, a
sul.
A Ligação D/C1 implica o abandono da parte sul do corredor do Lote C1 para o qual já foi emitida
uma DIA favorável condicionada.

Quais as principais características do projecto?

O presente EIA tem como objecto o Estudo Prévio da Ligação D/C1 da Ligação Ferroviária de Alta
Velocidade entre Lisboa e Porto.
Esta ligação apresentará uma extensão variável, consoante as alternativas, entre cerca de 23,7 e
24,8 km, atravessando três concelhos: Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira (Figura 1 e
Quadro 1).
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Quadro 1 - Concelhos e freguesias atravessados pelos corredores estudados
Concelhos

Freguesias

Alenquer

Carregado, Ota, Triana

Azambuja

Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Vila Nova da

Vila Franca de Xira

Rainha
Castanheira do Ribatejo

Os traçados iniciam-se no extremo norte do Lote D e terminam cerca do km 13+000 no Eixo 1.1 do
Lote C1. Verifica-se, tal como já referido, o abandono da parte mais a sul do traçado do Lote C1, já
objecto de DIA favorável condicionada.
Como é característico da fase de Estudo Prévio, foram consideradas alternativas de traçado. Os
traçados alternativos foram organizados em eixos, subdivididos em subeixos. No Estudo Prévio foram
desenvolvidas quatro soluções alternativas: 1, 1A, 2 e 3. Numa fase inicial foi abandonada uma
outra alternativa mais a poente. A solução 1A apenas difere da solução 1 num subeixo com a
extensão aproximada de 8,5 km. O Esquema de Eixos e Alternativas (Figura 2) ilustra as soluções
consideradas. A Figura 3 corresponde ao Esboço Corográfico.
O traçado prevê duas vias, com uma plataforma com largura de 14 m. A largura do tabuleiro dos
viadutos é também de 14 m.
Consoante as alternativas consideradas, o troço em estudo apresenta 5 a 7 viadutos, oscilando a sua
extensão total entre 7,0 e 9,6 km.
Uma vez que as principais linhas de água são atravessadas em viaduto, as passagens hidráulicas
foram dimensionadas exclusivamente para linhas de água de pequena ou de média dimensão.
Está previsto o restabelecimento, através de passagens inferiores ou superiores, das auto-estradas
e de outras vias rodoviárias da rede nacional. As estradas e caminhos municipais e outras vias locais
e urbanas também serão, de uma forma geral, restabelecidas. Na caixa seguinte referem-se as
condições em que se efectuarão os restabelecimentos deste tipo de vias.
Critérios para o restabelecimento de vias municipais e locais
Em zonas urbanas ou com edificações dispersas onde se verifica um número considerável de
intersecções, apenas algumas vias serão restabelecidas, mantendo-se funcional a rede viária
existente, à custa, sempre que possível, da redefinição das circulações nas vias transversais
existentes, bem como a caminhos paralelos que permitirão a ligação entre as vias
restabelecidas e as não restabelecidas.
No que diz respeito à rede de caminhos rurais apenas alguns serão restabelecidos, prevendose a localização de pelo menos um restabelecimento por quilómetro de desenvolvimento da
linha de alta velocidade. Este tipo de restabelecimentos interligará também com a rede de
caminhos paralelos que assegurará as ligações com vias não restabelecidas e permitirá a
acessibilidade a parcelas adjacentes à linha que possam ficar sem acessos directos em
resultado da implantação da infra-estrutura ferroviária.
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Ao longo de toda a via, mesmo quando não haja necessidade de prever acessos a parcelas
marginais ou de dar continuidade a restabelecimentos, paralelamente à linha, existirá sempre
ao longo de todo o traçado um caminho paralelo de um dos lados da linha destinado a
assegurar as acessibilidades à via-férrea em caso de emergência ou para trabalhos de
manutenção.
A linha de alta velocidade será inteiramente protegida por uma vedação. O tipo de vedação será
distinto consoante se trate de áreas urbanas ou de áreas rurais.
Não se prevê a localização de qualquer estação na Ligação D/C1. A única infra-estrutura de apoio à
exploração prevista é um PIB – Posto Intermédio de Banalização, instalação que permite a passagem
de composições de uma para a outra via, garantindo assim a continuidade do tráfego em caso de
interrupção de uma via. O PIB, que não introduz alargamento da plataforma, localiza-se
sensivelmente a meio do traçado de qualquer das alternativas.
A duração dos trabalhos de construção da Ligação D/C1 está estimada em 3 anos. O início da
exploração da linha de alta velocidade está previsto para o ano de 2015, não estando definido o
horizonte temporal para a sua desactivação.
A estimativa do valor do investimento varia entre 191 e 203 milhões de euros, consoante as
soluções alternativas.

