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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) designa-se por projeto de 
Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra-Meleças – Caldas da Rainha, entre os km 
20+320 e 107+740, adiante designado por projeto de Modernização da Linha do Oeste.  

O projeto de Modernização da Linha do Oeste, que se encontra em fase de Estudo Prévio, destina-se à 

modernização e eletrificação da via férrea, no troço entre Mira Sintra-Meleças (km20+320) e Caldas da 

Rainha (km107+740), permitindo melhorar as condições de exploração e visando dotar este troço da 

Rede Ferroviária Nacional (RFN) dos padrões de qualidade, fiabilidade e segurança exigíveis. 

O troço em análise desenvolve-se numa extensão de cerca de 87km, tendo-se minimizado, sempre que 

possível, a ocupação de áreas que extravasem o Domínio Público Ferroviário (DPF).  

Em traços gerais, a modernização incidirá na eletrificação da totalidade do troço, na criação de dois 

desvios ativos (duplicação de via) em duas zonas distintas e na retificação de alguns troços e curvas 

de modo a melhorar a velocidade e os tempos de percurso.  

Haverá lugar à supressão de 26 Passagens de Nível (PN) que serão substituídas por 15 Passagens 

Desniveladas.  

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projeto é a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), sedeada em: Campus do 

Pragal - Praça da Portagem, 2809-013 ALMADA. 

A Infraestruturas de Portugal é uma empresa pública que resulta da fusão entre a Rede Ferroviária 

Nacional – REFER, E.P.E. (REFER, E.P.E.) e a EP - Estradas de Portugal, S.A. (EP, S.A.) através da 
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qual a REFER, E.P.E., incorpora, por fusão, a EP, S.A., e é transformada em sociedade anónima, 

passando a denominar-se Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)1. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA  

A IP, S.A. é a entidade licenciadora, por delegação de competências do Ministério do Planeamento e 

Infraestruturas, conforme Decreto-Lei nº 91/2015, de 29 de maio. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

1.4. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA é da responsabilidade do Consórcio GIBB/Quadrante/Prospetiva (CGQP), tendo sido 

elaborado, no período compreendido entre outubro de 2016 e maio de 2017, pela equipa técnica 

indicada no Quadro 1.4-1.  

Quadro 1.4-1 – Equipa técnica de elaboração do Estudo  

Técnico Formação Académica/Profissional Função 

Maria João Brito 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente; Pós-

Graduação em Sustentabilidade Ambiental, 
Negócios e Ambiente 

Coordenação Geral do Estudo 
Ordenamento do Território 

Sofia Diogo Mestrado por Bolonha em Engenharia do 
Ambiente 

Apoio à Coordenação do Estudo 
Clima, Qualidade do Ar e 

Resíduos 

José Pinharanda Licenciado em Engenharia de Minas 
Geologia, Geomorfologia e 

Geotecnia e Solos e Capacidade 
de Uso dos Solos 

Paulo Gameiro Licenciado em Engenharia Civil, ramo 
Hidráulica 

Recursos Hídricos Subterrâneos 
e Superficiais 

Rui Rufino Ornitólogo 
Sistemas Biológicos e 

Biodiversidade (Avifauna e 
coordenação geral) 

                                                           
1 Por simplicação é utilizada a sigla IP no EIA 
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Técnico Formação Académica/Profissional Função 

Susana Reis  Bióloga 
Sistemas Biológicos e 

Biodiversidade 
(Fauna terrestre) 

Sandra Mesquita  Licenciatura em Arquitetura Paisagista 
Sistemas Biológicos e 

Biodiversidade 
(Flora e Vegetação) 

Ana Isabel Salvador 
Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Ramo 

Científico-tecnológico; Especialista em 
Sistemas de Informação Geográfica 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes ao Uso do Solo 

Carla Fernandes Licenciada em História, variante de 
Arqueologia Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Cultural Cristóvão Pimentel 
Fonseca 

Licenciado em História, variante de 
Arqueologia 

Dalila Antunes Licenciada em Psicologia, Mestre em 
Psicologia Ambiental Socioeconomia 

Cláudia Rodrigues  Licenciada em Psicologia; Mestre em Recursos 
Humanos e Benefícios Sociais Socioeconomia 

Nélia Domingos Arquiteta Paisagista Uso do Solo e Paisagem 

Vitor Rosão Licenciado em Engenharia Física Ruído e Vibrações 

Gilberto Nunes Operador de CAD e de SIG Cartografia: Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) 

José Simião Operador de CAD Cartografia: CAD 

 

 

1.5. ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), que estabelece o regime 

jurídico do procedimento de AIA, define, ao abrigo do ponto n.º 3 do seu Anexo II, que os projetos de 

infraestruturas de construção de vias férreas se encontram sujeitos a procedimento de AIA, quando 

incluem o seguinte para o caso geral: 

• Novas linhas em via única ou o aumento de número de vias seja superior a 5km; 

modernização de vias, quando a via extravase o domínio ferroviário preexistente. 
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O projeto de Modernização da Linha do Oeste enquadra-se em RJAIA em resultado da extensão dos 

desvios ativos previstos ser superior a 5km e extravasarem o DPF atual. 

 

1.6. ANTECEDENTES DO EIA 

Não existem antecedentes relativamente a procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

referente ao projeto de Modernização da Linha do Oeste. 

Importa referir que a Linha do Oeste, com cerca de 130 anos, não tem sofrido renovações significativas 

e, por conseguinte, nunca foi sujeita a procedimento de AIA. 

 

1.7. ÂMBITO E METODOLOGIA DO EIA 
 

1.7.1. ESTRUTURA E ÂMBITO DO ESTUDO 

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a legislação aplicável em matéria de 

procedimento de AIA, a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por 

projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos ambientais, e 

ainda os “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”, disponíveis no sítio da Agência Portuguesa 

do Ambiente. 

O presente EIA é constituído pelo atual volume (Volume 0 – Tomo 04) que constitui o Relatório Síntese, 

o qual é estruturado nos seguintes capítulos: 

• No Capítulo 1 – Introdução, procede-se à identificação do projeto e da fase em que se 

encontra, do proponente, da entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, 

enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA, responsabilidade pela elaboração do 

EIA, indicação do período da sua elaboração, referência aos antecedentes em termos de 

procedimento de AIA, e é descrita a metodologia geral adotada para a elaboração do EIA e 

apresentada a respetiva estrutura; 
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• No Capítulo 2 – Justificação e Antecedentes do Projeto, é efetuada a descrição dos objetivos e 

da necessidade do projeto e os antecedentes de desenvolvimento do projeto, incluindo 

identificação de eventuais alternativas ao projeto; 

• No Capítulo 3 – Descrição Geral do Projeto, é descrita a localização e a conceção geral do 

projeto, salientam-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações no 

ambiente; 

• No Capítulo 4 – Caracterização da Situação Ambiental de Referência, descreve-se o estado 

atual do ambiente da área em estudo antes da implementação do projeto, analisando as 

componentes ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas pela construção e 

exploração do mesmo, de acordo com o âmbito estabelecido; 

• No Capítulo 5 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projeto, descreve-se um cenário 

previsível da evolução da situação atual na ausência do projeto; 

• No Capítulo 6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se 

os principais impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção e 

exploração do projeto; procede-se também à identificação e análise dos impactes no ambiente 

que resultam dos impactes incrementais do projeto quando adicionados a outros projetos 

existentes ou previsíveis num futuro razoável, independentemente de quem os promove; 

• No Capítulo 7 – Medidas de Minimização, identifica-se um conjunto de medidas que permitem 

prevenir e minimizar os impactes negativos do projeto e são propostas medidas 

compensatórias; 

• No Capítulo 8 – Síntese de Impactes, apresenta-se sob forma de matriz uma síntese dos 

impactes identificados ao longo do Estudo; 

• No Capítulo 9 – Planos de Monitorização e Planos de Gestão Ambiental, são identificados 

eventuais planos de monitorização ambiental para o projeto em análise, nomeadamente nas 

componentes onde o acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do 

projeto e/ou para clarificar a eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas; são 

também propostos planos de gestão ambiental que visam sistematizar e operacionalizar a 
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implementação de medidas de minimização, medidas de potenciação, procedimentos e boas 

práticas ambientais de obra e que permitam a sua monitorização nas respetivas fases de 

projeto – construção e exploração; 

• No Capítulo 10 – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, identificam-se as principais lacunas 

de informação que surgiram no decorrer do EIA; 

• No Capítulo 11 – Conclusões e Recomendações, resumem-se as principais conclusões do 

estudo efetuado; 

• No Capítulo 12 – Bibliografia, onde se apresentam as referências bibliográficas utilizadas. 

Complementarmente ao presente Relatório Síntese, o Volume 0 – Tomo 04 contempla também os 

Anexos e Peças Desenhadas, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o 

complemento dos aspetos descritos no presente Relatório Síntese. 

Faz ainda parte integrante do EIA o Resumo Não Técnico (RNT), cuja estrutura e conteúdo obedecem 

aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” (APA, 2008). 

 

1.7.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DA ANÁLISE 

O principal objetivo do EIA do Projeto de Modernização da Linha do Oeste é a identificação, 

caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da execução do projeto, no sentido de 

concretizar medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes negativos significativos detetados, 

por forma a obter o seu melhor enquadramento ambiental. 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes fatores ambientais dependeu das 

características gerais do projeto, da sensibilidade da área onde se vai localizar e, acima de tudo, da 

sua área de influência. Desta forma, tendo em atenção quer as características do projeto, quer a sua 

área de influência, foram considerados os fatores ambientais seguidamente listados, tendo sido dada 

especial atenção à “Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais”, “Recursos Hídricos”, “Usos do 

Solo”, “Ordenamento do Território e Condicionantes”, “Socioeconomia” e “Património Arquitetónico e 

Arqueológico”: 
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• Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais – análise da geomorfologia local, 

nomeadamente através da potencial interferência do projeto com elementos geológicos de 

interesse particular; identificação de áreas de concessões mineiras.  

• Recursos Hídricos – identificação das principais linhas de água; identificação da existência de 

nascentes, captações subterrâneas, zonas inundáveis e de risco de inundação. 

• Uso do Solo – identificação das classes de ocupação do solo e suas interferências; análise  

direcionada para a identificação de potenciais alterações ao nível dos usos. 

•  Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna) e Biodiversidade– identificação de áreas de especial 

interesse (habitats) e sua delimitação cartográfica; análise de eventuais conflitos potenciais 

nos vertebrados voadores com recurso à informação disponível e, em caso de dúvida ou de 

informação insuficiente, garantia da existência de planos de monitorização adequados em fase 

de pós avaliação; análise da área de estudo nomeadamente quanto à ocupação atual do solo. 

• Paisagem - áreas de visualização do projeto a partir das imediações com apresentação 

cartográfica das mesmas; alterações morfológicas e paisagísticas provocadas pelo projeto. 

• Ruido e Vibrações – análise do critério de incomodidade e critério de exposição máxima, 

assim como análise das velocidades de vibração, junto dos potenciais recetores sensíveis 

existentes na envolvente do projeto. 

• Património – caracterização dos elementos de interesse patrimonial baseada em pesquisa 

bibliográfica e respetiva representação cartográfica, complementada com ocorrências 

detetadas na prospeção sistemática da área do projeto. 

• Socioeconomia – enquadramento socioeconómico do projeto; análise de aspetos diretamente 

associados à aceitação do projeto e benefícios para a população. 

• Ordenamento do Território – enquadramento do projeto nos instrumentos de gestão territorial 

em vigor e avaliação da sua compatibilidade com os mesmos, bem como conflitos com 

eventuais servidões ou restrições de utilidade pública existentes; apresentação da cartografia 

de sobreposição do projeto nas plantas de ordenamento e condicionantes dos Planos 
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Diretores Municipais (PDM) abrangidos; apresentação cartográfica de eventuais limitações ou 

impedimentos ao nível das condicionantes ao uso do solo, resultantes dos contatos efetuados 

com as várias entidades, e que possam que alguma forma possam interferir com o 

desenvolvimento do projeto. 

• Outros fatores ambientais – caracterização simplificada e proposta de medidas de 

minimização ajustadas ao projeto. 

