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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

“Subestações de Tracção de Rio Maior e Leiria da Linha Ferroviária de  
Alta Velocidade entre Lisboa e Porto”” 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à 
Consulta Pública do projecto das ” Subestações de Tracção de Rio Maior e Leiria da Linha 
Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto ”. 
 
 
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta 
Pública decorreu durante 25 dias úteis, entre o dia 24 de Fevereiro e o dia 30 de Março de 
2011. 
 
 
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 Câmara Municipal de Leiria 
o Câmara Municipal de Rio Maior 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

 
 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes freguesias: 
 
Leiria 

o Junta de Freguesia de Amor 
o Junta de Freguesia de Barosa 

 
Rio Maior 

o Junta de Freguesia de Rio Maior 
 
 
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 Jornal de Notícias   
 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I 
 
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT. 
 
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 



 

 

 

5 

 

 
 
 
 
5.  SÍNTESE DO PROJECTO 
 
“As subestações de Tracção de Rio Maior e de Leiria … destinam-se ao fornecimento de 
energia eléctrica em permanência às catenárias da Linha de Alta Velocidade (LAV) do eixo 
Lisboa – Porto, entre Lisboa e Coimbra, nomeadamente ao Lote D/C1 (Ligação entre o lote D e 
o Lote C1), ao Lote C1 (Troço Alenquer – Pombal) e ao Lote B (Troço Pombal – Aveiro). 
 
Adicionalmente a Subestação de Tracção de Leiria deverá alimentar um novo troço da Linha do 
Oeste (LdO), da Rede Convencional, que corresponde ao projecto da futura articulação da LdO 
com o traçado da Alta velocidade permitindo conjugar as necessidades de alimentação 
eléctrica das linhas da Rede de Alta Velocidade e da Rede Convencional e evitando a 
construção de uma subestação de Tracção adicional para a Linha do Oeste. A Subestação de 
Rio Maior também deverá permitir alimentar futuramente a ligação ferroviária Caldas da Rainha 
– Santarém (Canal de Rio Maior), caso esta venha a ser construída e electrificada.” 
(p.2, RNT)  
 
A implantação do projecto consiste, para além da construção das subestações, na construção 
dos caminhos de acesso às mesmas. 
 
As “…subestações serão constituídas por um parque exterior de equipamento eléctrico de 
Muito Alta Tensão e um edifício onde serão instalados equipamentos de alta tensão e todos os 
equipamentos de comando, protecção, contagem, serviços auxiliares, etc.” 
(p. 6  RNT) 
 
Subestação de Rio Maior 
 
“A Subestação de Tracção de Rio Maior … ficará localizada integralmente no concelho de Rio 
maior, distrito de Santarém, numa área situada na freguesia de Rio Maior e adjacente à Linha 
de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, sensivelmente ao km 28+000 da alternativa CSN do 
Lote C1 (Troço Alenquer – Pombal) aprovada pela Declaração de Impacte Ambiental.” 
 
Na “Subestação de Tracção de Rio Maior a plataforma irá ocupar uma área de cerca de 0,70 
ha. No que diz respeito ao acesso far-se-á a partir de um caminho com uma largura de 5m e 
com uma extensão de 714m, dos quais 290m serão acessos a beneficiar e 424 m acessos a 
construir de raiz. Este acesso será realizado a partir da articulação com a EN 361.” 
 
 
Subestação de Leiria 
 
“ A subestação de Tracção de Leiria ficará localizada integralmente no concelho de Leiria, 
distrito de Leiria, numa área situada na freguesia de Barosa localizando-se apenas uma parte 
do acesso à mesma na freguesia de Amor, e adjacente à Linha de Alta velocidade entre Lisboa 
e Porto, sensivelmente ao km 34+000 da mesma alternativa CSN11 do lote C1 (troço Alenquer 
– Pombal).” 
 
“A Subestação de Tracção de Leiria irá ocupar uma área de cerca de 0,92 ha, sendo que o 
acesso terá uma extensão de 1236 m, dos quais 535 m serão acessos a beneficiar e 701 m 
acessos a construir. Este acesso é realizado a partir da articulação com a EN 349-1.” 
 
(p.6, RNT) 
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6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 6 pareceres com a seguinte proveniência: 
 
Autarquias: 

 Câmara Municipal de Leiria 
 

Entidades:  
 ANA – Aeroportos de Portugal 
 AFN - Autoridade Florestal Nacional 
 DGADR – Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 DRAP - Direcção Regional de Agricultura do Centro 
 EP – Estradas de Portugal 
  

 
7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS 
 
No período de Consulta Pública foram recebidos 6 (seis) pareceres apresentados por uma 
autarquia e cinco Entidades. 
 
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
 

 ANA, Aeroportos de Portugal 
Este organismo constata não existirem referências a condicionantes aeronáuticas civis à 
excepção da Fig. 7 que apresenta os limites da “Zona de Desobstrução do Aeródromo de 
Leiria” 
 
Informa ainda que a Subestação de Leiria se encontra sujeita às condicionantes aeronáuticas 
referentes ao aeródromo de Leiria. No que se refere à Subestação de Rio Maior a mesma não 
interfere com nenhuma servidão aeronáutica civil. 
 
O projecto da Subestação de Leiria deve compatibilizar-se com as condicionantes aeronáuticas 
decorrentes do Aeródromo de Leiria. 
Ambos os projectos das subestações devem cumprir as situações de sinalização / balizagem 
dos elementos que as constituem que se enquadrem na caracterização de “obstáculos à 
navegação aérea” da Circular de Informação Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio. 
Devem ser submetidos à ANA para parecer no âmbito das servidões aeronáuticas, os projectos 
finais da Subestações. 
Recomenda ainda este organismo que sejam consultadas a Força Aérea Portuguesa e as 
entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais. 
 
