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1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

 
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, referência AIA2979, relativo ao Projeto de 
Modernização da Linha do Oeste - Troço Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 
107+740, a Comissão de Avaliação (CA) considerou não estarem reunidas as condições para ser declarada a 
conformidade do Estudo de lmpacte Ambiental (EIA), tendo solicitado, para o efeito, a apresentação de 
elementos adicionais.   
 
O presente documento constitui o Aditamento n.º 1 ao EIA, apresentando, sob a forma de resposta, cada uma 
das questões colocadas no documento n.º S067348-201711-DAIA.DAP, de 21 de novembro, que junto se anexa 
(Anexo 1 do presente Aditamento).  
 

1.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Antes de se iniciar os esclarecimentos às questões colocadas pela Comissão de Avaliação apresenta-se uma 
clarificação de alguns aspetos relacionados com o projeto objeto da presente avaliação de impacte ambiental: 

• O âmbito principal do projeto é a eletrificação de uma linha ferroviária existente que decorre, com 
exceção da alimentação elétrica (SST e PAT), dentro do Domínio Público Ferroviário; 

• A extensão do troço Mira Sintra/Meleças–Caldas da Rainha da Linha do Oeste é de 87,4 km e está em 
exploração desde 1887 fazendo parte integrante do território onde se insere; 

• Está prevista a execução de 2 desvios ativos, ou seja, a via será duplicada em dois troços distintos, com 
9,7 km para o desvio ativo 1 e 6,2 km para o desvio ativo 2, e uma variante no Outeiro com cerca de 2 
km o que representa, no total, cerca de 20% de todo o troço com extravase de Domínio Público 
Ferroviário; 

• Os desvios ativos têm como principal função aumentar a capacidade da linha do Oeste (maior número 
de comboios) e melhorar a exploração reduzindo tempos de percurso, com benefícios socioeconómicos 
significativos ao nível local e regional; 

• Quanto às Passagens Desniveladas (PD) estas configuram uma ação que de acordo com o 
entendimento da APA (ver Refª S22472-201404-DAIA.DAP de 12 de maio de 2014), se ocorrerem 
dentro do DPF “…não se encontram sujeitas a procedimento de AIA por não ser expectável que das 

mesmas decorram impactes significativos no ambiente, considerando os impactes já resultantes da linha 
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ferroviária existente.” Caso ocorram fora do DPF e não haja afetação de áreas sensíveis não é 
expectável que as ações elencadas sejam na generalidade, suscetíveis de gerar impactes negativos 
significativos. Considera a IP que as PD consideradas projetos complementares não produzem impactes 
negativos significativos. No entanto, e de acordo com o enquadramento legal em vigor serão objeto dos 
pedidos de licenciamentos necessários à sua execução. 

 

1.2. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
1. Mencionar como se articula o projeto em avaliação com a restante linha não eletrificada. 
 
Com o projeto em causa pretende-se efetuar a eletrificação do troço da Linha do Oeste entre Meleças e Caldas 
da Rainha. Deste modo, a Linha do Oeste ficará eletrificada entre o seu início em Agualva - Cacém (Sintra) (km 
17+343) e a norte das Caldas da Rainha (km 107+400). Neste momento, já existe via eletrificada entre Agualva–
Cacém e Mira Sintra/Meleças (2,480 km) e entre o Louriçal (km 191+918) e Figueira da Foz (km 215+185). 
 
O troço por eletrificar ficará situado, “em ilha”, entre os km 107+400 e 191+918, atravessando a zona de S. 
Martinho, Marinha Grande e Leiria. Não obstante, o operador incumbente (Comboios de Portugal) já atualmente 
faz uma segregação do tráfego ferroviário em Caldas da Rainha, isto é, existem comboios entre Lisboa e Caldas 
da Rainha e comboios entre Caldas da Rainha e Figueira da Foz/Coimbra. É expectável que, quer por razões de 
oferta comercial, quer por razões de operação (oficinas e abastecimento de comboios a diesel), haja a 
necessidade de a médio prazo concluir a eletrificação da Linha do Oeste. 
 
Neste contexto a IP, por incumbência do Governo através do Programa 20-30, já está a considerar o projeto de 
modernização e eletrificação do restante troço da Linha do Oeste. 
 
2. Descrever as implicações da fase de construção no funcionamento dos comboios e respetivas 

Estações. 
 
A conceção das soluções, processos construtivos e definição do faseamento construtivo proposto, teve em 
consideração a necessidade de garantir a continuidade da exploração ferroviária durante a execução das obras, 
bem como dos serviços prestados pelas infraestruturas enterradas existentes. Nomeadamente, e de maneira 
geral, procurou-se garantir dimensões mínimas dos comprimentos úteis dos cais em exploração, assim como dos 
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acessos e percursos dos passageiros de forma condigna e segura durante a execução dos trabalhos. Por forma 
a garantir esse efeito e sempre que justificável, está prevista a construção de infraestruturas provisórias ao nível 
das instalações, equipamentos, cais, acessos e sinalética. 
 
Por outro lado, as soluções construtivas foram estudadas de forma a causarem o mínimo impacto para a 
exploração ferroviária e deverão ter em consideração os períodos estabelecidos para a interdição da via. 
 
Foi dada especial atenção a soluções construtivas que possibilitem reduzir qualquer interferência com a 
circulação ferroviária durante a fase de obra. Este aspeto é particularmente importante em novos muros cais ou 
bordaduras de plataformas. Os processos construtivos a adotar deverão, por esta razão, ter em consideração 
soluções que minimizem, por um lado, interferências com a infraestrutura ferroviária (escavações, demolições) e 
por outro, a redução do prazo de execução. 
 
Deste modo, quer em alteamento de plataformas com a instalação de novas bordaduras, quer especialmente no 
caso de plataformas novas com a instalação de muros cais, deu-se sempre preferência ao recurso a elementos 
pré-fabricados. 
 
Contudo, a escolha da solução mais adequada para cada intervenção deverá ter por base uma análise e 
avaliação especifica caso a caso, atendendo aos seguintes aspetos: 
 

• Estado de conservação da plataforma a intervencionar; 

• Caraterísticas específicas das infraestruturas existentes; 

• Tempo disponível para realização da intervenção; 

• Enquadramento com as infraestruturas não intervencionadas; 

• Custos associados. 
 
Sempre que seja efetuado um alteamento de plataforma numa extensão inferior ao comprimento total da atual 
plataforma, será garantida uma transição entre as duas cotas através de rampas respeitando o estabelecido no 
DL nº 163/2006 de 08 de agosto e Regulamento EU n.º 1300/2014 (ETI PMR). 
 
O alteamento de plataformas nos troços em frente a Edifícios de Passageiros (ou outros com acessos diretos à 
plataforma) é sempre uma solução que, para além de dispendiosa, apresenta dificuldades arquitetónicas e de 
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acessibilidade. Por estas razões, este tipo de solução deverá ser evitado, devendo apenas ser considerado 
quando por constrangimentos específicos não seja possível efetuar-se a totalidade do alteamento da plataforma 
fora desses troços. 
 
A extensão e eventual sobreposição do cais existente face ao projetado, e as diferentes necessidades de 
nivelamento de cais para obtenção dos níveis pretendidos, condicionam desde logo o tipo de solução construtiva 
a considerar, tendo de um modo geral, estabelecido soluções mais ou menos tipificadas, assentes 
preferencialmente em elementos pré-fabricados, com o objetivo de abreviar os períodos de intervenção, 
minimizando dessa forma os constrangimentos à exploração. 
 
No Projeto de Execução será detalhado o faseamento construtivo proposto para cada uma das Estações e 
Apeadeiros, tendo em conta as características específicas de cada caso. 
 
3. Fundamentar porque não está previsto o desnivelamento da totalidade das Passagens de Nível, e 

apresentar os critérios que estiveram na seleção das Passagens que serão desniveladas. 
 
Existem atualmente, no troço em questão – Mira Sintra-Meleças / Caldas da Rainha, 50 passagens de nível (PN). 
Não sendo possível quer por razões de limitação orçamental, quer por razões regulamentares, suprimir a 
totalidade das passagens de nível, o critério utilizado está relacionado com o índice de sinistralidade, 
complementado com a uniformização da infraestrutura ferroviária em zona de via dupla. 
 
Desde modo foi considerada a supressão da totalidade das passagens de nível em zona de duplicação, quer por 
razões de uniformidade da infraestrutura a sul (a linha de Sintra não tem qualquer PN), quer pelo facto do 
momento de transporte (nº carros x nº comboios x nº de vias) aumentar com a duplicação da via e com ele, em 
termos probabilísticos, o índice de sinistralidade. 
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4. Especificar o uso previsto para os locais da Linha a desativar. 
 
A linha férrea existente será desativada nos locais que darão lugar à construção da variante do Outeiro entre o 
km 75+383 e o km 77+338 com uma extensão de cerca de 2km. 
 
Neste troço, a via férrea atualmente existente será desativada, propondo-se a remoção da via e a regularização 
do terreno com terras provenientes das terras sobrantes do projeto e a sua respetiva reflorestação. No entanto 
estes terrenos continuarão a pertencer ao Domínio Público Ferroviário (DPF). 
 
5. Fundamentar o facto de 11 dos 15 Restabelecimentos propostos não fazerem parte do projeto, tendo 

em consideração que serão construídos fora do domínio ferroviário. 
 
Fazendo referência à nota introdutória do presente documento, salienta-se que os 11 restabelecimentos, 
considerados como projetos complementares e que estão fora do domínio ferroviário, considera a IP que não 
produzem impactes negativos significativos. Acresce que estes restabelecimentos foram objeto de várias 
reuniões com os executivos camarários dos municípios onde se inserem para a definição das soluções.  
 
Não obstante, de acordo com o enquadramento legal em vigor, serão objeto dos pedidos de licenciamentos 
necessários à sua execução. 
 
Salienta-se igualmente neste contexto que os 4 restabelecimentos que fazem parte do projeto em avaliação, e 
em particular os de Dois Portos, de Runa e de Óbidos, estão precisamente em zonas sensíveis ao nível do 
domínio hídrico e patrimonial e neste caso a IP optou por os sujeitar a procedimento AIA. 
 
6. Identificar as Passagens de Nível em que ainda existem Guardas. 
 
A única passagem de nível que tem uma pessoa a guardar o movimento das barreiras, de forma manual, fica 
situada ao Km 106+201, conforme quadro 3.3-7 do EIA. 
 
No Quadro 3.3-7 do EIA são apresentadas as características das PN existentes na linha do Oeste e a solução a 
adotar para cada uma delas.  
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Ao projeto de modernização da linha do Oeste está associada a implementação da sinalização ferroviária 
eletrónica, sendo que todas as passagens de nível que não sejam suprimidas serão automatizadas com a 
instalação de meias barreiras, semaforização e controlo centralizado. 
 
7. Apresentar os elementos de caraterização das obras de arte (incluindo o período de retorno de 

dimensionamento de projeto) que irão ser implementadas com vista a suprimir as Passagens de Nível, 
por forma a analisar como será garantido o atravessamento das linhas de água. 

 
No Anexo 2 ao presente Aditamento apresenta-se o Estudo Hidráulico das obras de Arte aos km 54+870, 58+942 
e 99+718, assim como as correspondentes peças desenhadas com marcação do Nível de Máxima Cheia (NMC) 
para os períodos de retorno de 10 anos e de 100 anos. 
 
8. Esclarecer a solução apresentada na passagem aérea representada na peça desenhada 

lO.EP.IOA.PDS.3019 (passagem superior de Dois Portos), na qual é proposta a implementação de um 
pilar na margem de uma linha de água. 

 
Trata-se de um lapso devido à correção da cartografia, pelo que se apresenta no Anexo 2 ao presente 
Aditamento, a planta e o alçado da obra de arte com cartografia revista. Não obstante, em projeto de execução o 
pilar será afastado o mais possível da margem da linha de água. 
 
9. Esclarecer a solução apresentada para a passagem superior de Runa (km58+942), dado que a mesma 

prevê a execução de pilares implementados na linha de água (rio Sizandro). 
 
Trata-se de um lapso devido à correção da cartografia, no entanto apresenta-se no Anexo 2 ao presente 
Aditamento, a planta e o alçado da obra de arte com cartografia revista. Não obstante, em projeto de execução o 
pilar será afastado o mais possível da margem da linha de água. 
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10. Apresentar uma solução para o desvio da linha de água, afluente do rio Corga, junto ao talude de 
aterro da PI do Cadaval (km 79+340), de modo a restabelecer o regime de escoamento existente e 
assegurar a conetividade à charca existente a jusante. 

 
A solução de Estudo Prévio relativa ao desvio da linha de água junto ao talude de aterro da PI do Cadaval (km 
79+340), não foi por lapso apresentada no EIA, no entanto, o estudo prévio da drenagem longitudinal já previa o 
seu encaminhamento através de uma vala de pé de talude trapezoidal revestida em betão (base=0,75m, 
h=0,60m (min.) e Espaldas 1/1 V/H), cuja seção tipo e respetivo quadro de dimensionamento hidráulico se 
encontra ilustrado na figura abaixo. A respetiva planta de drenagem encontra-se no desenho n.º 
LO.EP.IPV.DRN.0179 do Anexo 3 do presente Aditamento. 
 

 

 

Figura 1 - Secção tipo e respetivo dimensionamento hidráulico 
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11. Incluir nas peças desenhadas do documento intitulado "ANEXO_EIA_Linha_Oeste_VlII.1 " as 
características das passagens hidráulicas a remodelar e uma clara identificação de cada uma, 
designadamente o número de ID. 
 

Apresentam-se no Anexo 4 ao presente aditamento os desenhos de planta e perfil longitudinal revistos com a 
identificação (ID) das passagens hidráulicas a remodelar.  
 
As características das referidas PH encontram-se referidas no EIA no Quadro 3.3-11 – Soluções propostas para 
as PH a intervencionar e no Anexo II.2 do EIA . Apresenta-se abaixo os elementos aí apresentados: 
 

Quadro 3.3-11 – Soluções propostas para as PH a intervencionar 
Situação Proposta 

Localização 
ID 
da 

Obra 
km 

[Existente] 
Qdim (m3/s) Passagem Hidráulica 

Tipo 
Secção 

Observações 
T=20 anos T=100 anos D (m) B (m) h (m) 

Via Dupla - 
Desvio 1 
20+700 / 
30+438 

4590 22+710 15,152 23,154 Quadro - 2,90 2,35 Obra a prolongar 
4598 24+212 2,760 3,624 Quadro - 2,88 1,50 Obra a prolongar 
4602 25+272 7,069 9,944 Quadro - 3,00 1,75 Passagem hidráulica nova 
4604 25+936 10,506 15,693 Quadro - 4,50 1,70 Passagem hidráulica nova 
4606 27+640 2,555 3,939 Quadro - 3,60 0,85 Passagem hidráulica nova 
4612 29+248 42,138 64,844 Quadro - 5,50 3,60 Passagem hidráulica nova 

Via Dupla - 
Desvio 2 
38+070 / 
44+300 

4643 38+690 2,295 3,341 Quadro - 2,00 2,00 Obra a prolongar 

Cais do 
Apeadeiro 

de Paúl 
4868 90+733 22,000 34,250 Quadro - 3,50 1,50 Obra a prolongar 
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Anexo II.2 – Verificação da capacidade de vazão dos aquedutos em secção cheia nas zonas onde a intervenção na via férrea assim o exija 

Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4582 020+891 Rectangular 0.60 0.65 0.39 0.16 Alvenaria 60 0.008 0.61 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 

4583 021+185 Rectangular 0.60 0.40 0.24 0.12 Alvenaria 60 0.007 0.29 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 800 Substituição e 

Prolongamento 
4586 021+542 Abóbada 1.00 1.40 1.29 0.30 Alvenaria 60 0.007 2.81 Ok Ok Ok Ok 1.50 0.50  Prolongamento 

4587 021+809 Rectangular 0.60 0.60 0.36 0.15 Alvenaria 60 0.008 0.56 Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 800 Substituição e 

Prolongamento 

4589 022+349 Rectangular 0.60 0.60 0.36 0.15 Alvenaria 60 0.005 0.41 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 

4591 022+736 Rectangular 0.60 0.65 0.39 0.16 Alvenaria 60 0.013 0.76 Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 

4592 022+975 Rectangular 0.20 0.35 0.07 0.06 Betão 
Armado 75 0.011 0.09 Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica   DN 600 Substituição e 
Prolongamento 

4593 023+327 Rectangular 0.40 0.70 0.28 0.13 Alvenaria 60 0.008 0.39 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4594 023+423 Rectangular 0.40 0.65 0.26 0.12 Alvenaria 60 0.006 0.29 Ok Ok Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 800 Substituição e 

Prolongamento 
4595 023+491 Abóbada 1.50 1.75 2.38 0.41 Alvenaria 60 0.003 4.14 Ok Ok Ok Ok 1.50 2.00  Prolongamento 

4596 023+714 Rectangular 0.40 0.70 0.28 0.13 Alvenaria 60 0.005 0.29 Ok Ok Ok Não 
verifica   DN 600 Substituição e 

Prolongamento 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4597 023+778 Rectangular 0.60 0.55 0.33 0.14 Alvenaria 60 0.005 0.38 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1200 Substituição e 

Prolongamento 

4599 024+618 Abóbada 1.00 1.60 1.49 0.31 Alvenaria 60 0.007 3.41 Ok Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.50  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4600 024+765 Rectangular 0.40 0.60 0.24 0.12 Alvenaria 60 0.006 0.27 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4601 025+056 Abóbada 1.50 1.75 2.38 0.41 Alvenaria 60 0.008 6.15 Ok Ok Ok Ok 1.50 2.00  Prolongamento 

4605 026+109 Rectangular 0.60 0.60 0.36 0.15 Alvenaria 60 0.016 0.77 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1200 Substituição e 

Prolongamento 

4607 028+043 Rectangular 0.60 0.45 0.27 0.13 Alvenaria 60 0.010 0.41 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4608 028+128 Circular 0.20  0.03 0.05 Betão 
Armado 75 0.008 0.03 Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica   DN 800 
Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4609 028+279 Circular 0.20  0.03 0.05 Betão 
Armado 75 0.005 0.02 Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica   DN 800 
Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4610 028+636 Rectangular 0.60 0.30 0.18 0.10 Alvenaria 60 0.007 0.19 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 800 

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4611 028+940 Rectangular 0.55 0.24 0.13 0.08 Alvenaria 60 0.008 0.14 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4613 029+486 Rectangular 0.40 0.26 0.10 0.08 Alvenaria 60 0.007 0.10 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 

4614 029+878 Rectangular 0.45 0.25 0.11 0.08 Alvenaria 60 0.015 0.13 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 0.50  

Substituição e 
Prolongamento 

4615 030+015/
030+017 

Rectangular 0.58 0.68 1.16 0.24 Alvenaria 60 0.008 2.41 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1200 Substituição e 

Prolongamento 
4616 Rectangular 0.35 0.85 1.11 0.26 Alvenaria 60 0.008 2.40 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 
4617 030+379 Abóbada 1.00 1.00 0.89 0.25 Alvenaria 60 0.010 2.13 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 
4644 038+838 Rectangular 0.40 1.35 0.54 0.15 Alvenaria 60 0.010 0.92 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4646 039+092 Rectangular 0.60 0.70 0.42 0.16 Alvenaria 60 0.017 0.96 Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4647 039+337 Rectangular 0.60 0.90 0.54 0.18 Alvenaria 60 0.010 1.03 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 2.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4648 039+484 Rectangular 0.60 1.10 0.66 0.19 Alvenaria 60 0.006 1.02 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 
4649 039+854 Abóbada 0.60 0.90 0.50 0.18 Alvenaria 60 0.015 0.98 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 
4650 039+995 Abóbada 1.00 1.50 1.39 0.30 Alvenaria 60 0.014 4.40 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.50  Prolongamento 

4652 040+587 Rectangular 
Dupla 0.60 1.20 1.44 0.20 Alvenaria 60 0.009 2.85 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4653 040+901 Rectangular 
Dupla 0.60 1.00 1.20 0.19 Alvenaria 60 0.010 2.31 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4654 041+026 Rectangular 0.60 1.00 0.60 0.19 Alvenaria 60 0.012 1.32 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4656 041+157 Rectangular 0.60 0.96 0.58 0.18 Alvenaria 60 0.004 0.71 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4657 041+490 Rectangular 0.65 0.95 0.62 0.19 Alvenaria 60 0.014 1.47 Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4658 041+722 Rectangular 
Dupla 0.65 0.70 0.91 0.17 Alvenaria 60 0.022 2.45 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4659 042+124 Rectangular 0.42 0.85 0.36 0.14 Alvenaria 60 0.005 0.43 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 
4660 042+343 Rectangular 0.60 1.00 0.60 0.19 Alvenaria 60 0.010 1.18 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4661 042+450 Rectangular 0.40 0.55 0.22 0.12 Alvenaria 60 0.011 0.33 Ok Ok Ok Não 
verifica   DN 600 Substituição e 

Prolongamento 

4662 042+605 Rectangular 
Dupla 0.70 1.00 1.40 0.21 Alvenaria 60 0.007 2.39 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4663 042+695 Rectangular 0.40 0.60 0.24 0.12 Alvenaria 60 0.006 0.26 Ok Ok Ok Ok 1.00 0.50  Prolongamento 

4664 043+118 Rectangular 0.40 0.40 0.16 0.10 Alvenaria 60 0.006 0.16 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 800 Substituição e 

Prolongamento 

4665 043+354 Abóbada 1.00 1.40 1.29 0.30 Alvenaria 60 0.007 2.81 Ok Ok Ok Ok 1.50 1.50  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4668 043+831 Abóbada 0.90 1.90 1.62 0.31 Alvenaria 60 0.003 2.63 Ok Ok Ok Ok 1.50 2.00  Prolongamento 

4792 072+325 Rectangular 0.40 0.65 0.26 0.12 Alvenaria 60 0.012 0.43 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 0.50  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4793 072+751 Circular 
Dupla 0.40 - 0.25 0.10 Betão 

Armado 75 0.018 0.55 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   

1 x DN 
1000 

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4802 075+446 Rectangular 0.60 1.10 0.66 0.19 Alvenaria 60 0.007 1.12 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4803 075+826 Abóbada 1.00 1.54 1.43 0.31 Alvenaria 60 0.008 3.54 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  
Substituição e 
Prolongamento 

4804 076+010 Abóbada 1.00 1.50 1.39 0.30 Alvenaria 60 0.012 4.08 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  
Substituição e 
Prolongamento 

4805 076+229 Rectangular 0.60 1.05 0.63 0.19 Alvenaria 60 0.006 0.99 Ok Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4806 076+622 Abóbada 1.00 1.50 1.39 0.30 Alvenaria 60 0.007 3.19 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  
Substituição e 
Prolongamento 

4807 076+904 Rectangular 0.58 0.94 0.55 0.18 Alvenaria 60 0.006 0.78 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4808 077+076 Rectangular 0.56 1.05 0.59 0.18 Alvenaria 60 0.008 1.04 Ok Ok Ok Ok 1.00 0.50  
Substituição e 
Prolongamento 

4809 077+316 Rectangular 0.56 1.00 0.56 0.18 Alvenaria 60 0.006 0.82 Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4813 078+805 Rectangular 0.35 0.60 0.21 0.11 Alvenaria 60 0.010 0.29 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4821 080+687 Abóbada 1.00 1.40 1.29 0.30 Alvenaria 60 0.005 2.42 Ok Ok Ok Ok 1.50 1.00  Prolongamento 

4822 080+840 Rectangular 0.30 0.70 0.21 0.11 Alvenaria 60 0.013 0.31 Ok Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 0.50  

Substituição e 
Prolongamento 

4823 081+105 Rectangular 0.60 0.93 0.56 0.18 Alvenaria 60 0.009 1.02 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4824 081+345 Abóbada 1.00 1.50 1.39 0.30 Alvenaria 60 0.020 5.30 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4825 081+525 Circular 0.40 - 0.13 0.10 Betão 
Armado 75 0.014 0.24 Ok Ok Ok Não 

verifica   DN 600 Substituição e 
Prolongamento 

4850 086+181 Rectangular 0.55 1.50 0.83 0.20 Alvenaria 60 0.008 1.52 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.50  

Substituição e 
Prolongamento 

4859 088+593 Circular 0.30 - 0.07 0.08 Betão 
Armado 75 0.006 0.07 Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica 
Não 

verifica   DN 600 Substituição e 
Prolongamento 

4860 088+885 Rectangular 0.40 0.48 0.19 0.11 Alvenaria 60 0.006 0.20 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 Substituição e 

Prolongamento 

4875 091+939 Rectangular 0.40 0.40 0.16 0.10 Alvenaria 60 0.005 0.15 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4877 092+524 Rectangular 0.68 0.57 0.39 0.16 Alvenaria 60 0.010 0.67 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

4878 092+678 Rectangular 0.57 0.57 0.32 0.14 Alvenaria 60 0.010 0.53 Não Não Não Não   DN 1000 Substituição e 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

verifica verifica verifica verifica Prolongamento 
4879 092+767 Rectangular 0.58 1.53 0.89 0.21 Alvenaria 60 0.010 1.88 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.50  Prolongamento 
4880 093+021 Rectangular 0.90 1.30 1.17 0.27 Alvenaria 60 0.005 2.05 Ok Ok Ok Ok 1.00 1.00  Prolongamento 

4881 093+066 Rectangular 0.46 0.63 0.29 0.13 Alvenaria 60 0.010 0.45 Ok Ok Não 
verifica 

Não 
verifica 1.00 0.50  

Substituição e 
Prolongamento 

4883 093+326 Rectangular 0.95 0.50 0.48 0.16 Alvenaria 60 0.010 0.85 Ok Ok Ok Ok 1.00 0.50  Prolongamento 

4884 093+493 Rectangular 0.96 0.58 0.56 0.18 Alvenaria 60 0.010 1.07 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4885 093+540 Rectangular 0.30 0.45 0.14 0.09 Alvenaria 60 0.005 0.12 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica   DN 1000 

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4886 093+877 Rectangular 0.40 0.50 0.20 0.11 Alvenaria 60 0.009 0.26 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 1.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 

4887 094+060 Abóbada 1.00 0.35 0.39 0.25 Alvenaria 60 0.010 0.92 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 2.00 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 
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Obra 
(id) PK atual Secção B/ Ø 

(m) h (m) Área 
(m²) 

Rh 
(secçã

o 
cheia) 

(m) 

Tipo de 
obra 

K 
(m1/
3 s-
1) 

i 
Q 

secção 
cheia 
(m³/s) 

Verificação 

Secção Proposta 

Tipo de intervenção 
Box Culvert 

Manilha 
de betão 
armado 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=50 
anos 

T=100 
anos b (m) h (m) øint (mm) 

4888 094+111 Rectangular 0.60 0.65 0.39 0.16 Alvenaria 60 0.005 0.48 Ok Ok Ok Ok 1.00 0.50  Prolongamento 

4889 094+273 Circular 0.80 - 0.50 0.20 Betão 
Armado 75 0.006 1.00 Ok Ok Ok Ok   DN 800 Prolongamento 

4890 094+612 Rectangular 0.37 0.57 0.21 0.11 Alvenaria 60 0.005 0.21 Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 

Não 
verifica 2.50 1.00  

Substituição e 
Prolongamento 

devido a caminho 
paralelo 
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12. Incluir no Anexo II.2, onde são apresentados os resultados da verificação da capacidade de vazão das 
passagens hidráulicas em secção cheia, todas as passagens hidráulicas constantes do Anexo II.1. 

 
As análises hidráulicas em falta correspondem a grandes obras de arte, fundamentalmente pontes já existentes 
que não vão ser intervencionadas no âmbito do projeto. Por este motivo, estas obras foram excluídas do estudo 
hidráulico efetuado na fase de Estudo Prévio.  
 