 

1.7.3. METODOLOGIA GERAL 

A definição da metodologia teve em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por projetos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos 

ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de forma 

detalhada no capítulo específico de cada um deles, sendo que em termos gerais a metodologia foi a 

seguinte: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de estudo, 

necessários à definição do estado atual: 

a) Análise da bibliografia temática disponível; 

b) Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo, na escala 1/25 000 ou outras 

escalas disponíveis; 

c) Análise dos PDM dos concelhos abrangidos (Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha); 

d) Contactos com entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de natureza pública ou 

privada (informação disponível no Anexo I.1 – Entidades Contactadas); 

e) Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas 

envolvidos no EIA, com expressão mais significativa para os domínios da Ecologia (Flora e 

Vegetação, Fauna e Habitats), Património, Uso do Solo, Paisagem e Socioeconomia; 
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f) Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica; 

g) Reuniões com entidades, tais como DGEG, DGADR, ANACOM e Câmaras Municipais.  

2. Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de análise 

relevantes no caso em estudo, nomeadamente Geologia, Uso do solo, Ordenamento do 

Território, Condicionantes ao Uso do Solo e Património; 

3. Identificação das ações associadas ao projeto suscetíveis de causar impactes e identificação dos 

respetivos potenciais impactes ambientais, determinados pela construção e exploração do 

projeto; 

4. Avaliação dos impactes resultantes da implementação do projeto, utilizando uma metodologia 

assente em critérios que permitem a respetiva graduação em pouco significativos, significativos 

ou muito significativos, positivos ou negativos. Utilização de matrizes síntese de impactes, que 

permitem dar uma noção clara dos efeitos positivos e negativos globais do projeto; 

5. Para os impactes expectáveis são propostas, sempre que possível, medidas de minimização e 

compensação dos impactes negativos determinados pelo projeto, tendo-se complementado essa 

informação com planos de monitorização ambiental. Estes elementos foram preparados com 

base na experiência adquirida com projetos semelhantes. 

Na Figura 1.7-1 apresenta-se uma síntese da metodologia desenvolvida neste estudo. 
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Figura 1.7-1– Síntese da metodologia desenvolvida no EIA do projeto de Modernização da Linha do Oeste. 

 

1.7.4. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DAS ESCALAS DE TRABALHO 

No âmbito do presente EIA, foi definida a área de estudo do projeto, tendo em consideração as suas 

características, e o local onde se insere. A caracterização do ambiente atual foi assim efetuada ao 

longo de todo o troço ferroviário, num corredor de 200m para cada lado do eixo da via, designado por 

corredor em estudo. 

Refira-se, no entanto, que sempre que foi considerado relevante para os objetivos do estudo, a área de 

estudo foi alargada, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas áreas temáticas 

analisadas, enquadrando-se nestas características a análise efetuada no âmbito da Paisagem (3km) e 

da Qualidade do Ar e da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas (2km). Considerou-se ainda 

a análise enquadrada no contexto regional de forma a permitir uma caracterização dos recursos em 

presença, da respetiva importância e significado da sua afetação potencial. Esta análise aplica-se a 
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áreas temáticas como a “Geologia e Geomorfologia”, “Socioeconomia”, “Património” e “Ambiente 

Sonoro”. 

No âmbito dos contextos funcionais definidos, resultaram diversas unidades espaciais de análise e as 

respetivas escalas de trabalho. Para o enquadramento regional e administrativo do projeto, a base 

cartográfica adotada correspondeu à escala 1/250 000 e, na análise da maioria dos domínios do 

estudo, optou-se pela escala 1/25 000, considerando-se, esta última, a mais adequada para efeitos de 

apresentação da cartografia temática do EIA. Para além destas ferramentas, salienta-se, ainda, o 

recurso a imagens digitais complementadas pelo reconhecimento pormenorizado de campo efetuado 

pela equipa técnica. 

A noção de tempo foi tratada na base dos horizontes temporais marcados por acontecimentos 

concretos que individualizam períodos com características funcionais específicas, nomeadamente as 

fases de construção e de exploração, que coincidem com horizontes de curto e médio/longo prazo. A 

fase de desativação, cuja análise se baseia num horizonte temporal de longo prazo, não foi 

considerada no âmbito do projeto em análise, uma vez que não se encontra prevista a desativação da 

Linha do Oeste. 

 

1.7.5. ENTIDADES CONTACTADAS 

O contacto com as diversas entidades representa uma fase crucial no levantamento de informação 

atualizada, no entanto, a resposta aos contactos efetuados nem sempre se enquadra nos prazos de 

elaboração dos estudos, não obstante os diversos esforços desenvolvidos para a obtenção da 

informação.  

A correspondência trocada com as diversas entidades contactadas foi sempre articulada entre a equipa 

do EIA e a equipa de Projeto, por forma a serem identificados, atempadamente, os condicionalismos 

existentes à execução do projeto.   

No âmbito do presente Estudo efetuou-se a consulta às entidades seguidamente listadas, constando do 

Anexo I.1 um quadro resumo com a informação solicitada e recebida, assim como os ofícios de 

consulta e respetivas respostas. 
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• Aeroportos de Portugal (ANA); 

• Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

• Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); 

• BE WATER – Águas de Mafra; 

• Câmara Municipal de Sintra; 

• Câmara Municipal de Mafra; 

• Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço; 

• Câmara Municipal de Torres Vedras; 

• Câmara Municipal do Cadaval; 

• Câmara Municipal do Bombarral; 

• Câmara Municipal de Óbidos; 

• Câmara Municipal de Caldas de Rainha; 

• Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR 

LVT); 

• Comunidade Intermunicipal do Oeste; 

• Comboios de Portugal (CP); 

• Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

• Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); 

• Direção-Geral das Actividades Económicas (DGAE); 

• Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

• Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE); 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT); 

• EDP Distribuição; 

• EPAL, SA; 

• Galp Energia/Lisboagás; 

• Infraestruturas de Portugal (IP); 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

• Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas I.P. (IFAP), 
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• Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); 

• Lusitânia Gás; 

• Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea; 

• MEDWAY (CP Carga); 

• MEO; 

• NOS; 

• NOWO (ex – Cabovisão); 

• Polícia de Segurança Pública - Departamento de Armas e Explosivos; 

• Portugal Telecom (PT); 

• Rede Elétrica Nacional (REN); 

• Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna; 

• TAKARGO; 

• Turismo de Portugal; 

• Vodafone Portugal – Comunicações. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

 

2.1. ENQUADRAMENTO NAS POLITICAS EUROPEIAS E NACIONAIS 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 61-A/2015 de 20 de agosto de 2015 estabelece um quadro de 

orientações para o setor dos transportes e um conjunto de intervenções prioritárias, com destaque para 

os investimentos na infraestrutura ferroviária, assente em critérios de sustentabilidade, com vista à 

criação de valor para as empresas e para a economia Portuguesa, prosseguindo os princípios de 

programação do Acordo de Parceria 2014-2020. 

O PETI 3+ assenta em três objetivos estratégicos para o horizonte 2014 -2020: 

• Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação de 

emprego; 

• Assegurar a competitividade do sector dos transportes e a sua sustentabilidade financeira para 

os contribuintes portugueses; 

• Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas 

e bens em todo o país e a sustentabilidade ambiental. 

O Plano de Investimentos da Rede Ferroviária Nacional (RFN) para o período 2014-2020 pretende 

consolidar as prioridades de intervenção, estabelecidas pela Estratégia RFN 2014-2050, 

desenvolvendo as intervenções apresentadas como prioritárias no PETI3+ que inclui, entre outras: 

• A construção de novos troços de ligações ferroviárias; 

• A modernização das infraestruturas existentes, designadamente através da eletrificação e da 

instalação de sistemas de sinalização elétrica e telecomunicações; 

• A eliminação de vários constrangimentos na infraestrutura, visando a otimização da 

infraestrutura, aumentando a sua eficiência e a qualidade do serviço prestado. 
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• Uma quota modal equilibrada e uma rede de transportes e infraestruturas eficiente, com 

redução das emissões de CO2 e de poluentes atmosféricos por passageiro e por unidade de 

carga transportada, baseada numa redução do consumo de combustíveis fósseis minimizando 

a dependência energética externa do país e a fatura energética nacional; 

• Uma rede ferroviária pertencente à RTE -T totalmente eletrificada a 25.000V, com sinalização 

ERTMS, com capacidade para circulação de comboios de mercadorias de 750 m e 1.400 ton e 

em bitola europeia; 

• Uma oferta de serviços públicos de transporte de passageiros a nível local, regional e nacional 

que promova a migração do transporte individual para o transporte público, com qualidade, 

níveis de oferta e de serviço adequadas à satisfação das necessidades das populações. 

Em resultado da concretização dos investimentos previstos no PETI3+ a RFN apresentará a seguinte 

evolução: 

Quadro 2.1-1– Evolução prevista na RFN 

 
 

Este Plano inclui ainda um conjunto de investimentos que, não constituindo um upgrade tecnológico 

para a infraestrutura ferroviária, são essenciais para assegurar adequadas condições de fiabilidade e 
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de segurança da RFN, designadamente ações de reabilitação da infraestrutura e supressão de 

passagens de nível. 

Constituem prioridades de intervenção para os projetos de investimento a concretizar no horizonte 

2014-2020, as seguintes: 

A) Promoção da competitividade e eficiência da economia e do sistema de transportes: 

1) Projetos que contribuam para o aumento da eficiência, através: 

i) Da resolução dos principais constrangimentos da rede, em especial no que concerne aos 

corredores principais do PNPOT e corredores internacionais da RTE-T; 

ii) Do aumento da sustentabilidade operacional do sistema de transportes por via da redução 

dos custos de operação e manutenção e/ou maximização do grau de cobertura dos custos 

de operação e manutenção. 

2) Projetos que contribuam para o aumento da competitividade da economia, através da 

captação e aumento do potencial de tráfego de mercadorias e de passageiros 

B) Fomento da intermodalidade entre modos e redes de transportes: 

1) Projetos de ligação aos principais polos de tráfego: 

i) De mercadorias, designadamente portos, plataformas logísticas/terminais multimodais e 

parques/unidades industriais; 

ii) De passageiros, designadamente aeroportos e portos de cruzeiro, núcleos urbanos 

densos, interfaces e equipamentos públicos/serviços/indústria. 

C) Enquadramento na política de transportes: 

1) Projetos inseridos nas políticas públicas de transporte de âmbito nacional, designadamente no 

PET, nos grandes corredores de transporte previstos no PNPOT ou noutros instrumentos de 

planeamento territorial, designadamente o PRN. 

2) Projetos inseridos nas políticas de transporte de âmbito europeu, designadamente, projetos 

que se integrem no desenvolvimento da rede principal e da rede global da RTE-T;  

D) Sustentabilidade financeira e disponibilidade de fontes de financiamento: 
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1) Projetos que apresentem um elevado grau de sustentabilidade financeira e comportabilidade 

para o Estado e para os quais seja possível a mobilização de fontes de financiamento privado 

e comunitário: 

E) Nível de maturidade: 

1) Projetos cujo nível de maturidade permita, com uma razoável margem de segurança, 

assegurar a sua execução durante no horizonte 2020: 

i) Projetos já iniciados ou projetos para os quais já exista pedido de informação prévia ou 

outros estudos técnicos, ambientais e de execução que revelem a maturidade dos 

mesmos; 

ii) Projetos cujo prazo de execução não exceda o período de elegibilidade do programa de 

financiamento comunitário PORTUGAL2020, extensível a 2022. 

F) Coesão social e territorial: 

1) Projetos que contribuam para o aumento da coesão social e territorial, designadamente: 

i) Projetos estruturantes para o desenvolvimento de regiões do interior do país; 

ii) Projetos que permitam a ligação de nós e eixos da rede principal a zonas que disponham 

de menor cobertura da rede de transportes. 
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Em concreto, o PETI3+ estabelece 6 eixos de desenvolvimento 

prioritários para o horizonte 2014-2020, coincidentes com os 

corredores principais do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 

58/2007, de 4 de setembro e da RTE-T, nos quais se integram os 

projetos de investimento a concretizar: 

• Corredor da fachada atlântica; 

• Corredor internacional norte; 

• Corredor internacional sul; 

• Corredor do Algarve; 

• Corredor do interior; 

• Transportes público de passageiros. 

 
Figura 2.1-1 - Corredores de desenvolvimento 

Estes 6 eixos de desenvolvimento representam um importante contributo para a inserção de Portugal 

na RTE-T, em especial no que concerne a intervenções relacionadas com os principais 

constrangimentos da RTE-T em território nacional. 