 

 AFN - Autoridade Florestal Nacional 
 
Os locais de implantação das duas subestações encontram-se florestados – Rio Maior 
eucalipto, - Leiria pinheiro bravo/eucalipto e sobreiros dispersos. Assim, deverá ter-se em conta 
os seguintes aspectos: 

 Cumprir o disposto no DL nº 155/2004, de 30 de Junho, mesmo tratando-se de 
exemplares de sobreiros dispersos; 

 Manifestar o corte ou arranque de árvores caso venha a ser efectuado o corte 
prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha e eucalipto em 
áreas superior a 1 ha, de acordo com o DL 174/88, de 17 de Maio; 

 Cumprir as restrições impostas pelo controlo e erradicação do nemátodo (Portaria nº 
103/2006, de 6 de Fevereiro); 
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 Cumprir a legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa Contra Incêndios (DL 
124/2008, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro), 
designadamente, a obrigatoriedade de preservar e proceder à gestão de combustível 
numa faixa de largura não inferior a 50 m à volta das edificações, medidas a partir da 
alvenaria exterior; 

 Atender ainda ao disposto nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Leiria e Rio Maior. 
 

 
 DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 
Na área de intervenção do projecto encontra-se o Aproveitamento Hidroagrícola do Lis. Assim, 
deverão ser tidos em conta os pareceres emitidos por esta Direcção Geral relativos às 
interferências com a linha ferroviária de alta velocidade. 
Propõe ainda que sejam consultadas as Direcções Regionais de Agricultura e Pescas do 
Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, dada a possibilidade de existência de acções da sua 
competência na área de implantação do projecto.  
 
 

 DRAP Centro - Direcção Regional e Agricultura e Pescas do Centro 
 
Esta Direcção Regional constatou que o projecto não colide com áreas agricultadas ou da 
Reserva Agrícola Nacional pelo que nada tem a opinar ou sugerir ao projecto em apreço. 
 
 

 Câmara Municipal de Leiria 
 
A Câmara Municipal de Leiria faz uma análise do EIA criticando alguns aspectos e 
complementando a informação apresentada. Propõe ainda um conjunto de medidas a 
implementar em diversas fases de desenvolvimento do projecto. 
 
No que se refere ao Ordenamento do Território refere a necessidade de introduzir as 
alterações ao Regulamento do PDM em vigor: 

 Declaração nº 398/99, de 6 de Dezembro 
 Declaração nº 180/2001, de 5 de Junho 
 Declaração nº 254/2001, de 21 de Agosto 
 Edital nº 228/2008, de 11 de Março 

Salienta ainda o facto do Quadro III.2 (p. III.7) não fazer referência a duas condicionantes: 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
 
Informa a autarquia que a subestação e o caminho de acesso se integram em espaço florestal. 
Nestes espaços são admitidas construções desde que não ocupem espaços da REN – 
Reserva Ecológica Nacional e se integrem numa das seguintes condições c) equipamentos de 
interesse social e cultural e empreendimentos comerciais, industriais ou turísticos de 
indiscutível interesse municipal ou nacional, nas seguintes condições: 

c1) Índice de utilização máximo – 0,1;  
c2) Ficarem garantidas as condições de acesso, integração paisagística e infra-
estruturas;  
c3) Obrigatoriedade de apresentação e execução dos projectos de arranjos exteriores; 
c4) Deliberação expressa do executivo municipal. 

Informa ainda estar a ser elaborada a 5ª Alteração ao Regulamento do PDM que tem como 
objectivo promover infra-estruturas de importância municipal e intermunicipal que, pelas suas 
características se localizam fora dos perímetros urbanos. 
 
Na envolvente da área do projecto ocorrem classes de Espaço agrícola, espaço urbano 
habitacional, Espaço Urbano Equipamentos, Unidade industrial existente, este último não 
referido no EIA.  
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Em termos de servidões identificam-se as seguintes: REN, RAN (Reserva Agrícola Nacional), 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, Domínio Hídrico, Espaços canal – Rede Viária, 
Linha Ferroviária de Alta Velocidade, Linhas Eléctricas, 4ª e 5ª Zonas de Protecção do 
Aeródromo da Gândara, área de Desobstrução da BA5 e Ligação Hertziana Leiria / Figueira da 
Foz. O EIA não refere para a REN as áreas com risco de erosão, embora estas figurem na 
Carta de Condicionantes (Fig, IV.67). 
 
 O acesso à subestação interfere numa pequena extensão com a REN. Considera a autarquia 
que o projecto está em conformidade com o disposto na Portaria 1356/2008, de 28 de 
Novembro. 
 
O projecto interfere ainda com a Zona de Desobstrução do Aeródromo da Gândara pelo que 
será necessário obter o parecer favorável dessa entidade.  
 
A resposta relativa ao ponto de situação de revisão do PDM e a forma como o projecto nele é 
consubstanciado foi dada através do ofício nº 2905 de 11/02/2010.  
 
A autarquia no que se refere à cartografia crítica a inexistência de coordenadas de implantação 
do projecto pelo que não é possível localizá-lo com rigor. Salienta que embora o EIA refira que 
a subestação de Leiria se localiza na Carta Militar Folha nº 297, esta localiza-se efectivamente 
na Folha nº 285. 
 
Considera que as plantas da subestação não estando enquadradas numa base topográfica e 
não sendo apresentados perfis topográficos, torna-se difícil entender como se pretende fazer a 
implantação da plataforma e vencer o desnível de cotas existentes (32 m). Embora se refira a 
constituição e taludes não é possível visualizar onde e como serão implantados. Este aspecto 
deverá ser, já nesta fase, mais detalhado. O EIA não apresenta os elementos necessários à 
compreensão da forma como será realizada a plataforma e consequentemente, os seus 
impactes. 
 