13. Na linha de água localizada na saída Oeste do túnel da Sapataria, a solução proposta consiste na 

manutenção da solução atualmente existente num dos troços da linha de água em estudo, ou seja, na 
execução de valas de drenagem em betão. É ainda indicado para a secção S3 que se preconiza uma 
vala revestida a colchões Reno, em que um dos taludes será de gabiões. Estas soluções não se 
encontram de acordo com o representado na peça desenhada lO.EP.IPV.DRN.196. Não obstante tal 
facto, analisar uma solução que preveja a renaturalização e reabilitação da linha de água. 

 
A vala em questão prevê revestimento em betão dado que se pretende impermeabilizar tendo em vista a 
diminuição de infiltrações no interior do túnel no tardoz da estrutura do mesmo.  
 
Esta linha de água já se encontra neste momento impermeabilizada imediatamente a jusante da intervenção a 
efetuar. 
 
No Estudo Prévio está previsto a colocação de muro de gabiões que será revestido do lado da vala e que por 
lapso não foi indicado no desenho. Apresenta-se abaixo uma figura da situação descrita, assim como o desenho 
reformulado, no anexo 3 do Aditamento (Desenho n.º LO.EP.IPV.DRN.0196). 
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Figura 2 –Perfil da vala da Secção 3  

 
14. Esclarecer/corrigir as dimensões indicadas para a passagem hidráulica da ribeira do Mourão na pág-

3-50, por não estarem de acordo com o indicado no quadro 3.3-11 apresentado na pág.3-48. 
 
No EIA, o Quadro 3.3-11 - Soluções propostas para as PH a intervencionar, apresentado na página 3-48 refere a 
secção proposta para a passagem hidráulica dimensionada para o período de retorno de 100 anos, ou seja, 
secção retangular de 5,50m x 3,60m.  
 
Na página 3-50 do EIA, a secção 5,50m x 1,50m refere-se à secção proposta para a vala da linha de água 
regularizada, dimensionada para um período de retorno de 10 anos. 
 
15. Esclarecer o dimensionamento das intervenções/desvio das linhas de água, definido para um período 

de retomo de 10 anos, conforme apresentado no projeto, atendendo a que o licenciamento deste tipo 
de intervenção terá por base um período de retomo de 100 anos. 

 
Em regularização de linhas de água adotaram-se os princípios de funcionamento que se verificam na rede 
hidrográfica natural, ou seja, o leito foi definido para caudais com períodos de retorno não superiores a 10/15 
anos e caudais superiores são “transportados” através do leito de cheia. Dimensionar o leito das linhas de água 
para caudais de 100 anos conduziria a secções de elevadas dimensões, completamente desproporcionadas face 
às condições atuais das linhas de água, que apenas se justificam em zonas urbanas onde se verifica a presença 
de habitações ou outras infraestruturas no leito de cheia. 
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16. Relativamente à solução de revestimento e tratamento dos taludes marginais das linhas de água 

apresentar as diferentes soluções de intervenção previstas, devendo ser claro, em termos de peças 
desenhadas, quais os locais onde será adotada determinada solução e qual o tipo de solução a 
implementar. 

 
As peças desenhadas referentes aos desvios e intervenções em linhas de água associam os perfis propostos a 
cada um dos locais que serão intervencionados. Esses perfis apresentam a solução de revestimento e 
tratamento dos taludes marginais das linhas de água. A pormenorização das soluções será apresentada em 
Projeto de Execução. 
 
As referidas peças desenhadas encontram-se no Anexo VIII.9 do EIA. 
 
A solução de revestimento e tratamento dos taludes marginais das linhas de água a desviar baseia-se na 
estabilização biofísica dos solos dos taludes marginais, proporcionando condições de restabelecimento da 
vegetação autóctone de galeria ripícola.  
 
A solução adotada reside na colocação de uma técnica combinada entre a colocação de gabiões cilíndricos na 
base de talude, estabilizados com estaca de madeira tratada e a aplicação de manta orgânica na qual será 
aplicada, em termos de cobertura, uma mistura específica de sementes para hidrossementeira, por toda a 
superfície de talude. Os gabiões, especificamente preparados para o efeito, serão colocados na base de talude, 
em uma ou duas fiadas, sendo colmatados por uma faxina de material vegetal bem adaptada, por exemplo, Salix 

salvifolia, colocada numa pequena vala de acomodação feita longitudinalmente ao talude e fixa com um prumo 
de madeira, tal como apresentado no Anexo VIII.9 do EIA 
 
Na parte restante do talude será aplicada manta orgânica de fibras naturais sobre a qual será aspergida uma 
hidrossementeira que conterá uma parte de herbáceas pioneiras e outra parte de arbustivas ripícolas autóctones. 
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17. Apresentar a representação, em extrato da carta militar, do local de implementação da Subestação de 

Tração de Runa e dos 6 postos autotransformadores previstos. Esclarecer se esta solução já foi 
analisada/aprovada no âmbito do RJREN. 

 
No Anexo 5 do presente Aditamento apresentam-se à escala 1:10 000, sobre extrato de carta militar, a 
implantação da subestação de tração de Runa e dos Postos Autotransformadores previstos. 
 
O enquadramento da subestação e dos postos autotransformadores no RJREN é apresentado em resposta à 
alínea g) da questão 68 do presente Aditamento. No entanto, estas soluções não foram ainda 
analisadas/aprovadas no âmbito do RJREN. 
 
18. Apresentar peças desenhadas que ilustrem a solução proposta para resolução da drenagem no túnel 

da Sapataria (km 44+822). 
 
O sistema de drenagem preconizado para o interior do túnel da Sapataria, baseia-se na colocação de uma 
caleira no lado direito (sentido da quilometragem), que recolherá parte das águas que são coletadas através dos 
drenos transversais existentes colocados ao longo das paredes do mesmo.  
 
Do lado esquerdo do túnel, desenvolve-se um geodreno de diâmetro 300mm envolvido em geotêxtil, que para 
além de conduzir as restantes águas coletadas através dos referidos drenos transversais existentes, recolherá 
também eventuais caudais que circulem no interior do túnel ao nível do sub-balastro. 
 
Na figura seguinte apresenta-se a secção transversal do túnel onde se observa caleira monobloco de um dos 
lados e dreno de 300mm do outro para encaminhamento das águas recolhidas no sistema de drenagem dos 
hasteais e abóbada do túnel. 
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Figura 3 – Secção transversal do túnel da sapataria 

À semelhança do que já ocorre atualmente, os sistemas de drenagem atrás referidos serão recolhidos através de 
caixas de receção implantadas à saída do túnel e coletados até à linha de água natural mais próxima, mantendo-
se a situação existente. 
 
No caso deste túnel, como a rasante tem uma inclinação longitudinal média de 17%o, o sistema de drenagem 
projetado terá o mesmo andamento que a rasante do traçado de via, não havendo a necessidade de 
aprofundamento. 
 
O sistema de drenagem longitudinal projetado para a linha férrea, deverá sempre que possível, garantir que não 
haverá entrada de águas superficiais no túnel. 
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19. Apresentar planta de implantação onde conste de forma explícita a marcação das zonas inundáveis 
existentes para a área de estudo e representação das intervenções previstas (i.e., alargamento da via, 
obras de arte, subestação de Runa, postos autotransformadores, entre outras). 

 
O EIA apresenta no Desenho nºLO.EP.PG.EIA.0006 e na figura 4.4-6 ( Figura 4 abaixo) a área correspondente 
às Áreas Inundáveis (Diretiva 2007/60/CE). Verifica-se nesta imagem que a linha do Oeste é abrangida pela 
referida zona, sensivelmente entre os km 59+000 e 67+000. 
 
De acordo com o definido no EIA no capítulo 3.3 Descrição do Projeto e tendo em conta os desenhos de planta 
perfil apresentados (Anexo 4 do Aditamento), não existem intervenções neste troço de via, a menos da 
implantação da catenária que constitui uma ação comum a todo o troço em análise. A subestação de Runa 
prevista para o km 58+240 e os postos auto transformadores mais próximos, previstos para os km 45+895 e 
69+500, encontram-se suficientemente afastados da zona em questão, não sendo por isso abrangidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4 - Infraestruturas lineares afetadas na Zona Crítica de Torres Vedras, para um período de retorno de 100 anos. 
Fonte: APA e, 2017. 

Traçado em estudo 

66+000 

64+000 

62+000 

60+000 
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De acordo com o já referido no EIA, a única situação que interessa referir é a do restabelecimento PS 58+942, 
em Runa, no qual a zona de encontro deste com a estrada nacional N248, é abrangida pontualmente pela área 
de inundação definida na Diretiva 2007/60/CE. 
 
20. Corrigir a figura 4.4-3, uma vez que se verifica uma sobreposição de imagens. 
 
De acordo com o solicitado, apresenta-se abaixo a figura 4.4-3 corrigida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4-3 – Marcas de cheia e áreas de inundação na Zona Crítica de Torres Vedras, freguesia de Dois 
Portos, para um período de retorno de 100 anos. Fonte: APA e, 2017. 

 

União de freguesias de Dois portos e Runa 

Apeadeiro 
da Feliteira 
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21. Apresentar esclarecimentos/elementos quanto à entidade responsável pela execução dos objetivos 
apresentados para a SUOPG 2 - Malveira Sul e a SUOPG 3 - Malveira Expansão contemplados na pág. 
4-459 do ElA. 

 
Segundo o Anexo V do Regulamento do PDM de Mafra, relativo às Unidades Operativas de Planeamento e 
Gestão, o Programa de Execução para além de considerar a consolidação deste perímetro urbano uma 
prioridade, os objetivos para estas SUOPG deverão ser implementados a curto/médio prazo. O mesmo 
documento refere ainda que as entidades envolvidas são: CMM / EP / INIR / BEWATER / SIMTEJO / REFER / 
EDP / Lisboa Gás / PT. 
 
Não se conhece, até à data nenhum Plano de Urbanização, Plano de Pormenor ou unidade de execução, 
associado às SUOPG, que seja abrangido pela área em estudo. 
 
22. Esclarecer, qual o encaminhamento que será dado às águas residuais domésticas produzidas, na fase 

de construção, nas instalações sanitárias dos estaleiros. 
 
Na fase de estudo prévio não se encontra ainda definida a localização dos estaleiros, pelo que nesta fase não é 
possível determinar qual o encaminhamento dado às águas residuais domésticas produzidas nas respetivas 
instalações sanitárias. Acresce o facto de os estaleiros serem da responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e 
desconhecer-se ainda o(s) adjudicatário(s) da obra. 
 
Dada a ocupação heterogénea da área em estudo, os estaleiros poderão ser localizados em áreas urbanas e/ou 
rurais, pelo que o encaminhamento das águas residuais domésticas poderá ser efetuado através da ligação ao 
sistema municipal ou, alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 
encaminhados para tratamento. A solução a adotar será acompanhada dos correspondentes pedidos de 
autorização às entidades competentes. 
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23. É referido que os efluentes produzidos na fase de exploração, oriundos das instalações sociais, são 

encaminhados para os sistemas municipais de tratamento de águas residuais urbanas (RS, pág. 3-87). 
Apresentar as autorizações da entidade gestora para ligação à rede pública de drenagem das águas 
residuais urbanas ou, caso não tenham sido emitidas, os comprovativos dos pedidos de ligação. 

 
Não havendo alterações nos edifícios das estações e consequentemente nas instalações sociais, mantêm-se na 
fase de exploração as condições atualmente existentes, pelo que não haverá lugar a novos pedidos de 
autorização para ligação à rede pública. 
 
24. Referir qual o procedimento e substâncias a aplicar, para o desmate da linha férrea (taludes). 
 
O desmate dos taludes da linha férrea é assegurado única e exclusivamente por meios mecânicos. Não há 
aplicação de qualquer tipo de substâncias nos taludes. 
 
25. Apresentar as condicionantes e os perímetros de proteção do recurso hidromineral denominado 

“Caldas da Rainha", devendo ser consultada a DGEG para recolha desta informação. 
 
No âmbito do presente Aditamento, a DGEG foi novamente contactada, encontrando-se no Anexo 6, os 
respetivos comprovativos da correspondência trocada.  
 
O Perímetro de Proteção de Água Mineral Natural denominado Caldas da Rainha, corresponde a uma 
exploração de água mineral natural, pertencente ao Centro Hospitalar das Caldas da Rainha.  
 
Este perímetro, de acordo com a Portaria n.º 26/2003 de 11 de janeiro é composto por três áreas: imediata, 
intermédia e alargada, que salvaguardam a disponibilidade e características da água, bem como as condições 
para uma boa exploração.  
 
De acordo com a imagem abaixo, verifica-se que a zona de proteção alargada se encontra no limite do corredor 
de 200m considerado no âmbito do EIA, não se tendo considerado pertinente a sua análise. 
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Figura 5 – Concessão de água mineral natural “Caldas da Rainha” e respetivo perímetro de proteção.
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26. Apresentar estimativas de procura e frequência associadas ao projeto, diferenciando as principais 
estações. 

 
O cenário de procura associado ao projeto, prevê um aumento da oferta, mantendo uma quebra de serviço na 
estação de Caldas da Rainha (de acordo com o preconizado pela CP). 
 
Entre Meleças e Caldas da Rainha a oferta é constituída por duas famílias de serviços, cada uma das quais com 
24 circulações diárias nos dois sentidos:  

− Família lenta Caldas da Rainha /Rossio com paragens em todas as estações e apeadeiros; 

− Família rápida Caldas da Rainha /Entrecampos com paragens nas seguintes estações intermédias: 
Bombarral, Torres Vedras, Pêro Negro, Malveira, Cacém, Benfica e Sete Rios.  

 
O EIA apresenta no seu Anexo VIII.3  documento síntese associado ao estudo de procura da Linha do Oeste. 
 
27. Justificar e descrever a conjugação intermodal e de capacidade de estacionamento para as estações 

consideradas mais significativas. 
 
Não está previsto, no presente projeto de modernização, o estudo dos interfaces/parques de estacionamento das 
Estações e Apeadeiros. 
 
A IP está atualmente a desenvolver os protocolos com as principais Autarquias para que seja possível intervir no 
espaço urbano, a cargo dos Municípios, para permitir o melhoramento dos interfaces de transporte coletivo, 
individual e parques de estacionamento. 
 
28. Justificar a manutenção de troços das estações em que não se prevê alteamento do cais. 
 
O critério que a IP utilizou para a altura dos cais de passageiros está relacionado com o normativo em vigor – 
90cm para cais com serviço suburbano e 76cm para tráfego regional e intercidades/longo curso. O comprimento 
definido com o operador incumbente é de 150m de comprimento para que o atual parque de material circulante 
suburbano e regional seja compatível com esta modernização. 
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Neste contexto, os cais de todas as Estações e Apeadeiros terão 150m de comprimento e, consoante o caso, 
76cm de altura ou 90cm de altura. 
 
29. Clarificar a integração territorial da PI ao km 79+340 e a conjugação e articulação com as vias 

existentes. 
 
A supressão da PN ao km 79+680 encontra-se inserida no Plano de Supressão e Reconversão de Passagens de 
Nível desde 2002 (o projeto de execução foi adjudicado em 2004), tendo a execução da Passagem Inferior ao km 
79+340 vindo a ser protelada devido a diversas situações, nomeadamente, a estratégia economicista de 
governos anteriores de encerramento de algumas linhas férreas e o direcionamento do investimento para outras 
passagens desniveladas que se vieram a verificar serem mais necessárias na rede ferroviária nacional. 
 
Sendo a IP agora a entidade gestora da infraestrutura ferroviária continua a ter entre outras responsabilidades 
elaborar programas plurianuais de supressão de PN através da construção de passagens desniveladas e ou 
caminhos de ligação, pelo que se tem seguido a linha de atuação existente, mantendo as ações que tem figurado 
nos planos plurianuais em intervenções isoladas ou em grandes empreendimentos.  
 
Neste caso, em particular, o projeto da Passagem Inferior ao km 79+340 da Linha do Oeste tem como objetivo a 
supressão da passagem de nível ao km 79+680 no caminho rural de ligação entre a Quinta da Floresta e a 
Quinta de S. Francisco, concelho de Cadaval, com restabelecimento de caminhos rurais e eventual ligação à 
EN8. 
  
À data, considerando que nesta zona apenas será implementada via única eletrificada, com circulação ferroviária 
inferior ao troço Meleças-Torres Vedras, com circulação rodoviária reduzida (trânsito local), teremos aquando da 
aplicação da fórmula do momento de transporte (nº carros x nº comboios x nº de vias), uma passagem de nível 
classificada como de risco reduzido. 
 
A execução de uma passagem inferior neste local, considerando a orografia local, o seu custo de investimento, o 
índice de sinistralidade de risco reduzido, e o projeto complementar para construir uma PITL (passagem inferior 
de tráfego ligeiro) ao km 77+959, ou seja, 1,5 km a sul, poderá a IP reavaliar em fase de projeto de execução a 
sua supressão ou automatização. 
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30. Relativamente à Estação de Caldas da Rainha indicar se estão previstas alterações com vista a 
acomodar as composições que terminam nesta estação uma vez que para norte a linha não vai ser 
para já eletrificada, designadamente linhas de manobra, hangares de abrigo ou oficinas. 

 
O âmbito do presente estudo irá até ao km 107+740, o que permitirá a eletrificação da totalidade do feixe de 
linhas da Estação das Caldas da Rainha (km 105+469 – último aparelho de mudança de via). 
 
O layout de linhas, aprovado com o operador incumbente, permitirá a operação simultânea quer dos comboios 
elétricos originados pela eletrificação do Lisboa / Caldas da Rainha, quer dos existentes que atualmente fazem o 
serviço Caldas da Rainha / Figueira da Foz-Coimbra. 
 
Os hangares de abrigo ou oficinas são da competência do operador, assumindo-se que a situação atual se irá 
manter. 
 

1.3. FATORES AMBIENTAIS 
1.3.1. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA, SISMICIDADE 
 
O capítulo da caracterização da situação de referência encontra-se redigido com uma linguagem corrente 
e por vezes pouco técnica, além de apresentar algumas lacunas e inconsistências que devem ser revistas 
e colmatadas. O conteúdo deste capítulo é extremamente extenso com uma quantidade da informação 
desproporcionada e com diversas imprecisões e incorreções. Apesar das fontes bibliográficas referidas 
serem, à partida, as adequadas e suficientes, verifica-se que a transposição da informação para o 
relatório não foi feita da melhor forma, em particular no sub-capitulo dedicado ao Enquadramento 
geológico regional. Neste particular, são descritas e referenciadas características ou conceitos (como o 
de Bacia Lusitaniana vs. Orla ou Bacia sedimentar ocidental; ou a referência à idade da instalação do 
Maciço Eruptivo de Sintra, entre outros) que denotam uma deficiente interpretação daquela bibliografia, 
levando à inclusão de incorreções na caracterização. A cartografia geológica apresentada no desenho 
nº4 encontra-se igualmente com incorreções graves no que se refere à escala (a escala original é de 1:50 
000, tendo sido apresentada ampliada para a escala 1:25000). A escala gráfica não está presente. Já no 
que se refere à Sismicidade, ou mais concretamente à Sismotectónica, o relatório de ElA apresenta uma 
quantidade extensa de informação irrelevante para a caracterização da situação de referência. A 
informação essencial que deve ser fornecida refere-se à classificação do território em termos do efeito 
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que as características sismotectónicas locais possam exercer num edifício/construção. Assim, e neste 
contexto, devem remeter-se os seguintes elementos: 
 
No sentido de colmatar as lacunas identificadas procedeu-se à reformulação dos elementos em causa 
apresentando-se no Anexo 7.1 os Subcapítulos 4.2.2 Enquadramento Geológico Regional e 4.2.6 Sismicidade do 
EIA revistos.  
 
Em relação à cartografia geológica, apresenta-se no Anexo 7.2 o Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0004 - Cartografia 
Geológica, à escala 1:50 000. 
 
31. Reformular o subcapítulo dedicado ao enquadramento geológico regional por técnico com formação 

em geologia habilitado a interpretar e transpor a informação da bibliografia. 
 
O subcapítulo 4.2.2 Enquadramento Geológico Regional reformulado apresenta-se no Anexo 7.1 a este 
Aditamento. 
 
32. Incluir um desenho com cartografia geológica à escala 1:50 000, com escala gráfica que respeite a 

escala original da cartografia, devidamente orientado e com as referências às fontes. Ao longo do 
texto os desenhos com cartografia e as suas referências também devem respeitar estas condições. 

 
O desenho nº LO.EP.PG.EIA.0004 - Cartografia Geológica, à escala 1:50 000 apresenta-se no Anexo 7.2 a este 
Aditamento. 
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33. Reformular o capítulo dedicado à Sismotectónica com inclusão da implantação do projeto no 
zonamento do território com a delimitação das zonas sísmicas que consta do Regulamento de 
Segurança e Ações para Estruturas de edifícios e Pontes (DL 235/83 de 31 de maio), e nos 
zonamentos associados a este ou que estiveram na origem deste, como o das zonas de intensidade 
sísmica máxima e o de sismicidade histórica. 
 

O subcapítulo 4.2.6 Sismicidade reformulado apresenta-se no Anexo 7.1 a este Aditamento. 
 
34. Justificar a deposição de parte das terras sobrantes no troço da Variante do Outeiro que vai ser 

desativado uma vez que, segundo as imagens do Google Earth, as curvas que vão ser anuladas se 
desenvolvem ao longo de um corredor com relevo positivo. Indicar os impactes em termos da 
geomorfologia desta deposição. 

Com a construção da variante do Outeiro entre o km 75+383 e o km 77+338, a via férrea atualmente existente 
será desativada. Com o objetivo de recuperar a morfologia desse mesmo corredor que se desenvolve atualmente 
em escavação, pretende-se, após a remoção do balastro e da via férrea existente, efetuar a sua regularização 
através da colocação de parte das terras sobrantes resultantes do projeto, estimado num volume de 50.680 m3. 

Esta medida permitirá homogeneizar a morfologia do terreno, tornando-o num contínuo natural, que será, em 
fase de projeto de execução sujeito o Projeto de Integração Paisagística. 

Na figura seguinte apresenta-se de forma mais elucidativa o troço de via a desativar e para o qual se propõe a 
colocação das terras sobrantes do projeto. 
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Figura 6 – Localização da variante do Outeiro e do correspondente troço a desativar 

 
Nas figuras abaixo apresentam-se exemplos da morfologia dos locais onde se pretende efetuar a deposição de 
terras sobrantes.  

Fim da variante do Outeiro (km 75+383) 

Início da variante do Outeiro (km 75+383) 

Linha existente a desativar 
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Figura 7 – Fotografia da linha a desativar sensivelmente ao km 75+900 
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Figura 8 – Fotografia da linha a desativar sensivelmente ao km 76+500 

 

1.3.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
 
35. Apresentar, para a área do projeto, informação relativa às massas de água intercetadas, avaliação do 

estado das massas de água (estado ecológico, estado químico e estado global, no âmbito da Diretiva 
Quadro da Água), de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 
Oeste, (aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n" 52/2016, de 20 de setembro, 
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n" 22-B/2016, de 18 de novembro, para o 
período 2016-2021). 

 
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (2016-2021), o estado 
ecológico das massas de água superficiais é classificado numa de cinco classes (Excelente, Bom, Razoável, 
Medíocre e Mau) enquanto o potencial ecológico é classificado numa de quatro classes (Bom ou superior, 
Razoável, Medíocre e Mau).  
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Na figura abaixo encontra-se o mapa contendo o corredor em estudo, as bacias hidrográficas abrangidas pelo 
mesmo, bem como as massas de água superficiais classificadas de acordo com o seu estado/potencial 
ecológico. 

 

Figura 9 - Estado/Potencial Ecológico das Massas de Água Superficiais (Fonte: SNIAmb, 2010) 

Conforme se pode verificar na figura acima, o corredor em estudo interceta rios com estado/potencial ecológico 
das massas de água classificado como “Medíocre”. 
 
As Normas de Qualidade Ambiental (NQA) utilizadas na avaliação do estado químico das massas de água 
superficiais estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, que procede à segunda alteração 
ao Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio 
da política da água, transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
agosto, no que respeita às substâncias prioritárias no domínio da política da água.  
 
Na figura abaixo encontra-se o mapa contendo o corredor em estudo, as bacias hidrográficas abrangidas pelo 
mesmo, bem como as massas de água superficiais classificadas de acordo com o seu estado químico. 
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Figura 10 - Estado Químico das Massas de Água Superficiais (Fonte: SNIAmb, 2010) 

Conforme se pode verificar na figura acima, e após análise das massas de água superficiais afetadas, o corredor 
em estudo interceta rios com estado químico das massas de água classificados como “Bom”. 
 
O estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do estado químico. 
Segundo a Diretiva Quadro da Água (DQA), a expressão global do estado em que se encontra uma determinada 
massa de água de superfície é definido em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico, dessas águas. 
Assim sendo, o estado global das massas de água superficiais que são intercetadas pelo corredor em estudo 
apresentam um estado global classificado como “Inferior a bom”. 
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36. Face aos elementos solicitados na descrição de projeto, ponderar a reavaliação de impactes. 
 
Relativamente à fase de construção, mantém-se a avaliação de impactes apresentada, exceto para os casos 
descritos de seguida. 
 
Em projeto de execução, está a ser desenvolvida uma solução para a PS 54+870, de atravessamento do rio 
Sizandro por intermédio de um viaduto com comprimento total de 135m (vd. Desenho n.º LO.PE.IOA.PDS.3403 
do Anexo 2 do Aditamento). 
 
O leito do rio Sizandro, que se encontra à cota 75, é atravessado pelo viaduto, encontrando-se a base do 
tabuleiro aproximadamente à cota 90. 
 
Face à situação apresentada em estudo prévio esta constitui uma melhoria significativa, no entanto, dada a 
proximidade à margem e à sua eventual interferência na fase de construção, considera-se que o impacte será 
negativo, significativo, de média magnitude. É, no entanto, de destacar o facto do pilar P2 já se encontrar fora da 
área abrangida pelo nível de máxima cheia do rio, dimensionada para um período de retorno de 100 anos. 
 
O restabelecimento correspondente à PS 58+942, em Runa, também atravessa o rio Sizandro e constitui uma 
situação sensível a nível de impactes nos recursos hídricos superficiais, uma vez que se encontra inserido numa 
zona ameaçada pelas cheias e, na zona de encontro deste com a estrada nacional N248, é abrangido 
pontualmente pela área de inundação definida na Diretiva 2007/60/CE. 
 

A solução proposta para o viaduto e apresentada no Desenho n.º LO.PE.IOA.PDS.3503 do Anexo 4 ao presente 
Aditamento prevê a implantação do pilar P1 muito próximo da margem do rio Sizandro. Esta situação configura 
um impacte negativo, significativo, de magnitude média. 
 
Para ambas as situações identificadas sugere-se o seu afastamento em fase de Projeto de Execução. 
 
Relativamente à PI 79+340 no Cadaval, está previsto o desvio da linha de água em articulação com a drenagem 
longitudinal, de acordo com o apresentado na Questão 10 do presente Aditamento, considerando-se que o 
impacte será pouco significativo e de magnitude média, uma vez que a solução preconizada permite a 
continuidade do escoamento da linha de água. 
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A reavaliação de impactes efetuada ao nível do descritor encontra-se sistematizada no quadro síntese de 
impactes apresentado no Anexo 10 do presente Aditamento. 
 

1.3.3. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
 
37. Corrigir a significância do impacte na captação privada localizada na freguesia de Sapataria, a cerca 

de 11 m da linha férrea, com o código de utilização 2012.000187.000.TACA.SUB e que se destina ao 
consumo humano (pág. 6-46 do RS), porque entra em contradição com o afirmado na pág. 6-44 do 
ElA. 