O corredor da fachada atlântica, onde se insere o projeto em estudo, consiste na consolidação de um 

corredor vertical atlântico integrado multimodal que reúne vários modos de transporte em articulação 

entre si. O corredor da fachada atlântica liga a Galiza, o arco metropolitano do Porto, o sistema 

metropolitano do centro litoral, o arco metropolitano de Lisboa ao arco metropolitano do Algarve, 

incluindo os principais portos, aeroportos e plataformas logísticas do continente: 

• Desenvolvimento dos portos integrantes da RTE-T principal de Leixões, Lisboa e Sines e Via 

Navegável do Douro. 
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• Desenvolvimento dos portos integrantes da RTE-T global 

de Aveiro e Setúbal e porto da Figueira da Foz; 

• Consolidação do corredor ferroviário da RTE-T principal e 

global Vigo – Porto – Lisboa - Setúbal – Sines e Caldas 

da Rainha – Lisboa; 

• Desenvolvimento dos aeroportos do Porto e Lisboa. 

 

Figura 2.1-2 -  Corredores de desenvolvimento 

O projeto de modernização/eletrificação da Linha do Oeste + Ramal de Alfarelos - (Meleças / Louriçal, 

Ramal de Alfarelos, Ramal Secil, Ramal do Ramalhal - Valouro) foi identificado no PETI3+ como projeto 

prioritário a desenvolver e a investir, pelos constrangimentos existentes relativos a:  

• Bitola, sinalização e sistemas de alimentação heterogéneos, …; 

• Ausência de eletrificação;  

• Falta de ligação eficiente dos principais portos e centros logísticos à Europa; 

• Falta de ligação eficiente aos portos, plataformas logísticas e polos industriais; 

• Falta de interface com rodovias e aeroportos. 

O Projeto de Modernização da Linha do Oeste, conforme identificado no PETI 3+, compreende a 

modernização/eletrificação da Linha do Oeste, desde Meleças ao Louriçal, incluindo o ramal de 

Alfarelos, o ramal Secil e o ramal do Ramalhal – Valouro. 

O projeto compreende intervenções (incluindo eletrificação) em todo o troço, nos sistemas de 

sinalização e de telecomunicações até à Figueira da Foz e a criação de desvios ativos e de pontos de 

cruzamento na linha do Oeste e no ramal de Alfarelos de forma a assegurar a circulação de comboios 
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de mercadorias de 750 metros. Compreende ainda a eletrificação dos ramais privados da Secil (Pataias 

e Martingança) e do Ramalhal – Valouro. 

O projeto de modernização da Linha do Oeste potenciará o reforço da competitividade do setor 

ferroviário ao nível metropolitano e regional, através da melhoria das condições de mobilidade de 

mercadorias e pessoas ao longo da região do Oeste e do aumento da sua integração na RFN por via 

de melhores ligações ao restante território nacional e a Espanha, aos portos de Lisboa e Figueira da 

Foz, às principais indústrias e à região da Grande Lisboa. 

Em termos de intermodalidade, o projeto destaca-se pelos seguintes aspetos: 

• Ao nível do transporte de mercadorias, potencia a melhoria de ligações consideradas 

insuficientes aos portos de Lisboa e Figueira da Foz e às principais indústrias localizadas 

ao longo deste eixo ferroviário. 

• Ao nível do transporte de passageiros, potencia a melhoria de ligações consideradas 

insuficientes a núcleos urbanos densos, interfaces e equipamentos públicos, serviços e 

industria localizados ao longo deste eixo ferroviário. 

Este projeto constituirá uma alternativa à linha do Norte que, através da substituição da tração térmica 

pela tração elétrica e o aumento da capacidade da infraestrutura, permitirão o aumento de velocidades 

comerciais. 

Em 2016, o Governo aprovou o Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020 - Ferrovia 2020 que 

se funda no Plano PETI3+. As intervenções de modernização da ferrovia em Portugal contemplam 

mais de 1200km de rede, incluindo as ligações a Espanha e à Europa, através dos corredores 

internacionais norte (Aveiro-Salamanca) e sul (Sines-Lisboa-Madrid). Os investimentos programados, 

que alavancam a utilização dos fundos europeus, preveem ainda o início da instalação do sistema 

europeu de gestão de tráfego ferroviário (ERTMS/ETCS), o aumento da capacidade da rede, 

possibilitando a circulação de comboios até aos 750m, reforçando a competitividade deste meio de 

transporte. A execução do Plano Ferrovia 2020 garantirá, de forma integrada e complementar, o 

aumento da mobilidade ferroviária de pessoas e bens através de: 

i) aumento da capacidade da rede, quer em carga, quer em número de comboios; 
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ii) redução dos custos de transporte;  

iii) redução dos tempos e trajeto; e 

iv)  melhoria das condições de segurança e fiabilidade, designadamente através de intervenções 

complementares na disponibilidade de material circulante.  

As intervenções terão impacto na mobilidade de passageiros, promovendo as ligações entre os 

principais eixos de mobilidade, mas também entre o litoral e o interior. Este programa de investimento 

terá um forte impacto na competitividade do transporte de mercadorias, através do desenvolvimento 

das ligações internacionais, nomeadamente com a ligação do País ao mercado ibérico. 

 

2.2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO OESTE  

O troço Mira Sintra – Meleças / Caldas da Rainha, em análise, constitui parte integrante do Projeto de 

Modernização da Linha do Oeste, inserido no PETI3+, conforme já referido anteriormente. 

Na figura que se segue apresenta-se a inserção do troço Mira Sintra – Meleças / Caldas da Rainha no 

troço global da linha do Oeste. 
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Figura 2.2-1 – Inserção do Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha na Linha do Oeste 

As intervenções neste troço em análise, em complemento com a empreitada de “Conceção 

Construção, Fornecimento/ Montagem e Manutenção de Sistemas de Controlo – Comando e 

Troço Mira Sintra / Meleças 
– Caldas da Rainha 
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Sinalização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra-Meleças – Caldas da Rainha têm como principal 

objetivo a implementação de um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e 

de exploração, e potenciando o crescimento da quota de mercado do modo ferroviário. 

Os trabalhos a desenvolver no âmbito destes empreendimentos têm como principais objetivos 

específicos: 

• Permitir ajustes nos horários para ir ao encontro às necessidades atuais dos clientes; 

• Tornar os tempos de percurso mais competitivos; 

• Atualizar o material circulante em termos de características técnicas, permitindo a redução dos 

tempos de percurso e o aumento dos níveis de conforto; 

• Reforçar as condições de segurança da circulação ferroviária; 

• Diminuir os custos imputados à exploração; 

• Melhorar e harmonizar as condições de exploração; 

• Otimizar a capacidade utilizável; 

• Reduzir as emissões de CO2 e os níveis de ruído; 

• Reduzir os custos energéticos. 

 
Pelo anteriormente exposto, conclui-se que o troço em estudo, fazendo parte do projeto de 

Modernização da Linha do Oeste, potenciará o reforço da competitividade do setor ferroviário ao nível 

metropolitano e regional, através da melhoria das condições de mobilidade de mercadorias e pessoas 

ao longo da região do Oeste, contribuindo também para o aumento da sua integração na RFN por via 

de melhores ligações à região da Grande Lisboa.  

Este projeto contribuirá ainda, através da modernização das infraestruturas existentes, nomeadamente 

em termos de eletrificação e instalação de sistemas de sinalização elétrica e telecomunicações, para a 

melhoria do atual sistema de exploração através do aumento das velocidades comerciais, do aumento 

de capacidade da infraestrutura e das condições de segurança, indo ao encontro do preconizado no 

PETI 3+ e, mais recentemente, no Plano de Investimentos Ferrovia 2020.  
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2.3. ANTECEDENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O desenvolvimento do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental foi precedido de uma 

Avaliação Ambiental Prévia, na qual foi efetuada uma identificação preliminar dos impactes do projeto 

tendo em consideração o levantamento inicialmente efetuado das principais condicionantes ao uso do 

solo existentes na área em estudo.  

 

Em face do levantamento e da análise efetuada foi possível estabelecer uma hierarquia dos fatores 

ambientais, em função da sua relevância para os estudos ambientais a desenvolver em fase posterior. 

Foram assim considerados como muito relevantes os fatores ambientais Socioeconomia e 

Ordenamento do Território e como relevantes os fatores Património Arquitetónico e Arqueológico, 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade, Recursos Hídricos e Geologia e Geomorfologia. 

 

O Estudo Prévio foi também antecedido de uma Nota Técnica de Fixação de Traçados onde foram 

estudadas as soluções julgadas adequadas, tendo em conta todos os condicionalismos existentes e de 

forma a obter a melhor solução técnico-económica para a modernização e eletrificação da linha de 

acordo com os objetivos da IP. 

Este estudo foi bastante condicionado pelas características do traçado existente e pela ocupação da 

zona envolvente ao atual canal ferroviário, pelo que foram analisadas soluções pontuais propostas para 

a modernização do traçado que foram objeto de decisão pela IP, dadas as suas características 

específicas e implicações ao nível da exploração e do investimento associado. 

As principais condicionantes encontradas consistem em edificações existentes na envolvente da linha 

ferroviária, sendo este aspeto mais relevante nas zonas de duplicação, na necessidade de 

compatibilizar o traçado com as Passagens Superiores e Inferiores existentes, com a minimia 

interferência e a necessidade de conferir ao traçado velocidades de exploração que melhorem 

significativamente a situação existente, com a menor afetação possível. 

 

Deste modo, o Estudo Prévio foi desenvolvido com o conhecimento das principais condicionantes ao 

uso do solo presentes e a necessidade de cingir as intervenções de projeto a um corredor previamente 
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existente correspondente aos limites do Domínio Público Ferroviário. Não obstante, existem soluções 

de projeto que não foi possivel encaixar totalmente nesse limite, nomeadamente na zona dos dois 

desvios ativos e de variantes ao traçado, no entanto, a afetação é a mínima possível. 

 

Foi com estas bases de trabalho que a equipa de projeto e de ambiente, em simultâneo com as 

intenções e orientações da IP, procederam ao desenvolvimento de um projeto que conjuga a melhor 

opção técnica com as condicionantes existentes, minimizando as afetações e expropriações. 

 

 
2.4. ENQUADRAMENTO DO PROJETO E CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES E EM VIGOR 
 

2.4.1. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
No quadro legislativo, a política de ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial, 

concretizado através de IGT, sendo o respetivo regime jurídico (RJIGT) regulamentado pelo Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 

Este sistema organiza-se num quadro de interação coordenada nos âmbitos seguidamente 

esquematizados: 

 

 

 
 

Âmbito Municipal • Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 
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Previamente ao desenvolvimento da caracterização da situação atual foram identificados os IGT 

eficazes na área de estudo e dos quais foram extraídos apenas os que se consideraram como mais-

valia face aos objetivos definidos, nomeadamente os que possam conflituar com o projeto. Enquadram-

se nestas características os seguintes instrumentos: 

 

Figura 2.4-1 – IGT abrangidos pelo projeto 

A nível nacional, o projeto da Modernização da Linha do Oeste enquadra-se na estratégia definida pelo 

PNPOT, e também nos objetivos específicos do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

2014-2020 (PETI3+).  

Em termos regionais, o projeto enquadra-se no PROT (nomeadamente no PROT AML e PROT OVT) e 

no PROF (PROF LVT e PROF Oeste).  

Ao nível intermunicipal não se verifica a existência de instrumentos de gestão do território que 

abranjam dois ou mais dos municípios em estudo, territorialmente contíguos. 
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Ao nível municipal, o projeto é abrangido pelos Planos Diretores Municipais de Sintra, Mafra, Sobral de 

Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha. Destacam-se ainda a 

este nível alguns planos de pormenor (PP) e de urbanização (PU) abrangidos pelo corredor em estudo.  

No quadro que se segue resumem-se os IGT em vigor para a área em estudo, identificando os 

respetivos diplomas que os aprovam. 

Quadro 2.4-1 – IGT em vigor para a área em estudo 

Âmbito IGT Publicação 

Nacional 

PNPOT 
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-
A/2007, de 23 de novembro 

PNA Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro 

PGRH (RH5) 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 
setembro e retificada pela Declaração de retificação n.º 22-
B/2016, de 18 novembro 

PGRI (RH5) 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 
setembro e retificada pela Declaração de retificação n.º 22-
A/2016, de 18 novembro 

PNR 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, e alterado pela Lei n.º 
98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de 
agosto.  
 