Biodiversidade e Paisagem  
A análise da Paisagem baseia-se no facto da situação actual – existência de extensas 
manchas de pinhal e eucaliptal que permitem a absorção visual da futura subestação. No 
entanto estes espaços não pertencem ao promotor e estão sujeitos a períodos de revolução 
curtos que alterarão as condições de visibilidade para a estação. Também a afectação por 
pragas como o Nemátodo do Pinheiro poderão provocar alterações à situação actual. Estes 
factores, entre outros, podem mudar o tipo, probabilidade de ocorrência, magnitude, duração, 
frequência, reversibilidade, escala e significado dos impactes na Paisagem. Assim, sendo, 
deverá ser apresentada informação relativa à modelação do terreno e configuração dos 
taludes, bem como a solução de integração paisagística a adoptar, de acordo com o ponto c2) 
da alínea c) do nº. 2 Do artigo 62º do PDM de Leiria), compatibilizada com a faixa de gestão de 
combustíveis e o corredor ecológico definido no PROF – CL – Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral. 
Considera a autarquia que a realização do levantamento da flora/vegetação/ fauna num único 
dia, em Março, insuficiente para caracterizar a situação de referência nomeadamente no que 
se refere a plantas anuais e aves migratórias. Não é apresentada a lista de espécies vegetais 
identificadas no levantamento. 
Deveriam ter sido analisados os impactes negativos decorrentes das acções de desmatação e 
perda de habitats associada à fase de obra. Não foram analisados os impactes relativos à 
electrocussão e colisão de aves com as linhas eléctricas a ligar à subestação, na fase de 
exploração. 
 
Protecção Civil 
Considera a autarquia que no respeitante ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) deveria ter sido analisada a Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal e 
não da Carta de Risco de Incêndio. De acordo com a referida carta de Perigosidade de 
Incêndio Florestal a Subestação localiza-se numa classe média e, de acordo com o Decreto-Lei 
17/2009, de 14 de Janeiro:  
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“As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm 
de salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à estrema da 
propriedade de uma faixa de protecção nunca inferior a 50m e a adopção de medidas especiais 
relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de 
ignição de incêndios no edifício e respectivos acessos.” 
 
A câmara apresenta ainda as seguintes medidas a ser implementadas: 
Fase de obra 

 Remover, de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, 
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais 
que regulam esta matéria. Estas acções deverão ser realizadas fora do período crítico 
de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais 
faíscas; 

 Prestar atenção à possibilidade de armazenamento de matérias perigosas no espaço 
físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas de segurança 
respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente assinalados e 
compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio; 

 Remover, durante a fase de desmontagem do estaleiro, todos os materiais sobrantes, 
não devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam originar ou alimentar 
a deflagração de incêndios. 

 
 
Fase de exploração: 

 Criação de uma Faixa de Interrupção de Combustível de largura mínima de 50m na 
envolvente à subestação; 

 Manutenção da Rede Viária Florestal utilizada e envolvente à Subestação de forma a 
poder ser transitada por viaturas de combate a incêndios florestais; 

 Colocação de marcos de água com espaçamento máximo de 100m de forma a facilitar 
o combate aos incêndios florestais, dada a grande mancha florestal envolvente. 

 Assegurar a limpeza anula, por supressão total, do material combustível existente sob 
a protecção da linha, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de 
largura não inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da alínea c), 
do nº.1, do artigo 15º, do DL nº. 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo DL n.17/2009, 
de 14 de Janeiro. 

 
Rede Viária 
O EIA apenas contemplou o acesso não tendo sido realizada uma análise sobre o 
enquadramento viário. 
A localização da Subestação a Norte da Estação de Leiria permitirá uma ligação adequada à 
rede viária nacional através da EN 349-1. O EIA apresenta apenas um acesso com uma 
extensão de cerca de 1326 m dos quais 701m a construir e 535 a beneficiar. Não está 
contemplada a ligação directa à EN 349-1. 
O EIA não apresentou os perfis das vias de ligação nem um estudo de previsão do tráfego no 
sentido de verificar se as ligações serão adequadas às solicitações. 
 
Considera a Câmara imprescindível garantir um reperfilamento das vias com uma plataforma 
de largura não inferior a 6,50m, considerando uma faixa de rodagem de 1x1, com vias de 
largura de 3,25m. O pavimento a implementar deve ser adequado ao tipo de tráfego, deve ter 
tratamento de solo de fundação, adequação de raios e curvas, e valetas para colectar e 
conduzir as águas superficiais, devendo localizar-se pelo menos 20cm abaixo do nível do leito 
do pavimento.  
 
A nível de projecto deverá realizar-se um estudo mais rigoroso dos acessos, de acordo com a 
morfologia do terreno. 
Deverá ser apresentado um estudo de tráfego que integre os seguintes elementos: 

1. Acessibilidade do local com adequação ao restante traçado existente;  
2. Esquema de circulação na área de influência directa do empreendimento; 
3. A capacidade das vias envolventes; 
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4. O impacto gerado na rede viária municipal; 
5. Análise das capacidades de suporte da estrutura viária pelo tráfego pesado previsto, 

seu perfil e dimensão das camadas constituintes do pavimento; 
6. Perfil longitudinal, com indicação dos trainéis, de acordo com a topografia do terreno, 

concordâncias verticais;  
7. Perfil transversal, com inclinação das vias, solo compactado a 3 ou 4%, valetas; 
8. Tipo de pavimento adequado ao tipo de tráfego e volume previsto. 

 
O EIA não apresentou um estudo minucioso do enquadramento viário e acessibilidades, sendo 
os elementos apresentados considerados incompletos, condicionando uma correcta análise 
das soluções de acessibilidade. 
 
O acesso à Subestação de Leiria interfere com áreas da Reserva Ecológica pelo que deve ser 
compatibilizado com os sistemas ecológicos. 
 
A autarquia solicita, face ao exposto, a apresentação de um estudo viário mais rigoroso. 
 
Recursos Hídricos 
Deverá ser prevista a implantação de uma faixa de retenção de sedimentos perimetral para 
efeitos do disposto na Lei da Água sobre poluição difusa. 
O EIA considera que a impermeabilização de quase um hectare é insignificante tendo em conta 
a área da bacia. No entanto, devem ser tidos em conta os impactes cumulativos decorrentes de 
outras impermeabilizações existentes na bacia. Deve minimizar-se os impactes no sistema 
hidrológico, através do uso eficiente da água e da prevenção de riscos, mantendo a taxa de 
infiltração existente no local e os actuais caudais de escoamento recorrendo, nomeadamente, à 
implantação de trincheiras de infiltração e à faixa de retenção de sedimentos perimetral 
 
Deverá averiguar-se o impacte do desaterro no Aquífero Superior Não Confinado (AqSNC), 
designadamente o eventual rebaixamento do nível freático, bem como o sentido do seu fluxo 
hídrico. 
 