 
Tendo em consideração que a captação privada 2012.000187.000.TACA.SUB, localizada na freguesia da 
Sapataria a cerca de 11m da faixa de ocupação do projeto, tem como usos definidos, para além atividade 
industrial e abeberamento animal, o consumo humano, o impacte decorrente do projeto deve ser considerado 
negativo, muito significativo, de baixa magnitude, indireto, permanente, provável, local e irreversível. 
 
É importante destacar o facto de esta captação se localizar fora da área da ocupação do projeto, pelo que o 
eventual impacte a ocorrer será indireto. 
 
38. Rever a significância do impacte nas captações públicas quando a faixa de ocupação associada à 

linha atravessa as zonas intermédia e alargada dos perímetros de proteção (pág. 6-46 do ElA) porque 
entra em contradição com o afirmado na pág. 6-44 do ElA. 

 
Efetivamente considera-se que a significância do impacte deve refletir a importância do recurso em questão, 
devendo manter-se a escala de muito significativo no caso de afetação de captações privadas para consumo 
humano e respetivos perímetros de proteção.  
 
Os perímetros de proteção alargado, intermédio e imediato deverão, ao nível da classificação do impacte, ser 
refletidos por intermédio do critério de magnitude, que deverá ser baixa, média e elevada, respetivamente para 
cada um dos perímetros existentes. 
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Neste sentido e após clarificação da metodologia subjacente aos critérios de avaliação de impacte, considera-se 
que o impacte inerente à ocupação dos perímetros de proteção intermédio e alargado das captações públicas 
destinadas ao consumo humano, será negativo, muito significativo, indireto, permanente, provável, local, 
irreversível e de magnitude baixa e média, respetivamente para os perímetros alargado e intermédio.  
 
Não obstante, a avaliação dos impactes nas captações públicas serão reavaliadas em fase de projeto de 
execução, quando houver uma definição mais precisa do projeto e dos métodos construtivos a utilizar. 
 
39. Identificar e avaliar eventuais impactes decorrente do projeto na área de proteção das Termas, no 

caso de se verificar afetação dos perímetros de proteção do recurso hidromineral denominado Caldas 
da Rainha". 

 
No seguimento da resposta dada à questão 25, considera-se não haver qualquer impacte do projeto no recurso 
hidromineral denominado “Caldas da Rainha”. 
 

1.3.4. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
 
40. Incluir análise que permita comprovar detalhadamente que, com as intervenções previstas pelo 

projeto e pelos projetos complementares, não são colocadas em causa, cumulativa e 
especificamente, as funções das tipologias de REN intercetadas (Cursos de água e respetivos leitos e 
margens, Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias, 
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo), nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n. 166/2008, 
de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n." 239/2012, de 2 de novembro, por função. Se o 
cumprimento dessas funções só for possível através da aplicação adequada de medidas de 
minimização propostas no presente ElA, referir especificamente estas medidas. 

 
Esta análise é apresentada na resposta à Questão 68. 
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1.3.5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
41. Indicar quais as medidas de minimização previstas para minimizar os impactes induzidos pelos 

efluentes industriais resultantes de lavagens e de outras operações na fase de construção e das 
águas pluviais potencialmente contaminadas. 

 
Tendo em consideração que se desconhece nesta fase a localização dos estaleiros, são apresentadas no EIA, 
algumas medidas gerais relacionadas com a gestão dos seus efluentes designadamente as medidas MG60 a 
MG63. 
 
42. Esclarecer quais as medidas de minimização previstas, em caso de descarga acidental de 

materiais/substâncias poluentes suscetíveis de contaminar os recursos hídricos (fase de exploração). 
 
No que se refere à exploração ferroviária, seja em situação normal ou em interdição de via temporária, está 
publicada pela IP a IET n.º 96 – Plano de Emergência Geral (PEG), que tem como objeto identificar as 
atribuições, definir as normas e procedimentos de atuação em situações de emergência, garantindo a eficiente 
articulação entre o Gestor de Infraestrutura (GI), as Empresas de Transporte Ferroviário (ETF), os 
Concessionários (de espaços em estação ou de estação), Forças de Segurança e os Serviços de Emergência 
(SE). 
 
No que respeita à exploração ferroviária, este plano considera situações de ameaça iminente de dano ambiental, 
como fator de ativação do PEG. O plano será ativado em função de: 

− O resultado de uma ocorrência; 

− O potencial de uma ocorrência. 
Encontra-se aqui referido o dano ambiental, assim como acidentes com mercadorias perigosas. 
 
Em resultado da ativação do PEG, a resposta a este tipo de incidentes é da responsabilidade de agentes 
externos (proteção civil, bombeiros, forças de segurança, etc.), articulando, naturalmente as operações 
ferroviárias no local. 
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As comunicações à APA são da responsabilidade das ETF e não do GI, pelo que estarão nos procedimento 
internos das ETF. 
 
Na fase de exploração, e para os postos autotransformadores, preconiza-se a implantação de bacias retenção 
nos transformadores para que não ocorram derrames de óleo para o solo e águas superficiais. 

 

1.3.6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 
 
43. O plano de monitorização deve atender ao seguinte: 

a) No conjunto de parâmetros selecionados a monitorizar (Capitulo 9.3.1.3), indicar quais os 
critérios que estão subjacentes à escolha de cada um dos metais pesados (Cádmio, 
Chumbo, Crómio, Zinco e Ferro); 

 

De acordo com o definido no capítulo 9.3.1.1. do EIA, a necessidade do plano de monitorização é estabelecida 
fundamentalmente para a fase anterior à fase de construção e durante a mesma, embora se possa estender para 
a fase de exploração. 

Os metais pesados indicados (Cádmio, Chumbo, Crómio, Zinco e Ferro) estão relacionados fundamentalmente 
com as atividades de obra e com a movimentação de maquinaria movida a diesel. Para além desse facto, estes 
parâmetros têm feito parte dos planos de monitorização levados a cabo pela IP, quer na componente ferroviária 
quer na componente rodoviária. 

Na fase de exploração poderá reavaliar-se a pertinência de manter a monitorização destes parâmetros, pelo que 
esta situação será verificada e detalhada em fase de Projeto de Execução. 

 

b) Ainda sobre o mesmo capítulo (Capitulo 9.3.1.3), os parâmetros Carbono Orgânico Total 
(COT), Carbono Orgânico Dissolvido (COD), Dureza e pH deverão ser incluídos na 
monitorização, sendo que, em contrapartida, os parâmetros Óleos e Gorduras, Carência 
Bioquímica de Oxigênio e Carência Química de Oxigénio deverão ser eliminados; 

 
Não obstante o facto de na fase de Projeto de Execução se detalhar o plano de monitorização, apresenta-se os 
parâmetros a incluir no plano, sem prejuízo de outros parâmetros que se venham a revelar como necessários 
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monitorizar para as fases definidas anteriormente, nomeadamente, antes da construção, construção e 
exploração:  
 

• Caudal;  

• Temperatura (ºC); 

• Condutividade;  

• Dureza; 

• pH; 

• Turbidez; 

• Sólidos Suspensos Totais (mg/l);  

• Benzo(a)pireno (de acordo com o definido na questão 43 c) deste aditamento);  

• Carbono Orgânico Total (COT); 

• Carbono Orgânico Dissolvido (COD); 

• Metais pesados: Cádmio (mg/l), Chumbo (mg/l), Crómio (mg/l), Zinco (mg/l) e Ferro (mg/l). 

 

c) A monitorização do parâmetro Hidrocarbonetos deve ter em conta a legislação vigente 
(Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 setembro e Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro); 

Segundo o Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, os Hidrocarbonetos são considerados poluentes 
prioritários. No Anexo I (Listas das substâncias prioritárias no domínio da política da água) constam os seguintes 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos: benzopireno, benzofluoranteno, benzoperileno, benzofluoranteno, 
indenopireno. No Anexo II constam as Normas de Qualidade Ambiental e outros poluentes.  

Relativamente à monitorização dos Hidrocarbonetos, e tendo em conta que estes são um poluente específico e 
considerado como prioritário, é necessário ter em conta as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) inerentes. 
Estas podem ser expressas em valor médio anual (NQA-MA) e/ou em concentração máxima admissível (NQA-
CMA). 

No Quadro abaixo encontram-se as NQA para os Hidrocarbonetos. 
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Quadro 1 - Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para os Hidrocarbonetos (µ/l) 

Nome da Substância 

NQA-MA 
Águas 

superficiais 
interiores 

NQA-CMA 
Águas 

superficiais 
interiores 

Hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos 

(HAP) (11) 
Não aplicável Não aplicável 

Benzo(a)pireno 1,7×10-4 0,27 
Benzo(b)fluoranteno Ver nota (11) 0,017 
Benzo(k)fluoranteno Ver nota (11) 0,017 
Benzo(g,h,i)-perileno Ver nota (11) 8,2×10-3 

Indeno(1,2,3-cd)-pireno Ver nota (11) Não aplicável 
 (11) No grupo de substâncias prioritárias “hidrocarbonetos aromáticos policíclicos” (n.º28), a NQA para a biota e a correspondente NQA-
MA na água referem-se à concentração de benzo(a)pireno, em cuja toxicidade se baseiam. O benzo(a)pireno pode considerar-se um 
marcador dos outros hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pelo que basta monitorizar o benzo(a)pireno para efeitos de comparação 
com a NQA para o biota ou com a NQA-MA correspondente na água. 

 

Tendo em consideração o exposto no quadro acima, deverá incluir-se no plano de monitorização o parâmetro 
benzo(a)pireno e respetiva comparação com a NQA-MA correspondente na água. 

O plano de monitorização da qualidade da água será posteriormente revisto e detalhado em Projeto de 
Execução. 

 

d) A escolha dos parâmetros a monitorizar, no que respeita aos poluentes específicos, deve 
também atender ao disposto na Parte 2, Anexo VI do PGRH da RH5. 

 
A escolha dos parâmetros a monitorizar, no que diz respeito aos poluentes específicos, teve em conta, também, 
ao estabelecido na Parte 2, Anexo VI do PGRH da RH5.  
 
Não obstante, o programa de monitorização será ajustado e detalhado em fase de Projeto de Execução. 
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1.3.7. VIBRAÇÕES 
 
44. É referido que "a caracterização da Situação Atual/Situação de Referência na componente vibração foi 

efetuada através apenas de medições acústicas in situ em 10 pontos de medição ao longo do 
traçado". Esclarecer qual o procedimento adotado para caracterização da componente vibrações a 
partir de medições acústicas. 

 
Esclarece-se que se entende aqui “acústica” em sentido “lato” ruído e vibrações. Os valores de vibração foram 
obtidos através de medições de vibração com vibrómetro constituído por um acelerómetro PCB 393B31 e por um 
analisador SVAN946A, para medições in situ do valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a 
segundo, tendo por base os denominados Critérios LNEC de vibração (ver por exemplo “Rosão, Vitor; Carreira, 
Ana - Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente 
considerada. Conferência Nacional de Avaliação de Impacte (CNAI), Viseu, 2014”, disponível em 
http://www.schiu.com/sectores/artigos/2014_Prj029_P000_Vibracao_V02_001_VCR.pdf). 
 
A seleção dos Pontos de Medição foi efetuada - como é usual - numa fase em que não se conheciam ainda os 
impactes previstos. A seleção teve assim como objetivo principal uma distribuição “sensivelmente” uniforme ao 
longo do traçado, privilegiando zonas com Recetores Sensíveis relativamente próximos do traçado, e/ou 
Recetores especialmente Sensíveis (como é o caso de PM01, perto do Colégio Vasco da Gama, e de PM05 junto 
ao Hospital SOERAD). Indicam-se em seguida os kms aproximados de localização dos Pontos de Medição, onde 
é possível aperceber a tentativa de distribuição “sensivelmente” uniforme ao longo do traçado: 
 
PM01: km 20+800; PM02: 29+800; PM03: km: 38+700; PM04: km 48+000; PM05: km 64+300;  
PM06: km 78+100; PM07: 81+900; PM08: km 87+200; PM09: km 98+600; PM10: km 104+900." 
 
45. Caso tenham sido realizadas medições de vibrações esclarecer: 

a) Qual o equipamento utilizado e condições de calibração; 
 

Os equipamentos utilizados são o Vibrómetro Svantek SVAN946A e o acelerómetro PCB 393B31. O certificado 
de calibração encontra-se em Anexo ao relatório de Avaliação Acústica apresentado no Anexo 8 a este 
Aditamento. 

 

http://www.schiu.com/sectores/artigos/2014_Prj029_P000_Vibracao_V02_001_VCR.pdf
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b) A localização dos acelerómetros para recolha dos dados; 
 

O acelerómetro foi colocado sobre elementos em contacto com o solo, nomeadamente:  
 

• PM01: PM02, PM03: pavimento betuminoso. 

• PM04: lancil de vedação. 

• PM05: PM06: lancil de passeio. 

• PM07: pavimento betuminoso. 

• PM08: lancil de passeio. 

• PM09: pavimento betuminoso. 

• PM10: lancil de passeio. 

 
c) A caracterização foi realizada para a passagem de quantos comboios e de que tipo. 

 
Foi efetuada a caracterização da passagem de um comboio de passageiros em cada ponto. 
 
46. Esclarecer se os valores apresentados no quadro 4.8-1 correspondem a valores médios resultantes da 

passagem de diferentes tipos de comboio e se integram comboios de mercadorias. 
 
Apenas foi efetuada a caracterização da passagem de um comboio de passageiros em cada ponto não tendo 
sido incluído nenhum comboio de mercadorias. 
 
47. Esclarecer se a referência a "(tráfego rodovia)" nos pontos PM05, PM06, PM08, PM09 e PM10 significa 

que os valores obtidos resultam do tráfego rodoviário. 
 
A referência a "(tráfego rodovia)" nos pontos PM05, PM06, PM08, PM09 e PM10 significa que a maior 
contribuição provém do tráfego rodoviário (valor apresentado) e não do tráfego ferroviário. 
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48. Esclarecer o facto de se mencionar que o impacte é negativo se o valor for igual ao da Situação de 

Referência, e na classificação da magnitude dos impactes negativos se considerar que esta é nula ou 
baixa se os níveis foram superiores até 6 dB(A) relativamente à Situação de Referência. Esclarecer se 
se exclui a classificação da magnitude quando a Situação de Referência se mantém. (quando a 
Situação de Referência se mantém o impacte deveria ser nulo e não negativo). 
 

Trata-se apenas de um critério de classificação. Considera-se impacte negativo quando não há redução. Sendo a 
Situação Futura igual à Situação de Referência tem-se, para este critério, Impacte Negativo de Magnitude Nula. 
 

1.3.8. PAISAGEM 
 
49. Esclarecer o seguinte: na elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual não se revela 

adequado considerar uma classe "Muito Elevada" com base na não existência de sobreposição de 
bacias (Quadro 6.8-1 - Sobreposição de Visibilidades/ Capacidade de Absorção Visual da Paisagem) 
que deveria ter sido integrada na classe "Elevada". Por outro lado, verifica-se muito facilmente que 
várias áreas da carta, dentro da classe referida, onde existe ocupação significativa não foram 
consideradas para a constituição de pontos de observação. Importa referir que sendo uma carta que 
visa caracterizar a situação de referência os pontos devem ser distribuídos pela área de estudo, de 
forma representativa e essa distribuição não deve ser em função da proximidade ao Projeto. 
 

A distinção entre as classes com elevada ou muito elevada capacidade de absorção visual foi efetuada com o 
objetivo de permitir a distinção entre as zonas que não tinham qualquer visibilidade sobre a Linha do Oeste e 
aquelas que o tinham para um reduzido número de pontos de observação, situação que se considerou relevante 
para a posterior análise de impactes. 

Para o estudo das visibilidades no corredor em análise, em termos de alcance visual, e conforme o exposto no 
Capítulo 4.7 do EIA, foram considerados pontos de observação distanciados até 3000 m da linha. Assim, com o 
objetivo de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, selecionaram-se cerca de 325 pontos de 
observação a partir de um conjunto de pontos observadores considerados significativos no sistema de 
panorâmicas da área em estudo. Estes pontos por lapso não se encontravam visíveis na cartografia apresentada, 
encontrando-se agora representados no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0011 - Capacidade de Absorção Visual da 
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Paisagem apresentado no Anexo 9 ao presente Aditamento. 

Consideraram-se como potenciais locais com vista sobre a área em análise não só aqueles que apresentam 
maior acessibilidade e presença humana nomeadamente as várias povoações localizadas no corredor em 
estudo, como também quintas, casais agrícolas, valores patrimoniais e pontos de vista notáveis. 

A escolha destes pontos, tal como se pode observar pela análise do Desenho referido anteriormente, não foi em 
função da proximidade ao projeto pois existem vários pontos numa faixa de 500m para cada lado da linha, mas 
também a distâncias superiores a 2000m (caso das povoações de Granja do Marquês, Algueirão-Mem Martins, 
Outeiro, Pêro Pinheiro, Boa Vista, Machado, Albogas, Stº Estêvão das Galés, Avessada, Venda do Pinheiro, 
Casais de S. Quintino, Sobral de Monte Agraço, Monte Redondo, Ermegeira, Maxial, Casais da Valentina, 
Portela, Carvalhal, Casais Brancos, Trás do Outeiro, Amoreira, Columbeira, Paul, Orjariça, Figueiredo, 
Furadouro, Venda das Pulgas, Cheleiros, ou dos valores patrimoniais correspondentes à Srª da Conceição/ Pêro 
Pinheiro, Moinhos do Cabeço do Milharado, Igreja da Tituaria, Santuário do Sr. Jesus do Carvalhal, Santuário de 
N. Srª do Socorro ou dos miradouros naturais como é o caso de Serra da Vila/ Torres Vedras, Serra do Monte 
Deixo, Patameira, entre muitos outros situados a distâncias na ordem dos 2km ou superiores). 

Contudo, tal como já havia sido referido no EIA, importa realçar que a nitidez de leitura dos elementos que 
integram a paisagem vai-se esbatendo à medida que aumenta a distância a que se encontra o observador, sendo 
que a acuidade visual dos observadores permite distinguir com nitidez os objetos até aos 2.000 m, a partir dessa 
distância os objetos diluem-se na paisagem envolvente. Pode considerar-se que distâncias até 500 m da linha do 
Oeste são zonas de elevada visibilidade, pelo que é coerente que estas zonas apresentem maior número de 
pontos de observação, sendo que entre 500 m e 2000 m são consideradas zonas de elevada a média visibilidade 
e para distâncias superiores a 2000 m, são consideradas zonas de média a baixa visibilidade. 
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50. Apresentar a bacia visual do Projeto da Linha do Oeste considerando a altura mais desfavorável que 
corresponderá à altura da catenária, 7m. Nos locais onde os taludes previstos excedem os 7m deve 
ser adotada a altura mais desfavorável dos mesmos. Deve ter representação gráfica translúcida sobre 
a carta militar à escala 1: 25 000, que permita leitura adequada das referências geográficas da mesma. 
Efetuar a representação gráfica da linha perimetral da Paisagem Protegida Local das Serras do 
Socorro e Archeira (PPLSSA) na carta a apresentar. 
 

No desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0030, constante do Anexo 9 do presente Aditamento ao EIA, apresenta-se a 
bacia visual do troço da Linha do Oeste em avaliação, atendendo às especificações definidas pela Comissão de 
Avaliação. 

Tal como já havia sido referido no EIA, importa atender ao facto da cartografia de visibilidades (Carta de 
Capacidade de Absorção Visual da Paisagem e Carta das Bacias Visuais), ter sido elaborada com base 
exclusivamente na morfologia do território, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pela 
exposição das encostas e pelo tipo de ocupação do solo, sobretudo na envolvente direta da linha do Oeste e dos 
pontos de observação. 

A análise deste desenho permite verificar que na zona inicial do traçado, correspondente ao território do concelho 
de Sintra, as principais áreas de ocupação urbana (nomeadamente Mira-Sintra, Tapada das Mercês, Algueirão-
Mem Martins) não são abrangidas pela bacia visual do Projeto, existindo, ainda assim, algumas localidades 
potencialmente afetadas visualmente, referindo-se, entre outras, Recoveiro, Telhal, Almargem do Bispo e 
Negrais. O mesmo não sucede no concelho de Mafra onde a principal mancha de uso urbano, que se estende ao 
longo da EN8 (Malveira/ Matoutinho/ Pero Pinheiro), se insere em grande parte na bacia visual da linha do Oeste. 

Na prática, com base nas observações de campo efetuadas em situações onde a linha do Oeste atravessa a 
malha urbana (caso da Malveira, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha), verifica-se que para as zonas 
de maior expressão urbana, dada a densidade e altura do tecido edificado, a visibilidade sobre a linha do Oeste 
será praticamente nula, restringindo-se às zonas de maior proximidade à mesma. 

Além daquelas já mencionadas anteriormente, referem-se, ainda, as seguintes povoações na área da bacia 
visual da linha do Oeste: Ribª dos Tostões, Mafra Gare, S. Miguel de Alcainça (em parte), Jerumelo, Asseiceira 
Grande, Sapataria, Casal Novo, Pero Negro (em parte), Gosundeira, Feliteira, Dois Portos, Runa, Torres Vedras 
(em parte), Ramalhal, Outeiro, Bombarral, Delgada, S. Mamede, A-da-Gorda, Óbidos (em parte), Gaeiras 
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(parcial) e Caldas da Rainha (parcial). 

A análise do desenho em questão, permite também constatar que as áreas onde a bacia visual da linha do Oeste 
assume maior expressão espacial correspondem às várzeas de Alfouvar/ Granja do Marquês, várzeas dos rios 
Arnóia e Real e vales das principais linhas de água (rios Sizandro, Alcabrichel, Corga, Real, Bogota, Arnóia e rio 
da Cal), que são zonas de maior exposição visual pela sua amplitude e contraste com as encostas envolventes. 

De referir ainda que a área total da bacia visual da linha do Oeste no corredor em estudo (6km de largura) 
corresponde a 22613 ha o que representa 43,5% do total da área do corredor. 

 
51. Apresentar as bacias visuais da Subestação e dos 3 viadutos a implantar ao Km 54+870, Km 79+340, 

Km 99+718. No caso dos restabelecimentos (Passagens Superiores), as bacias visuais devem 
considerar toda a extensão do restabelecimento e assumir as cotas do eixo longitudinal, desde as 
menores, nas suas extremidades, até às maiores, correspondente à altura do viaduto. 

 

Nos desenhos n.º LO.EP.PG.EIA. 0031 a 33 , constantes do volume de Anexos do presente Aditamento ao EIA, 
apresentam-se as bacias visuais da subestação de Runa e dos restabelecimentos aos km 54+870 e Km 99+718, 
onde estão incluídos os respetivos viadutos. Não é apresentada a bacia visual da obra de arte ao km 79+340 e 
do respetivo restabelecimento, dado a mesma não corresponder a um viaduto/ passagem superior mas sim a 
uma passagem inferior. 

A análise do desenho relativo à subestação de Runa permite verificar que, tal como já havia sido referido no EIA, 
a presença de várias serras na envolvente da área onde se localiza a subestação (Barrigudo, a norte, Maravilha, 
a noroeste, Caixaria, a sul/sudeste e elevação do Penedo, a nascente) funciona como barreira física e permite 
que o impacte visual da subestação esteja confinado às povoações mais próximas - Runa e Penedo, bem como 
a uma outra – Figueiredo, situada a uma distância mais significativa (cerca de 2km). 

No entanto, para o aglomerado de Penedo apenas as habitações posicionadas no limite poente da povoação e 
ao longo do caminho municipal que cruza a linha férrea, deverão ter acessibilidade visual sobre a subestação. 

Pelas características deste tipo de projeto e pela proximidade física o impacte visual será mais significativo para 
a povoação de Runa, sobretudo para os observadores situados a nascente. 
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Relativamente à bacia visual do restabelecimento de Dois Portos (km 54+870), a mesma tem alguma expressão, 
sobretudo na área envolvente ao mesmo onde está localizada a povoação de Dois Portos, que será assim a 
localidade mais afetada visualmente. Refere-se ainda o pequeno aglomerado de Caixaria, situado cerca de 
1,5km a nordeste do restabelecimento, abrangido apenas parcialmente. 

Para o restabelecimento de Óbidos (km 99+718) a altura do viaduto a construir sobre a linha férrea e rio Arnóia, a 
dimensão dos aterros a implantar nesta zona de relevo plano, bem como as características da paisagem, fazem 
com que a bacia visual deste restabelecimento apresente maior expressão espacial. O facto de efetuar a sua 
implantação numa zona de grande amplitude visual (várzea do rio Arnóia) torna-o percetível não só para 
observadores mais próximos, como aqueles localizados nas muralhas do castelo de Óbidos (encosta norte), 
como para outros mais distantes localizados sobretudo em áreas de edificação dispersa da freguesia de Gaeiras. 
Verifica-se, assim, que os potenciais observadores serão em número significativo e localizam-se em pontos tão 
importantes como valores patrimoniais classificados como monumentos nacionais (caso do castelo de Óbidos) ou 
outros elementos patrimoniais de grande valor do concelho de Óbidos, como é o Santuário do Sr. Jesus da Pedra 
e Convento de S. Miguel. 

 
52. Quantificar a área (ha) de qualidade visual "Elevada" e "Muito Elevada" sobre a qual se projeta o 

impacte visual do Projeto da Linha e a quantificação da área de Paisagem Protegida Local das Serras 
do Socorro e Archeira (PPLSSA) afetada visualmente. 

 

Apresenta-se no quadro seguinte as quantificações solicitadas. 

Quadro 2– Sobreposição de áreas 

 Área (ha) 
Área total do Corredor em estudo  

(6 km de largura total) 
52 003 

Área total da bacia visual do Projeto no Corredor em estudo 22 613 
Área de sobreposição da bacia visual da linha do Oeste com áreas de 

elevada qualidade visual 
7 557,5 

Área de sobreposição da bacia visual da linha do Oeste com áreas de 
muito elevada qualidade visual 

1 540,5 

Área de sobreposição da bacia visual da linha do Oeste com a área da 
Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira (PPLSSA) 

358 
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Tendo em consideração que a área total da bacia visual do Projeto, no corredor de 6km de largura em estudo, é 
de 22 613 ha, de acordo com os valores apresentados no quadro anterior verifica-se que cerca de 33% do total 
desta área se sobrepõe a áreas de elevada qualidade visual, enquanto as áreas de muito elevada qualidade 
visual representam apenas cerca de 7% do total da área da bacia visual do projeto. 

Relativamente à área da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira, 358 ha da mesma são 
abrangidos pela bacia visual da Linha do Oeste, o que representa cerca de 30% do total da PPLSSA. 

 
53. Na avaliação de impactes ao se considerar o parâmetro "Magnitude" do impacte visual meramente 

assente num maior ou menor número de pontos de observação torna-o frágil como critério. Ou todos 
os pontos têm o mesmo peso ou, se cada ponto representa um número de observadores diferente, 
então o Quadro 6.8-2 - Análise da Intrusão Visual da Linha do Oeste não se revela suficientemente 
válido para avaliar a "Magnitude". A questão do peso dos pontos de observação determina ainda 
sensibilidades diferentes e, como tal, há um risco elevado de contaminação dos resultados quando se 
aplica o Quadro 6.8-3 - Avaliação da significância dos impactes sobre a paisagem. Esclarecer este 
apeto e clarificar a metodologia mencionando onde e como foi aplicada. No caso de ter sido aplicada 
à linha apresentar uma carta com os troços classificados pelo parâmetro "Significância" quanto à 
intrusão visual. 