Quais os antecedentes deste projecto?

As decisões sobre a rede ferroviária de alta velocidade foram acordadas entre os Governos de
Portugal e de Espanha na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz (2003) e confirmadas na Cimeira Ibérica
de Évora (2005). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2004, de 26 de Junho, aprovou o
desenvolvimento das infra-estruturas que integram a rede ferroviária de alta velocidade. Nestas
infra-estruturas inclui-se a linha para passageiros Lisboa-Porto.
Para o desenvolvimento do projecto de alta velocidade foi constituída uma empresa própria: RAVE Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. A RAVE tem vindo a promover a elaboração dos estudos
prévios dos vários troços da rede aprovada e os respectivos estudos de impacte ambiental. Entre
estes troços encontra-se o Lote C1 - Troço Alenquer (Ota)-Pombal que foi sujeito a procedimento
de AIA durante 2007, tendo obtido DIA favorável condicionada em 21 de Dezembro desse ano, e o
Lote D – Troço Lisboa – Alenquer (Ota), actualmente em procedimento de AIA.
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Quais as principais características da área de implantação da
Ligação D/C1?

Os corredores analisados atravessam os concelhos e freguesias já indicados no Quadro 1.
A ligação em estudo insere-se numa estreita faixa com orientação norte-sul, a norte da Área
Metropolitana de Lisboa, na margem direita do Tejo.
Os traçados atravessam o Bordo Oeste da Bacia Terciária do Tejo, caracterizado por relevos
arredondados e uma drenagem em direcção à planície aluvial do Tejo. O relevo suave contrasta com
a presença, a poente, de relevos vigorosos, nos quais se destaca a serra de Montejunto.
A Alternativa 3 atravessa uma área com areeiros. Não existem outras áreas de exploração ou
pesquisa de recursos geológicos.
Não existem valores geológicos ou geomorfológicos, com interesse científico, cultural ou
paisagístico, classificados. Outros valores identificados (Olhos de Água do Rio da Ota, Relevo Tabular
de Alcoentre, Monte Redondo) situam-se afastados dos traçados em estudo, com excepção do Monte
Redondo, a cerca de 180 m da Alternativa 3.
Os traçados em estudo inserem-se, na quase totalidade, no sistema aquífero da Bacia do TejoSado/Margem Direita. Não existe, na área dos corredores em estudo, qualquer ocorrência termal,
concessão de água mineral ou água de nascente.
Os usos do solo dominantes são florestais e agrícolas. Destaca-se uma importante zona de culturas
de regadio na baixa do Carregado, que se prolonga pelos vales dos rios Alenquer e Ota. Na ocupação
urbana destaca-se a vila do Carregado, em torno da qual se verifica também uma importante
concentração industrial e comercial, sobretudo ao longo das EN 1 e 3. A povoação da Ota tem
associada a presença de um importante equipamento militar – a Base Aérea n.º 2.
As principais linhas de água atravessadas são a Vala do Carregado (que a montante tem a designação
de rio Grande da Pipa), o rio Alenquer, o rio da Ota, todos afluentes do rio Tejo, e a ribeira do
Judeu, afluente do rio Maior. Nas baixas aluvionares dos rios Ota e Alenquer as condições de
drenagem são deficientes, favorecendo a ocorrência de inundações. O futuro Aproveitamento
Hidroagrícola do Rio Grande da Pipa, em projecto, é pontualmente intersectado, em viaduto, pelas
Alternativas 2 e 3.
Os traçados não se aproximam de nenhuma área protegida ou classificada no âmbito da Rede
Natura 2000. As áreas com maior interesse ecológico correspondem às zonas húmidas dos vales do
rio da Ota: Paul do Alvarinho e Paul do Archino. O vale da Ota é considerado pelo Plano Regional de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa como um importante corredor integrado
na Rede Ecológica Metropolitana. Outras áreas ecológicas importantes são os montados de sobro e
as galerias ribeirinhas.
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As dinâmicas de povoamento da área de estudo são fortemente influenciadas pela cidade de Lisboa
e pelo desenvolvimento dos eixos de acessibilidade e sistemas de transporte. Podem distinguir-se
quatro zonas:
-

a primeira, até cerca do km 1+500/1+800, na proximidade de Quintas, com características
marcadamente rurais, onde predomina a actividade agrícola em explorações de pequena
dimensão;