Deveriam ter sido realizadas análises das linhas de água superficiais na envolvente do projecto 
em vez da sua caracterização recorrendo a bibliografia e/ou estações localizadas em áreas 
distanciadas da área de estudo. 
 
O acesso intercepta duas linhas de água pelo que terão de ser asseguradas as respectivas 
condições de escoamento. 
 
Recursos Geológicos 
Na área de estudo existe uma exploração de areias não licenciada explorada por Abílio de 
Sousa Moreira, Lda. Não entrou na câmara nenhum pedido de licenciamento para a referida 
exploração. 
 
Próximo da área de estudo, a Norte da povoação da Barosa, existe a Pedreira de Areias 6628 
“Barosa” explorada por Umbelino Monteiro, SA, licenciada pela autarquia. Próximo localiza-se 
ainda a pedreira “Casalito-Barreiros”, também denominada “Olhos de Água”, de acordo com 
informação da Direcção Regional de Economia do Centro, cujo licenciamento foi indeferido, a 1 
de Junho de 2009, por interferir com os traçados da Ligação de Alta Velocidade do Eixo Lisboa 
– Porto. 
O EIA refere a existência de terras excedentes que terão de ser levadas a vazadouro. 
Considera a Câmara de Leiria que deveria estar já previsto o local de depósito das mesmas. 
Recomenda que se estude a possibilidade de encaminhar solos e rochas que não contenham 
substâncias perigosas para as pedreiras existentes na envolvente. 
 
Socioeconomia 
Os impactes ocorrerão ao nível da demografia, emprego, actividades económicas e qualidade 
de vida. Durante a fase de obra poderá vir a ser empregue alguma mão-de-obra local, mas 
temporária (obra tem um prazo de execução de 14 meses). 
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Na fase de execução os impactes serão quase inexistentes. Embora, os impactes sejam 
genericamente positivos serão, pouco significativos 
 
Ruído 
Durante a fase de obra, a utilização de maquinaria e equipamentos gerará ruído, existindo 
receptores sensíveis a cerca de 700m. Assim, deverá ser cumprido o Regulamento Geral do 
Ruído, evitando que as obras se prolonguem para o período nocturno e aos fins-de-semana. 
 
Resíduos 
Deve ser dado cumprimento ao regime jurídico da Gestão dos Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) e apresentado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição, de acordo com o modelo disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente. O 
EIA prevê a sua realização.  
A gestão dos resíduos será feita através da triagem e armazenagem no local de produção e 
posterior encaminhamento para destino adequado. A autarquia clarifica que a VALORLIS – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA. É parte integrante da gestão de resíduos 
urbanos do Município de Leiria, sendo o destino preferencial dos resíduos urbanos recolhidos 
no concelho, pela Câmara. 
 
Qualidade do Ar 
Na fase de construção verificar-se-á a emissão de partículas resultantes da obra e da 
movimentação de viaturas, embora a subestação esteja a uma distância considerável da 
povoação mais próxima. Deve garantir-se a execução das medidas mitigadores de potenciais 
impactes negativos nos ecossistemas, nomeadamente a previsão de condicionantes à 
implantação dos estaleiros. 
A situação de referência deveria ter sido caracterizada a partir de ensaios realizados no local 
em vez da utilização de dados da Estação de Monitorização da Ervedeira que não são 
representativos da área de estudo. 
 
Património Arqueológico 
A autarquia, com base no EIA, bem como na Carta Arqueológica de Leiria, enquadrada no 
Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, considera que devem ser complementadas as 
medidas propostas no EIA com outras adicionais. 
 
O EIA refere não existirem impactes patrimoniais por não terem sido identificadas ocorrências 
patrimoniais através da pesquisa documental e prospecção sistemática. A autarquia constata a 
existência de omissões em termos de caracterização da situação de referência. Critica o facto 
de o EIA não integrar o Relatório Final de trabalhos Arqueológicos, nem cópia do documento, 
exigido pelo quadro legal em vigor, da sua avaliação emitido pelo IGESPAR. A inclusão deste 
documento, que tem sido procedimento regular em termos de EIA, seria importante para uma 
compreensão do trabalho técnico realizado. 
 
A equipa de arqueologia da câmara identificou na Pedreira do Casalito/Barreiro, junto ao futuro 
acesso à subestação, correspondente ao sítio designado “Olhos de Água” (CFS: 11009), 
material lítico enquadrável na pré-história. Junto ao mesmo acesso, no sítio Barreiro 2 (CFS: 
11018), no âmbito do acompanhamento das obras dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria, em 2008, foi descoberto espólio atribuído á Pré-história, constituído por 
material lítico: um núcleo, algumas lascas e outros elementos em sílex. Estas ocorrências 
arqueológicas confirmam o potencial arqueológico desta zona e a intensa ocupação pré-
história do Vale do Lis. 
 
Dada a existência na envolvente destes dois sítios considera-se necessária, ao abrigo da Lei 
107/2001 a realização de trabalhos arqueológicos adicionais. 

1. Acompanhamento arqueológico de todas as acções de desmatação, decorridas quer 
no interior da área de implantação do projecto, quer nas margens do caminho que lhe 
dá acesso. O acompanhamento arqueológico deve ser presencial e permanente; 

2. Efectuar uma nova prospecção arqueológica das áreas desmatadas, após decorridas 
as acções de desmatação (em linhas paralelas afastadas entre si 5 a 10 metros), 
visando definir áreas de dispersão de materiais arqueológicos; 
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3. Acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as acções que, 
durante a execução do projecto, venham a implicar alteração do coberto vegetal e 
revolvimento dos solos, acções consideradas passíveis de terem um impacte ambiental 
real e/ou potencial, de destruição de elementos patrimoniais. 