 

Na avaliação de impactes o parâmetro "Magnitude" do impacte visual, conforme se pode confirmar pela análise 
do Quadro 6.8-2 do EIA, não está apenas assente num maior ou menor número de pontos de observação, mas 
resulta sim da conjugação do número de pontos com a extensão visível do troço da Linha do Oeste. 

A metodologia utilizada para classificação da magnitude do impacte visual do projeto recorreu ao cruzamento da 
informação constante da carta de Capacidade de Absorção Visual (traduz a informação/somatório do número de 
bacias visuais que se sobrepõem/intersetam num determinado ponto) com a extensão visível da linha do Oeste 
(LO). 

O critério utilizado equivale à sobreposição das diferentes classes de Capacidade de Absorção Visual (CAV) com 
a extensão visível, daí resultando impactes de magnitude baixa, média ou elevada. 
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De facto, quando no quadro 6.8-2 se refere “Trecho da LO visível numa extensão inferior a 1000 m por 1 a 5 
pontos de observação” tem o mesmo significado que “Trecho da Linha do Oeste visível numa extensão inferior a 
1000 m localizado em áreas de elevada CAV”, ou quando se refere “Trecho da LO visível numa extensão 
superior a 1000 m por mais de 5 e menos de 11 pontos de observação”, equivale a “Trecho da LO visível numa 
extensão superior a 1000 m localizado em áreas de média CAV”. Aliás, esta “equivalência” foi expressa e 
destacada no Quadro 6.8-1– Sobreposição de Visibilidades/ Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. 

Para classificação da CAV, face à extensão muito significativa do projeto em análise (cerca de 90km) e ao 
elevado número de pontos considerados (cerca de 325, conforme referido anteriormente), seria inviável associar 
a cada ponto um número diferente de observadores, pelo que se considerou que todos eles deveriam ter o 
mesmo peso. Tal avaliação/ associação só seria possível, num projeto com uma dimensão mais confinada e com 
um número de pontos de observação bastante mais reduzido. 

A magnitude resultante do critério referido foi cruzada com as diferentes classes de Sensibilidade Visual da 
Paisagem, tal como expresso no Quadro 6.8-3 – Avaliação da significância dos impactes sobre a paisagem, do 
EIA. 

A metodologia em causa foi aplicada ao impacte visual resultante da eletrificação da linha do Oeste (ver capítulo 
6.8.3. do EIA, nomeadamente o ponto relativo ao Impacte visual decorrente do Projeto de Modernização da Linha 
do Oeste) ou seja, foi aplicada em toda a extensão da linha, encontrando-se assinalados no Desenho 
LO.EP.PG.EIA.0023 – Carta Síntese de Impactes (Anexo 10 ao Aditamento), os troços onde o impacte foi 
classificado como significativo ou muito significativo. 

A título de exemplo refere-se o caso do troço da linha do Oeste compreendido entre os km 27+500 a 28+750 
(várzea da Granja/ Alfouvar), aproximadamente, onde a magnitude do impacte visual foi classificada como 
elevada uma vez que corresponde a um trecho da linha visível numa extensão superior a 1000 m que atravessa 
áreas de média CAV, ou seja, visível por mais de 5 e menos de 11 pontos de observação. Cruzando esta 
informação com a classe de Sensibilidade Visual coincidente com o troço em causa (média sensibilidade), 
verifica-se que, de acordo com o expresso no quadro 6.8-3 do EIA, o impacte será muito significativo (resulta da 
conjugação de uma magnitude elevada com a média sensibilidade). 

Por último refere-se ainda um outro exemplo, relativo ao troço aproximadamente entre os km 88+000 a 88+500 
(várzea do rio Real), onde a magnitude do impacte visual foi classificada como média uma vez que corresponde 
a um trecho da linha do Oeste visível numa extensão inferior a 1000 m que atravessa áreas de média CAV, ou 
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seja, visível por mais de 5 e menos de 11 pontos de observação. Cruzando esta informação com a classe de 
Sensibilidade Visual coincidente com o troço em causa (média sensibilidade), verifica-se que, de acordo com o 
expresso no quadro 6.8-3 do EIA, o impacte será significativo (resulta da conjugação de uma média magnitude 
com a média sensibilidade). 

 
54. Sistematizar e hierarquizar os impactes, para cada fase, em impactes de natureza estrutural/funcional 

- desflorestação/abate, desmatação, alteração de relevo - e em impactes de natureza visual. As 
diversas componentes do Projeto devem ser avaliadas de forma independente -linha do oeste, 
passagens superiores, subestação e linha elétrica aérea. Neste contexto deve ainda ser apresentado 
um quadro síntese com os impactes e a sua classificação. 

Apresenta-se de seguida a sistematização e hierarquização dos impactes na paisagem, sendo que a respetiva 
classificação é apresentada no quadro síntese de impactes constante do Anexo 10 do presente Aditamento ao 
EIA e a respetiva avaliação foi já efetuada de forma independente no EIA para o projeto e para os projetos 
complementares ao nível dos impactes cumulativos (Capítulo 6.8 – Paisagem). 

Relativamente à linha elétrica aérea, tal como referido no capítulo 3.5.2 do EIA a mesma é da responsabilidade 
da REN, estando a seu cargo os estudos ambientais a realizar. Neste sentido, esta não foi objeto de qualquer 
análise e avaliação de impactes no âmbito do EIA do Projeto de Modernização da Linha do Oeste, tendo apenas 
sido referenciada na avaliação dos impactes cumulativos 

SISTEMATIZAÇÃO DOS IMPACTES NA PAISAGEM 

Fase de Construção 

• Impactes de natureza estrutural/ funcional: 
Desmatação 
- Afetação do coberto vegetal existente nos atuais taludes da Linha do Oeste onde se irão efetuar 

movimentos de terras, nomeadamente nos dois troços de duplicação da via (km 20+700 a 30+438 e km 
38+070 a 44+268) e em alguns taludes onde pontualmente se irão realizar melhorias no sistema de 
drenagem; 

- Afetação dos diferentes tipos de uso do solo na área adjacente à Linha do Oeste, nomeadamente nos dois 
troços de duplicação da via (km 20+700 a 30+438 e km 38+070 a 44+268), no troço de retificação do 
traçado entre os km 75+383 e 77+338, nos restabelecimentos e na subestação de Runa; 
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Movimentação de terras/ construção dos principais aterros e escavações 
- Alteração do relevo local, nomeadamente nos dois troços de duplicação da via (km 20+700 a 30+438 e km 

38+070 a 44+268), no troço de retificação do traçado entre os km 75+383 e 77+338, nos 
restabelecimentos e na subestação de Runa; 

• Impactes de natureza visual: 
Presença de estaleiros e circulação de máquinas e viaturas 
- Desorganização visual, na zona dos estaleiros e ao longo de toda a obra de uma forma geral; 

 
Fase de Exploração 

• Impactes de natureza estrutural/ funcional: 
Implementação do Projeto de Integração Paisagística 
- Melhoria das atuais condições de integração paisagística da Linha do Oeste, ao longo de toda a linha de 

uma forma geral; 

• Impactes de natureza visual: 
Aproximação da Linha do Oeste a zonas de tecido urbano e habitações dispersas 
- Impactes visuais para as zonas de tecido urbano e habitações dispersas, nomeadamente nos dois troços 

de duplicação da via (km 20+700 a 30+438 e km 38+070 a 44+268) e no troço de retificação do traçado 
entre os km 75+383 e 77+338; 

Implantação de Estruturas de Suporte 
- Impactes visuais sobretudo para os potenciais observadores com maior proximidade aos muros a construir 

nos dois troços de duplicação da via (km 20+700 a 30+438 e km 38+070 a 44+268); 
Eletrificação da via/ presença das catenárias e dos cabos elétricos de ligação 
- Impacte visual associado à totalidade do troço em estudo - km 20+320 a 107+740. 

 
55. Clarificar a metodologia de classificação dos impactes associados aos taludes. Essa clarificação deve 

abordar os seguintes pontos: 

a) As diversas ocorrências do Projeto que efetivamente sejam consideradas relevantes - 
significativas e muito significativas - devem ser apresentadas em quadro onde constem 
as classes dos parâmetros QVP, CAV e Sensibilidade nas quais a área se insere, dado 
haver incoerências no texto (a titulo de exemplo Pág. 6-75) quanto aos mesmos. 

Com base no quadro 6.8-4 que integra o EIA, apresenta-se no quadro seguinte as escavações e aterros 
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considerados mais impactantes (impactes significativos ou muito significativos) e as características dos espaços 
onde os mesmos se inserem. 

Quadro 3 – Principais aterros e escavações 

 TIPO LOCALIZAÇÃO H MÁX  
(m ) 

EXTENSÃO 
(m ) 

QUALIDADE 
VISUAL 

CAPACIDADE 
ABSORÇÃO 

SENSIBILIDAD
E 

Desvio 1 – 

Duplicação da 

via entre os 

km 20 a 31 

Escavação 

21+300 a 21+520 
(LD da linha) 14 220 Baixa/ Média Elevada Baixa/ Média 

22+020 a 22+240 
(LD da linha) 

12 220 
Elevada/ 

Muito 
elevada 

Elevada Média 

22+890 a 23+290 
(LE da linha) 8 400 Média Elevada Baixa/Média 

22+890 a 23+300 
(LD da linha) 9 410 Muito 

elevada 
Elevada/ 

Média Média/ Baixa 

Aterro 
22+630 a 22+840 

(LD da linha) 11 210 Muito 
elevada Elevada Média 

24+150 a 24+270 
(LE da linha) 12 330 Muito 

elevada Muito elevada Média 

Desvio 2 – 

Duplicação da 

via entre os 

km 38 a 44,5 

Escavação 

40+660 a 40+850 
(LE da linha) 18 190 Baixa/ Muito 

elevada Elevada Média 

42+730 a 43+110 
(LE da linha) 15 380 Média Elevada Baixa/Média 

43+570 a 43+740 
(LD da linha) 13 170 Média Muito elevada Baixa 

43+920 a 44+060 
(LD da linha) 16 140 Baixa Elevada Baixa 

Aterro 

43+260 a 43+480 
(LE da linha) 18 220 Elevada Muito elevada Média 

44+080 a 44+180 
(LD da linha) 12 100 Baixa Muito elevada Baixa 

Variantes e 

retificações ao 

traçado 

 

 

76+063 a 76+275 
(LE da linha) 13 212 Baixa Muito elevada Baixa 

76+325 a 76+550 
(LE da linha) 15 225 Baixa Muito elevada/ 

elevada Baixa 

Aterro 75+550 a 76+025 
(LD da linha) 8 475 Média Muito elevada Baixa 

 

b) Esclarecer se a avaliação realizada para os principais aterros e escavações (Quadro 6.8-
4 - Pág. 6-66) se refere a impactes de natureza estrutural e/ou visuais. 

A avaliação realizada para os principais aterros e escavações, expressa no Quadro 6.8-4 do EIA, com base nos 
critérios referidos na página 6-65, refere-se a impactes de natureza estrutural, nomeadamente na estrutura 
morfológica da paisagem. 
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c) Se a avaliação, apresentada no Quadro 6.8-4 (Pág. 6-66), se refere a impactes visuais, 
mencionar que relação existe entre os "critérios para a classificação da magnitude" que 
constam na Pág. 6-65, e os critérios Quadro 6.8-2 - Análise da Intrusão Visual da Linha 
do Oeste e que relação existe entre os critérios para a "classificação do significado do 
impacte" (Pág. 6-66) e o Quadro 6.8-3 - Avaliação da significância dos impactes sobre a 
paisagem (Pág. 6-63). 

Tal como referido anteriormente, os impactes em causa são de natureza estrutural pelo que os critérios pelos 
quais foram avaliados estão referidos na página 6-65 do EIA e não têm relação com os critérios estabelecidos 
nos Quadros 6.8-2 e 6.8-3 do EIA que foram utilizados para a classificação dos impactes visuais. 

 

d) Avaliar/ponderar se o recurso à “%” da extensão dos troços é adequada como critério e 
nesse caso rever as percentagens dos critérios para a "classificação do significado do 
impacte" (Pág. 6-66) uma vez que o intervalo 20% a 30% não foi considerado. 

Tendo em consideração que os impactes na estrutura morfológica provocados pelos principais aterros e 
escavações são de natureza estrutural, conforme já foi referido, considerou-se adequado recorrer às dimensões 
dos taludes em causa (altura e extensão) como critério para avaliar a respetiva magnitude e à percentagem que 
a extensão dos taludes representa, relativamente à extensão total do troço a duplicar/retificar, para a 
classificação do significado do impacte. 

No entanto, na pág. 6-66 do EIA, quando se refere que a classificação do impacte significativo, se verifica 
“quando a percentagem de taludes com altura superior a 10 m se encontra compreendida entre 10 e 20% da 
extensão total do troço a duplicar/retificar”, pretendia referir-se “quando a percentagem de taludes com altura 
superior a 10 m se encontra compreendida entre 10 e 30% da extensão total do troço a duplicar/retificar”. 

Esta correção no valor do intervalo em nada altera a classificação dos impactes associados aos principais aterros 
e escavações expressa no quadro 6.8-4 do EIA. 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
Projeto de Modernização da Linha do Oeste 

Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, 
 entre os km 20+320 e 107+740 

Volume 0 – Projecto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Aditamento 1 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Janeiro de 2018 
VOLUME 0 - TOMO 04 58 Ficheiro ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 

 

 
e) Apresentar o Quadro 6.8-4 (Pág. 6-66) acrescentando uma coluna com a classe de 

"Qualidade Visual" da área em que se insere cada uma das ocorrências do Projeto. 

Esta informação consta no quadro  apresentado anteriormente no âmbito da alínea a) desta questão. 

 

1.3.9. RUÍDO 
 
56. Esclarecer a que ano se reporta o cenário de tráfego futuro considerado neste fator. 
 
O cenário de tráfego futuro reporta-se, por segurança, ao ano 2051.  
 
57. Justificar a escolha dos 10 pontos de medição para caracterização da situação de referência, em 

particular dos pontos PM05, PM06, PM07, PM08, PM09 e PM10 para os quais, no capítulo de Previsão 
e Avaliação de Impactes, não é identificada nenhuma situação de impactes. 

 
A seleção dos Pontos de Medição foi efetuada - como é usual - numa fase em que não se conheciam ainda os 
impactes previstos. A seleção teve assim como objetivo principal uma distribuição “sensivelmente” uniforme ao 
longo do traçado, privilegiando zonas com Recetores Sensíveis relativamente próximos do traçado, e/ou 
Recetores especialmente Sensíveis (como é o caso de PM01, perto do Colégio Vasco da Gama, e de PM05 junto 
ao Hospital SOERAD). Indicam-se em seguida os km aproximados de localização dos Pontos de Medição, onde 
é possível perceber a tentativa de distribuição “sensivelmente” uniforme ao longo do traçado: 
 
PM01: km 20+800; PM02: km 29+800; PM03: km 38+700; PM04: km 48+000; PM05: km 64+300;  
PM06: km 78+100; PM07: 81+900; PM08: km 87+200; PM09: km 98+600; PM10: km 104+900. 
 
58. Enviar o Relatório de Ensaio das medições efetuadas (no Anexo VI do ElA só constam os certificados 

de calibração do equipamento de medição). 
 
O Relatório de Ensaio Acústico encontra-se no Anexo 8 do Aditamento. 
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59. Esclarecer a que indicador se reportam os níveis sonoros referentes à situação "à passagem de 
comboios" constantes do Quadro 4.8.1 (Medições in situ). 

 
Os valores apresentados correspondem à média energética dos LAeq durante 10s (5s antes e depois do LAmax da 
passagem do comboio) de cada passagem de comboio em cada ponto e em cada período. Foram caraterizados 
3 comboios de passageiros em cada ponto (tipicamente 2 comboios no período diurno e 1 comboio em outro 
período).  
 

60. Incluir no Quadro 4.8.1 os valores dos níveis sonoros referentes à situação "global com ⊕ à 
passagem"; o símbolo ⊕refere-se a soma logarítmica), apresentando os cálculos efetuados. 

 
Apresenta-se abaixo o Quadro 4.8.1 revisto. 

Quadro 4.8-1 – Medições in situ (ruído e vibrações) 

Ponto/Localização Foto 

Vibração 
vef,1s,,max à 
passagem 

de 
comboio 
[mm/s] 

Níveis Sonoros [dB(A)] 
Sem comboios 

À passagem de comboio* 
Global sem⊕à passagem** 

Ld Le Ln Lden 

PM01 
38°47'40.74"N; 
9°18'50.15"W 

 

0.046 
52 
66* 
52** 

49 
 
 

45 
66* 
45** 

54 
 
 

PM02 
38°52'9.62"N; 
9°17'43.99"W 

 

0.154 
59 
71* 
60** 

52 
 
 

48 
70* 
48** 

59 
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Ponto/Localização Foto 

Vibração 
vef,1s,,max à 
passagem 

de 
comboio 
[mm/s] 

Níveis Sonoros [dB(A)] 
Sem comboios 

À passagem de comboio* 
Global sem⊕à passagem** 

Ld Le Ln Lden 

PM03 
38°55'47.50"N; 
9°15'13.70"W 

 

0.091 
53 
68* 
53** 

51 
68* 
52** 

45 
 
 

54 
 
 

PM04 
38°59'13.76"N; 
9°11'51.94"W 

 

0.136 
56 
70* 
56** 

49 
70* 
50** 

45 
 
 

55 
 
 

PM05 
39° 5'38.52"N; 
9°15'21.06"W 

 

0.042 
(tráfego 
rodovia) 

64 
69* 
64** 

58 
69* 
58** 

54 
 
 

64 
 
 

PM06 
39°11'27.58"N; 
9°10'39.83"W 

 

0.061 
(tráfego 
rodovia) 

45 
66* 
46** 

44 
 
 

42 
65* 
42** 

49 
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Ponto/Localização Foto 

Vibração 
vef,1s,,max à 
passagem 

de 
comboio 
[mm/s] 

Níveis Sonoros [dB(A)] 
Sem comboios 

À passagem de comboio* 
Global sem⊕à passagem** 

Ld Le Ln Lden 

PM07 
39°13'11.61"N;  
9° 9'55.66"W 

 

0.201 
46 
76* 
52** 

44 
 
 

42 
77* 
47** 

49 
 
 

PM08 
39°15'55.84"N;  
9° 9'12.22"W 

 

0.039 
(tráfego 
rodovia) 

41 
65* 
43** 

41 
 
 

40 
64* 
41** 

46 
 
 

PM09 
39°21'27.15"N;  
9° 9'53.34"W 

 

0.048 
(tráfego 
rodovia) 

52 
68* 
52** 

50 
67* 
50** 

41 
 
 

52 
 
 

PM10 
39°24'21.54"N;  
9° 8'25.32"W 

 

0.043 
(tráfego 
rodovia) 

61 
66* 
61** 

57 
 
 

48 
65* 
48** 

61 
 
 

Nota: Os valores apresentados à passagem do comboio correspondem à média energética dos LAeq durante 10 s (5s antes 
e depois do LAmax da passagem do comboio) de cada passagem de comboio em cada ponto e em cada período. Foram 
caraterizados 3 comboios de passageiros em cada ponto (tipicamente 2 comboios no período diurno e 1 comboio em outro 
período). Ver Relatório Acreditado dos Ensaios (Anexo 8) para mais esclarecimentos. 
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61. O Quadro 6.9.4 (referente a tráfego na situação futura) refere composições de mercadorias a diesel 
mesmo após eletrificação da linha. Confirmar esta informação. 

 
Confirma-se que, de acordo com a informação disponível, e por segurança, está prevista a manutenção da 
circulação de comboios de mercadorias a diesel no futuro. 
 
62. Nos critérios para avaliação de impactes (Quadro 6.9.1) importa considerar a Regra de Boas Práticas 

conforme diretrizes da APA, pelo que essa análise deve ser incluída no subcapítulo 6.9.6. 
 
A Regra de Boa Prática (RBP) estabelecida no documento “APA - Nota técnica para avaliação do descritor Ruído 
em AIA. Versão 2. 2010”: 
 
“Lresultante-Lsit refª ≤ 15 dB(A) e Lresultante > 45 dB(A)”  
 
não foi explicitada apenas porque, conforme Quadro 6.9-7 do EIA (Diferença geral dos níveis sonoros da 
Situação Futura e da Situação Atual), o acréscimo máximo de níveis sonoros previsto é de 2 dB. 
 
Assim, deverá considerar-se o seguinte texto:  
“Acresce ao referido a denominada Regra de Boa Prática da Agência Portuguesa do Ambiente: 

• LAeq (Situação Futura) -  LAeq (Situação Referência) ≤ 15 dB(A) com LAeq (Situação Futura) > 45 dB(A).” 
 
63. Para o modelo digital de terreno, esclarecer qual foi a escala de trabalho utilizada e equidistância das 

curvas de nível. 
 
A escala da cartografia disponibilizada é 1:1 000, com curvas de nível de 1m em 1m de altura. 
 
64. Incluir, no Quadro 6.9.10, as seguintes colunas de dados: 
 

a) "Classificação de zona" (onde se insere situação analisada); 

Da informação obtida a maioria das Câmaras Municipais, não existe classificação acústica oficial ou não se 
obteve respostas se possui ou não essa classificação. Introduz-se texto esclarecedor dessa situação, 
relativamente a cada concelho no quadro seguinte. 
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Quadro 4 - Níveis Sonoros previstos – Situação Futura 

Situação 
km 

aproximado 
de Projeto  

Lado do 
traçado 

(D: Direito;  
E: Esquerdo) 

Níveis Sonoros previstos [dB(A)] 
Ld  

(7h-20h) 
Le 

(20h-23h) 
Ln 

(23h-7h) Lden 

Concelho de Sintra (todas as Situações classificadas como Zona Mista) 
S01* 20+800 D 57 55 50 59 
S02 20+900 E 57 55 51 59 
S03 21+000 D; E 55 54 49 58 
S04 24+900 D 32 30 26 34 
S05 25+700 D 57 56 52 60 
S06 29+500 D 56 54 50 58 
S07 29+600 E 55 54 49 58 
S08 29+900 D; E 54 53 49 57 

Concelho de Mafra (todas as Situações classificadas como Zona Mista) 
S09 35+000 E 55 53 49 57 
S10 38+700 D 57 55 51 59 
Concelho de Sobral de Monte Agraço (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 
S11 41+700 D; E 57 55 51 59 
S12 42+100 E 53 51 47 55 

S13** 44+700 D; E 25 24 20 28 
S14 47+500 D 54 52 48 56 
S15 47+800 D 54 52 47 56 
S16 47+900 D 51 49 45 53 
S17 48+000 E 48 46 42 50 
S18 50+400 E 50 49 44 53 

Concelho de Torres Vedras (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 
S19 52+500 E 53 52 48 56 
S20 54+700 D; E 55 53 49 57 
S21 58+900 E 57 55 51 59 
S22 64+900 D 48 46 42 50 
S23 65+100 D 55 53 48 57 
S24 68+200 D; E 56 54 50 58 
S25 77+800 E 55 53 49 57 
S26 78+300 D 53 51 47 55 

Concelho de Cadaval: Sem Recetores Sensíveis a distâncias menores ou iguais a 15 metros 
Concelho de Bombarral (Sem classificação acústica oficial) 

S27 86+500 E 57 55 51 59 
S28 88+800 E 56 54 50 58 
S29 89+000 E 57 56 51 60 
S30 94+700 D 55 54 49 57 

Concelho de Óbidos (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 
S31 97+000 E 54 52 48 56 
S32 99+700 E 55 53 49 57 
S33 100+900 E 56 54 50 58 

Concelho de Caldas da Rainha (Sem classificação acústica oficial) 
S34 104+700 D; E 51 49 45 53 

* Colégio Vasco da Gama; ** Situação em cima de túnel. 
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b)  "Níveis sonoros atuais" (em termos de Ld/Le/Ln) por equiparação aos pontos de 
medição da situação de referência ou, preferencialmente, por simulação da situação 
atual; 

Criou-se um novo quadro com os níveis sonoros de ruído particular previstos para a Situação Atual. 

Quadro 5 - Níveis Sonoros previstos – Situação Atual 

Situação 
km 

aproximado 
de Projeto  

Lado do 
traçado 

(D: Direito;  
E: Esquerdo) 

Níveis Sonoros previstos [dB(A)] 
Ld  

(7h-20h) 
Le 

(20h-23h) 
Ln 

(23h-7h) Lden 

Concelho de Sintra (todas as Situações classificadas como Zona Mista) 
S01* 
PM01 20+800 D 55 

52 
54 
 

49 
45 58 

S02 20+900 E 56 54 50 58 
S03 21+000 D; E 53 53 48 57 
S04 24+900 D 31 29 25 33 
S05 25+700 D 57 56 52 60 
S06 29+500 D 55 53 49 57 
S07 29+600 E 54 53 49 57 
S08 

PM02 
29+900 D; E 55 

59 (residual) 
54 
 

50 
48 58 

Concelho de Mafra (todas as Situações classificadas como Zona Mista) 
S09 35+000 E 53 52 48 56 
S10 

PM03 
38+700 D 56 

53 
55 
51 

51 
 59 

Concelho de Sobral de Monte Agraço (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 
S11 41+700 D; E 58 56 52 60 
S12 42+100 E 52 51 47 55 

S13** 44+700 D; E 23 23 19 27 
S14 47+500 D 52 51 47 54 
S15 47+800 D 53 52 47 56 
S16 47+900 D 52 50 46 54 
S17 

PM04 
48+000 E 50 

56 
48 
50 

44 
 52 

S18 50+400 E 51 50 45 54 
Concelho de Torres Vedras (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 

S19 52+500 E 54 53 49 57 
S20 54+700 D; E 54 53 49 57 
S21 58+900 E 55 54 50 58 
S22 64+900 D 47 45 41 49 
S23 65+100 D 53 52 47 55 
S24 68+200 D; E 54 52 48 56 
S25 77+800 E 55 53 49 57 
S26 78+300 D 53 51 48 55 

Concelho de Cadaval: Sem Recetores Sensíveis a distâncias menores ou iguais a 15 metros 
Concelho de Bombarral (Sem classificação acústica oficial) 

S27 86+500 E 55 53 49 57 
S28 88+800 E 54 52 48 56 
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Situação 
km 

aproximado 
de Projeto  

Lado do 
traçado 

(D: Direito;  
E: Esquerdo) 

Níveis Sonoros previstos [dB(A)] 
Ld  

(7h-20h) 
Le 

(20h-23h) 
Ln 

(23h-7h) Lden 

S29 89+000 E 55 54 49 58 
S30 94+700 D 53 53 48 56 

Concelho de Óbidos (Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica) 
S31 97+000 E 55 53 49 57 
S32 99+700 E 55 53 49 57 
S33 100+900 E 54 52 48 56 

Concelho de Caldas da Rainha (Sem classificação acústica oficial) 
S34 104+700 D; E 52 51 47 55 

* Colégio Vasco da Gama; ** Situação em cima de túnel. 
 
De notar que se prevê em todos os casos Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) e em nenhum caso se prevê uma 
diferença entre a Situação Futura e a Situação Atual superior a 15 dB(A) (limite da Regra de Boa Pratica da 
APA). 
 
Comparando os valores da Situação Futura com os valores da Situação Atual prevê-se a seguinte ocorrência de 
Impactes: 

• S08, S11, S16, S17, S18, S19, S26 (Ln), S31 e S34: 
o Impactes Positivos, Permanentes, Diretos. 

• S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S12, S13, S14, S15, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26 
(Ld, Le e Lden), S27, S28, S29, S30, S32, S33: 

o Impactes Negativos, Permanentes, Diretos de Magnitude Nula a Baixa, Pouco Significativos. 
 

c) Níveis sonoros referentes ao "ruído particular" (em termos de Ld/Le/Ln); 

Os valores previstos constantes no Quadro 4 dizem respeito a “ruído particular”. 
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d)  "Conclusão do cumprimento do Critério de Exposição Máxima" e Conclusão do 
cumprimento da Regra de Boas Práticas". 