Ferrovia 2020 Resolução de Conselho de Ministros n.º 61-A/2015 de 20 de 
agosto de 2015 

Regional 

PROT AML 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, 8 de abril, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2006, de 19 
outubro 

PROT OVT 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 agosto, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 
outubro 

PROF Oeste Decreto regulamentar n.º 14/2006, de 17 de outubro 

Municipal 

Plano Diretor Municipal de 
Sintra 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/99, de 16 de 
setembro, alterado e republicado pelo Aviso n.º 407/2016, de 14 
de janeiro 
Medidas preventivas para o concelho de Sintra no âmbito do 
processo de revisão do Plano Diretor Municipal - Aviso n.º 
2088/2016, de 19 de fevereiro. 

Plano Diretor Municipal de 
Mafra Aviso n.º 6614/2015, de 15 de junho 

Plano Diretor Municipal de 
Sobral de Monte Agraço 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/96, de 27 de agosto 
e alterado por adaptação pelo Aviso n.º10517/2010, de 26 de 
maio. 

Plano Diretor Municipal de 
Torres Vedras 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 144/2007, de 26 de 
setembro, 2ª retificação pelo Edital n.º 157/2011, de 10 de 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
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Âmbito IGT Publicação 

fevereiro, 1ª alteração pelo Aviso n.º 927/2014, de 22 de janeiro 
e 1ª correção material pela Declaração n.º 149/2014, de 12 de 
agosto. 

Plano Diretor Municipal do 
Cadaval 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 170/95, de 13 de 
dezembro e alterado por adaptação pelo Aviso n.º 15376/2010, 
de 3 de agosto 

Plano Diretor Municipal do 
Bombarral 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/97, de 21 de janeiro 
com a 5ª alteração pelo Aviso n.º 14901/2015, de 21 de 
dezembro. 

Plano Diretor Municipal de 
Óbidos 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 187/96, de 28 de 
novembro, 3ª alteração pelo Aviso n.º 7804/2013, de 17 de junho 
e 1ª correção material pela Declaração n.º 142/2015, de 26 de 
junho. 

Plano Diretor Municipal das 
Caldas da Rainha 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 101/2002, de 18 de 
junho e 4ª alteração pelo Aviso n.º 3162/2015, de 25 de março. 

Plano de Urbanização da 
Serra da Carregueira (Sintra) Aviso n.º 12900/2015, de 4 de novembro 

Plano de Pormenor do 
Choupal e Áreas Envolventes 
(Torres Vedras) 

Edital n.º 382/2009, de 21 de Abril 

Plano de Urbanização da 
Cidade de Torres Vedras Aviso n.º 9455/2015, de 24 de agosto 

Revisão do Plano de 
Pormenor de Reabilitação do 
Centro Histórico de Torres 
Vedras 

Edital n.º 313/2010, de 6 de abril 

 

Uma análise mais pormenorizada quanto a este ponto é efetuada no fator ambiental “Ordenamento do 

Território e Condicionantes”, do presente Relatório Síntese.  

 

2.4.2. CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 
 

Tomando como referência as condicionantes apresentadas nos extratos originais das Plantas de 

Condicionantes dos PDM Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, 

Óbidos e Caldas da Rainha, bem como nos elementos disponibilizados pelas entidades consultadas, 

foram identificadas no corredor em estudo as condicionantes ao uso do solo constantes do Quadro 

2.4-2. 
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Quadro 2.4-2 – Condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo 

NATUREZA SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

RECURSOS 
NATURAIS 

Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico (DPH)  
Albufeiras de Águas Públicas 
Áreas Inundáveis  
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público 
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Privado 
Captações de Água Superficial 

Recursos 
geológicos 

Águas Minerais Naturais 
Depósitos e Massas Minerais 
Pedreiras  

Recursos Agrícolas 
e Florestais 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
Aproveitamentos Hidroagrícolas  
Projetos Agrícolas e Florestais 
Árvores com Estatuto de Proteção 
Regime Florestal 
Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 
Áreas de Risco de Incêndio 

RECURSOS ECOLÓGICOS Reserva Ecológica Nacional (REN) 
PATRIMÓNIO Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 

INFRAESTRUTURAS 

Abastecimento de Água 
Drenagem e tratamento de águas residuais 
Gasodutos 
Rede Elétrica 
Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional 
Estradas e Caminhos Municipais 
Rede Ferroviária 
Servidões Aeronáuticas 
Servidões Radioelétricas 
Vértices Geodésicos 

OUTRAS CONDICIONANTES Planos de Urbanização e de Pormenor 

 

Uma análise mais pormenorizada quanto a este ponto é efetuada no fator ambiental “Ordenamento do 

Território e Condicionantes”, do presente Relatório Síntese. 
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3. DESCRIÇÃO DE PROJETO 
 

 
3.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto objeto de estudo atravessa, de sul para norte, os concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de 

Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, no distrito de Lisboa, e os concelhos de Bombarral, Óbidos e 

Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.  

Em termos regionais, estes concelhos integram as NUTS III Área Metropolitana de Lisboa e NUTS III 

Oeste e as NUTS II Área Metropolitana de Lisboa e NUTS II Centro, respetivamente.  

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto.  

No Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0001 apresenta-se a implantação do projeto, os respetivos elementos 

que o constituem e os limites administrativos, à escala 1/25 000. 
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Figura 3.1-1–  Enquadramento Administrativo do projeto em estudo 
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No quadro que se segue apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, 

nomeadamente, NUTS, concelhos e freguesias abrangidas. 

Quadro 3.1-1 - Enquadramento administrativo do projeto 

NUTS II NUTS III CONCELHO FREGUESIA 

Área 
Metropolitana 

de Lisboa 

Área 
Metropolitana 

de Lisboa 

Sintra 

Rio de Mouro 
Algueirão-Mem Martins 
União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra 
União de Freguesias de Cacém e São Marcos 
União de Freguesias de Queluz e Belas 
União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero 
Pinheiro e Montelavar 

Mafra 

União de Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 
União de Freguesias de Malveira e São Miguel de 
Alcainça 
União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo 
Estêvão das Galés 
Milharado 
União de Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila 
Franca do Rosário 

Centro Oeste 

Torres Vedras 

Ramalhal 
União de Freguesias de Dois Portos e Runa 
União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e 
Matacães 
União de Freguesias de Campelos e Outeiro da 
Cabeça 

Sobral de Monte 
Agraço 

Sapataria 
Santo Quintino 
Sobral de Monte Agraço 

Cadaval União de Freguesias de Cadaval e Pêro Moniz 

Bombarral 
União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo 
Carvalhal 
Roliça 

Óbidos 
União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 
Gaeiras 

Caldas da Rainha 

União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do 
Bouro 
União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório 
União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto 
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3.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, consideram-se como áreas 

sensíveis, as seguintes: 

• “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 

selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

• Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro”.  

O corredor em estudo não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da Rede 

Natura 2000 (vd. Figura 3.2-1). No entanto, apresenta-se seguidamente a distância às áreas de 

reconhecido interesse conservacionista mais próximas do corredor em estudo: 

• Sítio de Importância Comunitária Sintra-Cascais (PTCON0008), a cerca de 5km a SW; 

•  Parque Natural Sintra-Cascais, a cerca de 5km a SW; 

•  Sítio de Importância Comunitária Serra de Montejunto (PTCON0048), a cerca de 6 km a E; 

•  Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, a cerca de 5km a E; 

•  Sítio de Importância Comunitária Peniche/Santa Cruz (PTCON0056), a cerca de 9km a O; 

•  Sítio de Importância Comunitária Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), a cerca de 14km 

a NE; 

•  Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a cerca de 15km a NE; 

•  Sítio de Importância Comunitária Estuário do Tejo (PTCON0009), a cerca de 18km a SE; 

•  Reserva Natural do Estuário do Tejo, a cerca de 18km a SE; 

•  Zona de Proteção Especial Estuário do Tejo (PTZPE0010), a cerca de 18km a SE; 

•  Monumento Natural de Carenque, a cerca de 5km a S; 

• Paul da Tornada, a cerca de 950m a N. 
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Figura 3.2-1 – Enquadramento do projeto nas áreas classificadas 
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De referir ainda que o corredor em estudo se encontra próximo dos anteriores Sítios Classificados 

Campo de Lapiás da Granja dos Serrões (a cerca de 500m) e de Negrais (a cerca de 1,5km), no 

entanto os sítios em referência não têm atualmente qualquer regime ou estatuto legal de proteção, nem 

está em curso qualquer processo para a classificação e integração na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas (ver correspondência recebida do ICNF, Anexo I.1 – Entidades Consultadas)  

No que respeita a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, foram identificadas diversas ocorrências 

patrimoniais classificadas, ou em vias de classificação, cujas áreas de proteção abrangem o corredor 

em estudo: 

MN - MONUMENTO NACIONAL 

• Ocorrência n.º 1 - Aqueduto das Águas  

• Ocorrência n.º 40 - Aqueduto de Torres Vedras / Aqueduto da Fonte dos Canos; 

• Ocorrência n.º 41 - Igreja Paroquial de Torres Vedras / Igreja de São Pedro e São Tiago; 

• Ocorrência n.º 45 - Ermida da Senhora do Ameal; 

• Ocorrência n.º 68 - Castelo de Óbidos e todo o conjunto urbano da vila  

MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

• Ocorrência n.º 37 - Estância Termal dos Cucos e respetivo parque. 

IIP - IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

• Ocorrência n.º 22 - Edifício onde está instalado o Asilo de Inválidos; 

• Ocorrência n.º 44 - Castelo de Torres Vedras / Castelo e cerca urbana de Torres Vedras; 

• Ocorrência n.º 47 - Capela e Forte de São Vicente; 

• Ocorrência n.º 52 - Solar dos Melos e Castro, respetiva ermida e terreno adstrito ao solar; 

• Ocorrência n.º 53 - Capela de São Lourenço, incluindo todo o seu recheio; 

• Ocorrência n.º 67 - Capela de Nossa Senhora do Carmo / Ermida de São João do Mocharro e 

Necrópole. 

IMÓVEIS EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Ocorrência n.º 12 - Forte da Feira; 

• Ocorrência n.º 46 - Reduto do Outeiro da Forca / Forte da Forca - Incluído na classificação das 

Linhas de Torres (Em vias de classificação). 
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Para estas ocorrências foram delimitados perímetros de proteção conforme se apresenta no Desenho 

LO.EP.PG.EIA.0016 – Carta de Património. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES  

A Linha do Oeste desenvolve-se ao longo de 196,947km entre Agualva-Cacém (km17+343 – Linha de 

Sintra) e a Figueira da Foz (km215+185). Trata-se de uma linha em via única não eletrificada que inclui 

um total de 23 estações e 28 apeadeiros. 

A intervenção que suscita o presente estudo incide entre a estação de Mira Sintra – Meleças 

(km20+230) e Caldas da Rainha (km107+740) – numa extensão aproximada de 87,5km, que 

compreende atualmente um total de 11 estações, 12 apeadeiros, 4 túneis, 12 pontes, 4 pontões, 2 

viadutos, 24 passagens superiores rodoviárias, 2 passagens superiores pedonais, 17 passagens 

inferiores rodoviárias, 50 passagens de nível, das quais 8 são passagens de nível pedonais e 42 

passagens de nível rodoviárias e cerca de 300 passagens hidráulicas. 

Em termos gerais, as principais intervenções a realizar no projeto de Modernização da Linha do Oeste 

são: 

• Eletrificação de todo o troço; 

• Construção de dois desvios ativos materializados por duplicação da via em dois troços que 

permitirão o aumento da capacidade da linha existente; 

• Retificações de traçado com o objetivo de regularizar a velocidade de circulação (ver Quadro 

3.3-1); 

• Encerramento de 26 Passagens de Nível a substituir por 15 desnivelamentos.   

A intervenção prevista foi projetada de forma a limitar a área de ocupação do projeto ao Domínio 

Público Ferroviário, evitando a interferência com estruturas já existentes, no entanto, face à 

insuficiência de largura transversal do canal ferroviário nos locais dos desvios ativos e variantes, será 

necessário intervir fora desse limite. 
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Ao longo do traçado a intervencionar estão assim previstas retificações em algumas das curvas 

existentes, destacando-se uma que se materializa numa variante ao traçado existente, designada como 

Variante do Outeiro, entre o km75+383 e o km77+338. 

O quadro seguinte sintetiza os locais onde estão previstas as principais alterações ao nível da via 

férrea. 