-

a segunda, formada pelo eixo Castanheira do Ribatejo-Carregado-Azambuja, com uma forte
dinâmica de desenvolvimento urbano e de actividades industriais, a par de áreas agrícolas
relevantes (Lezíria do Tejo, baixas dos rios de Alenquer e da Ota);

-

a terceira, constituída pelo território entre o eixo Carregado/Azambuja e o eixo Aveiras de
Cima/Alcoentre, pouco povoada e com predomínio da ocupação florestal e agrícola;

-

a quarta, já na área de influência do eixo Aveiras de Cima/Alcoentre, caracterizada pelo
povoamento disperso associado à agricultura em parcelas de pequena dimensão e ocupação
florestal na faixa mais interior, entre Ota e Alcoentre.

O crescimento demográfico é elevado no concelho de Vila Franca de Xira e moderado nos concelhos
de Alenquer e de Azambuja; nestes, verifica-se em geral crescimento nas freguesias urbanas e
decréscimo nas freguesias rurais. Destaca-se o elevado crescimento da freguesia do Carregado. O
sector terciário é dominante na formação do emprego nos três concelhos.
Todo o território está abrangido por Planos Directores Municipais (PDM), actualmente em fase de
revisão. Dado terem sido elaborados nos anos de 1990, nenhum dos PDM contempla espaços-canais
destinados à linha ferroviária de alta velocidade. A Ligação D/C1 não interfere com nenhum dos
planos de pormenor em elaboração.
As principais condicionantes do ponto de vista do ordenamento do território são a Reserva Agrícola
Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, cujo atravessamento é inevitável. A interferência com
importantes infra-estruturas (gasodutos, linhas de alta tensão, auto-estradas e estradas importantes,
aqueduto) também constitui uma condicionante aos traçados, podendo implicar modificações
nalgumas dessas infra-estruturas ou suspensões pontuais do seu funcionamento durante a obra.
Os trabalhos de caracterização do património cultural – arqueológico e arquitectónico – permitiram
identificar um conjunto de elementos nos corredores em estudo. Destes destacam-se, com a
classificação de Imóveis de Interesse Público, a Quinta do Campo e dois marcos de légua da MalaPosta (“Casal do Canha” e “Marco de cruzamento na EN 3”). Para além destes elementos, foram
localizados, a menos de 100 m do eixo dos corredores das alternativas em estudo, os seguintes sítios:
-

“Quinta Nova da Portela”, mancha de ocupação de cronologia indeterminada;

-

“Monte dos Castelinhos 1”, povoado fortificado com ocupação pré-histórica, romana e medieval;

-

“Monte dos Castelinhos 2”, mancha de ocupação do período romano;

-

“Quintas 1”, mancha de ocupação de cronologia indeterminada;

-

“Quinta de S. Julião”, mancha de ocupação de cronologia moderna/contemporânea.
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Para além da Quinta do Campo, o levantamento arquitectónico identificou nos corredores das
alternativas em estudo diversos imóveis e conjuntos, dos quais se salientam:
-

Casa da Água do Aqueduto do Alviela, respiradouro do aqueduto e habitação;

-

Quinta do Carneiro, referenciada desde o séc. XVII, com habitação, turismo rural e produção
vitivinícola;

-

Quinta da Bemposta, edifício do séc XVIII, com capela e apoios à actividade agrícola, em estado
de alguma degradação;

-

Quinta do Casal do Vale, conjunto de edifícios de habitação e de apoio à produção agrícola;

-

Complexo da Base Aérea 2, testemunho urbanístico e arquitectónico do período modernista do
Estado Novo.