De notar que se prevê em todos os casos Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) e em nenhum caso se prevê uma 
diferença entre a Situação Futura e a Situação Atual superior a 15 dB(A) (limite da Regra de Boa Pratica da 
APA). 
 
Comparando os valores da Situação Futura com os valores da Situação Atual prevê-se a seguinte ocorrência de 
Impactes: 

• S08, S11, S16, S17, S18, S19, S26 (Ln), S31 e S34: 
o Impactes Positivos, Permanentes, Diretos. 

• S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S12, S13, S14, S15, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26 
(Ld, Le e Lden), S27, S28, S29, S30, S32, S33: 

o Impactes Negativos, Permanentes, Diretos de Magnitude Nula a Baixa, Pouco Significativos. 

 

1.3.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

65. Identificar os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP), não no capítulo das 
Condicionantes ao uso do solo (2.4.2), mas no capítulo do Relatório Síntese referente aos 
instrumentos de gestão territorial. 

 
Os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor foram identificados no capítulo 2.4.1 Planos de 
Ordenamento do território e não no capítulo 2.4.2 conforme referido na questão levantada. 
 
Estes planos foram posteriormente identificados e analisados no capítulo 4.12.3.3. IGT de Âmbito Municipal do 
EIA. 
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66. Identificar e especificar no capítulo 4 do Relatório Síntese as normas dos PROT respeitantes à 
Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) e demonstrar a respetiva 
compatibilidade do projeto. 

 
Segundo o PROT do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), a Estrutura Regional de Proteção e Valorização 
Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura multifuncional com diferentes objetivos de proteção de áreas para a 
conservação da natureza, preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio 
e lazer e articulação com a rede urbana. A coexistência espacial da ERPVA com as diferentes atividades está 
dependente de diferentes graus de compatibilização.  
 
A manutenção da biodiversidade característica da região e dos processos ecológicos fundamentais para a 
integridade dos seus ecossistemas sensíveis deverá ser assegurada por esta estrutura.  
 
Em termos conceptuais, a ERPVA é constituída por uma rede de áreas e corredores com funções ecológicas 
dominantes, recursos fundamentais para a manutenção das funções ecológicas da região, interligadas de modo 
a garantir a continuidade entre espaços. Estas estruturas englobam as áreas e corredores mais sensíveis ou 
classificados, do ponto de vista da conservação da natureza, bem como recursos hídricos importantes, e a 
preservação de habitats e ecossistemas particulares. 
 
Esta estrutura deverá permitir a manutenção da biodiversidade característica da região e dos processos 
ecológicos fundamentais para a integridade dos seus ecossistemas sensíveis. 
 
A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num conjunto de 
áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes corredores estão 
organizados em três níveis – Redes Primária, Secundária e Complementar – correspondentes à importância que 
possuem na estruturação ambiental do território regional. A cada um destes três níveis estão associadas 
orientações estratégicas e normas orientadoras com diferentes graus de exigência em termos de ordenamento e 
gestão do território. 
 
No que diz respeito às interferências do Projeto de Modernização da Linha do Oeste com a ERPVA do Oeste e 
Vale do Tejo e da Área Metropolitana de Lisboa, é possível verificar pelas figuras abaixo apresentadas, que o 
mesmo interfere com a Rede Primária, Secundária e Complementar da ERPVA. 
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Figura 11 - Interseção do corredor em estudo com as Redes Primária e Secundária da ERPVA (PROTOVT) e do PROTAML
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Figura 12 - Interseção do corredor em estudo com a Rede Complementar da ERPVA do Oeste e Vale do Tejo 

 
Do que se pode observar nas Figuras acima apresentadas, o corredor em estudo interfere com a ERPVA do 
PROTOVT do seguinte modo: 
 

• Rede Primária: 
o Corredores Ecológicos Estruturantes: 

 
A nível de Corredores Ecológicos Estruturantes, inseridos na Rede Primária da ERPVA, a área em 
estudo interfere com o Corredor Serrano: correspondente a um eixo que se prolonga desde Sicó-
Alvaiázere a Arruda dos Vinhos, atravessando as Serras de Montejunto, Aire e Candeeiros. Os valores 
naturais associados subjacentes a este corredor são as formações de vegetação natural e seminatural 
que, embora fragmentadas, ainda apresentam alguma continuidade e garantem a conectividade entre 
os ecossistemas serranos. 
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• Rede Secundária: 
o Corredores Ecológicos Secundários: 

 
Os Corredores Ecológicos Secundários (CES) identificados nesta rede secundária procuram estabelecer 
uma estrutura em rede que efetua a ligação transversal entre os diferentes sistemas ecológicos 
regionais. Estes corredores promovem a conservação da biodiversidade aquática e ribeirinha e 
estabelecem eixos de movimentação para espécies de fauna e flora terrestres que garantam a 
manutenção da biodiversidade em sistemas de elevada produtividade agrícola e florestal. Os CES 
acompanham, na maioria dos casos, os cursos de água mais naturalizados e com importância regional, 
os respetivos vales aluvionares, assim como, eixos de continuidade de vegetação natural e seminatural. 
 

o Áreas Nucleares Secundárias. 
 
As Áreas Nucleares Secundárias (ANS) englobam as áreas identificadas como espaços de elevado 
valor ecológico, cujos limites e valor de conservação devem ser objeto de estudo detalhado e posterior 
classificação ao nível municipal ou intermunicipal. Estas áreas incluem os matos, matagais e as zonas 
húmidas mais significativas. Incluem também as áreas identificadas como baixas aluvionares, que 
constituem áreas fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, constituem valores naturais únicos 
com elevada relevância para muitas espécies de aves, e de importância fundamental enquanto recurso 
solo de elevado potencial produtivo agrícola. Desta forma, importa salvaguardar o seu uso dominante 
agrícola, com base numa gestão sustentável da atividade, evitando qualquer edificação que não seja 
indispensável à sua viabilização. 

 

• Rede Complementar: 
o Corredor Ecológico Complementar: 

 
Os corredores ecológicos complementares compreendem linhas de água associadas a vales 
aluvionares, e troços com galerias ripícolas significativas, bem como eixos de continuidade de 
vegetação natural e seminatural. 
 

o Áreas Ecológicas Complementares: 
 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
Projeto de Modernização da Linha do Oeste 

Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, 
 entre os km 20+320 e 107+740 

Volume 0 – Projecto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Aditamento 1 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Janeiro de 2018 
VOLUME 0 - TOMO 04 71 Ficheiro ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 

 

As Áreas Ecológicas Complementares compreendem: 
 Paisagens Agrícolas de Elevado Interesse como: Olivais extensivos dos terrenos 

calcários e policulturas em mosaicos do Oeste 
 Paisagens Florestais de Elevado Interesse como: Montados, matos, matagais e 

carvalhais 
 Paisagens notáveis; áreas únicas do ponto de vista agrícola, silvestre, geomorfológico 

 
As normas e orientações do PROT OVT a respeito da ERPVA consistem fundamentalmente em: 

• Proteção e valorização dos recursos e valores naturais: Salvaguardar os sistemas e processos biofísicos 
que asseguram os bens e serviços ambientais necessários ao desenvolvimento das atividades humanas 
e os recursos fundamentais de solo e água, impedindo utilizações que ponham em causa a sua 
integridade e qualidade. 

• A ERPVA faz parte integrante do Modelo Territorial assumindo-se como uma componente fundamental 
para a sua sustentabilidade, devendo todas as decisões relacionadas com a região ter como objetivo a 
salvaguarda dos princípios nela definidos e, ao mesmo tempo, contribuir para a sua concretização 

 
No PROTAML a estratégia ambiental é englobada na Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização 
Ambiental (EMPVA) e concretização no espaço através da Rede Ecológica Metropolitana (REM). 
 
Do que se pode observar na Figura 11, o corredor em estudo interfere com a ERPVA do PROTAML ao nível da 
rede primária, da rede secundária e áreas e ligações/corredores vitais, do seguinte modo: 

• Rede Primária: 
o Corredores e Ligações Estruturantes Primárias: 

 
Os corredores e ligações estruturantes primárias assumem particular importância nas relações entre as 
áreas estruturantes primárias. Na área em estudo o corredor atravessado consiste na ligação entre os 
Mouchões de Alverca e V. F. de Xira até ao Litoral S. Julião/Ribamar. As principais ligações ocorrem 
entre os estuários do Tejo e do Sado e entre estes e as faixas costeiras atlânticas tanto para norte como 
para sul. Estas ligações são particularmente importantes para a avifauna e habitats com elas 
relacionados e dizem respeito. 
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• Rede Secundária: 
o Áreas e Corredores Secundários: 

As Áreas e os Corredores Secundários da REM constituem espaços ainda não predominantemente 
ocupados com edificações ou infraestruturas, e que possuem interesse e biodiversidade ecológica, 
sendo constituídas, maioritariamente, por matas de caducifólias ou perenifólias ou vales e baixas 
aluvionares. 
Estas áreas relacionam-se significativamente com os sistemas hidrológicos, sendo importantes no 
controle das cheias e na qualidade do ambiente metropolitano. 
As encostas dos vales das ribeiras encaixadas, as áreas florestais de Sintra, a Serra da Carregueira, o 
Vale de Loures, as matas de Mafra e Malveira na margem norte constituem as áreas mais importantes. 
Os seus valores naturais decorrem do coberto vegetal arbóreo que possuem, bem como da sua 
dimensão relativa no sistema urbano.  
Os corredores assinalados como corredores estruturantes secundários acompanham, na maior parte 
dos casos, as linhas de água ou cabeços que estabelecem as ligações ecológicas entre áreas e 
unidades territoriais. Nalguns casos representam os espaços limite para realização de ligações entre 
sistemas ecológicos dos diferentes níveis e separação de sistemas urbanos desordenados e contínuos. 
Estes territórios e os sistemas atravessados por estes corredores devem ser tidos em conta com 
especial atenção, com o objetivo de manter e viabilizar a conetividade entre as áreas e os sistemas 
indicados. 

 

• Áreas e Ligações / Corredores Vitais: 
 
Constituem áreas urbanas não estruturadas, fragmentadas e desordenadas, que nalguns casos 
apresentam uma dimensão significativa no território urbano e que devem ser encaradas como vitais 
para a resolução de problemas e carências do sistema urbano já instalado. 
A análise sobre o espaço não edificado nas áreas urbanas incide ainda sobre os estrangulamentos, 
intrusões e interrupções que, ocorrendo no território metropolitano, põem em causa o funcionamento do 
sistema ecológico. 
Algumas ligações estruturantes ou vitais estão interrompidas, o que pode provocar situações de risco 
por alagamento a montante. 
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A classificação como área vital deverá conduzir a uma revisão das propostas de ocupação que incidirem 
sobre estas áreas nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), de acordo com os 
valores e objetivos expressos no PROTAML. 
 

As normas orientadoras do PROTAML a respeito da EMPVA consistem fundamentalmente no seguinte: 

• A REM concretiza os espaços e territórios essenciais para a estrutura metropolitana de proteção e 
valorização ambiental, incluindo as áreas e corredores estruturantes primários e secundários e as áreas 
e corredores vitais para a AML, que devem ser integrados nos instrumentos de planeamento territorial 

• A implementação da REM, nos seus diferentes níveis, deve ser concretizada nos processos de 
planeamento, de requalificação urbana e de urbanização e ter como suporte o apoio a projetos, ações e 
obras que cumpram e concretizem os objetivos e as propostas da estrutura metropolitana de proteção e 
valorização ambiental. 

• Os terrenos periurbanos vocacionados para atividades agrícolas e florestais, ou importantes 
contribuintes da REM, devem ser salvaguardados do crescimento urbano ou de outros usos que 
reduzam ou retirem o seu carácter e potencialidade. 

• Os recursos hídricos, águas interiores, estuários, águas subterrâneas e litorais são elementos 
fundamentais para a sustentabilidade da AML, devendo ser garantidas a sua proteção e manutenção. 
 

Em suma, e uma vez que a ERPVA e EMPVA foram elaboradas tendo em consideração a existência da Linha do 
Oeste, as alterações que resultarão das ações de projeto em causa não serão significativas ao ponto de colocar 
em causa as funções das referidas ERPVA e EMPVA que foram aqui descritas.  
 
As estruturas ecológicas mais significativas que serão afetadas já dispõem de infraestruturas próprias para o seu 
funcionamento ocorrer com normalidade, nomeadamente através dos sistemas de drenagem que permitem a 
continuidade dos recursos hídricos atravessados pela linha do Oeste. As intervenções previstas no projeto 
preveem a continuidade das infraestruturas existentes e a sua adequação às ações de projeto, que implicam em 
alguns casos o prolongamento ou substituição das passagens hidráulicas existentes, assim como os necessários 
desvios de linha de água em situações particulares.  
 
Tendo em consideração o exposto, considera-se não existir incompatibilidade do projeto com os PROT 
analisados. 
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67. Não obstante o ElA quantificar por município a área global das várias classes/categorias de espaço 
do PDM afetadas pelo projeto e diversos projetos complementares, importa proceder a uma avaliação 
mais fina e localizada relativamente às situações/alterações que possuem maior expressividade no 
território e que constituem desconformidades legais. Assim, incluir no capítulo de Avaliação e 
Identificação e Impactes um subcapítulo específico com levantamento e identificação gráfica (a escala 
adequada) dos troços onde irão ocorrer alterações de traçado expressivas no território (onde as 
obras irão assumir maior significância), áreas a afetar aos estaleiros e projetos complementares 
(subestação, restabelecimentos, etc.), bem como outras intervenções (mesmo de caráter temporário), 
com indicação da correspondente quantificação das classes/categorias afetadas e respetiva análise 
de conformidade face aos normativos dos regulamentos dos PDM, PU e/ou PP aplicáveis a cada área 
em concreto. 

 
Tendo em consideração a informação já apresentada no EIA procede-se de seguida a uma avaliação mais fina 
tendo em consideração as intervenções de projeto e a respetiva análise de conformidade.  
 
Na fase de estudo prévio em que se encontra o presente projeto, não se encontra ainda definida a localização 
dos estaleiros ou outras infraestruturas temporárias, não sendo possível efetuar a análise solicitada. No esboço 
corográfico do projeto e no desenho de ordenamento do território, apresentados no EIA nos Desenhos n.º 
LO.EP.PG.EIA.0002 e LO.EP.PG.EIA.0018 respetivamente, apresentam-se representadas as principais 
intervenções de projeto, assim como os projetos complementares. 
 
A quantificação das categorias de espaço afetadas pelo projeto e projetos complementares foi efetuada com 
base na área que é abrangida pela área de ocupação do projeto (área de afetação direta) e a área a expropriar. 
Apresenta-se nos quadros seguintes as diferentes classes de espaço intersetadas pelas ações decorrentes do 
projeto de via, dos restabelecimentos e dos projetos complementares.  

Quadro 6 - Classes de espaços afetadas e a expropriar pelo projeto de via 

CONCELHO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
INTERVENÇÕ

ES DE 
PROJETO 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃO 

(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRI

AR 
(HA) 

Sintra 

Espaços culturais e naturais Duplicação de 
via (Desvio 

ativo 1) entre 
km 20+700 e 

30+438  

6,29 1,52 
Espaço agrícola 1,95 0,67 
Espaço florestal 4,71 0,86 
Espaço urbano 1,88 0,20 
Espaço urbanizável 1,40 0,19 
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CONCELHO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
INTERVENÇÕ

ES DE 
PROJETO 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃO 

(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRI

AR 
(HA) 

Espaço de proteção e enquadramento 1,37 0,28 
Espaço industrial 0,59 0,09 
Espaço de indústria extrativa 0,46 0,06 
Espaço canal  0,21 0,01 

Subtotal   18,87 3,88 

Mafra Solo urbano 
Duplicação de 

via (Desvio 
ativo 2) entre 
km 38+070 e 

41+280 

3,49 0,49 

Solo rural 
2,01 0,13 

Subtotal   5,5 0,62 

Torres Vedras 

Espaço florestal 

Ripagem de 
curva entre km 
72+300 e km 

72+845 e 
Variante do 

Outeiro entre 
km 75+383 e 
km 77+338 

4,38 3,13 

Espaço agrícola Variante do 
Outeiro entre 
km 75+383 e 
km 77+338 

0,26 - 

Espaço de urbanização programável 0,26 0,02 

Subtotal   4,90 3,15 

Sobral de Monte 
Agraço 

Espaço agrícola 
Duplicação de 

via (Desvio 
ativo 2) entre 
km 41+280 e 

44+300 

0,33 0,25 

Espaço canal  6,54 1,82 

Subtotal   6,87 2,07 

Cadaval 
Espaço florestal Ripagem de 

curva entre km 
80+450 e km 

81+600 

0,89 0,41 
Espaço agro-florestal 0,81 0,17 
Espaço agrícola - 0,08 

Subtotal   1,70 0,66 

Bombarral 

Espaços naturais 

Ripagem de 
curva entre km 
91+750 e km 

94+950 

2,84 0,71 

Espaço agrícola Ripagem de 
curva entre km 
88+500 e km 

89+000 

1,64 0,20 

Espaço urbanizável 0,68 0,06 

Subtotal   5,16 0,97 
TOTAL   43 11,35 
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Quadro 7 – Classes de espaços afetadas pelos restabelecimentos  

Restabelecime
ntos CONCELHO INTERVENÇÕES DE 

PROJETO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO1 
(ha) 

PS 54+870 Torres Vedras 

Taludes de aterro e 
escavação 

Viaduto 

Espaço agrícola 0,47 
Solos afetos à estrutura ecológica 0,21 
Solos de urbanização programável 0,03 
Solos urbanizados 0,17 

Total  0,88 

PS 58+942 Torres Vedras 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaço agrícola 0,15 
Solos afetos à estrutura ecológica 0,31 
Solos urbanizados 0,05 

Total 0,51 

PI 79+340 Cadaval Taludes de aterro e 
escavação 

Espaço agrícola 
0,44 

Total 0,44 

PS 99+718 Óbidos 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaço agrícola 0,80 

Total 0,80 
TOTAL    2,63 

 

Quadro 8 – Classes de espaço afetadas pelos projetos complementares – caminhos paralelos 

CONCELHO CLASSES DE ESPAÇO ÁREA DE OCUPAÇÃO (ha) 
CAMINHOS PARALELOS 5,43 

Sintra 

Espaços culturais e naturais 1,40 
Espaço de proteção e enquadramento 0,84 
Espaço urbano 0,22 
Espaço urbanizável 0,19 
Espaço agrícola 0,13 
Espaço florestal 0,13 
Espaço industrial 0,09 

Mafra Solo rural 0,06 
Solo urbano 0,05 

Sobral de Monte Agraço Espaço agrícola 0,08 
Espaço florestal 0,03 

Torres Vedras Espaço florestal 0,85 
Espaço agrícola 0,02 

Cadaval Espaço agrícola 0,03 

Bombarral 
Espaço agrícola 0,27 
Espaço urbanizável 0,01 
Espaço natural 0,83 
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Quadro 9 - Classes de espaço afetadas pelos projetos complementares - Restabelecimentos 

Restabelecime
ntos CONCELHO INTERVENÇÕES DE 

PROJETO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO 
(ha) 

PS 25+063 Sintra 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaço urbano  0,01 
Espaço urbanizável  0,04 
Espaços agrícolas  0,33 
Espaço urbanizável  0,06 
Espaço industrial 0,26 
Espaço urbano  0,27 

Total  0,97 

PS 26+568 Sintra 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaços culturais e naturais  
0,49 

Total  0,49 

PS 29+420 Sintra 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaços agrícolas  0,46 
Espaço industria extrativa 0,36 
Espaços culturais e naturais 2,41 

Total  3,23 

PS 30+961 Sintra 
Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaço urbano 
0,42 

Espaços culturais e naturais 0,07 
Total  0,49 

PS 38+864 Mafra Taludes de aterro e 
escavação 

Viaduto 
Solo Urbano 0,27 

  Total  0,27 
PI 39+818 Mafra Taludes de aterro e 

escavação 
Solos de urbanização programável 2,94 
Solo Urbano 0,37 

Total  3,31 
PS 41+250 Mafra Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaços Agroflorestais 1,26 
Sobral Monte 

Agraço 
Espaço urbano 0,06 
Espaço canal de infraestruturas 0,03 

  Total  1,35 
PS 43+200 Sobral Monte 

Agraço Taludes de aterro e 
escavação 

Viaduto 

Espaço canal de infraestrutura 0,22 
Espaços agrícolas (não incluídos 
na RAN) 0,48 

Espaços agrícolas (RAN) 0,01 
Espaço florestal 0,32 

  Total  1,03 
PS 73+560 Torres Vedras Taludes de aterro e 

escavação 
Viaduto 

Espaços florestais 0,35 

  Total  0,35 
PI 77+954 Torres Vedras Taludes de aterro e 

escavação Solos urbanizados 0,42 

  Total  0,42 
PSp 87+340 Bombarral Estruturas de apoio à 

passagem superior 

Espaço para desenvolvimento de 
Atividades Económicas 0,02 

Espaço Natural Parcial 0,03 
  Total  0,05 
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Quadro 10 – Classes de espaço afetadas pelos projetos complementares – Subestação e Postos 
autotransformadores 

Posto CONCELHO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO 
(ha) 

PAT de zona 
neutra 

km 26+600 
Sintra Espaços culturais naturais  0,02 

PAT 1 
km 36+300 Mafra Espaços culturais naturais 0,01 

PAT 2 
km 45+895 

Sobral de Monte 
Agraço Espaços florestais 0,01 

SST 
58+240 Torres Vedras Espaços agrícolas 0,58 

PAT 3 
km 69+500 Torres Vedras Espaços florestais 0,01 

PAT 4 
km 82+010 Cadaval Solos urbanizados 0,01 

PAT 5 
km 95+380 Bombarral Espaços agrícolas 0,01 

 
No seguimento da análise apresentada no capitulo da Caracterização da Situação de Referência relativamente a 
cada uma das classes intercetadas pela área em estudo, apresenta-se de seguida uma análise mais detalhada 
das interferências do projeto que poderão configurar desconformidades face aos normativos dos regulamentos 
dos PDM e/ou PU aplicáveis. 
 
Refira-se o disposto no Regulamento do PDM do concelho de Sintra, no que diz respeito aos Espaços Culturais 
e Naturais. Nestes é privilegiada a proteção dos recursos naturais e culturais e a salvaguarda dos valores 
paisagísticos. São interditas algumas atividades, conforme disposto no ponto 5 do artigo 36º do Regulamento, 
salientando-se as seguintes: 
 

b) A introdução de espécies invasoras ou infestantes, nomeadamente a acácia (Acacia molíssima, 
Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, Acacia logifolia), o ailanto (Ailanthus altisssirna) e o 
pitósporo (Pitosporo undulantum); 

c) A instalação de estufas, quaisquer movimentos de terras, bem como o corte ou destruição do 
revestimento vegetal, natural ou alteração das camadas do solo arável, à exceção dos 
estritamente necessários às obras de interesse público, salvaguardando-se as atividades 
agrícolas e florestais com interesse comprovado. 
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e) A circulação de quaisquer veículos fora das estradas e caminhos existentes, salvaguardando-
se as decorrentes de uma normal atividade de exploração agrícola e florestal e situações de 
emergência resultantes da necessária utilização de veículos de combate a incêndios florestais. 

 
Não obstante, a intervenção em espaços culturais e naturais no concelho de Sintra poder configurar uma 
desconformidade face ao regulamento de PDM, a afetação inerente ao projeto de via resume-se a 1,52ha que se 
distribuem ao longo da linha férrea por uma faixa de cerca de 4,4km de comprimento, o que implica uma 
interferência muito reduzida na classe de espaço numa zona contígua ao espaço canal já criado pela linha do 
Oeste.  
 
Em relação aos projetos complementares, estes espaços são intersetados pelas PS 26+568 em 0,49ha, pela PS 
29+420, em 2,41ha, pela PS 30+961 em 0,07ha e pelo Posto autotransformador de zona neutra em 0,02ha. 
Destes projetos, destaca-se a PS 29+420 que, pela sua maior extensão e área de implantação, ocupa uma maior 
área nesta categoria.  
 
Os espaços de proteção e enquadramento encontram-se na área em estudo associados aos espaços culturais e 
naturais já analisados anteriormente. Neste espaços são privilegiados os valores referentes à compartimentação 
paisagística desejada para o concelho e sobretudo importantes para descongestionamento do processo urbano e 
de reforço de enquadramento dos espaços agrícolas, florestais e culturais naturais. Nestes espaços não podem 
ser autorizadas nem previstas ações que destruam os elementos de valorização cénica ou alterem as formas de 
relevo existentes. A área a expropriar é de cerca de 0,28ha distribuídos por uma extensão de cerca de 800m de 
espaços de proteção e enquadramento atravessados pelo traçado. 
 
No que respeita aos espaços agrícolas estes correspondem maioritariamente a espaços de nível 1 
correspondentes aos solos agrícolas, onde são permitidas as atividades e desafetações definidas no regime da 
RAN. 
 
O Artigo 31º do regulamento do PDM refere também, a respeito dos espaços agrícolas, que são usos permitidos, 
sem prejuízo do disposto quanto à Reserva Agrícola Nacional e das limitações que derivam da categoria 
específica definidas em legislação sectorial aplicável: 

d) Os usos ligados à manutenção dos serviços públicos, das infraestruturas e das instalações de 
serviço de apoio às mesmas;  
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e) Os usos que forem declarados de utilidade pública 

De acordo com o respetivo regime jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), as áreas que nele integram devem ser afetas à 
atividade agrícola, constituindo-se áreas non aedificandi (artigo 20.º). Por conseguinte, só serão excecionalmente 
permitidas utilizações não agrícolas, quando não exista alternativa viável fora das terras e solos da RAN. 
 
No presente caso, trata-se da duplicação de uma linha férrea centenária, cujo canal se encontra condicionado 
por diversos tipo de ocupações, nomeadamente habitações, indústrias, passagens desniveladas, entre outros. O 
traçado foi desenhado de forma a evitar a interferência com os elementos existentes, tendo-se alcançado uma 
solução que preserva as infraestruturas existentes. Tal como referido acima a área a ocupar é contígua a um 
espaço canal existente à qual corresponde a expropriação de 0,67 ha de terreno agrícola. 
 
Os restabelecimentos PS 25+063 e 29+420 interferem com áreas agrícolas de nível1, no entanto, a PS 29+420 
interfere também com área agrícolas de nível 3, para os quais estão definidos parâmetros de ocupação no artigo 
31º do regulamento do PDM. Os espaços agrícolas interferidos por estes restabelecimentos totalizam 0,33ha e 
0,46ha, respetivamente. 
 
Os espaços florestais são constituídos por áreas destinadas predominantemente ao fomento, exploração e 
conservação das espécies florestais. Nestas áreas não podem ser autorizadas nem permitidas ações que afetem 
ou comprometam os modelos de exploração compatíveis e mais adequados à proteção dos solos. A área a 
expropriar no âmbito do projeto é de 0,86 ha distribuídos ao longo de cerca de 2500m de extensão de espaços 
florestais atravessados pelo traçado. 
 
Parte das áreas classificadas no PDM como espaço florestal, como espaço natural e cultural e como espaço 
agrícola encontram-se agora abrangidas por espaços agrícolas e espaços naturais de nível 2 e 3, no âmbito do 
Plano de Urbanização da Serra da Carregueira. De acordo com o respetivo regulamento, estes espaços 
apresentam os seguintes condicionalismos: 
 
A categoria de espaço natural corresponde aos espaços que compreendem as áreas de reconhecido interesse 
natural e paisagístico, as zonas húmidas e as áreas naturais descobertas ou com vegetação esparsa, e outras 
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áreas que contribuam para um contínuo do espaço natural, cuja utilização dominante não seja agrícola, florestal 
ou geológica. 
 