Os responsáveis pela implementação das medidas devem ter em conta a Carta Arqueológica 
de Leiria, bem como diversos trabalhos de Arqueologia Preventiva realizados no concelho e 
contacte a equipa de arqueologia da autarquia. 
 
Campos electromagnéticos 
Deverão ser consideradas restrições, criteriosamente definidas, à construção de residências 
para que os seus habitantes não fiquem sujeitos a efeitos cumulativos dos campos gerados.  
 
Clima 
Os dados meteorológicos apresentados referem-se ao período de 1951 a 1973 pelo que, tendo 
em conta as alterações climáticas, não podem servir para a caracterização e análise do factor 
clima. 
 
Hexasulfato de enxofre 
Em caso de substituição de SF6 (hexasulfato de enxofre) este deve ser enviado para empresas 
licenciadas que efectuem o tratamento ambiental adequado. 
 
 
No EIA foram considerados alguns efeitos cumulativos, mas sobretudo os decorrentes das 
eventuais ligações para alimentação das subestações. Os impactes cumulativos deveriam 
englobar os impactes doutros projectos /actividades susceptíveis de afectarem os factores 
ambientais analisados, designadamente a Linha Ferroviária de Alta Velocidade. 
 
A autarquia propõe parecer favorável ao projecto condicionado às recomendações e medidas 
propostas. 
 
 

 EP - Estradas de Portugal 
 
Para as Estradas de Portugal não se verificam óbices à execução do projecto.  
Informa este entidade que o acesso à Subestação de Rio Maior é feito pela EN 361, 
desclassificada do PRN 2000 pelo que caberá ao Município emitir parecer e / ou garantir zonas 
de servidão. 
 
No caso da Subestação de Leiria o acesso será feito através da EN 349-1, desclassificada do 
PRN 2000, mas sob jurisdição das Estradas de Portugal. Assim, o projecto de beneficiação, da 
via deverá atender ao tráfego estimado e ser sujeito a parecer prévio da EP. 
 
O Resumo Não técnico refere que a alimentação das subestações será feita por linhas de alta 
tensão. Assim, caso estas linhas venham a sobrepassar vias sob a jurisdição das Estradas de 
Portugal deverão os respectivos projectos ser sujeitos a parecer prévio a esta entidade e 
cumprir a legislação aplicável. 
 
Mais se informa não se encontrarem em curso nem previstos estudos prévios e/ou projectos de 
execução de estradas integradas na Rede Rodoviária Nacional que possam interferir com a 
execução do projecto. 
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CONCLUINDO: 
 

As exposições remetidas no âmbito da Consulta Pública não se opõem à implementação do 
projecto. Enunciam, no entanto, um conjunto de recomendações / medidas que devem ser 
concretizadas no desenvolvimento do projecto e nas fases subsequentes. 
 
 
Subestação de Rio Maior 
 
No que se refere à Subestação de Rio Maior a mesma não interfere com nenhuma servidão 
aeronáutica civil, no entanto deverão ser tidas em conta as condicionantes e recomendações 
apresentadas na exposição emitida pela ANA:  
 
Condicionantes: 

 Sinalizar / Balizar os elementos que constituem as subestações que se enquadrem na 
caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação 
Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio. 

 Submeter à ANA, SA o projecto final das subestações para parecer no âmbito das 
servidões aeronáuticas; 
 

Recomendações: 
 Consultar a Força Aérea Nacional 
 Consultar as entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais. 

 
O local de implantação da Subestação de Rio Maior) encontra-se florestado com eucalipto 
Assim, de acordo com a exposição apresentada pela AFN deverá ter-se em conta os seguintes 
aspectos: 

 Manifestar o corte ou arranque de árvores caso venha a ser efectuado o corte 
prematuro de exemplares de eucalipto em áreas superior a 1 ha de acordo com o DL 
174/88, de 17 de Maio; 

 Cumprir a legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa Contra Incêndios (DL 
124/2008. De 28 de Junho, alterado e republicado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro), 
designadamente, a obrigatoriedade de preservar e proceder à gestão de combustível 
numa faixa de largura não inferior a 50 m à volta das edificações, medidas a partir da 
alvenaria exterior; 

 Atender ainda ao disposto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI) do concelho Rio Maior. 

 
A DGADR recomenda que seja consultada a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo, dada a possibilidade de existência de acções da sua competência na 
área de implantação do projecto.  
 
As Estradas de Portugal informam que o acesso à Subestação de Rio Maior é feito pela EN 
361, desclassificada do PRN 2000 pelo que caberá ao Município emitir parecer e / ou garantir 
zonas de servidão. 
 
Caso a linha de alta tensão que irá alimentar a subestação venha a sobrepassar vias sob a 
jurisdição das Estradas de Portugal deverá o respectivo projecto ser sujeito a parecer prévio 
desta entidade e cumprir a legislação aplicável. 
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Subestação de Leiria 
 
A DRAP Centro constata não existirem interferências do projecto com solos agricultados ou da 
Reserva Agrícola Nacional.  
 
A ANA Informa que a Subestação de Leiria interfere com condicionantes aeronáuticas 
referentes ao aeródromo de Leiria, pelo que terão de ser cumpridas as seguintes 
condicionantes e recomendações: 
 
Condicionantes: 

 Compatibilizar o projecto da Subestação de Leiria com as condicionantes aeronáuticas 
do Aeródromo de Leiria. 

 Sinalizar / Balizar os elementos que constituem as subestações que se enquadrem na 
caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação 
Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio. 