Os traçados em estudo inserem-se em seis unidades de paisagem:
-

Zona Colinar do Oeste Interior, caracterizada por um relevo vigoroso, embora de baixa altitude,
e pela contenção do espaço em pequenas bacias visuais, cujo carácter mais fechado se acentua
pela presença de um coberto vegetal por vezes bastante denso, com sobreiro, carvalho
cerquinho, zambujeiro e pinheiro manso;

-

Vale do Rio Grande da Pipa, zona côncava da margem direita do Tejo, com relevo suave a
ondulado, com possibilidade de desfrutar de uma grande variedade de perspectivas a partir dos
pontos de cota mais elevada e dos enfiamentos visuais a partir dos eixos viários que atravessam
esta unidade;

-

Lezíria do Tejo, vasta unidade que se caracteriza por relevo plano, coberta por solos ricos e
profundos e uma densa rede de drenagem de valas e canais, ocupada por regadios; a vegetação
ribeirinha arbórea e de canaviais estrutura esta unidade de paisagem, que apresenta amplos
planos horizontais;

-

Charneca da Bacia Terciária do Tejo, constituída por zonas de relevo ondulado com solos
arenosos, em que predominam povoamentos mistos de sobro e pinheiro bravo; é atravessada por
linhas de água por vezes bastante encaixadas; nesta unidade salienta-se o Monte Redondo; os
vales dos rios Ota e Judeu, pela sua amplitude e expressão, podem destacar-se como
subunidades, cuja ocupação agrícola e morfologia plana contrastam com o relevo ondulado e a
ocupação florestal da envolvente;

-

Zona de Policultura de Aveiras, ocupando zona de relevo ondulado, é caracterizada por pequena
propriedade de policultura e povoamento disperso, já com grande afinidade com o tipo de
paisagem característico do Oeste;

-

Áreas Urbanas, constituída pelas zonas urbanas do Carregado, Vila Nova da Rainha, Vila de Rei,
Castanheira do Ribatejo; estes aglomerados apresentam habitação mais concentrada em torno
dos núcleos antigos, existindo uma proliferação de novos loteamentos habitacionais, industriais
e comerciais; esta unidade traduz-se visualmente numa paisagem desorganizada, com presença
de grande quantidade de armazéns e pavilhões industriais e comerciais, bem como de linhas de
alta tensão e das centrais térmicas do Carregado e do Ribatejo, com forte impacte visual
negativo.
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Quais os principais efeitos (impactes) do projecto da Ligação
D/C1? Quais as principais medidas de minimização dos
impactes negativos?

Por impacte entende-se uma alteração, num determinado instante e num determinado local, de um
factor ambiental (biofísico, social ou económico) relativamente ao que aconteceria, nesse mesmo
instante e nesse mesmo local, caso o projecto não se concretizasse. Os impactes podem ser positivos
ou negativos.
As actividades causadoras de impactes têm lugar em duas fases bem distintas: a fase de construção e
a fase de exploração. Na fase de construção as principais acções causadoras de impactes são a
desmatação, as escavações e os aterros, a construção de obras de arte, a colocação do balastro, do
carril e dos restantes equipamentos e a vedação da via bem como a movimentação dos
correspondentes materiais; na fase de exploração, os impactes são originados pela circulação das
composições e pela existência física de uma infra-estrutura linear.
Os principais impactes positivos na fase de construção são de natureza socioeconómica:
crescimento da economia nacional e criação de postos de trabalho. A nível local, a obra tem reflexos
no comércio e serviços, estimulados pelo acréscimo de procura. Estes impactes são, naturalmente,
temporários.
O projecto da rede ferroviária de alta velocidade apresenta um conjunto de impactes positivos,
globais, relacionados com a transferência de passageiros para a ferrovia de modos de transporte
mais poluentes (automóvel, avião) ou com maior sinistralidade (automóvel). Assim, será expectável
quer a redução da sinistralidade nos principais eixos rodoviários nacionais, quer a melhoria da
qualidade do ambiente (poluição atmosférica e sonora) das zonas envolventes das principais infraestruturas rodoviárias e aeroportuárias, constituindo assim uma contribuição válida para o
cumprimento dos objectivos de redução dos gases com efeito de estufa. A diminuição do tempo de
percurso no eixo Lisboa-Porto também representa um impacte económico com repercussões a nível
nacional. O controlo da barreira da distância promove dinâmicas de maior coesão social, económica
e territorial diminuindo as diferenças existentes na mobilidade das pessoas, quando consideradas as
suas zonas de vivência, e favorecendo a criação de bolsas de proximidade em termos sociais e
económicos.
No Quadro 2 apresentam-se os principais impactes negativos analisados no EIA e as respectivas
medidas de minimização. A Carta Síntese de Impactes (Figuras 4 e 5), que acompanha este Resumo,
ilustra a localização dos principais impactes do projecto.
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Quadro 2 - Síntese dos principais impactes negativos e correspondentes medidas mitigadoras
Factores