Na subcategoria do espaço natural — EN2: 
a) É proibida a construção/edificação, bem como qualquer construção de apoio a atividades; 
b) A abertura de novos caminhos e arruamentos encontra -se condicionada, sujeita a parecer prévio da Câmara 
Municipal de Sintra e dos Serviços de Proteção Civil, exceto para a beneficiação dos existentes, nos termos do 
Plano; 
c) Deve ser mantida ou garantida uma permeabilidade do solo de 100%; 
d) É proibida a alteração do solo e do coberto vegetal, incluindo a exploração florestal e agrícola; 
e) Não é permitido o fracionamento do solo; 
f) As propriedades devem ser limitadas por marcos ou vedações que permitam a livre circulação das espécies de 
fauna identificadas pelo Plano nos espaços naturais; 
 
Na subcategoria do espaço natural — EN3: 
a) É proibida a construção/edificação, bem como qualquer construção de apoio a atividades; 
b) Deve ser mantida ou garantida uma permeabilidade do solo de 95%; 
c) Deve ser evitada a alteração do solo e do coberto vegetal, incluindo a exploração florestal e agrícola, exceto 
para intervenções que atuem na contenção do risco; 
d) Não é permitido o fracionamento do solo; 
e) As propriedades devem ser limitadas por marcos ou vedações que permitam a livre circulação das espécies de 
fauna identificadas pelo Plano nos espaços naturais; 
 
Para os espaços da categoria de espaços agrícolas não inseridos em reserva agrícola nacional (RAN), devem 
ser respeitados os seguintes indicadores. Os parâmetros urbanísticos aplicáveis encontram-se no artigo. 24º do 
regulamento. 
a) Não é permitido o fracionamento do solo, exceto nas situações que resultem da separação de uma parcela por 
razões de interesse público (abertura de vias, construção de equipamentos); 
d) A área máxima impermeabilizável corresponde a área de implantação com acréscimo de 50%; 
g) A construção não poderá apresentar uma altura superior a 7 metros em qualquer das fachadas, nem uma 
volumetria superior a dois pisos na mesma projeção. 
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No concelho de Mafra, a afetação resume-se à parte mais a norte do concelho, onde ocorre a duplicação da via.  
 
Em termos de eventuais desconformidades com as classes de espaço intercetadas assinala-se a ocupação de 
solo rural que no presente caso se refere a espaços florestais, a espaços agroflorestais e a espaços culturais 
naturais. 
 
A ocupação e utilização do solo nos espaços integrados na categoria de espaços florestais decorrem das suas 
aptidões próprias e dos instrumentos de gestão específicos a que estejam ou venham a estar eventualmente 
vinculados, designadamente o PROFAML. Os espaços agroflorestais correspondem àqueles que, não estando 
integrados nos espaços agrícolas, abrangem as demais áreas adequadas à produção agrícola, florestal, pecuária 
ou agroflorestal. São interditas as ações e os usos que conduzam à destruição do coberto vegetal, do relevo 
natural e das camadas de solo arável, quando não integrados em práticas associadas à exploração agrícola e 
florestal.  
 
A afetação destes espaços implica a expropriação de uma área de 0,13ha distribuída em cerca de 1km de 
extensão de traçado que atravessa estas áreas. No que respeita aos restabelecimentos, a PS 41+250 interfere 
com estes espaços num total de 1,26ha. 
 
Os espaços culturais naturais correspondem no concelho de Mafra a áreas integradas na REN e a outras áreas 
de elevado valor paisagístico e ambiental. Nos espaços naturais privilegia-se a salvaguarda das suas 
características essenciais e fundamentais para a conservação da natureza e da biodiversidade e para a 
preservação da paisagem. Nestes espaços não são admitidas novas construções que se destinem a 
estabelecimentos industriais ou comerciais. O posto autotransformador 1 localiza-se nestes espaços, ocupando 
uma área de cerca de 0,01ha, considerando-se praticamente insignificante. Este posto localizar-se-á junto à 
linha, do lado contrário à implantação da catenária.  
 
No concelho de Torres Vedras, a ripagem de curvas e a construção da variante do Outeiro implicam a 
expropriação de cerca de 3,13 ha de área florestal constituída fundamentalmente por eucalipto. Também a PS 
41+250 interfere com estas áreas implicando uma expropriação de 1,26ha. De acordo com o regulamento do 
PDM, estes espaços incluem áreas com boas condições para a ocupação florestal e outras utilizações de 
recursos silvestres. Nas áreas florestais são permitidas obras de construção nova, alteração e ampliação nos 
seguintes casos (artigo 49º): 
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a) Edificações para o apoio à atividade florestal e agrícola; 
b) Edificações para habitação; 
c) Unidades de turismo no espaço rural; 
d) Estufas, abrigos e construções precárias; 
e) Unidades produtoras de energias renováveis; 
f) Obras consideradas indispensáveis à defesa do património cultural, designadamente, de 

natureza arquitetónica e arqueológica; 
g) Agropecuárias; 
h) Adegas e agroindústrias. 

 
Estas áreas a expropriar prolongam-se por uma extensão de 2000m de área florestal e podem ser compensadas 
pela desativação da via existente que também se encontra inserida em área florestal. 
 
Refere-se também a implantação do PAT3 cuja ocupação é de 0,01ha, considerando-se uma área praticamente 
insignificante face à ocupação do projeto. 
 
Ao nível dos restabelecimentos refere-se a ocupação de espaços agrícolas pela PS 54+870 em 0,47ha, pela PS 
58+942, em 0,15ha e pela Subestação de Runa em 0,58ha. Estes espaços constituem espaços agrícolas que 
integram a RAN, cujo regime de ocupação, uso e transformação do solo é o previsto no respetivo regime jurídico. 
 
A PS 54+870 e a PS 58+942 encontram-se também em solos afetos à estrutura ecológica, os quais se destinam 
a funções de respiração e equilíbrio do sistema urbano, podendo ou não ser coincidentes com a Reserva 
Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. Nos casos analisados encontra-se coincidente com a RAN e 
com a REN, sendo abrangida por ambos os regimes.  
 
No concelho do Sobral de Monte Agraço a potencial desconformidade vai para a ocupação do espaço agrícola 
numa área de 0,25ha em virtude da duplicação da via. O espaço agrícola em causa encontra-se inserido em 
RAN estando sujeito ao regime jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro). De acordo com o regime jurídico da RAN as 
áreas que nele integram devem ser afetas à atividade agrícola, constituindo-se áreas non aedificandi (artigo 20.º). 
Por conseguinte, só serão excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, quando não exista alternativa 
viável fora das terras e solos da RAN. 
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No presente caso, trata-se da duplicação de uma linha férrea centenária, cujo canal se encontra condicionado 
por diversos tipo de ocupações, nomeadamente habitações, indústrias, passagens desniveladas, entre outros. O 
traçado foi desenhado de forma a evitar a interferência com os elementos existentes, tendo-se alcançado uma 
solução que preserva as infraestruturas existentes. Tal como referido acima a área a ocupar é contígua a um 
espaço canal existente à qual corresponde a expropriação de 0,25ha de terreno agrícola. 
 
A PS 43+200 interfere também com áreas agrícolas da RAN em 0,01ha, com áreas agrícolas não incluídas na 
RAN, em 0,48ha e com espaços florestais em 0,32ha. 
 
As áreas agrícolas não incluídas na RAN constituem áreas preferencialmente destinadas à produção agrícola 
mas não submetidas ao regime jurídico da RAN. No espaço agrícola é admitido como uso compatível com o uso 
geral dominante. 
 
Os espaços florestais afetados constituem áreas de mato e mato de produção. Nestas áreas, de acordo com o 
artigo 34º do regulamento do PDM, a produção florestal deve ser constituída na base de espécies autóctones e 
observar a legislação aplicável, sendo interdita qualquer ação que pela sua natureza e dimensão prejudique o 
equilíbrio biofísico. 
 
No concelho do Cadaval os espaços ocupados pelo projeto de via são espaços inseridos em solo rural, 
nomeadamente espaços florestais de produção, agroflorestais e agrícolas.  
 
Nos espaços florestais não é admitido o licenciamento de loteamento, obras de urbanização e edificação. A título 
excecional poderá ocorrer o licenciamento de edificação indispensável à proteção da exploração silvícola. A 
parcela de terreno onde se pretenda o licenciamento deve ter área igual ou superior a 2ha e não deve estar 
condicionado por REN ou regime hídrico. 
 
Tendo em consideração que a ocupação é maioritariamente florestal, nos espaços agroflorestais observa-se o 
mesmo regime que o anterior. Estes espaços constituem no total 0,58 ha distribuídos numa faixa de ocupação de 
cerca de 1km de comprimento em que ocorre a ripagem da curva identificada no quadro acima. 
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O espaço agrícola afetado pelo projeto de via consiste numa área a expropriar de 0,08ha, considerando-se uma 
área extremamente reduzida. O restabelecimento PI 79+340 localiza-se também sobre estas áreas ocupando 
uma área de 0,44ha, que se divide em espaço agrícola incluído na RAN e não incluído na RAN. 
 
De acordo com o Artigo 32º do Regulamento, na área agrícola da RAN deve ser garantido o objetivo de proteção 
do solo como recurso natural insubstituível, devendo dar-se cumprimento ao disposto no respetivo regime 
jurídico. 
 
No espaço agrícola, de acordo com Artigo 34º é admitido como uso compatível com o uso geral dominante: 

a) Licenciamento de área de exploração de massa mineral de superfície na área agrícola não incluída na 
RAN, desde que não abrangido por regime, servidão ou restrição que o contrarie, em parcela de terreno 
que disponha de acesso público com perfil transversal e pavimento adequado à utilização a licenciar. 

b) Utilização alternativa por meio de arborização e desenvolvimento de atividades florestais nos termos da 
legislação em vigor. 

 
No concelho do Bombarral, a principal ocupação resume-se aos espaços naturais com a expropriação de uma 
área de cerca de 0,71ha em resultado da ripagem de curva identificada no quadro acima.  
 
A PS de peões ao km 87+340 ocupa espaços naturais parciais, no entanto, esta ocupação será praticamente 
insignificante uma vez que deverá abranger apenas as áreas ocupadas pelos pilares da estrutura aérea a 
construir, sendo que a área apresentada 0,03 ha se encontra quantificada por excesso, ou seja não considerou o 
facto de ser uma estrutura maioritariamente aérea.  
 
Os espaços naturais em questão constituem áreas de proteção integral abrangidas pela Reserva Ecológica 
Nacional e sujeitos dessa forma ao Regime Jurídico da REN. 
 
De acordo com a análise efetuada no EIA, são afetadas no concelho do Bombarral as áreas de REN que se 
apresentam no quadro seguinte: 
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Quadro 11 – Áreas de REN afetadas no concelho do Bombarral 

CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRIAR (HA) 

Bombarral 

Áreas de máxima infiltração 2,80 0,63 
Cursos de água 0,36 0,07 
Áreas com risco de erosão  1,08 0,06 
Zonas ameaçadas por cheias 2,80 0,65 

 
Tomando em consideração o respetivo regime jurídico desta Reserva (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação dada do seu artigo 20º 
dada pelo artigo 21º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho), proíbe os usos e as ações de iniciativa pública e 
privada (pertinentes para o projeto em causa) que se traduzem em: 

• Obras de construção e ampliação; 

• Escavações e aterros; 

• Destruição do revestimento vegetal. 
 
Excetua-se ao referido, os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais que, cumulativamente: 

• Não coloquem em causa as funções das áreas de REN, nos termos do Anexo I; 

• Constem do Anexo II do regime jurídico em questão. 
 
Da análise ao referido anexo, e tendo em atenção as intervenções do projeto em análise, assim como as 
categorias de REN abrangidas pelo projeto verifica-se o seguinte: 

• As infraestruturas de alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas 

correções de traçado (ponto II, alínea o), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/201) está isenta de 
comunicação prévia, nomeadamente na afetação de: cabeceiras das linhas de água e áreas de 
máxima infiltração (áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos); áreas com risco de 
erosão (áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo); zonas ameaçadas pelas cheias 
(zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei 
da Titularidade dos Recursos Hídricos); cursos de água e respetivos leitos e margens (leitos 
dos cursos de água).  
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Os espaços agrícolas intercetados pelo projeto de via no concelho do Bombarral, dizem respeito a espaços 
agrícolas especiais que correspondem a áreas de RAN contabilizando cerca de 0,20ha de terreno a expropriar  
distribuídos por uma faixa de ocupação de cerca de 1,5km de comprimento. De igual forma refere-se a ocupação 
do PAT5 de 0,01ha. Estas áreas estão sujeitas ao regime jurídico da RAN e de acordo com o já referido acima, 
trata-se da ocupação de uma área contígua a um espaço canal existente. Nesta área pretende-se efetuar a 
ripagem de curvas existentes tornando o traçado o mais retilíneo possível de modo a melhorar a velocidade de 
circulação neste troço. 
 
No concelho de Óbidos refere-se a ocupação de espaços agrícolas pela PS99+718, os quais se encontram 
também situados em área de RAN e de REN, assim como em áreas beneficiadas dos aproveitamentos 
hidroagrícolas das Baixas de Óbidos, que incluem as áreas do bloco de Óbidos e do bloco da Amoreira. Estas 
áreas são reguladas por diplomas específicos que se analisam no capítulo referente às condicionantes do EIA. 
 
A afetação verifica-se ao nível da própria rede de rega projetada do AH das Baixas de Óbidos, que será 
compatibilizada com o projeto em questão em fase de projeto de execução.  
 
As áreas identificadas acima constituem desconformidades legais, no entanto, consideram-se que as áreas 
afetadas são, em geral, bastante reduzidas, de carácter fundamentalmente marginal à linha existente, não 
devendo constituir impedimento ao projeto. Estas situações deverão ser vistas caso a caso, atempadamente, 
com cada um dos municípios em questão. 
 
68. No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional (REN), completar o ElA no sentido de incluir os 

seguintes esclarecimentos/correções: 

a) Efetuar o levantamento das várias intervenções previstas pelo projeto e pelos projetos 
complementares que terão lugar em áreas de REN, destacando em particular as que se 
constituem como ações interditas nos termos do Regime Jurídico da REN. 

 

Esta análise é apresentada na alínea g) desta questão. 
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b) Integrar os extratos das cartas de REN em vigor publicadas em Diário da República em 
diplomas autónomos, com O projeto e os projetos complementares em avaliação 
assinalados. 

No EIA é apresentado no Quadro 4.12-15 os diplomas de aprovação da REN que vigora nos concelhos 
atravessados na área em estudo. 
 
As cartas de REN em vigor foram solicitadas à CCDRLVT a 17/11/2016 conforme apresentado no Anexo I.1 – 
Correspondência Emitida e Recebida do EIA, e as cartas de REN fornecidas por essa entidade foram 
apresentadas também no EIA no Anexo I.3 - Informação recebida da CCDRLVT - Cartas de REN. 
 
É importante destacar que a entidade detentora da informação - CCDRLVT disponibilizou a informação cerca de 
3 meses após a solicitação (em 20/02/207), num ficheiro em pdf com 80 folhas A4, onde constam os extratos das 
cartas de REN com a marcação do corredor de estudo à mão. A qualidade dos elementos fornecidos pode ser 
verificado no referido anexo I.3 do EIA. 
 
Todos estes elementos foram apresentados no EIA, tendo sido exposta a dificuldade inerente ao tratamento 
desta informação no Capítulo 10. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento. 

 

c) Justificar a não previsão de afetação de áreas de REN pelo projeto e pelos projetos 
complementares em avaliação, nos territórios dos concelhos de Caldas da Rainha e de 
Óbidos. 

Nos concelhos de Caldas da Rainha e de Óbidos, atravessados pelo projeto sensivelmente desde o km 96+000 
até ao final (km107+740), não irão ocorrer ações de projeto ao nível da via férrea, mantendo-se a linha existente, 
de acordo com o apresentado nos desenhos LO.EP.IPV.VIA.1152 a LO.EP.IPV.VIA.1159 que constituem o 
Anexo VIII.1 – Planta perfil do EIA  

As ações a realizar nestes concelhos cingem-se à instalação da catenária, que é comum a todo o troço em 
análise e cuja instalação se faz junto à via, em área inserida no Domínio Público Ferroviário, conforme perfil 
transversal tipo em via única, apresentado na imagem abaixo e representativo destes pequeno troço entre 
Óbidos e Caldas da Rainha, e no Desenho n.º LO.EP.IPV.VIA.0171 constante do Anexo VIII:2 do EIA. 
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Figura 13 – Perfil transversal tipo em via única 

 

O EIA apresenta ainda no Quadro 6.13-7, no capítulo 6.13.2.2. Servidões e Restrições de Utilidade Pública as 
áreas de REN afetadas pelos restabelecimentos, nomeadamente o restabelecimento ao km 99+718 que se 
localiza no concelho de Óbidos. 

 

No que respeita ao Projetos Complementares, a sua análise consta do EIA, do Capitulo 6.13.4 Impacte 
Cumulativos , apresentando-se no Quadro 6.13-12  as áreas de REN afetadas pelos projetos complementares, 
por concelho. Não havendo projetos complementares nos concelhos de Óbidos e das Caldas da Rainha, não há 
áreas a apresentar. 

 

d) Corrigir as gralhas nos diplomas apresentados no Quadro 4.12-15, designadamente nos 
concelhos de Mafra, cadaval e Bombarral. 

 

Apresenta-se abaixo o Quadro 4.12-15 do EIA com as devidas correções sugeridas. 
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Quadro 4.12-15 –Reserva Ecológica Nacional (REN) que vigora no corredor em estudo 

CONCELHO DIPLOMAS DE APROVAÇÃO  

Sintra 
Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/96, de 17 de abril, alterada 
pela Portaria n.º 1417/2009, de 16 de dezembro, pelo Aviso n,º 13871/2013, de 14 de 
novembro, e recentemente pelo Aviso n.º 12292/2015, de 23 de outubro 

Mafra 
Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2002, de 12 de março de 
2002 e alterada pela Portaria n.º 292/2015, de 18 de setembro, que aprova a 
delimitação da REN.  

Sobral de  
Monte Agraço 

Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2000, de 24 de junho. 

Torres vedras 
Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2002, de 21 de maio, 
alterada pelo Aviso n.º 3401/2014, de 11 de março, e pelo Aviso n.º 8355/2015, de 31 
de julho, cuja nova delimitação se encontra em curso (revisão do PDM). 

Cadaval Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 189/97, de 29 de outubro, 
cuja nova delimitação se encontra em curso (revisão do PDM). 

Bombarral Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/96, de 18 de outubro, 
alterada pela Portaria n.º 66/2010, de 1 de fevereiro. 

Óbidos Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/97, de 28 de outubro, 
cuja nova delimitação se encontra em curso (revisão do PDM). 

Caldas da Rainha 
Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 158/2003, de 6 de outubro, 
alterada pelo Aviso n.º 3086/2015, de 24 de março, cuja nova delimitação se 
encontra em curso (revisão do PDM). 

 

e) Assegurar que as "áreas de REN por concelho", apresentadas nos totais concelhios no 
Quadro 4.12-16, correspondem efetivamente às áreas de REN em vigor (publicadas em 
Diário da República em diplomas autónomos), que são as únicas de facto vinculativas 
(ao contrário das Plantas de Condicionantes dos PDM e das cartas de REN por 
ecossistemas). 

As áreas de REN por concelho foram contabilizadas com base nas cartas de REN fornecidas pela CCDRLVT. No 
entanto, dadas as dificuldades de tratamento da informação fornecida e já reforçada na alínea b) da Questão 68, 
teve de ser feito o cruzamento com informação fornecida pelas respetivas Câmaras Municipais, no sentido de 
confirmar a localização e configuração das áreas. 

 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
Projeto de Modernização da Linha do Oeste 

Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, 
 entre os km 20+320 e 107+740 

Volume 0 – Projecto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Aditamento 1 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Janeiro de 2018 
VOLUME 0 - TOMO 04 91 Ficheiro ADIT1_EIA_Linha_Oeste.doc 

 

Do árduo trabalho associado a esta tarefa resultarão diversos erros de digitalização e georreferenciação, que 
sobrepostos poderão ser significativos, no entanto, dada a extensão de traçado a analisar e as condições do 
material fornecido, considera-se que foi desenvolvido o melhor trabalho possível. 

 

Em fase de Projeto de Execução poderá ser reforçado o contacto com a CCDRLVT, através de uma nova 
consulta para fornecimento das cartas de REN em formato digital ou outro que não seja gerenciador de tantos 
erros. 

 

f) Quantificar, por intervenção prevista pelo projeto e pelos projetos complementares, a 
área de REN interferida, bem como o volume de terras previsível em aterros e em 
escavações: e a natureza do pavimento (permeável, semipermeável e impermeável). 

No sentido de complementar a informação fornecida no EIA, apresenta-se o quadro seguinte (Quadro 6.13-6  do 
EIA) com a indicação das intervenções de projeto previstas. 

Quadro 12– Áreas de REN afetadas e a expropriar pelo projeto de via, por concelho 

CONCELHO 
INTERVENÇÃO PREVISTA EM REN 

(KM) CATEGORIAS DE REN 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRI

AR (HA) 

Sintra 

Duplicação da via – Desvio Ativo 1: 
km 23+660 a 24+800 (aterro – hmáx 12m  
e escavação hmáx 5 m) 
km 25+450 a 29+230 (aterro h<3m) 
km 30+020 a 30+100 (aterro h<3m) 
km 30+300 a 30+340 (aterro h<3m)) 

Áreas de máxima 
infiltração 8,05 1,85 

Mafra 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 40+810 a 40+855 (aterro hmáx 8m) 
km 40+960 a 41+040 (aterro hmáx 8m e 
escavação hmáx 8m) 

Áreas com risco de 
erosão  1,00 0,01 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 38+465 a 38+600 (aterro h<3m) 

Zonas ameaçadas por 
cheias 0,56 0,06 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 40+810 a 40+855 (aterro hmáx 8m) 
km 40+960 a 41+040 (aterro hmáx 8m e 
escavação hmáx 8m) 

Escarpas 0,64 0,08 

Torres Vedras - Áreas de máxima 
infiltração 0,01 - 

Sobral de Monte 
Agraço 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 42+770 a 44+245 (aterro hmáx 18m e 
escavação hmáx 16m) 

Cabeceiras das linhas de 
água 3,88 1,39 

Cadaval Ripagem de curva: 
Km 80+970 a 81+100 (aterro h<3m e 

Áreas de máxima 
infiltração 0,23 0,01 
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CONCELHO 
INTERVENÇÃO PREVISTA EM REN 

(KM) CATEGORIAS DE REN 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRI

AR (HA) 
escavação h<3m) 
Ripagem de curva: 
Km 80+600 a 81+100 (aterro h<3m e 
escavação h<3m) 
km 81+240 a 81+360 (aterro<3m) 

Zonas ameaçadas por 
cheias 0,65 0,30 

Bombarral 

Ripagem de curva: 
km 91+670 a 91+815 (aterro<3m) 
km 91+880 a 92+175 (aterro<3m) 
km 92+530 a 93+280 (aterro<3m) 

Áreas de máxima 
infiltração 2,80 0,63 

Ripagem de curva: 
km 92+450 a 92+600 (aterro<3m) 
km 93+000 a 93+100 (aterro<3m) 

Cursos de água 0,36 0,07 

Ripagem de curva: 
km 92+175 a 92+400 ((aterro<3m) 

Áreas com risco de 
erosão  1,08 0,06 

Ripagem de curva: 
km 91+670 a 91+815 ((aterro<3m) 
km 91+880 a 92+175 (aterro<3m) 
km 92+530 a 93+280 (aterro<3m) 

Zonas ameaçadas por 
cheias 2,80 0,65 

TOTAL 22,06 5,11 
 

As ocupações de áreas de REN  previstas ao nível do projeto de via estão relacionadas fundamentalmente com 
os taludes de aterro e escavação com geometria V/H 1/1.5, com características de permeabilidade.  

No projeto de via está previsto o seguinte movimento de terras: 

• Volume de aterro – 183.552 m3 

• Volume de escavação – 455.026 m3 

No que respeita aos restabelecimentos previstos no projeto, nomeadamente a PS 54+870, PS 58+942, PI 
79+340 e PS 99+718, apresenta-se  o quadro seguinte (Quadro 6.13-9 do EIA) com as seguintes afetações das 
categorias de REN para cada uma das obras. 

Quadro 13– Áreas de REN afetadas e a expropriar pelos restabelecimentos, por categoria de REN 

RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO PREVISTA 
EM REN CATEGORIAS DE REN 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃ

O (HA) 
PS 54+870 Taludes de aterro  

Hmax=4,5m 
Áreas de máxima infiltração 
 
Zonas ameaçadas por cheias 

0,09 
 

0,09 
PS 58+942 Taludes de aterro 

Hmax=7m  
Acessos 

Áreas de máxima infiltração 
 
Zonas ameaçadas por cheias 

0,40 
 

0,40 
PI 79+340 Taludes de escavação Áreas de máxima infiltração 0,04 
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RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO PREVISTA 
EM REN CATEGORIAS DE REN 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃ

O (HA) 
Hmax=4m  

Zonas ameaçadas por cheias 
 

0,16 
PS 99+718 Talude de aterro  

Hmax=4,5m 
Acessos 

Áreas de máxima infiltração 
Zonas ameaçadas por cheias 
Áreas com risco de erosão 

0,35 
0,36 
0,30 

 

Salienta-se que da área total de afetação aferida grande parte poderá ser sujeita a renaturalização, 
nomeadamente nos taludes de aterro e escavação, à exceção da área pavimentada que será impermeável em 
toda a sua extensão. 

 

Para os restabelecimentos integrados na REN estão previstos os seguintes volume de aterro e escavação: 

Quadro 14 – Volumes de aterro e escavação dos restabelecimentos  

RESTABELECIME
NTO 

VOLUME DE ATERRO 
(m3) 

VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO (m3) 

PS 54+907 36 470 2 148 

PS 58+942 28 416 87 

PI 79+379 1 274 1 931 
PS 99+718 120 120 

 
No que respeita aos projetos complementares, nomeadamente os restabelecimentos, estes encontram-se 
atualmente em fase de projeto de execução, tendo sido entregue à autoridade competente os correspondentes 
pedidos de ocupação de solos integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN). 
 
No quadro seguinte apresenta-se um resumo das áreas de REN ocupadas pelos restabelecimentos que 
constituem projetos complementares. 

 

Quadro 15 – Áreas de REN afetadas pelos restabelecimentos no âmbito dos projetos complementares 

RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO 
PREVISTA EM REN CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE 

OCUPAÇÃO (HA) 
PS 25+063 Aterro (hmax=7m) 

 e passagem 
hidráulica 

Sintra Leitos e margens de 
cursos de água 0,02 

PS 26+568 Aterro (hmax=7m) Sintra Áreas de Máxima 
Infiltração 0,49 
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RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO 
PREVISTA EM REN CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE 

OCUPAÇÃO (HA) 

PS 29+420 Aterro (hmax=7m) 
Passagem hidráulica Sintra 

Áreas de Máxima 
Infiltração 
 1,47 
Leitos e margens de 
cursos de água 

PS 30+961 Aterro (hmax =7,5m) Sintra Zona de risco de 
erosão hídrica do solo 0,49 

PS 38+864 Aterro (hmax =4m) Mafra Zona ameaçada pelas 
cheias 0,05 

PI 39+818 - Mafra - - 
PS 41+250 - Mafra - - 

PS 43+200 Aterro (hmax =9m) Sobral de Monte 
Agraço 

Cabeceiras de linhas de 
água 0,43 

PS 73+560 - Torres Vedras - - 
PITL 77+954 - Torres Vedras - - 

PS 87+340 

Pilares de suporte da 
estrutura aérea 

Bombarral 

Zona ameaçada pelas 
cheias 
Áreas de Máxima 
infiltração 

0,00 

Leito de cursos de água 

 

À exceção da PS 26+568 e da PS 43+211 em que parte dos pavimentos não são revestidos, dando continuidade 
ao tipo de pavimento existente atualmente, os restantes restabelecimentos têm a área pavimentada com 
características impermeáveis. Considera-se no entanto, que a área correspondente aos taludes de aterro e 
escavação serão sujeitas a renaturalização.  