 Submeter à ANA, SA o projecto final das subestações para parecer no âmbito das 
servidões aeronáuticas; 
 

Recomendação: 
 Consultar as entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais 

 
 
A AFN considera que, encontrando-se o local de implantação da Subestação de Rio Maior 
florestado com eucalipto e pinheiro bravo, apresentando ainda alguns exemplares de sobreiro 
dispersos, deverão ser cumpridas as seguintes condicionantes: 
 

 Cumprir o disposto no DL nº 155/2004, de 30 de Junho, mesmo tratando-se de 
exemplares de sobreiros dispersos; 

 Manifestar o corte ou arranque de árvores caso venha a ser efectuado o corte 
prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha e eucalipto em 
áreas superior a 1 ha, de acordo com o DL 174/88, de 17 de Maio; 

 Cumprir as restrições impostas pelo controlo e erradicação do nemátodo (Portaria nº 
103/2006, de 6 de Fevereiro); 

 Cumprir a legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa Contra Incêndios (DL 
124/2008. De 28 de Junho, alterado e republicado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro), 
designadamente, a obrigatoriedade de preservar e proceder à gestão de combustível 
numa faixa de largura não inferior a 50 m à volta das edificações, medidas a partir da 
alvenaria exterior; 

 Atender ainda ao disposto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI) do concelho de Leiria. 

 
Desenvolvendo-se a subestação de Leiria na área do Aproveitamento Hidroagrícola do Lis 
remete a DGADR para os pareceres emitidos relativos à interferência da linha ferroviária de 
alta velocidade com o aproveitamento hidroagrícola.  
 
Recomendação: 

 Consultar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 
 
O acesso à Subestação de Leiria será feito através da EN 349-1, desclassificada do PRN 2000, 
mas sob jurisdição das Estradas de Portugal.  
 
Condicionantes: 

 O projecto de beneficiação, da via deverá atender ao tráfego estimado e ser sujeito a 
parecer prévio às Estradas de Portugal; 

 Caso a linha de alta tensão de alimentação à Subestação venha a sobrepassar vias 
sob a jurisdição das Estradas de Portugal deverá o respectivo projecto ser sujeito a 
parecer prévio a esta entidade e cumprir a legislação aplicável. 
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A Câmara Municipal de Leiria propõe parecer favorável ao projecto condicionado às 
seguintes recomendações e medidas: 
 
Ordenamento do Território 

 Obter parecer favorável da entidade responsável pelo Aeródromo da Gândara cuja 
Zona de Desobstrução é interferida pelo projecto. 

 
Cartografia 

 Apresentar com detalhe a forma como irá ser construída a plataforma e identificar, 
especificamente, os seus impactes. 

 Apresentar informação relativa à modelação do terreno e configuração dos taludes, 
bem como a solução de integração paisagística a adoptar, de acordo com o ponto c2) 
da alínea c) do nº. 2 do artigo 62º do PDM de Leiria), compatibilizada com a faixa de 
gestão de combustíveis e o corredor ecológico definido no PROF–CL – Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Centro Litoral. 

 
Protecção Civil 

 Cumprir o Decreto-Lei 17/2009, de 14 de Janeiro que prevê que, para a classe média 
de Perigosidade de Incêndio Florestal, “As novas edificações no espaço florestal ou 
rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação 
no terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de 
protecção nunca inferior a 50m e a adopção de medidas especiais relativas à 
resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de 
ignição de incêndios no edifício e respectivos”. 
 

Fase de obra 
 Remover, de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, 

desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais 
que regulam esta matéria. Estas acções deverão ser realizadas fora do período crítico 
de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais 
faíscas; 

 Prestar atenção à possibilidade de armazenamento de matérias perigosas no espaço 
físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas de segurança 
respeitantes; 

 Assinalar e compartimentar os locais de armazenamento, com vista a evitar situações 
de derrame, explosão ou incêndio; 

 Remover, durante a fase de desmontagem do estaleiro, todos os materiais sobrantes, 
não devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam originar ou alimentar 
a deflagração de incêndios. 

 
Fase de exploração: 
 Criar de uma faixa de interrupção de combustível de largura mínima de 50 m na 

envolvente à subestação; 
 Manter a Rede Viária Florestal utilizada e envolvente à Subestação de forma a poder 

ser transitada por viaturas de combate a incêndios florestais; 
 Colocar marcos de água com espaçamento máximo de 100 m de forma a facilitar o 

combate aos incêndios florestais, dada a grande mancha florestar envolvente; 
 Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível existente sob 

a protecção da linha, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de 
largura não inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da alínea c), 
do nº.1, do artigo 15º, do DL nº. 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo DL n.17/2009, 
de 14 de Janeiro. 
 

Rede Viária 
 Garantir um reperfilamento das vias com uma plataforma de largura não inferior a 

6,50m, considerando uma faixa de rodagem de 1x1, com vias de largura de 3,25m; 
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 Adequar o pavimento a implementar ao tipo de tráfego, efectuar o tratamento de solo 
de fundação, adequar os raios e curvas, e as valetas para colectar e conduzir as águas 
superficiais, devendo estas localizar-se pelo menos 20cm abaixo do nível do leito do 
pavimento; 

 Realizar um estudo mais rigoroso dos acessos, de acordo com a morfologia do terreno; 
 Apresentar um estudo de tráfego que integre os seguintes elementos: 

- Acessibilidade do local com adequação ao restante traçado existente;  
- Esquema de circulação na área de influência directa do empreendimento; 
- A capacidade das vias envolventes; 
- O impacto gerado na rede viária municipal; 
- Análise das capacidades de suporte da estrutura viária pelo tráfego pesado 

previsto, seu perfil e dimensão das camadas constituintes do pavimento; 
- Perfil longitudinal, com indicação dos trainéis, de acordo com a topografia do 

terreno, concordâncias verticais;  
- Perfil transversal, com inclinação das vias, solo compactado a 3 ou 4%, 

valetas; 
- Tipo de pavimento adequado ao tipo de tráfego e volume previsto. 

 Compatibilizar o acesso com os sistemas ecológicos uma vez que interfere com áreas 
da Reserva Ecológica. 

 
Recursos Hídricos 

- Minimizar os impactes no sistema hidrológico, garantir o uso eficiente da água 
e prevenir riscos; 

- Prever a implantação de uma faixa de retenção de sedimentos perimetral para 
efeitos do disposto na Lei da Água sobre poluição difusa. 