Principais impactes

ambientais
Clima

Acréscimo da incidência de fenómenos de
acumulação de ar frio em zonas de baixa

Localização
Alt. 3 (km 18+100 a 18+300)

Medidas mitigadoras
Possibilidade de valorização de terras provenientes de

Extracção de materiais do substrato geológico

Ao longo de todos os traçados

Limitação à exploração de novas áreas de empréstimo

Geologia e
Geomorfologia

Escavações e aterros com mais de 15 m de
altura
Ocupação de áreas de extracção de inertes

Solos

escavações com potencial para o efeito

Ocupação de solos, nomeadamente
Aluviossolos e Coluviossolos

Ao longo de todos os traçados
Alt. 3 (km 9+000 a 9+280)
Restrições à localização de estaleiros e acessos de obra
Ao longo de todos os traçados

Limitação da área a afectar
Reaproveitamento dos solos decapados
Restrições à localização de estaleiros e acessos de obra

Alterações de usos actuais do solo (áreas
florestais, agrícolas e de montado)

Ao longo de todos os traçados

Limitação da área a afectar
Recuperação de áreas afectadas pela obra
Compensação pelo abate de sobreiros em povoamento

Uso do solo
Afectações de usos urbanos, de indústria
extractiva e de equipamentos (Base Aérea e

Alt. 3

kartódromo)

Ecologia

Perturbação do corredor ecológico entre o rio
Tejo e a serra de Montejunto

Alt. 1 (Viadutos 1, 3 e 4)
Alt. 1A ((Viadutos 1, 3 e 4)
Alt. 2 (Viaduto 2 até km 9+000, km
12+400 a 14+000, km 18+550)
Alt. 3 (Vale do rio de Alenquer km
7+000, vale do rio da Ota km
3+200, vale da rib.ª da Ameixoeira
km 20+000)

Restrições à localização de estaleiros e acessos de obra
Restrições à calendarização dos trabalhos fora da época
reprodutiva nos locais mais sensíveis
Recuperação de áreas afectadas pela obra
Plantação de cortinas arbóreas
Compensação pelo abate de sobreiros em povoamento
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Factores
ambientais

Principais impactes

Localização

Medidas mitigadoras
Adaptações de PH e PI a passagens de fauna, incluindo

Ecologia

Perturbação da fauna dos pauis da
Ameixoeira, do Alvarinho e/ou do Archino

Alt. 1 (Viaduto 4); Alt 1A (Viaduto
4); Alt. 2 (Viaduto 2, km 12+400 a
14+000, km 18+550)

integração paisagística
Passagens de fauna dedicadas
Utilização da flora local no projecto de integração
paisagística

Intrusão visual

Paisagem

Alteração ao uso do solo

Alt. 1 (km 0+400 a 1+400, km 1+600
a 7+315, km 8+000 a 14+300,
Viaduto 2 e atravessamento da EN
366)
Alt. 1A ((km 0+400 a 1+400, km
1+495 a 7+348, km 8+000 a 14+300,
Viaduto 2 e atravessamento da EN
366)
Alt. 2 (km 0+400 a 8+000, km
14+400 a 19+000, atravessamento
da EN 366)
Alt. 3 (km 0+400 a 7+600, km 9+800
a 14+600, km 17+000 a 21+600,
atravessamento da EN 366)
Alt. 1 (km 0+400 a 1+400, km 1+600
a 7+315, km 8+000 a 14+300)
Alt. 1A ((km 0+400 a 1+400, km
1+495 a 7+348, km 8+000 a 14+300)
Alt. 2 (km 0+400 a 8+000, km
14+400 a 19+000)
Alt. 3 (km 0+400 a 7+600, km 9+800
a 14+600, km 17+000 a 21+600)