Quadro 3.3-1 – Principais intervenções na via 

Intervenção Km Inicio Km Fim Observações 

Desvio Ativo 1 - Via Dupla nova 20+700 30+438 Duplicação 

Desvio Ativo 2 - Via Dupla nova 38+070 44+300 Duplicação 
Ripagem de curva em via simples 

nova   
72+300 72+845 Plataforma ferroviária nova 

Variante em trecho de via simples 
nova  

75+383 77+338 Variante do Outeiro 

Ripagem de curva em via simples 
nova 

78+490 78+845 Plataforma ferroviária nova 

Ripagem de curva em via simples 
nova  

80+450 81+600 Plataforma ferroviária nova 

Ripagem de curva em via simples 
nova  

84+990 85+550 Plataforma ferroviária nova 

Ripagem de curva em via simples 
nova  

86+175 86+500 Plataforma ferroviária nova 

Ripagem de curva em via simples 
nova  

88+500 89+000 Plataforma ferroviária nova 

Ripagem de curva em via simples 
nova  

91+750 94+950 Plataforma ferroviária nova 

 

No trecho existente entre os desvios ativos (entre os km30+438 e 38+070), a intervenção resume-se 

apenas à eletrificação da via férrea. 

A duplicação da via nestes dois trechos irá permitir, em termos de exploração, uma maior capacidade 

para mais do que duplicar a oferta atual em termos do número de circulações diárias entre lisboa e 

Torres Vedras. O Estudo de Procura (vd. Anexo VIII.3) aponta para uma circulação futura de 48 

composições diárias, nos dois sentidos (em contraponto com as 21 circulações atuais), no entanto, 

haverá capacidade para aumentar essa oferta entre Lisboa e Torres Vedras, pela possibilidade de 

cruzamento de composições, caso a procura o justifique.  
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No trecho entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, a retificação de curvas, a criação de uma variante 

ao traçado (variante do Outeiro) e, por último, a construção de uma nova linha na estação de S. 

Mamede irão permitir aumentar ligeiramente a capacidade existente, pela possibilidade de cruzamento 

de composições em S. Mamede, e aumentar a velocidade de circulação reduzindo significativamente 

os tempos de percurso. 

No futuro, o projeto irá permitir a ligação ferroviária entre Torres Vedras e Lisboa em 50 minutos, e 

entre Caldas da Rainha e Lisboa em 90 minutos, resultando numa redução do tempo de percurso de 

cerca de 40 minutos. 

O projeto contempla intervenções nas Estações e Apeadeiros presentes no troço, num total de 11 

Estações (Sabugo, Pedra Furada, Mafra, Malveira, Pero Negro, Dois Portos, Torres Vedras, Ramalhal, 

Outeiro, Bombarral e Caldas da Rainha) e 10 Apeadeiros (Telhal, Jerumelo, Sapataria, Zibreira, 

Feliteira, Runa, Paúl, São Mamede, Dagorda e Óbidos). 

As principais intervenções serão ao nível da altura dos cais de passageiros, de modo a adequar as 

acessibilidades dos cais às novas composições. Está também prevista a requalificação em termos de 

abrigos e colocação de mobiliário urbano (bancos, painéis informativos/horários e mapas de rede) em 

função da necessidade de cada estação ou apeadeiro e serão efetuadas todas as adaptações 

necessárias a pessoas de mobilidade reduzida. 

 As estações e apeadeiros serão ainda dotados de sinalização, melhorando as condições de segurança 

dos atravessamentos da via, designados de ATV. 

Os apeadeiros de Alcainça–Moinhos e de Camarão serão encerrados, uma vez que atualmente já não 

existe serviço comercial nos mesmos, e o apeadeiro de S. Mamede passará a considerar-se estação, 

por via da construção de uma via secundária, permitindo o cruzamento de composições.  

No que respeita às passagens de nível, por constituírem pontos de potencial conflito e/ou perigosidade 

do sistema de exploração ferroviária, o projeto prevê o desnivelamento daquelas que, por razões de 

segurança se consideram prioritárias. 

Em função do disposto no Decreto-lei n.º 568/99, de 23 de dezembro que aprova o Regulamento das 

Passagens de Nível (PN), as principais alterações a prever no troço em estudo são as seguintes: 
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• Supressão de todas as PN que se encontram nas zonas de duplicação da via (Desvio Ativo 1 

e Desvio Ativo 2) e de retificação de curvas, de acordo com o apresentado no Quadro 3.3-1; 

• Nos trechos de via simples, uma vez que a velocidade máxima não ultrapassa os 140km/h, 

proceder-se-á à supressão de algumas PN e à automatização de todas as PN que serão 

mantidas em funcionamento.  

• Serão suprimidas 26 PN que serão substituídas por 15 desnivelamentos; 

• Serão mantidas 24 PN, garantindo condições adequadas de segurança. 

As PN existentes e as soluções de desnivelamento consideradas são apresentadas no capítulo 3.3.4. 

 

3.3.2. TRAÇADO DE VIA 
3.3.2.1. Critérios adotados no traçado de via 

A proposta de traçado resulta da otimização do traçado atual da Linha do Oeste considerando a 

retificação de algumas curvas, quer pelo aumento do raio circular, quer pelo aumento do 

desenvolvimento das curvas de transição, diminuindo, sempre que possível, os parâmetros de via para 

valores abaixo dos limites recomendados. 

As correções de traçado e dos layout das estações consideraram a proposta de eletrificação da Linha e 

a sua compatibilização com as estruturas e infraestruturas existentes, bem como as envolventes do 

Domínio Público Ferroviário, com a melhoria e harmonização das condições de exploração e 

uniformização das velocidades previstas na tabela de velocidades máximas, tendo sempre em vista a 

otimização do investimento a executar. 

O estudo foi efetuado para uma velocidade máxima de referência de 140km/h, considerando comboios 

convencionais, tendo como objetivo obter patamares de velocidade com a maior homogeneização 

possível. 

As velocidades atuais e previstas no projeto são, de uma forma geral, as que se apresentam no quadro 

seguinte. As velocidades de projeto têm por base o cumprimento de todos os parâmetros de segurança 
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e conforto, compatíveis com os atuais padrões de qualidade e segurança que se pretendem 

implementar no Sistema Ferroviário Nacional. 

Quadro 3.3-2 – Velocidades máximas atuais e previstas 

Localização km i km f 
Atual Projeto 

v (km/h) v (km/h) 

Meleças/Sabugo 20+271 25+712 45-100 90-120 
Pedra Furada/ Mafra 25+712 32+593 90-120 90-120 

Mafra/Malveira 32+593 38+916 80-90 80-90 
Malveira/Sapataria 38+916 43+005 90-100 100-110 

Sapataria/Pero 
Negro 43+005 47+967 90 90-100 

Pero Negro/Dois 
Portos 47+967 54+821 80-100 90-100 

Dois Portos/Torres 
Vedras 54+821 63+677 80-100 100-110 

Torres 
Vedras/Ramalhal 63+677 70+890 80-110 100-120 

Ramalhal 70+890 71+535 80 120 
- 71+535 72+174 65 120 

Ramalhal/Outeiro 72+174 77+925 100-110 100-140 
Outeiro/Bombarral 77+925 86+780 80-120 100-140 

Bombarral/S. 
Mamede 86+780 91+407 80-120 100-140 

S. Mamede/ Caldas 
da Rainha 91+407 105+012 80-120 100-140 

 

3.3.2.2. Características do traçado 
 

No Anexo VIII.1 é apresentada a cartografia referente aos traçados em planta e perfil longitudinal bem 

como os perfis transversais tipo. 

A intervenção em termos de traçado desenvolve-se em quatro zonas com características distintas, 

designadamente: 

• Desvio Ativo 1 - entre a saída da Estação Mira Sintra – Meleças ao km20+700 e o km30+438 

na Estação da Pedra Furada: troço de duplicação de via; 
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• Entre a saída da Estação de Pedra Furada ao km30+438 e a Estação da Malveira 

(km38+070): troço de via única; 

• Desvio Ativo 2 - entre a saída da Estação da Malveira ao km38+070 e o km44+300: troço de 

duplicação de via; 

• Entre o km44+300 e a Estação de Caldas da Rainha ao km107+740: troço de via única. 

Nos dois troços de duplicação de via (Desvio Ativo 1 e Desvio Ativo 2) pretende-se que a nova via 

tenha um desenvolvimento o mais paralelo possível ao da via atual, permitindo assim simplificar o 

faseamento da fase de construção. A escolha do lado em que a segunda via vai ser implantada teve 

também em conta todas as condicionantes da envolvente, nomeadamente, edificações, caminhos, 

taludes e obras de arte existentes. 

No estudo de traçado foram tidos em conta, sempre que possível, os atuais limites do Domínio Público 

Ferroviário, procurando minimizar as expropriações. No entanto, constatou-se que na zona dos dois 

desvios ativos não é possível proceder à duplicação da totalidade dos dois troços dentro dos limites do 

Domínio Público Ferroviário. 

 

3.3.2.3. Traçado em planta  

Conforme já referido anteriormente, o traçado em planta foi estudado tendo por base uma velocidade 

máxima de 140km/h para comboios convencionais. Sempre que possível confinou-se as intervenções 

ao DPF, não entanto, quando tal não foi possível, evitou-se a interferência com estruturas já existentes. 

Minimizou-se a ripagem do traçado na zona das Passagens Superiores, construídas recentemente, 

tendo por base os elementos de projeto das referidas obras, fornecidos pela IP. 

Considerou-se, sempre que possível, parâmetros de traçado dentro do limite normal, só recorrendo a 

limites excecionais, em casos em que se teria de proceder a ripagens de via, que iriam interferir com 

estruturas existentes e/ou provocar impactes nas zonas envolventes ao atual canal ferroviário. 

O projeto objeto de avaliação tem previsto como principais alterações as seguidamente apresentadas: 
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MIRA SINTRA / MELEÇAS – PEDRA FURADA (DESVIO ATIVO 1) 

O presente troço tem início ao km20+320 desenvolvendo-se até ao km30+438. Para este troço 

preconizou-se um entre-eixo de 4,30m.  

Como já foi referido anteriormente, tentou-se manter a via existente na sua posição original ao longo do 

máximo desenvolvimento possível e efetuar a duplicação para o lado mais conveniente em cada zona, 

pois esta situação favorece o faseamento construtivo e o custo da obra. 

Apresentam-se de seguida as principais características deste troço: 

Quadro 3.3-3 – Principais características do troço Mira Sintra/Meleças – Pedra Furada 

MIRA SINTRA / MELEÇAS – PEDRA FURADA (DESVIO ATIVO 1) 

Saída de Meleças - 
Curva 33 

• Início no final da Estação Mira Sintra / Meleças, ao km20+700, logo após o último S 
de saída da estação. 

• Permite a circulação de comboios convencionais a 90km/h. 
• Devido às condicionantes provocadas pelas edificações envolventes, a duplicação 

proposta inicia-se do lado esquerdo, ao longo da curva existente, sendo necessário 
efetuar uma ripagem para o intradorso. 

• Face a insuficiência de largura transversal do canal ferroviário, optou-se por 
concentrar a interferência com habitações, anexos e quintais do lado esquerdo, 
devido ao menor número de afetações previstas. 

• Será necessário expropriar dois anexos de uma casa, um barracão e um jardim nas 
imediações de uma piscina. Existe ainda a necessidade de reposicionar o muro 
existente. 

 
Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C33 – C34 • Alinhamento reto coincidente com a via existente. 
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• Uma vez que a duplicação da linha será efectuada para o lado direito da via existente, 
haverá uma aproximação à estrada EN250-1, pelo que será necessário reposicionar o 
muro existente. 

Curvas 34 e 35 

• Na curva 34 a duplicação será para o lado direito, a via existente terá uma ripagem 
para o seu intradorso, e a circulação de comboios convencionais será de 90km/h. 

• A curva 35 é uma curva esquerda, permitindo a circulação de comboios 
convencionais a 100km/h. 

 

 
Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C35 – C36 • Este alinhamento reto está coincidente com a via existente e a duplicação será para o 
lado direito. 

Curvas 36, 37 e 38 

• Na curva 36 a duplicação será para o lado direito e a via existente manter-se-á na 
mesma posição até ao final do desenvolvimento circular, atingindo uma velocidade de 
100km/h. 

• A curva 37 terá uma pequena ripagem para o seu intradorso, permitindo uma 
velocidade de 100km/h. 

• A curva 38 será uma variante à linha existente, com velocidade de 120 km/h e uma 
ripagem para o lado esquerdo da via existente. 