- Implantar trincheiras de infiltração para garantir a manutenção da taxa de 
infiltração existente no local e os actuais caudais de escoamento; 

- Estudar o impacte do desaterro no Aquífero Superior Não Confinado (AqSNC), 
designadamente o eventual rebaixamento do nível freático, bem como o 
sentido do seu fluxo hídrico; 

- Assegurar as condições de escoamento das duas linhas de água interceptadas 
pelo acesso. 

 
Recursos Geológicos 

 Estudar a possibilidade de encaminhar solos e rochas que não contenham substâncias 
perigosas para as pedreiras existentes na envolvente. 

 
Ruído 

 Cumprir o Regulamento Geral do Ruído, evitando que as obras se prolonguem para o 
período nocturno e aos fins-de-semana. 

 
Resíduos 

 Cumprir o regime jurídico da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 
e apresentar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 
de acordo com o modelo disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente.  

 
Qualidade do Ar 

 Garantir a execução das medidas mitigadoras de potenciais impactes negativos nos 
ecossistemas, nomeadamente a previsão de condicionantes à implantação do 
estaleiro, embora a povoação mais próxima fique a alguma distância  

 
Património: 

 Realizar trabalhos arqueológicos adicionais, ao abrigo da Lei 107/2001, dada a 
existência na envolvente de dois arqueosítios: 

- Acompanhamento arqueológico de todas as acções de desmatação, que 
tenham lugar, quer no interior da área de implantação do projecto, quer nas 
margens do caminho que lhe dá acesso. O acompanhamento arqueológico 
deve ser presencial e permanente; 
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- Efectuar uma nova prospecção arqueológica das áreas desmatadas, após as 
acções de desmatação (em linhas paralelas afastadas entre si 5 a 10 metros), 
visando definir áreas de dispersão de materiais arqueológicos; 

- Acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as acções 
que, durante a execução do projecto, venham a implicar alteração do coberto 
vegetal e revolvimento dos solos, acções consideradas passíveis de terem um 
impacte ambiental real e/ou potencial, de destruição de elementos 
patrimoniais; 

- Ter em conta, em fase de projecto de execução, a Carta Arqueológica de 
Leiria, bem como, diversos trabalhos de Arqueologia Preventiva realizados no 
concelho; 

- Contactar a equipa de arqueologia da autarquia. 
 

Campos electromagnéticos 
 Considerar restrições, criteriosamente definidas, à construção de residências para que 

os seus habitantes não fiquem sujeitos a efeitos cumulativos dos campos gerados.  
 
Hexasulfato de enxofre 

 Enviar para empresas licenciadas, em caso de substituição de SF6 (hexasulfato de 
enxofre), para que efectuem o tratamento ambiental adequado. 

 
 
 
A Câmara Municipal de Leiria fez uma apreciação crítica do EIA. Enunciam-se, de seguida, 
as principais questões levantadas por esta autarquia: 
 
Ordenamento: 

 O Quadro III.2 (p. III.7) não faz referência a duas condicionantes: Aproveitamento 
Hidroagrícola do Vale do Lis e Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 Na envolvente da área do projecto ocorrem classes de Espaço agrícola, espaço urbano 
habitacional, Espaço Urbano Equipamentos, Unidade industrial existente, esta última 
não é referida no EIA.  

 O EIA não refere para a REN as áreas com risco de erosão, embora estas figurem na 
Carta de Condicionantes (Fig, IV.67). 
 

Cartografia: 
 Inexistência de coordenadas de implantação do projecto pelo que não é possível 

localizá-lo com rigor.  
 A subestação de Leiria localiza-se efectivamente na Folha nº 285 da Carta Militar e não 

na Folha nº 297, como referido no EIA. 
 O EIA não apresenta os elementos necessários à compreensão da forma como será 

realizada a plataforma e consequentemente, os seus impactes. 
 
Biodiversidade e Paisagem  

 A realização do levantamento da flora/vegetação/ fauna num único dia, em Março foi 
considerado insuficiente para caracterizar a situação de referência nomeadamente no 
que se refere a plantas anuais e aves migratórias.  

 Não é apresentada a lista de espécies vegetais identificadas no levantamento. 
 Deveriam ter sido analisados os impactes negativos decorrentes das acções de 

desmatação e perda de habitats associada à fase de obra; 
 Não foram analisados os impactes relativos à electrocussão e colisão de aves com as 

linhas eléctricas a ligar à subestação, na fase de exploração. 
 
Protecção Civil: 

 No respeitante ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 
deveria ter sido analisada a Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal e não da Carta 
de Risco de Incêndio.  
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Rede Viária 
 O EIA apenas contemplou o acesso não tendo sido realizada uma análise sobre o 

enquadramento viário.  
 O EIA apresenta apenas um acesso com uma extensão de cerca de 1326 m dos quais 

701m a construir e 535m a beneficiar. Não está contemplada a ligação directa à EN 
349-1. 

 O EIA não apresentou os perfis das vias de ligação nem um estudo de previsão do 
tráfego no sentido de verificar se as ligações serão adequadas às solicitações. 

 
Recursos Hídricos 

 Deveriam ter sido realizadas análises das linhas de água superficiais na envolvente do 
projecto em vez da sua caracterização recorrendo a bibliografia e/ou estações 
localizadas em áreas distanciadas da área de estudo. 

 
Recursos Geológicos 

 Deveria estar já previsto no EIA o local de depósito das terras sobrantes   
 
Qualidade do Ar 

 Deveria ter sido caracterizada a situação de referência a partir de ensaios realizados no 
local em vez da utilização de dados da Estação de Monitorização da Ervedeira que não 
são representativos da área de estudo. 

.  
Património Arqueológico  

 O EIA não integra o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, nem cópia do 
documento, exigido pelo quadro legal em vigor, da sua avaliação emitido pelo 
IGESPAR. A inclusão deste documento, que tem sido procedimento regular em termos 
de EIA, seria importante para uma compreensão do trabalho técnico realizado. 