Projecto de Integração Paisagística, incluindo medidas
cautelares (protecção do solo arável e respectiva decapagem,
preservação da vegetação), revestimento vegetal dos taludes
com hidrossementeira de espécies herbáceas e arbustivas,
restabelecimento de galerias ripícolas, criação de zonas de
orlas nos atravessamentos de carvalhais e montados,
utilização de carvalhos e arbustos da respectiva associação na
plantação de taludes, restabelecimento de sebes de
compartimentação de campos agrícolas, reforço da plantação
arbórea e arbustiva em zonas urbanas e junto de barreiras
acústicas, utilização de trepadeiras na integração paisagística
de barreiras acústicas, reforço da plantação arbórea e
arbustiva nos taludes de encontro dos viadutos,
restabelecimento de usos sob os viadutos, plantação de faixas
paralelas às obras de arte.
Selecção de locais adequados para os estaleiros, definição de
percursos de obra, recuperação das áreas de estaleiro
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Factores

Principais impactes

ambientais

Paisagem

Movimento de terras

Localização

Medidas mitigadoras

Alt. 1 (km 0+400 a 1+400, km 8+000
a 14+300)
Alt. 1A ((km 0+400 a 1+400, km
8+000 a 14+300)
Alt. 2 (km 0+400 a 2+000, km 6+620
a 8+000, km 14+400 a 19+000)
Alt. 3 (km 0+400 a 2+000, km 4+800
a 7+600, km 8+200 a 9+000, km
9+800 a 14+600, km 17+000 a
21+600)
Cumprimento do RGR relativamente a horários de actividades
ruidosas, licenças especiais de ruído e indicação do nível de

Acções de construção ruidosas

Receptores sensíveis localizados ao
longo dos traçados

potencia sonora dos equipamentos
Colocação de barreiras acústicas absorventes para fontes fixas
em estaleiros

Ruído e

Encapsulamento de fontes fixas

vibrações

Barreiras acústicas
Circulação ferroviária e acções de
manutenção da linha

Receptores sensíveis localizados ao
longo dos traçados

Dispositivos na via para redução de vibrações
Intervenção na fachada de edifícios, nas situações em que a
barreira acústica não assegure o cumprimento do RGR (uma
situação na Alt. 3)
Medidas de segurança e redução de incómodos, assegurando

Socioeconomia

Incómodo em áreas habitadas na fase de
construção

Alt. 1 (km 0+000 a 3+000)
Alt. 1A (km 1+670, km 5+070)
Alt. 2 (km 0+500, km 1+000 a
1+700, km 3+330 a 3+400, km
5+300)
Alt. 3 (km 0+500, km 1+000 a
1+700, km 3+300 a 3+400, km
5+100 a 5+600, km 13+400)

acessos e funcionalidade dos espaços
Realojamentos temporários, caso necessário
Restrições à localização de estaleiros e acessos de obra
Plano de circulações, evitando a travessia de aglomerados
populacionais
Reparação de danos
Divulgação prévia de cortes de vias e afectação de serviços
Sistema de atendimento de reclamações
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Factores
ambientais

Principais impactes

Ocupação de áreas com culturas de regadio

Ocupação de áreas com culturas permanentes

Localização
Alt. 1 (km 3+000 a 7+000)
Alt. 1A (km 3+000 a 7+000)
Alt. 2 (km 5+500 a 11+700)
Alt. 3 (km 5+500 a 7+000, km
16+500, km 18+100, km 22+900)
Alt. 1 (km 16+000 a 18+700)
Alt. 1A (km 15+000 a 17+700)
Alt. 2 (km 6+700 a 7+200, km
15+000 a 17+200)
Alt. 3 (pontual ao longo do traçado)

Medidas mitigadoras

Pilares de viadutos evitando valas de rega e drenagem

-

Alt. 1 (km 0+500 a 0+600, km 1+050
a 1+200, km 1+800)
Alt. 1A (km 0+400, km 1+000 a
1+100, km 1+670)
Alt. 2 (km 0+500 a 0+600, km 1+050
Socioeconomia

Edifícios de habitação sob o traçado

a 1+100, km 1+400 a 1+750, km

-

3+350 a 3+450, km 17+080)
Alt. 3 (km 0+500 a 0+600, km 1+050
a 1+100, km 1+400 a 1+750, km
3+350 a 3+450, km 5+150, km
5+500 a 5+600, km 13+350)
Alt. 1 (km 1+950, km 2+600
Interferências com zonas de ocupação