• A duplicação nesta zona, para melhoria das características geométricas será sempre 
à esquerda da via existente, e provocará a necessidade de alargamento do aterro 
existente, em zona aluvionar.  
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C38 – C39 • alinhamento reto coincidente com a via existente e a duplicação será para o lado 
esquerdo. 

Curva 39 

• Esta curva direita terá a sua duplicação para o lado esquerdo, com uma ligeira 
ripagem para o seu intradorso.  

• Esta ripagem foi estudada para não interferir com os muros das casas existentes do 
lado direito antes da PN ao km 24+989. 

• Conseguiu-se aumentar a velocidade de 100km/h para 120km/h. 

 
Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C39 – 
C39a 

• Este alinhamento reto terá uma alteração de rumo em relação à via existente para 
poder ligar à curva 39 e fazer a transição da duplicação de via do lado esquerdo para 
o lado direito. 

Curva 39a 
• curva esquerda que fará a ligação do alinhamento reto anterior com o alinhamento 

reto da Estação do Sabugo, encontrando-se sobre a via existente e com a duplicação 
do lado direito.  

• Esta curva permite a circulação de comboios convencionais a 120km/h. 
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C39 a – 
C40 

• alinhamento reto com início na Estação do Sabugo e a duplicação para o lado direito. 
• Existem várias PNs neste troço, bem como algumas PHs.  
• A necessidade de manutenção das cotas altimétricas existentes, poderá levar à 

necessidade de tratamento das fundações do alargamento do pequeno aterro a 
executar. 

Curvas 40 e 41 

• Estas duas curvas são compostas, sendo a 40 uma curva esquerda e a 41 uma curva 
direita. 

• Está previsto a construção de um muro de suporte do lado VA (vias ascsendente) 
para reposionamento da estrada existente. No lado da VD (via descendente) será 
construido um muro de suporte de modo a que a duplicação da linha não interfira com 
o caminho existente. 
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C41 – C42 
• alinhamento reto que liga a curva 41 à curva 42, que se encontram à entrada e saida 

da estação da Pedra Furada, respetivamente. 

 

PEDRA FURADA – MALVEIRA (VIA ÚNICA) 

Este troço tem início à saída da Estação de Pedra Furada, ao km30+438, e termina na Estação da 

Malveira, ao km38+367. 

Genericamente todo o troço fica coincidente com o traçado existente, tendo sido apenas ajustadas as 

escalas de algumas curvas com o objetivo de otimizar os parâmetros dinâmicos de via, nomeadamente 

ao nível do conforto dos passageiros. Mantêm-se as velocidades atuais em todo o troço, que são de 

90km/h. Na entrada da Estação de Mafra a velocidade é de 80km/h, valor que se terá de manter devido 

às características geométricas da via. 

MALVEIRA – SUL DO TÚNEL DA SAPATARIA AO KM 44+300 (DESVIO ATIVO 2) 

O presente desvio ativo tem início na Estação da Malveira ao km38+367 e o seu final ao km44+300, 

com um entre-eixo de 4,30m. 

Como já foi referido anteriormente, tentou-se manter a via existente na sua posição original no máximo 

desenvolvimento possível e efetuar a duplicação para o lado mais conveniente em cada zona, pois esta 

situação favorece o faseamento construtivo e o custo da obra. 

Apresenta-se de seguida as principais características do traçado. 
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Quadro 3.3-4 – Principais características do troço Malveira – Sul do Túnel da Sapataria 

MALVEIRA – SUL DO TÚNEL DA SAPATARIA AO KM 44+300 (DESVIO ATIVO 2) 

Curva 59 

• Esta curva de saída da Estação da Malveira é esquerda e permite a circulação de 
comboios convencionais a 80km/h. 

• A PS  da N8 não tem gabarit vertical para a eletrificação e a possibilidade de 
rebaixamento de via não é viável, já que, implicaria o rebaixamento da Estação da 
Malveira, dada a sua proximidade, e a Norte uma grande extensão de rebaixamento 
de via em zona de grandes pendentes longitudinais, entre 1,6% e 1.8% até ao km 39. 

 
Fotografia ao km38+896, vista Norte/Sul (PS da Malveira) 

Alinhamento C59 – C60 
• Alinhamento reto que é coincidente com a via existente e a duplicação será para o 

lado direito.  
• Neste encontra-se localizado o S de saída da Estação da Malveira constituído por 

dois AMVs. 

Curva 60 
• Curva direita onde a velocidade foi aumentada de 100km/h para 110km/h. 
• A duplicação continua para a direita, mantendo-se a VA exactamente sobre a via 

existente.  

Alinhamento C60 – C61 • Alinhamento reto coincidente com a via existente e a duplicação será para o lado 
direito. 

Curva 61 
• Curva esquerda onde a velocidade foi aumentada de 100km/h para 110km/h. 
• A VA ficará exactamente sobre a via existente e a duplicação continua para a direita, 

já que a PI da A21 tem um tabuleiro para via dupla construído de forma a duplicar 
para este lado. 

Alinhamento C61 – C62 • Alinhamento reto coincidente com a via existente e a duplicação será para o lado 
direito. 

Curva 62 e 63 
• Estas duas curvas são compostas sendo a 62 uma curva esquerda e curva 63 é uma 

curva direita.  
• Em ambas as curvas, aumentou-se a velocidade de 100km/h para 110km/h. 
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C63 – C64 • Alinhamento reto coincidente com a via existente e a duplicação será para o lado 
direito. 

Curva 64 

• Para esta curva esquerda consegue-se o aumento de velocidade de 90km/h para 
100km/h. 

• Prevê-se a construção de um muro de suporte para a direita da linha a duplicar de 
modo a não interferir com um caminho existente. 

 
Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C64 – C65 • Alinhamento reto coincidente com a via existente e a duplicação será para o lado 
direito. 

Curva 65 
• Curva direita onde a velocidade foi aumentada de 90km/h para 100km/h.  
• A duplicação prevista é para o lado direito, tendo a VA uma pequena ripagem para o 

seu intradorso, não tendo intervenção no talude de escavação do lado esquerdo.  
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Alinhamento C65 – C66 

• Alinhamento reto coincidente com a via existente e é onde terminará a duplicação de 
via ao km 44+300 com um AMV. 

• Existem fortes limitações geométricas para a sua implantação, face ao curto 
desenvolvimento reto, e também porque a curva seguinte é a do Túnel de Sapataria 
que não poderá sofrer alterações significativas. 

 

SUL DO TÚNEL DA SAPATARIA AO KM 44+300 – CALDAS DA RAINHA (VIA ÚNICA) 

Este troço tem início no AMV onde termina o Desvio Ativo 2 ao km44+300 e termina após a Estação de 

Caldas da Rainha ao km107+740. 

Optou-se neste troço por manter a via genericamente coincidente com o traçado existente, tendo sido 

alteradas as escalas de algumas curvas para optimizar os parâmetros dinâmicos de via, 

nomeadamente ao nível do conforto dos passageiros.  

Quadro 3.3-5 – Principais características do troço Sul do Túnel da Sapataria – Caldas da Rainha 

SUL DO TÚNEL DA SAPATARIA AO KM 44+300 – CALDAS DA RAINHA (VIA ÚNICA) 

Curva 107 • Curva direita que permite a circulação de comboios convencionais a 120km/h. Esta 
curva tem uma ripagem para a direita da via existente. 
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Imagem retirada do Anexo VIII.1_LO.EP.IPV.VIA.0001_0169 

Curva 109, 111 
(Variante do Outeiro) 

• Estas duas curvas são compostas e formam uma variante ao traçado existente. A 
curva 109 é uma curva esquerda e a curva 111 é uma curva direita. 

• Ambas as curvas permitem a circulação de comboios convencionais a 140km/h.  
 

 

 
 

 

3.3.2.4. Traçado em perfil longitudinal  

O perfil longitudinal é muito condicionado pela orografia e pela ocupação do corredor, pelo que 

genericamente se considera necessário a manutenção do perfil existente, com alterações pontuais 

pouco significativas. 

Para que a eletrificação da via seja possivel é necessário proceder-se aos rebaixamentos de via, em 

duas obras de arte (km89+218, km98+589) e nos túneis da Sapataria, Boiaca, Cabaço e Certã . 

Os desenhos de planta e perfil encontram-se no Anexo VIII.1 e o Perfil transversal tipo no Anexo VIII.2 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 3-22 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 

 

 

3.3.3. LAYOUT DAS NOVAS ESTAÇÕES E APEADEIROS 

Considerações e conceções gerais 

As principais intervenções a realizar em cada uma das Estações e dos Apeadeiros tem por objetivo 

dotá-los de condições mínimas necessárias ao modelo de exploração do Troço Mira Sintra/Meleças – 

Caldas da Rainha, nomeadamente, ao nível de qualidade, acessibilidade e segurança dos passageiros. 

Em termos ferroviários, o que distingue uma estação de um apeadeiro é o facto da primeira permitir o 

cruzamento de composições, através da colocação  de AMV com ligação entre  diferentes linhas. Os 

apeadeiros localizam-se em plena via e não permitem o cruzamento de composições.   

A definição dos layouts das Estações e dos Apeadeiros que se apresenta resulta de um trabalho 

conjunto entre a equipa projetista e a IP, considerando quer a eletrificação quer a duplicação da via.  

Em consequência das alterações de layout, em algumas estações e apeadeiros, vão construir-se 

plataformas novas, estando também prevista uma uniformização das dimensões das mesmas, 

nomeadamente, ao nível do comprimento útil e da altura da plataforma. 

Na definição geométrica dos layouts das estações consideraram-se todas as indicações da IP em 

termos de ocupação possível das zonas envolventes, a localização ideal das novas plataformas de 

passageiros, tendo em atenção as geometrias dos novos AMV, as distâncias mínimas para a sua 

localização e os comprimentos úteis das linhas, compatibilizando-se, dentro do possível, as indicações 

fornecidas pela Sinalização e Catenária. 

De forma geral garante-se a acessibilidade a todos os passageiros, nomeadamente a pessoas com 

mobilidade condicionada, de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 163/2006 e no Regulamento da 

União Europeia n.º 1300/2014 e melhora-se a segurança através da aplicação de faixas de segurança 

em relevo e da instalação de guardas de proteção sempre que for justificável. 

Em termos de conceção geral tem-se os seguintes pressupostos: 

• Alteamento dos cais de passageiros para 0,90m em todas as estações e apeadeiros até à 

Estação de Torres Vedras inclusive, e 0,685m nas restantes estações e apeadeiros até à 
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Estação de Caldas da Rainha 0,685m, relativamente à plataforma de rolamento. Todas as 

plataformas que têm cota superior mantêm a cota existente.  

• O alteamento das plataformas nas zonas em frente aos Edifícios de Passageiros ou outro 

edificado com acessos diretos às mesmas é sempre uma solução que, para além de 

dispendiosa, apresenta dificuldades arquitetónicas e de acessibilidade. Assim, as intervenções 

de alteamento são por isso e sempre que possível realizadas em zonas laterais aos edifícios. 

• Garante-se a extensão útil de 150m de comprimento nas plataformas ao adicionar os troços de 

plataforma que são alteados aos troços a construir, o que permite garantir a sua funcionalidade 

para um volume de tráfego maior ao existente atualmente. 

• A largura mínima das plataformas alteadas é, sempre que possível, 3,00m, no entanto, nas 

situações em que é viável adotar a largura de 4.00m opta-se por esse valor para a largura das 

plataformas. 

• Instalação de abrigos de passageiros considerando proteções laterais. 

• É garantida a acessibilidade às plataformas através de rampas desde o exterior das 

Estações/Apeadeiros até às plataformas, devidamente adaptadas a pessoas com mobilidade 

reduzida ou condicionada (DL n.º 163/2006 e Regulamento U.E. nº. 1300/2014). 

• Em casos específicos em que, para além da extensão das plataformas alteadas, se mantêm 

troços de plataforma não alteados garante-se a transição entre ambas por rampas. 

• Instalação de faixas de segurança, faixas de encaminhamento e faixas de cautela em 

plataformas com 80,0m ou mais, incluindo as plataformas em que não é necessário proceder ao 

seu alteamento. 

• Nos casos em que o acesso ao exterior da estação é feito atualmente apenas pelo interior do 

Edifício de Passageiros, é garantido um acesso alternativo pelo exterior do edifício, devidamente 

adaptado a pessoas com mobilidade condicionada. 
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• Os atravessamentos de nível entre plataformas são assegurados com pavimento em borracha 

tipo "Strail". 