 

Para os restabelecimentos integrados na REN estão previstos os seguintes volume de aterro e escavação: 

Quadro 16 – Volumes de aterro e escavação dos restabelecimentos – Projetos complementares 

RESTABELECIME
NTO 

VOLUME DE ATERRO 
(m3) 

VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO (m3) 

PS 25+063 22 100 591 
PS 26+568 10 431,5 5 561 

PS 29+420 10 431,5 20 305 

PS 30+961 8 170 999 
PS 38+864 5 008 2 077 
PS 43+200 15 567 1 136 
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g) Esclarecer fundamentadamente, em cada intervenção prevista pelo projeto e pelos 
projetos complementares, o enquadramento no Anexo II do Decreto-Lei n. ° 166/2008, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 239/2012. 

 

No Quadro abaixo apresenta-se de forma sistematizada o enquadramento de cada uma das intervenções 
previstas pelo projeto e pelos projetos complementares. 

Quadro 17 – Enquadramento das intervenções de projeto no Anexo II do DL n. ° 166/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível das intervenções inerentes à via férrea, referem-se aquelas que podem extravasar o Domínio Público 
Ferroviário, nomeadamente as referentes à duplicação da via, variante do Outeiro e ripagens da via. Estas ações 
foram integradas, pelas suas características, na alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e 

pequenas correções de traçado.  

A execução dos restabelecimentos, quer sejam integrados no projeto ou considerados como projetos 
complementares são incorporados na alínea p) Construção de restabelecimentos para supressão de passagens 

de nível, uma vez que todos eles têm como objetivo a supressão de passagens de nível. 

 
No que diz respeito especificamente ao restabelecimento ao km 38+864, considera-se que este por restabelecer, 
no mesmo local, uma passagem superior existente que não tem gabarit suficiente para a instalação da catenária, 

Intervenção Enquadramento no Anexo II do DL n. ° 
166/2008 

Duplicação da via (desvio ativo 1 e desvio ativo 2) II – Infraestruturas  
o) Alargamento de plataformas e de faixas de 
rodagem e pequenas correções de traçado 

Ripagem de curvas em via simples  
Variante em trecho de via simples  

Construção de restabelecimentos para supressão de PN (PS 
54+870, PS 58+942, PI 79+340 e PS 99+718) 

II – Infraestruturas  
p) Construção de restabelecimentos para 

supressão de passagens de nível 
Projetos complementares: - 

Subestação de tração e postos autotransformadores 

II – Infraestruturas 
q)Construção de subestações de tração para 
eletrificação ou reforço da alimentação das 

linhas existentes 

Restabelecimentos e caminhos paralelos 

II – Infraestruturas  
p) Construção de restabelecimentos para 

supressão de passagens de nível 
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se deve enquadrar na alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de 

traçado, pois dada a proximidade à obra existente, pode considerar-se uma correção de traçado.  
 
Por último, a construção da subestação de tração em Runa e os respetivos postos autotransformadores 
integram-se na alínea q)Construção de subestações de tração para eletrificação ou reforço da alimentação das 

linhas existentes. Neste caso, consideram-se os postos autotransformadores como uma extensão da subestação 
ao longo do traçado, sendo por esse motivo considerado na mesma alínea.  
 
Apresenta-se na tabela abaixo a análise das ações de projeto em função das área de REN interferidas. 

Quadro 18 – Enquadramento das ações do projeto de via na REN 

CONCELHO INTERVENÇÃO PREVISTA EM REN 
(KM) CATEGORIAS DE REN 

ÁREA A 
EXPROP

RIAR 
(HA) 

Enquadramento 
no Anexo II do DL 

166/2008 

Sintra 

Duplicação da via – Desvio Ativo 1: 
km 23+660 a 24+800 (aterro – hmáx 
12m  e escavação hmáx 5 m) 
km 25+450 a 29+230 (aterro h<3m) 
km 30+020 a 30+100 (aterro h<3m) 
km 30+300 a 30+340 (aterro h<3m)) 

Áreas de máxima 
infiltração 1,85 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 

Mafra 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 40+810 a 40+855 (aterro hmáx 8m) 
km 40+960 a 41+040 (aterro hmáx 8m e 
escavação hmáx 8m) 

Áreas com risco de 
erosão  0,01 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 38+465 a 38+600 (aterro h<3m) Zonas ameaçadas por 

cheias 0,06 
II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 
Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 40+810 a 40+855 (aterro hmáx 8m) 
km 40+960 a 41+040 (aterro hmáx 8m e 
escavação hmáx 8m) 

Escarpas 0,08 
II o) – ação interdita 

nos termos do 
artigo 20º 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Duplicação da via – Desvio Ativo 2: 
km 42+770 a 44+245 (aterro hmáx 18m 
e escavação hmáx 16m) 

Cabeceiras das linhas 
de água 1,39 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 

Cadaval 

Ripagem de curva: 
Km 80+970 a 81+100 (aterro h<3m e 
escavação h<3m) 

Áreas de máxima 
infiltração 0,01 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 
Ripagem de curva: 
Km 80+600 a 81+100 (aterro h<3m e 
escavação h<3m) 
km 81+240 a 81+360 (aterro<3m) 

Zonas ameaçadas por 
cheias 0,30 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 

Bombarral 
Ripagem de curva: 
km 91+670 a 91+815 (aterro<3m) 
km 91+880 a 92+175 (aterro<3m) 
km 92+530 a 93+280 (aterro<3m) 

Áreas de máxima 
infiltração 0,63 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 
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CONCELHO INTERVENÇÃO PREVISTA EM REN 
(KM) CATEGORIAS DE REN 

ÁREA A 
EXPROP

RIAR 
(HA) 

Enquadramento 
no Anexo II do DL 

166/2008 
Ripagem de curva: 
km 92+450 a 92+600 (aterro<3m) 
km 93+000 a 93+100 (aterro<3m) 

Cursos de água 0,07 
II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 
Ripagem de curva: 
km 92+175 a 92+400 ((aterro<3m) Áreas com risco de 

erosão  0,06 
II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 
Ripagem de curva: 
km 91+670 a 91+815 ((aterro<3m) 
km 91+880 a 92+175 (aterro<3m) 
km 92+530 a 93+280 (aterro<3m) 

Zonas ameaçadas por 
cheias 0,65 

II o) – ação isenta 
de comunicação 

prévia 

 

Quadro 19– Enquadramento dos restabelecimentos do projeto na REN 

RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO 
PREVISTA EM REN CATEGORIAS DE REN 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃ

O (HA) 

Enquadrament
o no Anexo II 

do DL 
166/2008 

PS 54+870 Taludes de aterro  Áreas de máxima infiltração 
 
Zonas ameaçadas por cheias 

0,09 
 

0,09 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

PS 58+942 Taludes de aterro e 
acessos 

Áreas de máxima infiltração 
 
Zonas ameaçadas por cheias 

0,40 
 

0,40 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

PI 79+340 Taludes de 
escavação 

Áreas de máxima infiltração 
 
Zonas ameaçadas por cheias 

0,04 
 

0,16 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

PS 99+718 Talude de aterro e 
acessos 

Áreas de máxima infiltração 
Zonas ameaçadas por cheias 
Áreas com risco de erosão 

0,35 
0,36 
0,30 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 
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Quadro 20– Enquadramento das ações dos restabelecimentos na REN – Projetos complementares 

RESTABELECIME
NTO 

INTERVENÇÃO 
PREVISTA EM REN CATEGORIAS DE REN 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃ

O (HA) 

Enquadrament
o no Anexo II 

do DL 
166/2008 

PS 25+063 Aterro e passagem 
hidráulica 

Leitos e margens de cursos de 
água 0,02 II p) – ação 

interdita 

PS 26+568 Aterro Áreas de Máxima Infiltração 0,49 
II p) – ação 

sujeita a 
comunicação 

prévia 

PS 29+420 Aterro e passagem 
hidráulica 

Áreas de Máxima Infiltração 
1,47 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

Leitos e margens de cursos de 
água 

II p) – ação 
interdita 

PS 30+961 Aterro Zona de risco de erosão hídrica 
do solo 0,49 

II p) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

PS 38+864 Aterro Zona ameaçada pelas cheias 0,05 
II o) - ação 
isenta de 

comunicação 
prévia 

PS 43+200 Aterro Cabeceiras de linhas de água 0,43 
II p) – ação 

sujeita a 
comunicação 

prévia 
 
Os processos de pedido de ocupação de solos integrados na REN já foram elaborados no âmbito dos projetos de 
execução dos restabelecimentos que constituem projetos complementares tendo já sido entregues os respetivos 
processos à entidade competente para a sua autorização. 
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Quadro 21 - Enquadramento da subestação e postos autotransformadores na REN 

TIPO CATEGORIAS DE REN 
ÁREA DE 
OCUPAÇÃ

O (HA) 

Enquadrament
o no Anexo II 

do DL 
166/2008 

Posto ZN com Auto 
transformador 

(26+600) 
Áreas de Máxima Infiltração 0,02 

II q) – ação 
sujeita a 

comunicação 
prévia 

Subestação 
(58+240) Zona ameaçada pelas cheias 0,02 II q)-  ação 

interdita 
 
Em relação à Subestação, embora a afetação de área de REN seja muito reduzida, o facto de esta ser marginal, 
sugere que em fase de projeto de execução se reavalie a sua posição de modo a não interferir com esta área.  
 
A respeito da ações interditas, identificadas nos quadros acima, salienta-se que ao abrigo do ponto 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, “nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de 
relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo 
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em 
razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas em REN”. 
 
O ponto 3 do mesmo artigo refere ainda que “nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente, rodoviárias, 
ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de 
impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação. 
 

h) Corrigir a seguinte referência (Págs. 6-179 e 6-198 do Relatório Síntese): "No que diz 
respeito a construção de restabelecimentos para supressão de passagens de nível 
(ponto II, alínea p), do Anexo II do DL n.º 239/2012) está sujeita a comunicação prévia a 
afetação de cursos de água e respetivos leitos e margens (leitos dos cursos de água)". 

 
Nas Págs. 6-179 e 6-198 do Relatório Síntese deve ser considerado o seguinte texto: 
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No que diz respeito a construção de restabelecimentos para supressão de passagens de nível (ponto II, alínea 
p), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012) está sujeita a comunicação prévia a afetação de: cabeceiras das 
linhas de água e áreas de máxima infiltração (áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos); áreas com 
risco de erosão (áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo); zonas ameaçadas pelas cheias e zonas 
adjacentes. Para as restantes tipologias, são interditos estes usos e ações. 
 

i) Caso seja inevitável - mesmo que as áreas sejam minimizadas o mais possível - a 
afetação de alguma(s) das tipologias de REN por alguma(s) das intervenções previstas 
pelo projeto e pelos projetos complementares com os quais não sejam compatíveis, 
concluir genericamente sobre o enquadramento no Regime Jurídico da REN. 

Genericamente e de acordo com a análise apresentada no EIA, verifica-se que o projeto em avaliação constitui 
um uso compatível com as categorias de REN indicadas e que o mesmo não colocará em causa as funções da 
REN. Tratando-se da duplicação de uma via existente e retificação de algumas zonas de traçado, a afetação será 
residual. 
 
Contudo, cconsidera-se que o impacte associado às afetações identificadas é negativo, direto, permanente, 
certo, irreversível, de média magnitude e significativo. 
 
Os impactes muito significativos ocorrerão, de acordo com os critérios de classificação estabelecidos no EIA, nas 
situações em que a ação prevista não é compatível com as funções da REN em que se insere. Estes impactes, 
considerados de reduzida magnitude, ocorrem nas situações particulares apresentadas nos quadros na alínea g) 
acima como sendo interditas e que correspondem fundamentalmente a leitos de cursos de água e a escarpas. 

 

j) Verificar se, caso existam, são observadas as condições para a viabilização das 
intervenções previstas pelo projeto e pelos projetos complementares, considerando as 
disposições do Anexo I da Portaria n.º 419/2012. 

 
No termos do Anexo I da Portaria 419/2012, de 20 de Dezembro, considera-se o seguinte: 
 
o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado - Sem requisitos 

específicos.  
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p) Construção de restabelecimentos para supressão de passagens de nível. A pretensão pode ser admitida 

desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) Seja demonstrado, pelo comunicante, que o 

projeto da obra minimiza a ocupação de área REN e as operações de aterro e escavação. ii) Seja respeitada a 

drenagem natural dos terrenos, garantindo a minimização da contaminação dos solos e da água. iii) Sejam 

estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas.  

q) Construção de subestações de tração para eletrificação ou reforço da alimentação em linhas ferroviárias 

existentes - Sem requisitos específicos. 

 
Assim, no que respeita aos restabelecimentos considerados no âmbito do projeto e dos projetos complementares 
refere-se o seguinte para cada uma dos pontos acima: 
i) Os restabelecimentos foram propostos no sentido de permitir o encerramento de passagens de nível 
existentes que permitem a ligação rodoviária e pedonal entre ambos os lados da via férrea, minimizando desta 
forma o efeito de barreira já criado pela linha. Neste sentido os restabelecimentos foram dimensionados de forma 
a minimizar o percurso habitual dos seus utilizadores, mantendo ou melhorando o nível de serviço existente, pelo 
que tentou efetuar-se o restabelecimento, o mais próximo possível da passagem de nível a suprimir. Por outro 
lado, o desnivelamento implica em todas as passagens superiores à linha de caminho de ferro, a 
compatibilização com a catenária a instalar que terá uma altura média de 7m, pelo que os movimentos de terra 
que venham a ocorrer surgem em função da orografia do terreno e de necessidade de ultrapassar a barreira 
física da via eletrificada. 
ii) Os projetos dos restabelecimentos contemplam a drenagem transversal e longitudinal da via, tendo-se 
procedido ao dimensionamento de passagens hidráulicas que permitissem uma correta drenagem dos terrenos, 
calculadas para períodos de 100 anos. A ddrenagem longitudinal da via foi também dimensionada com objetivo 
de proteger a via dos efeitos nocivos da água, assegurando a coleta e o perfeito escoamento das águas pluviais 
afluentes à plataforma e aos taludes adjacentes, e simultaneamente conseguir uma boa drenagem subterrânea. 

iii) Para todos os restabelecimentos foram elaborados os correspondentes Projetos de Integração 
Paisagística, assim como recomendadas as convenientes medidas de minimização que assentam sobretudo em 
medidas de boas práticas associadas à fase de construção, e elencadas no EIA e nos processos de pedido de 
ocupação de ocupação de solos integrados na Reserva Ecológica Nacional, já elaborados e entregues à entidade 
competente para a sua autorização. 
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k) Verificar se, nas tipologias de REN interferidas por intervenções previstas pelo projeto e 
pelos projetos complementares, terá(ia) de se obter parecer obrigatório e vinculativo da 
APA, nos termos do n.o 5 do artigo 22.° do regime jurídico da REN e do Anexo II da 
Portaria n.o 419/2012, atendendo à particularidade do projeto estar a ser sujeito a 
procedimento de AlA (ver n.o 3 do artigo 5.º daquela Portaria). 

 
Estando o projeto sujeito a procedimento de AIA, a pronúncia da APA, I.P. nessa sede compreende a emissão do 
parecer obrigatório e vinculativo da APA. 
 
No caso dos projetos complementares, considera-se o seguinte no âmbito do Anexo II da Portaria 419/2012, de 
20 de Dezembro: 
 

o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado. Carece de parecer 

obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize na faixa de proteção às águas 

de transição, fora da margem. 

 

p) Construção de restabelecimentos para supressão de passagens de nível. Carece de parecer obrigatório e 

vinculativo da APA, I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize em: i) Áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos; ii) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; iii) Zonas adjacentes; iv) Zonas 

ameaçadas pelas cheias e pelo mar. 

 

q) Construção de subestações de tração para eletrificação ou reforço da alimentação, em linhas existentes. 

Carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize em: i) 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; ii) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

 
Neste sentido, carecem de parecer vinculativo da APA os seguintes projetos complementares:  

• PS 26+568 

• PS 29+420 

• PS 30+961 

• PS 43+200 

• Posto Autotransformador ZN (26+600) 
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l) Incluir análise que permita comprovar detalhadamente que, com as intervenções 
previstas pelo projeto e pelos projetos complementares, não são colocadas em causa, 
cumulativa e especificamente, as funções das tipologias de REN interferidas, nos termos 
do Anexo I do Decreto-Lei n.° 166/2008, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, por 
função (no caso da análise efetuada noutros fatores ambientais se aplicar à REN, 
deverão ser transcritos neste fator ambiental os aspetos relevantes / as respetivas 
conclusões). Se o cumprimento dessas funções só for possível através da aplicação 
adequada das medidas de minimização propostas no presente ElA deverão estas 
medidas ser especificamente referidas. 

Especificamente no caso do projeto da via ferroviária, as ações de projeto previstas sobre área de REN totalizam 
os 5,11ha, sendo que a maioria se insere em áreas de máxima infiltração correspondentes a áreas estratégicas 
de proteção e recarga de aquíferos. 

Tratando-se de uma intervenção numa via já existente, as afetações de áreas de REN são marginais, já que são 
contíguas ao domínio público ferroviário pré-existente. Para além deste facto as áreas intersetadas encontram-se 
dispersas pelo traçado ao longo dos 87km de via existente. 

Em termos das funções das tipologias de REN interferidas, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n. ° 166/2008, 
na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, refere-se o seguinte: 

• Secção II, Alínea a) Cursos de água e respetivos leitos e margens 

Nesta secção insere-se apenas um pequeno trecho do traçado no Bombarral que segue paralelo ao rio 
Real, sendo que se prevê apenas uma ligeira intervenção nos taludes já existentes, com reduzidas 
dimensões. As intervenções mais significativas ocorrem no lado contrário ao rio e ainda assim, 
preconizam aterros de altura inferior a 3m.  

Dada a intervenção nos taludes existentes, preconizou-se a substituição e/ou 
prolongamento/substituição das passagens hidráulicas existentes nesse trecho conforme se verifica no 
quadro constante do Anexo II.2 do EIA, do qual se apresenta aqui a informação mais importante: 
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Quadro 22 – Características das passagens hidráulicas propostas 

Obra 
(id) 

PK Secção  b  
(m) 

h (m) Tipo de obra Q Secção Cheia 
(m3/s) 

Secção Proposta 
b (m) h (m) 

4880 92+979 Retangular 0,90 1,30 Alvenaria 2,05 1,00 1,00 
4881 93+024 Retangular 0,46 0,63 Alvenaria 0,45 1,00 0,5 

 

Na figura abaixo apresenta-se um excerto dos desenhos n.º LO.EP.IPV.VIA.1145 a 1146 que podem ser 
consultados no Anexo 4 a este Aditamento. 

 

 

Figura 14 – Extrato da planta de via com a localização das PH 4880 e 4881 

Sendo as funções inerentes aos Cursos de água e respetivos leitos e margens relacionadas 
fundamentalmente com a necessidades de assegurar a continuidade do ciclo da água, a funcionalidade 
hidráulica e hidrológica dos cursos de água, a drenagem de terrenos confinantes, entre outras 
estipuladas no ponto 4 da alínea a) da Secção II do DL n.º 166/2008, com a redação dada pelo DL n.º 
239/2012, conclui-se que face à situação existente e às alterações propostas, serão melhoradas as 
condições de drenagem existentes, não pondo em causa as funções da REN na categoria em apreço. 
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• Secção II, Alínea d) Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 

As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos englobam as áreas de máxima infiltração 
e as cabeceiras de linhas de água. Conforme apresentado nos quadros acima (Quadros 17 a 20) 
estas zonas são interferidas pela duplicação da via férrea, nos concelhos de Sintra e Sobral de 
Monte Agraço e  pela ripagem de uma curva no concelho de Bombarral.  

A via férrea não constitui uma infraestrutura impermeável, pelo que a sua duplicação não conduz a 
alterações nas condições de infiltração existentes.  

Já no que diz respeito aos restabelecimentos previstos, ocorrerão impermeabilizações associadas 
aos pavimentos das vias rodoviárias, no entanto, considera-se que as zonas de aterros e 
escavações têm características de permeabilidade. 

Refere-se ainda que a drenagem transversal da via férrea, na zona de duplicação, considera o 
prolongamento e/ou substituição das passagens hidráulicas existentes, melhorando em geral as 
condições de drenagem existentes, conforme quadro constante do Anexo II.2 do EIA. 

No que respeita especificamente às funções associadas às áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos definidas no ponto 3 da alínea d) da Secção II do DL n.º 166/2008, com a 
redação dada pelo DL n.º 239/2012,considera-se o seguinte: 

• O projeto, pelas suas características, não coloca em causa a manutenção dos 
recursos hídricos renováveis disponíveis nem o aproveitamento sustentável dos recursos 
hídricos subterrâneos; 

• O projeto não contribui para a degradação da qualidade da água. A alteração do 
material circulante para locomotivas elétricas poderá contribuir para uma melhoria da 
qualidade das águas de escorrência da via férrea. No caso dos restabelecimentos, embora 
as águas de escorrência das estradas contenham potenciais poluentes para as águas é 
importante referir que estas vias visam a substituição de PN existentes, não se 
perspetivando um aumento de tráfego decorrente deste desnivelamento.  

Os postos autotransformadores deverão conter uma bacia de retenção de óleos, de forma 
a que não se verifiquem escorrências para o solo e apara as águas superficiais.  

• A drenagem longitudinal e transversal prevista no projeto tem por objetivo promover a 
rápida escorrência superficial da água que cai na plataforma, evitar o acesso à zona da 
plataforma da água que cai nos terrenos limítrofes e reduzir a ação negativa da água 
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emergente dos taludes, promovendo a sua recolha e o controlo das condições de 
escoamento. Neste sentido, considera-se que o projeto não contribui de forma negativa 
para o aumento do risco de cheias e inundações. 

• Secção III, Alínea c) Zonas ameaçadas pelas cheias 

As zonas ameaçadas pelas cheias ou zonas inundáveis constituem zonas suscetíveis de inundação 
por transbordo de água do leito de cursos de água devido à ocorrência de caudais elevados. 

Estas zonas são intercetadas pelo traçado de via e pelos restabelecimentos nas situações 
identificadas nos Quadros 17 a 20 acima. 

No caso da via férrea estas zonas correspondem as zonas inundáveis dos rios Lizandro, Corga e 
Real, respetivamente nos concelhos de Mafra, Cadaval e Bombarral. Consistem em zonas já 
existentes, sendo atualmente já atravessadas pela via férrea, com as correspondentes 
infraestruturas hidráulicas que permitem o escoamento dos terrenos e linhas de água confinantes.   

Apresenta-se de seguinte a análise de cada uma das PH preconizadas para os locais referidos, 
verificando-se a manutenção ou melhoria das situações atualmente existentes. 

Quadro 23 – Soluções propostas para as PH localizadas em zonas ameaçadas pelas cheias 

Obra 
(id) 

PK Secção  b  
(m) 

h 
(m) 

Q Secção Cheia 
(m3/s) 

Secção Proposta 
b (m) h (m) 

4643 38+690 Retangular 2,00 2,00 3,341 2,00 2,00 
4821 80+655 Abóbada 1,00 1,40 2,42 1,50 1,00 
4822 80+808 Retangular 0,30 0,70 0,31 1,00 0,50 
4823 81+073 Retangular 0,60 0,93 1,02 1,50 1,00 
4880 92+979 Retangular 0,90 1,30 2,05 1,00 1,00 
4881 93+024 Retangular 0,46 0,63 0,45 1,00 0,50 

 

No que respeita aos restabelecimentos, as PS 54+870 e PS 58+942, atravessam zonas ameaçadas 
pelas cheias associadas ao rio Sizandro por intermédio de viadutos. Estes viadutos abrangem a 
zona de cheia dimensionada para um período de 100 anos, com exceção do viaduto da PS 54+870 
que não engloba a totalidade da área abrangida pela cheia centenária.  

 

Ao nível dos restabelecimentos considerados com projetos complementares e embora já tenham 
sido entregues os respetivos processos relativos à comunicação prévia e de reconhecimento de 
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interesse útil à entidade competente para a sua autorização, apresenta-se de seguida um resumo 
da análise efetuada para cada um deles: 

• PS 25+063 

A área de REN intersetada por este projeto corresponde à categoria de cursos de água e 
respetivos leitos e margens. Para o atravessamento da linha de água foi dimensionada uma 
passagem hidráulica de 32m de comprimento, de secção quadrangular de 2,50 x 2,50, 
dimensionada para um caudal de 9,99m3/s para um período de retorno de 100 anos. 

Prevê-se que os efeitos do projeto na área de REN identificada venham a ser negativos mas 
pouco significativos, uma vez que será garantida a regularização da linha de água afetada, 
minimizando os riscos de cheia e de erosão provocados pela construção e implantação do 
restabelecimento em estudo.  

• PS 26+568 

Este projeto insere-se na sua totalidade na categoria de Áreas de Máxima Infiltração ou seja, a 
áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. No entanto, a escolha do local para a 
implantação deste restabelecimento em detrimento de outras soluções estudadas teve como 
maior preocupação conseguir, cumulativamente, a maior viabilidade técnica, económica e 
ambiental possível. 

Foi dimensionada uma passagem hidráulica de 27m de comprimento e de diâmetro ∅0,80 para 

um caudal de 0,08m3/s para um período de retorno de 100 anos, para restabelecer o 
escoamento natural da linha de água existente, aproximadamente ao km 0+174 do 
restabelecimento.  

Será igualmente garantida a drenagem longitudinal da plataforma do restabelecimento, que é 
assegurada pela implantação de valetas laterais de plataforma em terra, valas de pé de talude 
em meia-cana e valetas de bordadura em aterro, em meia-cana, assegurando assim uma boa 
drenagem quer superficial quer subterrânea.  

Refere-se ainda que, de acordo com os diferentes tipos de pavimento adotados para o 
restabelecimento, 41% corresponde a pavimentos permeáveis (caminhos não pavimentados) e 
59% corresponde a pavimentos impermeáveis (pavimentação com revestimento betuminoso e 
pavimento com camada de desgaste). No entanto, os taludes de aterro estão considerados 
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como terrenos permeáveis, aumentando assim a percentagem destes mesmos terrenos em 
solos com características de máxima infiltração. 

No âmbito deste projeto foi elaborado o correspondente projeto de integração paisagística. 

• PS 29+420 

Este projeto interfere com áreas de máxima infiltração e com leitos e margens de cursos de 
água.  

O curso de água intersetado respeita à ribeira do Mourão, inserida na sub-bacia do Lisandro, 
com classificação decimal 31503. Embora se preveja a artificialização da ribeira numa extensão 
total de cerca de 56,8 m, esta já é atualmente atravessada em diversos pontos, pela linha 
férrea e pela rodovia existentes. 

O restabelecimento inclui 3 pontões: PH1, PH2 e PH3 com comprimentos respetivamente de 
15,76m, 17,81m e 23,27, dimensionados para um período de retorno de 100 anos. 