Alt. 2 (km 2+500, km 4+000)

industrial/empresarial

Alt. 3 (km 2+500, km 4+000, km

-

4+500 a 4+900)
Passagem em viaduto na proximidade de
estações de redução de pressão da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural, em
zonas de despressurização de gás

Alt. 1 (km 3+000 a 3+100)
Alt. 1A (km 2+800 a 2+900)
Alt. 2 (km 4+900 a 5+000)

Coordenação com REN Gasodutos e cumprimento das
restrições impostas por esta entidade
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Factores

Principais impactes

ambientais

Localização

Medidas mitigadoras

Passagem sobre área reservada para estação
de compressão da Rede Nacional de

Alt. 1 (km 3+000 a 3+100)

-

Transporte de Gás Natural
Ocupação marginal do perímetro da Base
Aérea da Ota

Alt. 3 (km 11+700 a 12+400)

Coordenação com Estado-Maior da Força Aérea e
cumprimento das restrições impostas por esta entidade

Alt 1 (sobretudo a partir do km
Efeito de corte e de barreira em áreas
agrícolas
Socioeconomia

7+000)
Alt. 1A (ao longo do traçado)

Projecto de caminhos paralelos

Alt. 2 (ao longo do traçado)
Alt. 3 (ao longo do traçado)
Alt . 1 (km 1+800 e 2+600)
Alt. 1A (km 1+670 e 5+070)

Habitações e outros edifícios urbanos:

Alt. 2 (km 0+500, km 1+000 a

incómodo ambiental, redução da

1+700, km 3+300 a 3+400, km

funcionalidade e qualidade do espaço,

5+300)

potencial desvalorização

Alt. 3 (km 0+500, km 1+000 a

(Medidas no âmbito do Ruído e Vibrações e da Paisagem)

1+700, km 3+300 a 3+400, km
5+100 a 5+600, km 13+400)
Inconformidade com PDM (ocupação de
espaços urbano, industrial, agrícola,

Todas as alternativas

-

florestal, verde/natural)
Ordenamento

Interferência com corredores estruturantes

do território

secundários da Rede Ecológica Metropolitana

Todas as alternativas

Ocupação de áreas de REN

Todas as alternativas

Ocupação de solos da RAN

Todas as alternativas

Restrições à localização de estaleiros e acessos de obra
Restrições à localização de estaleiros
Restrições à localização de estaleiros
Reaproveitamento dos solos decapados
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Factores

Principais impactes

ambientais

Localização

Ocupação de montado de sobro

Todas as alternativas

Ocupação de área de pedreira licenciada

Alt. 3 (km 9+000)

Interferência com infra-estruturas da EPAL

Todas as alternativas

Medidas mitigadoras
Restrições à localização de estaleiros
Compensação pelo abate de sobreiros em povoamento
Coordenação do projecto com a EPAL e cumprimento das
restrições impostas por esta entidade
Coordenação com REN – Rede Eléctrica Nacional e

Interferência com infra-estruturas da Rede
Nacional de Transporte de Electricidade

Todas as alternativas

cumprimento das restrições impostas por esta entidade
Projecto de desvio da Linha 4043/4044 com afastamento do
núcleo urbano do Carregado (Alt. 2 e 3)

Ordenamento
do território

Ocupação de área reservada a estação de
compressão da Rede de Transporte de Gás

Alt. 1

Natural
Proximidade a estações de redução da Rede
de Transporte de Gás Natural, implicando

Alt. 1, 1A, 2

situações de risco
Interferência com gasodutos da Rede de
Transporte de Gás Natural

Todas as alternativas

Coordenação com REN Gasodutos e cumprimento das
restrições impostas por esta entidade
Coordenação com REN Gasodutos e cumprimento das
restrições impostas por esta entidade
Coordenação do projecto com REN Gasodutos e cumprimento
das restrições impostas por esta entidade

Interferência importante com servidões
terrestre e aeronáutica do Centro de
Formação Militar e Técnica da Força Aérea

Alt. 2 e 3

Coordenação com Estado-Maior da Força Aérea e
cumprimento das restrições impostas por esta entidade