• Colocação de sinalética de encaminhamento em plataformas e acessos de acordo com 

normativo em vigor. 

• Instalação de mobiliário urbano (papeleiras, bancos e painéis informativos/horários, mapas da 

rede) e equipamentos (máquinas de venda automática de bilhetes, validadores, câmaras de 

televigilância remota, quadros de partidas e chegadas de comboio (apenas em Estações), 

painéis publicitários-Mupis, informação horária/relógios e informação sonora/altifalantes. 

• Remodelação/substituição integral dos quadros elétricos existentes, de modo a permitirem 

albergar não só os novos circuitos de iluminação rearmáveis, mas também os 

contactos/equipamentos para supervisão técnica, espaço de reserva para montagem de 

aparelhagem de proteção para eventuais futuras passagens superiores de peões com 

elevadores, etc. 

• Instalação, beneficiação ou remodelação integral de iluminação nas plataformas, nos acessos à 

Estação/Apeadeiros, nos abrigos e nas coberturas dos Edifícios de Passageiros. 

• Instalação de caminhos de cabos (tubagem enterrada e caixas de visita), considerando a pré-

instalação de sistemas de informação eletrónica aos passageiros. 

• Instalação de rede de terras enterrada. 

Os acessos pedonais às estações e apeadeiros podem ser visualizados nos desenhos de planta-perfil 

(Anexo VIII.1) e com maior pormenor, nos desenhos de Acessos Pedonais (Anexo VIII.10). 

Em geral, resulta uma proposta de não intervenção, quer em planta quer em perfil longitudinal, nos 

layouts sem alteração, passando exclusivamente pela melhoria do armamento de via.  

Apresenta-se em seguida uma descrição das características de cada estação e apeadeiro e das 

principais condicionantes identificadas ao desenvolvimento do traçado. 
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Quadro 3.3-6 – Principais intervenções previstas nas estações e apeadeiros 

Estação/ 
Apeadeiro Concelho Freguesia Principais Intervenções 

Apeadeiro do 
Telhal 

 
km22+932 

Sintra Algueirão-
Mem Martins 

• As plataformas de passageiros a construir estão implantadas a sul 
da antiga PN por limitações a norte devido à existência de uma PS.  

• A PN fica a servir de passagem pedonal e de acesso às 
plataformas de passageiros. 

• Está prevista uma PNp ao km22+980. 
• Será necessário o alargamento do aterro existente ou a construção 

de estruturas de suporte. 
 

 
 

Estação do 
Sabugo 

km25+377 

Sintra 

União de 
freguesias de 
Almargem do 
Bispo, Pêro 
Pinheiro e 
Montelavar 

• O cais de passageiros central existente, entre a Linha I e a Linha II, 
será demolido e substituído por um novo entre a Linha II e Linha 
III. 

• As atuais Linhas IV e V (topos) serão levantadas. 
• Está prevista a colocação de dois ATV novos ao km25+396 e 

km25+408. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Estação da 
Pedra Furada 

km29+931 

Sintra 

União de 
freguesias de 
Almargem do 
Bispo, Pêro 
Pinheiro e 
Montelavar 

• Está prevista uma PNp ao km29+881. 
• Propõe-se a demolição do abrigo existente porque, com o novo 

layout para a Estação, o abrigo passa a estar muito próximo ao 
bordo do cais de passageiros não respeitando as normas de 
segurança. 

 

Estação de 
Mafra 

km33+212 
Mafra 

União de 
freguesias de 
Igreja Nova e 

Cheleiros 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km33+282. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Apeadeiro de 
Alcainça_Moin

hos 
Mafra 

União de 
freguesias de 

Malveira e 
São Miguel de 

Alcainça 

• O apeadeiro será desativado, pelo que não se prevê qualquer 
intervenção. 

Estação da 
Malveira 

km38+367 

Mafra 

União de 
freguesias de 

Malveira e 
São Miguel de 

Alcainça 

• Está prevista uma PNp ao km38+425. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Apeadeiro do 
Jerumelo 
Km41+650 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria 

• A duplicação implica a necessidade de expropriação de dois 
anexos pertencentes a uma casa de habitação e restabelecimento 
dos acessos a duas edificações existentes ao km42+000, e a 
construção de um muro a 3.85m à direita da duplicação de modo a 
garantir o gabarit horizontal mínimo ferroviário. 

• Do lado esquerdo da via está prevista a construção de um muro de 
contenção a norte do cais de passageiros para manter a estrada 
existente. 

• Está prevista uma PNp ao km41+709.  
 

 
 

Apeadeiro de 
Sapataria 
Km45+797 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria - 
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Estação de 
Pêro Negro 
Km48+213 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km48+084. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária 

 

 
 

Apeadeiro da 
Zibreira 

Km50+550 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo 
Quintino -  
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Apeadeiro da 
Feliteira 

Km52+509 
Torres 
Vedras 

União de 
freguesias de 
Dois Portos e 

Runa 

- 

Estação de 
Dois Portos 
Km55+018 

Torres 
Vedras 

União de 
freguesias de 
Dois Portos e 

Runa 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km55+031. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 

 

 
 

Apeadeiro de 
Runa 

Km59+310 

Torres 
Vedras 

União de 
freguesias de 
Dois Portos e 

Runa 

• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 
em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Estação de 
Torres Vedras 

Km64+157 

Torres 
Vedras 

União de 
freguesias de 
Santa Maria, 
São Pedro e 

Matacães 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km63+947 e ao 
km64+133. 

• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 
em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 

 

 
 

Estação do 
Ramalhal 
Km71+236 

Torres 
Vedras Ramalhal 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km71+351. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Estação do 
Outeiro 

Km78+166 

Torres 
Vedras 

União de 
freguesia de 
Campelos e 
Outeiro da 

Cabeça 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km78+061. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Apeadeiro de 
Camarão 

Km82+800 
Bombarral 

União de 
freguesias de 
Bombarral e 
Vale Covo 

• O apeadeiro será desativado, pelo que não se prevê qualquer 
intervenção. 

Estação do 
Bombarral 
Km87+260 

Bombarral 

União de 
freguesias de 
Bombarral e 
Vale Covo 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km87+251. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 

 

 
 

Apeadeiro de 
Paúl 

km90+810 
Bombarral Roliça - 

Estação de 
São Mamede 

km94+367 

Bombarral Roliça 

• Está prevista a colocação de um ATV ao km94+395. 
• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 

em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária. 
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Apeadeiro de 
Dagorda 

Km97+033 

Óbidos 

União de 
freguesias de 
Santa Maria, 
São Pedro e 

Sobral da 
Lagoa 

- 

 

Apeadeiro de 
Óbidos 

Km99+597 

Óbidos 

União de 
freguesias de 
Santa Maria, 
São Pedro e 

Sobral da 
Lagoa 

• Construção de um muro junto à futura plataforma de passageiros 
do lado esquerdo da via. 
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Estação das 
Caldas da 

Rainha 
Km105+011 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha 

• Nesta estação está previsto aproveitarem-se os abrigos existentes 
que, em termos de mobiliário urbano, têm 2 bancos e papeleira. 

• Está prevista a demolição parcial da pala da cobertura do alpendre 
em frente ao Edifício de Passageiros por incompatibilidade com a 
eletrificação da linha ferroviária.  

 
 

3.3.4. PASSAGENS DE NÍVEL E RESTABELECIMENTOS 
 

Ao longo do troço a intervencionar estão previstas diferentes tipologias de intervenção nas PN 

existentes, a saber: 

• Manutenção de PN existentes já automatizadas; 
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• Automatização de PN existentes; 

• Supressão de PN e respetivo restabelecimento. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a lista de PN existentes, a suprimir e a manter, assim como a solução 

de desnivelamento preconizada. No Anexo VIII.5 apresenta-se um levantamento fotográfico de todas 

as PN apresentadas no quadro abaixo. 
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Quadro 3.3-7 – Características das passagens de nível existentes e soluções a adotar 

km 
Existente 

Infraestrutura 
Existente Categoria Concelho Freguesia 

Estudo Prévio Modo como os 
restabelecimentos 
serão avaliados no 

EIA 
Observações 

Solução Restabelecimento 
proposto km Projeto 

22+890 PNp - Sintra Almargem 
do Bispo a suprimir PNp 22+980 - PNp a automatizar 

24+991 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Sintra Almargem 

do Bispo a suprimir 
PS 

CP 24.1 
CP 24.2 

25+062 
24+380/24+560 (D) 
24+570/24+983 (E) 

Projeto 
Complementar - 

25+715 PN automatizada com 
meias barreiras 

Tipo C Sintra Almargem 
do Bispo 

a suprimir - - - Passagem pelas novas PS 25+062 e 26+568 

26+607 PN a funcionar sem 
guarda Tipo D Sintra Almargem 

do Bispo a suprimir 
PS 

CP 26.1 
CP 28.1 

26+568 
26+580/28+840 (D) 
28+040/28+814 (E) 

Projeto 
Complementar - 

28+420 PN a funcionar sem 
guarda Tipo D Sintra Almargem 

do Bispo a suprimir 
PS 

CP 26.1 
CP 28.1 

26+568 
26+580/28+840 (D) 
28+040/28+814 (E) 

Projeto 
Complementar - 

29+881 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Sintra Almargem 

do Bispo a suprimir PS 
CP 29.1 

29+420 
29+500/29+870 (D) 

Projeto 
Complementar 

PN existente a reclassificar a PNp 
automatizada ao km29+881 na estação da 

Pedra Furada  

30+906 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Sintra Almargem 

do Bispo a suprimir PS  30+961 Projeto 
Complementar - 

34+988 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Mafra Igreja Nova a manter - - - - 

36+277 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Mafra Igreja Nova a manter - - - - 

37+654 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Mafra Igreja Nova a manter - - -  
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km 
Existente 

Infraestrutura 
Existente Categoria Concelho Freguesia 

Estudo Prévio Modo como os 
restabelecimentos 
serão avaliados no 

EIA 
Observações 

Solução Restabelecimento 
proposto km Projeto 

38+468 PNp Peões Mafra Malveira a suprimir PNp 38+425 - - 

38+750 PNp Peões Mafra Malveira a suprimir - - - Passagem pedonal pela PNp 38+425 a 
automatizada na Estação da Malveira 

- - -   
Supressão 

de PS 
existente 

PS 38+864 Projeto 
Complementar - 

40+060 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Mafra Milharado a suprimir PI 39+818 Projeto 

complementar  - 

40+826 PN automatizada sem 
obstáculo Tipo C Mafra Milharado a suprimir 

PS  
CP 40.1 
CP 40.2 

41+250 
40+764/40+827 (E) 
40+864/40+929 (D) 

Projeto 
Complementar - 

41+715 PN Tipo B 
Sobral de 

Monte 
Agraço 

Sapataria a suprimir PS 
CP 41.1 

41+250 
41+071/41+250 (D) 

Projeto 
Complementar 

PN existente a reclassificar a PNp 
automatizada ao km41+715 no apeadeiro de 

Jerumelo. 