Refere-se também a sobreposição do projeto com uma área de matagais de zambujeiro, 
carrasco e tojais-urzais. 

Embora tecnicamente possam existir alternativas, considera-se que esta é, do ponto de vista 
económico e ambiental, a solução que melhor se encaixa na área envolvente à PN a 
desnivelar, apresentando-se como uma solução rodoviária com características de variante, 
libertando a localidade de Pedra Furada do elevado tráfego de atravessamento, e melhorando 
as situações de insegurança existentes na coabitação desse tipo de tráfego com as vivências 
urbanas. 

No âmbito deste projeto foi elaborado o correspondente projeto de integração paisagística. 

• PS 30+961 

Este restabelecimento localiza-se em zona de risco de erosão corresponde a áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo.  

Os aterros possuem geometrias de V/H = 1/1.5, atingindo os 7,5m de altura ao km 0+200. 

No sentido de restabelecer o escoamento natural dos terrenos adjacentes foram 
dimensionadas quatro passagens hidráulicas circulares de secção 0,80m, para caudais que 
variam dos 0,14m3/s aos 0,89m3/s, para um período de retorno de 100 anos. 
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Será igualmente garantida a drenagem longitudinal da plataforma do restabelecimento, que é 
assegurada pela implantação de órgãos de drenagem, como sejam, valetas laterais de 
plataforma em terra, valas de pé de talude em meia-cana e valetas de bordadura em aterro, em 
meia-cana, assegurando assim uma boa drenagem quer superficial quer subterrânea.  

Refere-se ainda que, dentro do tecnicamente possível, tentou aproveitar-se ao máximo as vias 
existentes, reduzindo ao mínimo o acréscimo de área a impermeabilizar que corresponde a 
áreas de aplicação de betuminoso onde atualmente este não existe que deverá corresponder a 
cerca de 2090m2. 

No âmbito deste projeto foi elaborado o correspondente projeto de integração paisagística. 

• PS 38+864 

A obra interfere pontualmente com solos integrados em REN, em particular com zonas 
ameaçadas pelas cheias, decorrente da existência de uma linha de água já artificializada. 

Tendo em consideração o bom estado da passagem hidráulica e da vala em betão a jusante, 
optou-se por proteger estas estruturas com um muro para que o talude do novo 
restabelecimento não interfira com o bom funcionamento destes órgãos. 

A passagem hidráulica existente tem secção abobadada com 1,65m de largura por 1,60m de 
altura e encontra-se em bom estado. A vala a jusante tem secção em “U” em betão com 1,95m 
de rasto por 1,60m de altura e também se encontra em bom estado de conservação. 

Na fase de exploração, a construção de um muro de proteção entre a zona do aterro e a linha 
de água, reduz os potenciais efeitos negativos do projeto na área de REN, nomeadamente em 
termos do risco subjacente ao facto de estar inserido numa zona ameaçada pelas cheias. Por 
outro lado, os aterros localizados em área de REN garantem as condições naturais de 
infiltração por não serem revestidos por estruturas impermeáveis. 

Assim as áreas a impermeabilizar no âmbito deste projeto serão praticamente as mesmas da 
obra existente, pelo que se considera não haver novas áreas a impermeabilizar. 

Considera-se também que a estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em área de 
REN é garantida pela construção do muro de proteção. 

• PS 43+200 
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A área de REN intersetada pelo projeto corresponde à categoria de cabeceiras de linhas de 
água, ou seja, a áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

Embora não existam linhas de água a destacar foram dimensionadas 4 passagens hidráulicas 

de diâmetro ∅0,80 e ∅1,00 para caudais que variam de 0,04 a 0,15 m3/s para um período de 

retorno de 100 anos, para encaminhar as águas provenientes da drenagem longitudinal do 
restabelecimento, que são recolhidas por intermédio de valas e outros órgãos garantindo uma 
boa drenagem da via e dos taludes. 

Prevê-se que os efeitos do projeto na área de REN identificada venham a ser negativos mas 
pouco significativos, uma vez que será garantida a drenagem da área integrada no 
restabelecimento, minimizando os riscos de cheia e de erosão provocados pela construção e 
implantação do restabelecimento em estudo. 

A escolha do local para a implantação deste restabelecimento em detrimento de outras 
soluções estudadas teve como maior preocupação conseguir, cumulativamente, a maior 
viabilidade técnica, económica e ambiental possível. 

No âmbito deste projeto foi elaborado o correspondente projeto de integração paisagística. 

 

1.3.11. SOCIOECONOMIA 
 
69. Avaliar os impactes associados aos elementos de clarificação e desenvolvimento solicitados quanto à 

descrição do projeto. 
 

A conceção das soluções propostas e processos construtivos, bem como a definição do faseamento construtivo, 
teve em consideração a necessidade de garantir a continuidade da exploração ferroviária durante a execução 
das obras e assegurar o acesso e percurso dos passageiros de forma condigna e segura durante a execução dos 
trabalhos.  
 
Neste sentido, ainda que possam ocorrer alguns incómodos decorrentes de uma obra desta natureza, os 
impactes esperados, embora sejam negativos, configuram-se como pouco significativos, de moderada a elevada 
magnitude dependendo do afluxo de utilizadores.  
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1.3.12. PATRIMÓNIO 
 
70. Apresentar o comprovativo da entrega do Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos para análise e 

aprovação da tutela do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. 
 
Apresenta-se no Anexo 11 ao Aditamento, o respetivo comprovativo de entrega do Relatório Final dos Trabalhos 
Arqueológicos à tutela. 
 
71. Apresentar Quadro com Inventário do Património inserido no corredor em estudo com indicação das 

ocorrências patrimoniais que foram relocalizadas no trabalho de campo e das distâncias às unidades 
de projeto. 

 
Todas as ocorrências integradas no inventário do património, localizadas no corredor de estudo de 400 metros de 
largura centrados no eixo da ferrovia, nas categorias de património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 
foram relocalizadas em trabalho de campo. As ocorrências de interesse espeleo-arqueológico foram 
identificadas/relocalizadas pela equipa da especialidade do Espeleo Clube de Torres Vedras – ECTV. 
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Quadro 24 - Património inventariado no corredor de estudo do troço Mira Sintra – Meleças/Caldas da Rainha 

SUB-TROÇO MIRA SINTRA –MELEÇAS/SAPATARIA 

CMP 416 

n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* 
Distância às 
unidades de 

projeto 
Síntese de 
impactes 

1 

Aqueduto das 
Águas Livres, seus 

aferentes e 
correlacionados 
(Concelho de 

Sintra) 

Arquitetónico 
Aqueduto 
Moderno 

-- 
Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Decreto n.º 5/2002, DR, I 
Série-B n.º 42, de 19-02-

2002 (alargou a classificação 
do Decreto de 1910 que 

classificava apenas o 
Aqueduto das Águas Livres, 
compreendendo a Mãe de 

Água, em Lisboa)   
Decreto de 16-06-1910, DG, 

n.º 136, de 23-06-1910 

473869 / 4295434 

ZGP do imóvel a 
25 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 22+750 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

CMP 402 

2 Sabugo 
Arqueológico 

Achado isolado 
Neolítico 

474048 / 4297899 
a 110 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 25+300 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

3 Pedra Furada 2 
Arqueológico 

Mancha de ocupação 
Moderno e Indeterminado 

(Pré-história) 
474302 / 4302761 

a 230 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 30+500 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

4 Casa de 
Mastrontas 

Etnográfico  
Casa 

Contemporâneo 
474674 / 4303290 

a 50 metros do 
restabelecimento 

e a 80 metros 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 30+900 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

5 Moinhos da 
Batalha 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

5a 474584 / 
4303935  

5b 474593 / 
4303982 

5a - a 110 metros  
5b – a 140 
metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 31+500 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

6 Azenha Nova Etnográfico 
Moinho 474442 / 4305369  a 150 metros do 

traçado, 
Negativo 
Indireto 
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SUB-TROÇO MIRA SINTRA –MELEÇAS/SAPATARIA 

Contemporâneo aproximadamente 
ao PK 33+000 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

7 Estação de Mafra-
Gare 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
474722 / 4305453  

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 33+200 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

8 Azenha do Paço 
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

474913 / 4305865  
a 100 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 33+750 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

9 
Azenha do 

Apeadeiro de 
Alcainça 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 
475425 / 4307539 

a 40 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 35+550 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

10 
Azenha dos Gatos 

e Quinta dos 
Simões 

Etnográfico 
Quinta/Moinho 

Contemporâneo 
477012 / 4308614  

a 50 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 37+600 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

11 Estação de 
Malveira 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo  
477693 / 4308915  

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 38+400 
Atualização do 

layout da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

12 Forte da Feira 

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

Incluído na classificação das 
Linhas de Torres (Em vias 

de classificação) 

477889 / 4309677  

ZGP do imóvel a 
200 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 39+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

13 
Chaminé de 
Fábrica da 
Malveira 

Arquitetónico 
Fábrica 

Contemporâneo 
478643 / 4310208 

a 115 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 40+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

CMP 389 

n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Descrição 

Coordenadas* 
Distância às 
unidades de 

projeto 
Síntese de 
impactes 

14 Estação de Pero 
Negro 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 482895 / 4315539 a 0 metros do 

traçado, 
Negativo 

Direto  
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Contemporâneo aproximadamente 
ao PK 48+200 

Certo 
Magnitude 
moderada 

Significativo 

15 

Quinta dos Freixos 
/ Quartel-general 

de Arthur 
Wellesley / Casa 

do Duque de 
Wellington 

Arquitetónico 
Quinta 

Contemporâneo 
482861 / 4315671 

a 70 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 48+250 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

16 Moinho dos 
Freixos 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 
482812 / 4315751 

a 140 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 48+300 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

17 Azenha de 
Gozundeira 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

483994 / 4317336 
a 35 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 50+400 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

18 Azenha das 
Cachoças 

Etnográfico 
Azenha 

Contemporâneo 
482812 / 4315751 

a 35 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 51+900 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

19 
Capela de Nossa 

Senhora das 
Necessidades 

(Feliteira) 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno 
484731 / 4319496 

a 190 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 52+750 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

CMP 375 

20 Estação ferroviária 
de Dois Portos 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
484042 / 4321520 

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 55+000 
Atualização do 

layout da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

21 Moinho do Penedo 
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

482538 / 4324004 
a 160 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 58+100 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

22 
Edifício onde está 

instalado o Asilo de 
Inválidos Militares 

Arquitetónico 
Edifício 

-- 
IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
Decreto n.º 47 508, DG, I 

Série, n.º 20, de 24-01-1967 

482094 / 4324979 

ZGP do imóvel a 
45 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 59+250 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 
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23 Castro da 
Portucheira 

Arqueológico 
Povoado 

Calcolítico 
481430 / 4325620 

a 170 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 60+200 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

24 Quinta da 
Portucheira 

Arquitetónico 
Quinta 

Contemporâneo 
481217 / 4325824 

a 90 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 60+550 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

25 Quinta da 
Portucheira 

Arqueológico 
Villa 

Romano 
481189 / 4325828 

a 100 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 60+600 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

26 Gruta da 
Portucheira I 

Arqueológico / Geológico 
Gruta 

Pré-história 
481092 / 4326035 

a 75 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 60+750 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

27 Gruta da 
Portucheira III 

Arqueológico / Geológico 
Gruta 

Pré-história 
480759 / 4325882 

a 110 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 61+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

28 Gruta da 
Portucheira II 

Arqueológico / Geológico 
Gruta 

Pré-história 
480739 / 4325858 

a 135 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 61+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

29 Apeadeiro da 
Quinta da Macheia 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

480188 / 4325994 
a 0 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 61+600 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

30 Azenha da Boiaca 
Etnográfico 

Azenha e açude 
Contemporâneo 

479631 / 4326084 

a 40 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+200 

(Túnel da Boiaca) 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

31 Azenha do Cabaço 
Etnográfico 

Azenha e açude 
Contemporâneo 

479274 / 4326325 

a 45 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+700 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

32 Gruta da Cova da 
Raposa 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença 
479271 / 4326358 

a 70 metros do 
traçado, 

aproximadamente 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
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antrópica antiga ao PK 62+700 
(Túnel do 
Cabaço) 

Magnitude nula  
Insignificante 

33 Gruta dos Cucos III 
Geológico 

Gruta 
Sem vestígios de presença 

antrópica antiga 
479254 / 4326332 

a 40 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+700 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

34 Castro da Boiaca  
Arqueológico 

Povoado 
Calcolítico 

479171 / 4326278 

a 40 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+750 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

35 Cova da Moura II 
Geológico 

Gruta 
Sem vestígios de presença 

antrópica antiga 
479092 / 4326325 

a 50 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+800 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

36 Cova da Moura I 
Arqueológico / Geológico 

Gruta 
Neolítico, Calcolítico e Idade 

do Bronze 
479091 / 4326343 

a 40 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+800 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

37 
Estância Termal 

dos Cucos e 
respetivo parque 

Arquitetónico 
Estância termal 

Contemporâneo (século XIX) 
-- 

MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Portaria n.º 318, DR, 2.ª 
série, n.º 106 de 03-06-2013 

479119 / 4326846 
ZEP sob o 

traçado entre o 
PK 62+750 e o 

PK 63+850  

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude elevada  
Significativo 

CMP 374 

38 Gruta dos Cucos I 
Geológico 

Gruta 
Sem vestígios de presença 

antrópica antiga 
478953 / 4326416 

a 50 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+950 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

39 Gruta dos Cucos II 
Geológico 

Gruta 
Sem vestígios de presença 

antrópica antiga 
478951 / 4326426 

a 45 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 62+950 

(Túnel do 
Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 
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40 
Aqueduto de 

Torres Vedras / 
Aqueduto da Fonte 

dos Canos 

Arquitetónico 
Aqueduto 
Moderno  

-- 
MN - Monumento Nacional 

Decreto de 16-06-1910, DG, 
n.º 136, de 23-06-1910  

478235 / 4327119 

ZGP do imóvel a 
40 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+000 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

41 
Igreja Paroquial de 

Torres Vedras / 
Igreja de São 

Pedro e São Tiago 

Arquitetónico 
Igreja 

Medieval / Moderno 
-- 

MN - Monumento Nacional 

Decreto de 16-06-1910, DG, 

n.º 136, de 23-06-1910  

477639 / 4327125 

ZGP do imóvel a 
114 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

42 Chafariz dos 
Canos 

Arquitetónico 
Chafariz 
Moderno  

-- 
Decreto de 16-06-1910, DG, 

n.º 136, de 23-06-1910 

477663 / 4327161 

ZGP do imóvel a 
90 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

43 
Torres Vedras - 

Rua da 
Corredoura/Rua 

Cândido dos Reis 

Arqueológico 
Muralha 
Medieval 

477713 / 4327200 
a 80 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

44 
Castelo de Torres 
Vedras / Castelo e 
cerca urbana de 
Torres Vedras 

Arquitetónico 
Castelo 

Medieval / Moderno / 
Contemporâneo  

-- 
IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
Decreto n.º 41 191, DG, 1.ª 
série, n.º 162 de 18 Julho 

1957 

477404 / 4327320 

ZGP do imóvel a 
180 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+600 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

45 Ermida da Senhora 
do Ameal 

Arquitetónico 
Ermida 

Moderno (Século XVI) 
-- 

MN - Monumento Nacional 
Decreto de 16-06-1910, DG, 

1.ª série, n.º 136 de 23 
Junho 1910 / ZEP, Portaria 
n.º 715/77, DR, 1.ª série, n.º 
268 de 19 Novembro 1977 

477451 / 4327725 
a 130 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 64+900 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

46 
Reduto do Outeiro 
da Forca / Forte da 

Forca 

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

477734 / 4327815 
ZGP do imóvel a 

50 metros do 
traçado, 

aproximadamente 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
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Incluído na classificação das 
Linhas de Torres (Em vias 

de classificação) 

ao PK 65+000 Pouco significativo 

47 Capela e Forte de 
São Vicente 

Arquitetónico 
Forte e Capela 

Século XIX 
-- 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Decreto n.º 47 508, DG, 1.ª 
série, n.º 20 de 24 Janeiro 
1967 / ZEP, Portaria n.º 

715/77, DR, 1.ª série, n.º 268 
de 19 Novembro 1977 

477123 / 4327875 

ZEP do imóvel a 
10 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

entre o PK 
64+800 e o PK 

65-350 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude reduzida 
Pouco significativo 

CMP 350 

48 Estação ferroviária 
do Bombarral 

Arquitetónico 
Estação ferroviária 

Contemporâneo 
486762 / 4346205 

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 55+000 
Atualização do 

layout da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

49 Quinta da Granja 
Arquitetónico 

Quinta 
Contemporâneo 

486327 / 4347810 
a 80 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 89+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

CMP 338 

50 Campo de Batalha 
da Roliça 

Arqueológico 
Campo de Batalha 

Seculo XIX 
484633 / 4351944 

a 150 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 93+650 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

51 

Apeadeiro 
ferroviário e 
cruzeiro de 

caminho de São 
Mamede 

Arquitetónico 
Apeadeiro e cruzeiro 

Contemporâneo 
484583 / 4352451 

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 94+200 
Atualização do 

layout da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

52 
Solar dos Melos e 
Castro, respetiva 
ermida e terreno 
adstrito ao solar 

Arquitetónico 
Solar 

Moderno (Séc. XVI) 
-- 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Decreto n.º 8/83, DR, I Série, 
n.º 19, de 24-01-1983 

484553 / 4352829 
Área classificada 
a 0 metros e ZEP 
sob o traçado ao 

PK 94+600 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude elevada  
Significativo 

53 Capela de São 
Lourenço, 

Arquitetónico 
Capela 484529 / 4352835 ZGP do imóvel a 

115 metros do 
Negativo 
Indireto 
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SUB-TROÇO MIRA SINTRA –MELEÇAS/SAPATARIA 

incluindo todo o 
seu recheio 

Moderno (Séc. XVI) 
-- 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Decreto n.º 2/96, DR, I 
Série-B, n.º 56, de 6-03-

1996 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 94+600 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

54 
São Mamede ou 
Outeiro de São 

Mamede 

Arqueológico 
Povoado fortificado 

Calcolítico 
484278 / 4353329 

a 200 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 95+100 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

55 Calisias 

Arqueológico 
Vestígios de superfície 

Paleolítico Inferior, Moderno 

e Contemporâneo 

484994 / 4354417 
a 15 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 96+000 

Negativo 
Indireto 
Provável 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

56 Granja 
Arqueológico 
Casal Rústico  

Romano, Moderno e 
Contemporâneo 

484471 / 4354093 
a 250 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 95+900 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

57 Amoreiras II 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

484891 / 4354419 
a 5 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 96+300 

Negativo 
Indireto 
Provável 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

58 Amoreiras 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Moderno, Contemporâneo e 
Indeterminado (Pré-História) 

484749 / 4354587 
a 190 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 96+450 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

59 Arneiro II 
Arqueológico 

Povoado 
Neo-Calcolítico  

484968 / 4355183 
a 220 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 97+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

60 
Capela de São 

Brás / Capela de 
Santo António 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Século XVII)  
485423 / 4355211 

a 180 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 97+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

61 Fonte da Vila 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Moderno, Contemporâneo e 
Indeterminado (Pré-História) 

485718 / 4356050 
a 110 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 98+150 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 
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SUB-TROÇO MIRA SINTRA –MELEÇAS/SAPATARIA 

62 Arregaças II 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 

Indeterminado (Pré-História) 

485503 / 4356252 
a 160 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 98+250 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

63 Capela de Santa 
Ana do Pinhal 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Século XVIII) 
485905 / 4356329 

a 180 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 98+500 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

64 Pinhal II 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Neo-Calcolítico, Romano, 

Moderno, Contemporâneo e 

Indeterminado (Pré-História) 

485954 / 4356389 
a 195 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 98+450 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

65 Pinhal I 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

485914 / 4356566 
a 90 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 98+750 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

66 Moinho do Mocho 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 

Indeterminado (Pré-História) 

485699 / 4356950 
a 260 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 99+000 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

67 

Capela de Nossa 
Senhora do Carmo 

/ Ermida de São 
João do Mocharro 

e Necrópole 

Arquitetónico 
Capela 

Medieval 
-- 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Decreto nº 40 361, DG, 1.ª 
série, n.º 228 de 20 outubro 

1955 (Incluído na Zona 
Especial de Proteção do 

Castelo) 

485699 / 4356950 
a 195 metros do 

traçado, 
aproximadamente 

ao PK 99+450 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

68 
Castelo de Óbidos 
e todo o conjunto 

urbano da vila 
 

Arquitetónico 
Castelo e conjunto urbano 

Medieval / Moderno 
-- 

MN - Monumento Nacional 
Decreto n.º 38 147, DG, I 
Série, n.º 4, de 5-01-1951 

(conjuntamente com o 
Castelo de Óbidos, 

classificou todo o conjunto 
urbano da vila) 

Decreto de 16-06-1910, DG, 

486457 / 4357080 

ZEP sob o 
traçado entre o 
PK 98+550 e o 

PK 99+600 e PS 
Nova PK 99+718 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude elevada  
Significativo 
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SUB-TROÇO MIRA SINTRA –MELEÇAS/SAPATARIA 

n.º 136, de 23-06-1910 
(classificou o Castelo de 

Óbidos)  
ZEP 

Portaria de 20-08-1948, 
publicada no DG de 18-09-

1948 (com ZNA) 
Zona "non aedificandi" 

Portaria de 20-08-1948, 
publicada no DG de 18-09-

1948 
Abrangido em ZEP ou ZP e 

por outra classificação 
(Capela de São Martinho, 
Igreja de Santa Maria de 
Óbidos, Pelourinho de 

Óbidos, Túmulo de D. João 
de Noronha, o Moço, na 
Igreja de Santa Maria de 

Óbidos) 

69 Quinta de São 
José 

Arqueológico 
Poço  

Moderno / Contemporâneo 
CARQO321 

486848 / 4357542 
a 180 metros do 

traçado, 
aproximadamente 
ao PK 100+200 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

70 Casal do 
Zambujeiro II 

Arqueológico 
Casal Rústico 

Romano 
487705 / 4358576 

a 120 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 101+500 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

71 Terra Grande/ 
Bujardia 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Indeterminado (Pré-História) 
488220 /4359172 

a 150 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 102+300 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

72 Casal da Toiça 
Arqueológico 

Mancha de ocupação 
Paleolítico Inferior, Moderno 

e Contemporâneo 
487986 /4359253 

a 80 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 102+200 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

CMP 326 

73 Estação das 
Caldas da Rainha 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
487944 /4361905 

a 0 metros do 
traçado, 

aproximadamente 
ao PK 105+000 
Atualização do 

layout da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 
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72. Apresentar Carta de Património à escala 1: 25 000 com sinalização das ocorrências e respetivas áreas 
de dispersão, identificadas no corredor em estudo, e indicação dos impactes previstos 
(diretos/indiretos). 

 
Dada a pré-existência da infraestrutura objeto das intervenções/ações de modernização previstas em EIA, não se 
verifica a efetiva ocorrência de afetação direta sobre património arqueológico. 
 
Note-se que as intervenções de projeto mais significativas consistem na duplicação de via em dois troços (entre a 
Estação de Mira Sintra-Meleças – km 20+700 e a Estação de Pedra Furada – km 30+438, com cerca de 11km e 
entre a Estação da Malveira – km 38+070 e o Apeadeiro da Sapataria – km 44+300, com cerca de 7km) e a 
criação de uma variante ao traçado entre km 75+383 e o km 77+338, na zona do Outeiro. A intervenção que 
incide sobre todo o traçado consiste essencialmente na eletrificação da totalidade do troço Mira Sintra-Meleças – 
Caldas da Rainha, setor no qual se integram ambos os sítios arqueológicos nas proximidades da linha nos quais 
foi comprovada a existência de vestígios visíveis à superfície do solo: 55 – Calisias (a 15 metros do traçado, ao 
km 96+000) e 57 – Amoreiras II (a 5 metros do traçado ao km 96-300). 
 
Conforme salientado em EIA, a avaliação de impactes sobre os sítios arqueológicos localizados no território do 
atual concelho de Óbidos foi uma matéria de considerável complexidade. 
 
Salienta-se que ao longo da pesquisa documental se verificou uma considerável variação de informações 
relativas aos sítios arqueológicos identificados no projeto do Estudo de Âmbito Arqueológico do Concelho de 
Óbidos. A edição do referido documento de 2005-2008 apresenta um mapeamento de manchas de dispersão de 
vestígios (que se apresenta na Carta do Património, Desenho nº. LO.EP.PG.EIA.0016), cujos pontos centrais não 
correspondem às coordenadas retangulares (UTM WGS84) apresentadas nas fichas de sítio. A localização 
destes mesmos sítios, disponível na base de dados Endovélico, também é distinta das duas fontes anteriormente 
referidas. 
 
A revisão produzida em 2010 deste documento terá permitido renumerar as referidas manchas de dispersão, no 
quadro da revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho de Óbidos. Esta informação não foi facultada 
atempadamente pela autarquia para que possa constar no presente estudo. 
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Através de fotografia aérea e posteriormente de trabalho de campo, foi possível verificar que as manchas 
definidas para estes sítios não delimitam necessariamente áreas de dispersão/concentração de vestígios, mas 
especificamente o perímetro de lotes de terreno com boas condições de visibilidade do solo, sobretudo terrenos 
agrícolas, com ocupação frutícola, dentro dos quais (e conforme a descrição das condições de jazida e número 
de achados permitem inferir) foram identificados pontualmente achados arqueológicos. 
 
Em síntese e conforme atrás referido, apenas nos dois sítios – 55 (Calisias) e 57 (Amoreiras II) – a prospeção 
arqueológica realizada no âmbito do presente estudo permitiu constatar a efetiva presença de vestígios à 
superfície do solo nas imediações do traçado, embora a sua afetação indireta possa nem sequer ser significativa, 
dado que se prevê apenas a eletrificação da infraestrutura ferroviária já existente. 
 
73. Reformular o Desenho 17 relativo às Condições de Visibilidade do Solo, o qual deve sinalizar as 

ocorrências identificadas. 
 
Apresenta-se no Anexo 12 o Desenho 17 reformulado. 
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1.4. CAPÍTULO - SÍNTESE DE IMPACTES 
 
74. Apresentar Quadro-Resumo para cada uma das componentes do projeto (desvios ativos, Variante do 

Outeiro, restabelecimentos rodoviários, modificação de estações, reabilitação e desnivelamento dos 
túneis), com a síntese dos impactes previstos para cada um dos fatores ambientais avaliados e por 
cada fase considerada. 

 
Apresenta-se no Anexo 10 ao presente aditamento o quadro síntese de impactes com a indicação das 
componentes de projeto. 
 

1.5. RESUMO NÃO TÉCNICO 
 
75. Reformular o Resumo Não Técnico, considerando o seguinte: 

a) Referir que toda a documentação relativa ao ElA se encontra disponível no portal 
Participa e no site da APA em www.apambiente.pt. 

b) Corrigir o enquadramento do projeto para ponto 10, anexo II do DL n.º 151-B/2013 de 31 
de outubro. 

c) Apresentar cartografia com enquadramento do projeto a nível nacional, regional e local. 

d) Indicar os fluxos rodoviários previstos e o número previsível de camiões a utilizar. 

e) Identificar de forma mais adequada os impactes inerentes às diferentes fases do projeto 
e descrever com maior rigor as medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar; 
designadamente os impactes no uso do solo, e nos recetores sensíveis de ruido e das 
vibrações. 

f) Integrar os elementos adicionais ao ElA acima solicitados. 

g) Ter data atualizada. 

 
Apresenta-se em volume separado, o Resumo Não Técnico reformulado de acordo com as indicações do 
parecer. 

http://www.apambiente.pt/
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