 
 Clima 

 Os dados meteorológicos apresentados referem-se ao período de 1951 a 1973 pelo 
que, tendo em conta as alterações climáticas, não podem servir para a caracterização 
e análise do factor clima. 

 
Impactes cumulativos 

 No EIA foram considerados alguns efeitos cumulativos, mas sobretudo os decorrentes 
das eventuais ligações para alimentação das subestações. Os impactes cumulativos 
deveriam englobar os impactes doutros projectos /actividades susceptíveis de 
afectarem os factores ambientais analisados, designadamente a Linha Ferroviária de 
Alta Velocidade. 
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ANEXO I 
 
 

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA 
 

“Subestações de Tracção de Rio Maior e Leiria da 
Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto” 

 
 

 

 1

NOME MORADA LOCALIDADE 
Redacção do Jornal 
de Notícias 

Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219 4049-011 
PORTO  

Redacção do Correio 

da Manhã  

Av.ª João Crisóstomo, 72  1069-043 

LISBOA 

Redacção da Rádio 

Renascença 

Rua Ivens, 14 1200-227 

LISBOA 

Redacção RDP 

 Antena 1 

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37 1800-255 

LISBOA 

Redacção da T.S.F. 

Rádio Jornal 

A/c  Sr. José Milheiro  

 Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301 

1900 LISBOA 

Redacção da Rádio 

Comercial 

Rua Sampaio Pina, 24 / 6 1070-249 

LISBOA 

Redacção do Jornal “O 

Expresso” 

Edifício S.Francisco de Sales 

Rua Calvet de Magalhães, 242 

2770-022 PAÇO 

DE ARCOS 

Redacção do Jornal 

Semanário Sol 

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º 1100-550 

LISBOA 

Redacção do Jornal 

Público 

Rua Viriato, 13 1069-315 

LISBOA 

Redacção do Diário de 

Notícias 

Av.ª da Liberdade, 266 1200  LISBOA 

Redacção do Jornal    

de Leiria 

Rua Comandante João Belo, 31 

Apartado 1098 

2401-801 

LEIRIA 

Redacção do Jornal   

“Região de Rio Maior”  

Avenida Paulo VI 

Nº 11 - 1º C Frente 

 2040-364 RIO 

MAIOR 

Redacção da Agência 

Lusa 

Rua Dr. João Couto 

Lote C – Apartado 4292 

1507 LISBOA 

CODEX 

Redacção da RTP Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 

LISBOA 

Redacção da SIC Estrada da Outurela, 119 

Carnaxide  

2795 LINDA-A-

VELHA 

Redacção da TVI Rua Mário Castelhano, 40 

Queluz de Baixo 

2745 QUELUZ 

 Redacção da Rádio  

Liz 

Quinta de Sto António 

Nº 9-5º Esq.  

2415 - 580 

LEIRIA 

 Redacção da Rádio 

Cidade de Rio Maior 

Praça da República 

Torre 1 - 13º 

2040-320 RIO 

MAIOR 

 



           LISTA DE ENTIDADES  
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NOME MORADA LOCALIDADE 

Associação Nacional de 
Municípios Portugueses 

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

Secretariado Nacional 
da Associação Nacional 
de Conservação da 
Natureza - QUERCUS 

Apartado 4333 1508 LISBOA 
CODEX 

Confederação 
Portuguesa das 
Associações de Defesa 
do Ambiente – CPADA 

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F 1150-075 
LISBOA 

Centro de Estudos da 
Avifauna Ibérica – 
CEAI 

Rua do Raimundo, 119 
Apartado 535 

7002-506 
ÉVORA 

Departamento de 
Ciências e Engenharia 
do Ambiente 

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 

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 

 AFN – Autoridade 
Florestal Nacional 

Av. João Crisóstomo, 26-28  1069-040 
LISBOA 

ANA – Aeroportos de 
Portugal 

Rua D - Edifício 120 
Aeroporto de Lisboa  

1700-008 Lisboa 

Estado Maior da Força 
Aérea Portuguesa 

Av. Leite de Vasconcelos 2614-506 
AMADORA 

 ANACOM – 
Autoridade Nacional de 
Comunicações 

  
Av.ª José Malhoa, 12 

1099-017 
LISBOA 

EP – Estradas de 
Portugal 

Praça da Portagem 2809-013 

ALMADA 

DRAP – Direcção 
Regional de Agricultura 
e Pescas do Centro 

 AV. Fernão de Magalhães, 465 - 1.º 
 

  3000-
177 COIMBRA 

DRAP - Direcção 
Regional de Agricultura 
e Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Quinta das Oliveiras 
Estrada nacional 3 
Apartado 477 

2001-906 
SANTARÉM 

DGADR – Direcção 
Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural  

Av. Afonso Costa, 3  1949-002 
LISBOA 

DGEG – Direcção 
Geral de Energia e 
Geologia 

Av. 5 de Outubro, nº 87  1069-039 
LISBOA 

Direcção Regional de 
Economia do Centro 

Rua Câmara Pestana ,74 3030-163 
COIMBRA 



           LISTA DE ENTIDADES  
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NOME MORADA LOCALIDADE 

Direcção Regional de 
Economia de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Estrada da Portela - Zambujal Apartado 7546 
Alfragide 
 

2721-858 
AMADORA 

Autoridade Nacional de 
Protecção Civil  

Av.ª do Forte em Carnaxide 2794-112 
CARNAXIDE 

EDP – Electricidade de 
Portugal – Distribuição  

Praça Marquês de Pombal 12 1250-162 
LISBOA 

Associação Comercial e 
Industrial de Rio Maior 

R. D. Afonso Henriques, 1 2040-273 RIO 
MAIOR 

 NERLEI - Associação 
Empresarial da Região 
de Leiria 

Av. Bernardo Pimenta 
 Ed Nerlei Leiria,    
  

 2403-010 
LEIRIA 
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Anexo II 

 

Pareceres Recebidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