(Ota)
Património

Potencial afectação de sítios arqueológicos

Zonas de escavação e mobilização

Acompanhamento arqueológico e eventual realização de

Cultural

desconhecidos

de solo

sondagens de diagnóstico
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Factores
ambientais

Principais impactes

Localização
Alt. 1 (km 0+000)
Alt. 1A (km 0+000)

Afectação directa de sítios arqueológicos

Alt. 2 (km 0+000, km 1+800, km
2+000)
Alt. 3 (km 0+000, km 1+800, km
2+000, km 5+450, km 6+700)

Património
Cultural

Afectação indirecta de sítios arqueológicos

Alt. 3 (km 4+500)

Medidas mitigadoras
Protecção, sinalização e vedação de elemento
Trabalhos de limpeza, registo fotográfico, desenho,
descrição, sondagens manuais de diagnóstico (sítio 2),
sondagens mecânicas de diagnóstico (sítios 3, 6a, 6b, 8, 19),
trasladação (sítio 5)
Protecção, sinalização e vedação de elemento

Alt. 1 (km 4+400)
Afectação indirecta de elementos do

Alt. 1A (km 4+400)

Consideração da presença destes elementos no projecto de

património arquitectónico

Alt. 2 (km 6+650)

vedações e de integração paisagística

Alt. 3 (km 7+450, km 10+900)
Elaboração de Plano e Gestão de Resíduos , incluindo estudo
Gestão de
Resíduos

Gestão de terras sobrantes

Todas as alternativas

de soluções de valorização das terras sobrantes (recuperação
de áreas de extracção de inertes, por ex.)
Cumprimento da legislação sobre gestão de resíduos

Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto — Lote C1: Ligação D/C1
15/17

Quais as alternativas mais favoráveis do ponto de vista
ambiental?

O EIA procedeu a uma análise das quatro alternativas de traçado desenvolvidas no Estudo Prévio.
Para o efeito foram considerados, para cada factor ambiental, diversos critérios.
Esta análise encerra alguma subjectividade, quer pela selecção dos critérios, quer pela ponderação
que lhes foi atribuída. Representa, no entanto, um contributo para a decisão sobre a alternativa a
seleccionar.
No Quadro 3 apresenta-se uma comparação, por alternativa, dos impactes mais relevantes do
projecto na fase de exploração.
Quadro 3 - Impactes mais relevantes na fase de exploração
Impactes mais relevantes

Alt.

Alt.

Alt.

Alt.

1

1A

2

3

Extracção de materiais do substrato geológico
Escavações e aterros com mais de 15 m de altura
Interferênia com areeiro do Camarnal
Afectação permanente de solos
Afectação dos usos agrícolas e florestais
Perturbação do corredor ecológico entre o rio Tejo e a serra de
Montejunto
Impactes visuais, em particular do Viaduto 1
Impactes visuais, em particular do Viaduto 2
Demolição de edifícios de habitação
Incómodo em áreas habitadas
Efeitos de seccionamento de áreas agrícolas
Interferências com áreas empresarias, industriais e comerciais
Ocupação de áreas da RAN e da REN
Ocupação de áreas de montado de sobro
Interferência com linhas de alta tensão da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade
Interferências com gasodutos e Estações de Regulação e Pressão
da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural
Afectação de sítios do património arqueológico
Afectação indirecta de património arquitectónico
Ruído (situações não resolúveis com barreiras acústicas)
Aplicável
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A Alternativa 1A surge como mais favorável, seguida de perto pelas Alternativas 2 e 1. A Alternativa
3 é claramente a mais desfavorável.
Os corredores alternativos considerados no Estudo Prévio resultaram de um processo de sucessivas
aproximações aos traçados que optimizassem a manutenção das características técnicas adequadas
aos objectivos do projecto e a minimização dos impactes ambientais. Este processo permitiu que
nenhum dos corredores analisados apresentasse impactes negativos tão significativos e não
minimizáveis que o tornassem, na prática, inviável.
Na fase seguinte, de Projecto de Execução e do respectivo Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE), as soluções podem e devem ser optimizadas, acautelando e
minimizando os impactes negativos identificados, através de pequenos acertos do traçado em
planta, optimização do perfil longitudinal (altura do traçado relativamente ao terreno), assim como
na definição das soluções das obras do ponto de vista conceptual e de construção.
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