43+252 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria a suprimir PS  
CP 43.1 

43+200 
43+145/13+200(E) 

Projeto 
Complementar - 

45+134 PNp -   a manter - - - - 

45+850 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria a manter - - - - 

46+973 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sapataria a manter - - -  

47+958 PN automatizada com Tipo B Sobral de Sapataria a manter - - - - 
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km 
Existente 

Infraestrutura 
Existente Categoria Concelho Freguesia 

Estudo Prévio Modo como os 
restabelecimentos 
serão avaliados no 

EIA 
Observações 

Solução Restabelecimento 
proposto km Projeto 

meias barreiras Monte 
Agraço 

49+889 PN automatizada com 
meias barreiras 

Tipo A Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

a manter - - - - 

50+514 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

a manter - -  - 

52+719 PN a funcionar sem 
guarda Particular Torres 

Vedras Dois Portos a suprimir - - - Passagem pelas PI existentes ao km52+597 e 
ao km53+192 

54+810 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Torres 

Vedras Dois Portos a suprimir PS 54+870 Projeto integrante 
do EIA - 

56+430 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Torres 

Vedras Dois Portos a suprimir - - - Passagem pelos caminhos paralelos 
existentes e pela PI existente ao km55+641 

56+967 PN a funcionar sem 
guarda Particular Torres 

Vedras Runa a suprimir - - - 
Passagem pelos caminhos paralelos 

existentes, pela PI existente ao km55+641 e 
pela PS existente ao km58+331 

58+939 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Torres 

Vedras Runa a suprimir PS 58+942 Projeto integrante 
do EIA - 

60+611 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Torres 

Vedras Matacães a manter - - - - 

61+844 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Torres 

Vedras Matacães a manter - - - - 

66+116 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Torres 

Vedras 
S. Pedro e 
S. Tiago a manter - - - - 
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km 
Existente 

Infraestrutura 
Existente Categoria Concelho Freguesia 

Estudo Prévio Modo como os 
restabelecimentos 
serão avaliados no 

EIA 
Observações 

Solução Restabelecimento 
proposto km Projeto 

68+141 PNp -   a manter - - - - 

69+446 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Torres 

Vedras Ramalhal a manter - - - - 

70+524 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo C Torres 

Vedras Ramalhal a manter - - - - 

72+172 PN a funcionar sem 
guarda Tipo D Torres 

Vedras Ramalhal a suprimir - - - Passagem pela PS 73+560 e CP72.1 com 
ligação à PS 

73+615 PN a funcionar sem 
guarda Tipo D Torres 

Vedras Ramalhal a suprimir 
PS 

CP 73.1  
CP 73.2 

73+560 
73+440/73+555 (E) 
73+492/73+555 (D) 

Projeto 
Complementar - 

77+824 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Torres 

Vedras 
Maxial a suprimir PITL 77+954 Projeto 

Complementar - 

79+680 PN Tipo D Cadaval Pêro Moniz a suprimir PI 79+340 Projeto integrante 
do EIA - 

81+985 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Cadaval Pêro Moniz a manter - - - - 

82+878 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Bombarral Bombarral a manter - - - - 

85+542 PNp -   a manter - - - - 

86+018 PN a funcionar sem 
guarda Particular Bombarral Bombarral a suprimir - - - Passagem pela PS existente ao km85+643 

86+496 PN automatizada com 
meias barreiras 

Tipo C Bombarral Bombarral a suprimir - - - Passagem pela PS existente ao km86+793 

87+264 ATV Peões Bombarral Bombarral a suprimir PSp 87+340 Projeto 
Complementar - 
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km 
Existente 

Infraestrutura 
Existente Categoria Concelho Freguesia 

Estudo Prévio Modo como os 
restabelecimentos 
serão avaliados no 

EIA 
Observações 

Solução Restabelecimento 
proposto km Projeto 

90+851 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo B Bombarral Roliça a manter - - - - 

94+124 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Bombarral Roliça a manter - - - - 

99+723 PN automatizada com 
meias barreiras Tipo A Óbidos Santa Maria 

de Óbidos a suprimir PS 99+730 Projeto integrante 
do EIA - 

99+832 PN a funcionar sem 
guarda Particular Óbidos Santa Maria 

de Óbidos a suprimir - - - Passagem pela nova PS 99+730 

106+201 PN guardada Tipo A Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha a manter - - - - 

107+504 PN - Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha a manter - - - - 
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Ao longo do troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha, existem atualmente 50 PN, das quais 8 são 

de peões. Destas PN está prevista a manutenção de 24 e o encerramento de 26 que serão substituídas 

por 15 restabelecimentos.  

 

As PN a manter, serão dotadas das necessárias condições de segurança, ao nível de sinalização e 

automatização. 

 

Dos 15 restabelecimentos previstos 11 são considerados projetos complementares e 4 são parte 

integrante do projeto.  

 

A supressão das passagens de nível faz parte de um desígnio da IP, com vista à redução da 

sinistralidade nos atravessamentos ao caminho-de-ferro. Neste sentido e face às características do 

projeto, considerou-se prioritários os 11 restabelecimentos referidos no quadro acima, devendo a sua 

construção anteceder a empreitada de Modernização da Linha do Oeste, razão pela qual foram 

consideradas como projetos complementares. 

Parte dos restabelecimentos localiza-se no troço de duplicação da linha, tendo-se considerado que este 

facto conduz a um aumento do risco nos atravessamentos de nível, não obstante não constituir uma 

obrigatoriedade legal, uma vez que a velocidade de circulação não é superior a 140km/hora.  

 

Assim, todos os restabelecimentos que se consideraram prioritários constituem projetos 

complementares, cuja obra se realizará antes da modernização da linha. Não obstante, os impactes 

destes projetos são avaliados ao nível dos impactes cumulativos 

 

Os restantes 4 restabelecimentos foram considerados como parte integrante do projeto, uma vez que 

do ponto de vista ambiental são os que apresentam maior sensibilidade. 

 

Das 8 PN de peões existentes, 5 serão mantidas e 3 serão suprimidas e substituídas por 

atravessamentos de via (ATV) nas respetivas estações e apeadeiros, garantindo o acesso ao exterior. 
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No que respeita ao atravessamento exclusivamente de peões, serão suprimidas 3 PN de peões (PNp) 

e 6 atravessamentos de via (ATV) correspondentes aos atravessamentos nas estações e apeadeiros 

às plataformas de passageiros. 

 

À exceção de todas as supressões aqui referidas, manter-se-ão as situações atualmente existentes.  

 

Nas estações e apeadeiros, o novo layout implica a deslocação dos ATV existentes, sendo substituídos 

por outros em função das novas plataformas a construir e que se encontram referidos no capítulo 3.3.3 

e resumidos no quadro seguinte. 

 

Destaca-se ainda a construção de uma Passagem Superior de Peões (PSp) a construir ao km 87+383, 

na estação do Bombarral. 

Quadro 3.3-8 – Atravessamentos pedonais nas estações e apeadeiros 

Km Projeto Infraestrutura 
22+980 PNp Apeadeiro do Telhal 
25+396 

ATV da Estação do Sabugo 
25+408 
29+881 PNp da Estação da Pedra Furada 
33+282 ATV da Estação de Mafra 
38+425 PNp da Estação da Malveira 
41+709 PNp do Apeadeiro de Jerumelo 
48+084 ATV da Estação de Pero Negro 
55+031 ATV da Estação de Dois Portos 
63+947 

ATV da Estação de Torres Vedras 
64+133 
71+351 ATV da Estação do Ramalhal 
78+061 ATV da Estação do Outeiro 
87+251 ATV da Estação do Bombarral 
87+383 PSp - Estação do Bombarral 
94+395 ATV da Apeadeiro de S. Mamede 
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3.3.5. MATERIAIS E TIPO DE ASSENTAMENTO 

Relativamente ao material de via, a via existente já é constituída essencialmente por carril 54E1, 

travessas de betão monobloco e balastro granítico, estando previsto o armamento de via por carril 

54E1, aplicado em barra longa soldada, sobre travessas de betão monobloco polivalente com fixações 

elástica ou equivalente, assente numa camada de balastro granítico, com 0,30m de espessura, 

considerado na prumada do carril da fila baixa, sob a face inferior da travessa. 

Considerou-se a aplicação de balastro novo nas linhas de duplicação, devendo este respeitar as 

características estabelecidas nas normas técnicas da IP, S.A., em vigor (IT.GEO.001 – Fornecimento 

de balastro e gravilha). 

Os AMV a aplicar serão da geometria Cogifer ou equivalente, constituídos por carril 54E1 e travessas 

de madeira. 

Os pavimentos considerados no projeto são de baixa manutenção e com características 

antiderrapantes. Em todas as situações são observadas as características dos pavimentos existentes, 

e avaliado o seu reaproveitamento sempre que viável. 

Para revestimento das plataformas e rampas de acesso, são utilizadas de um modo geral, lajetas de 

betão com dimensões 600x400x50mm, de acabamento antiderrapante e cor cinza claro, assentes em 

almofada de areia.  

O pavimento dos ATV é em borracha do tipo “Strail”.  

Em todos os Apeadeiros e Estações verificou-se a possibilidade de se poderem aproveitar os abrigos 

existentes. Nas situações em que não é possível esse aproveitamento preconizou-se a colocação de 

um abrigo novo, constituído por estrutura metálica em aço galvanizado ou com estrutura em ferro com 

comprimentos de 6.10m 
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3.3.6. TERRAPLENAGENS: PRINCIPAIS ATERROS E ESCAVAÇÕES, BALANÇO DO MOVIMENTO DE TERRAS, ÁREAS DE 

EMPRÉSTIMO/DEPÓSITO DE MATERIAIS 

Em função da análise dos elementos relativos à Geotecnia é possível estabelecer com segurança uma 

reutilização dos solos escavados na linha. Em consequência não se prevê a necessidade de 

mobilização de manchas de empréstimos. 

No quadro seguinte apresenta-se o balanço de terras previsto para o projeto, com os principais 

volumes a mobilizar.  

Quadro 3.3-9 – Balanço de terras do traçado em estudo. 

Volumes (m3) 
 

Limpeza e 
Desmatação 

(m2) Escavação Aterro Terras a 
reutilizar 

Terras 
Sobrantes Decapagem 

455.026,0 183.552,0 277.496,0 177.530,0 25.150,0 135.480,0 

 

Da escavação total estimada em 455.026m3 serão reutilizados no projeto 277.496m3, resultando num 

volume de 177.530m3 a levar a depósito.  

 

Os volumes escavados entre os km20 e 44, no total de 126.851m3 serão colocados na pedreira de 

Pedra Furada, a cerca do km30. Os restantes 50.680m3 serão colocados na plataforma abandonada 

para execução da variante do Outeiro, km75, com escavação a realizar entre o km72 e o km95. 

 

Os taludes de escavação e aterro serão revestidos com materiais resultantes da decapagem e 

hidrossementeira. 

No que respeita aos aterros, considerou-se necessário prever a realização de saneamentos e 

colocação de um colchão drenante, composto por enrocamento envolto em geotêxtil, pontualmente nos 

alargamentos dos aterros previstos neste projeto. 

A geometria a praticar nos novos aterros a construir é de V/H = 1/1,5.  

 

Os taludes de escavação terão genericamente inclinações de equilíbrio de V/H=1/1,5, sendo que em 
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alguns, devido ao caráter rochoso e/ou semirochoso, serão praticadas geometrias mais agressivas 

V/H=1/1. 

 

O perfil transversal tipo em via dupla é apresentado na figura abaixo. 

 

 

 
Figura 3.3-1 – Perfil Transversal tipo em via dupla 

Tendo em consideração as características geológicas e geotécnicas da área em estudo, pode concluir-

se que os terrenos alvo de escavação, poderão ser desmontados recorrendo a métodos tradicionais de 

terraplenagem, eventualmente com recurso pontual a explosivos em zonas pontuais. 

 

3.3.7. DRENAGEM TRANSVERSAL 

No âmbito da drenagem transversal foi efetuado o estudo hidrológico e o estudo hidráulico dos 

aquedutos, passagens hidráulicas e desvios de linhas de água. 

Para cada uma das bacias (vd. Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0006), foram identificadas as principais 

características fisiográficas, avaliadas as principais variáveis climatológicas e estimados os caudais de 

ponta de cheia para diferentes períodos de retorno. 
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No estudo hidrológico procedeu-se ao cálculo dos caudais de ponta de cheia para bacias com áreas 

inferiores e superiores a 25km2 (vd. Anexo II.1). 

Com base nos resultados do estudo hidráulico procedeu-se à verificação da capacidade de vazão dos 

aquedutos (vão inferior a 2m) em secção cheia, para diferentes períodos de retorno, que se localizam 

nas zonas de intervenção de via, uma vez que nas restantes situações não está prevista intervenção. 

Os resultados da verificação e o dimensionamento proposto para as zonas de intervenção encontram-

se no Anexo II.2.  

Para as passagens hidráulicas com vão superior a 2m, localizadas também nas zonas de intervenção 

de via, foi efetuada a verificação da adequabilidade da situação existente e proposta, quando 

necessário, propondo secções que garantam que o escoamento se dá em superfície livre no interior 

das passagens hidráulicas. 

Quadro 3.3-10 – Características das PH existentes a intervencionar 

Situação Existente 

Localização ID da Obra km [Existente] 
Passagem Hidráulica 

Tipo 
Secção 

Observações 
L/Ø (m) h (m) 

Via Dupla - 
Desvio 1 

20+700 / 30+438 

4590 22+710 Aqueduto em Alvenaria 2,90 2,35 - 
4598 24+212 Aqueduto em Alvenaria 2,88 1,50 - 

4602 25+272 Aqueduto em Betão 
Armado 2,00 1,75 Passagem 

Hidráulica de Lagos 

4604 25+936 Aqueduto em Betão 
Armado 2,15 1,35 

Passagem 
Hidráulica de 
Quintanelas 

4606 27+640 Aqueduto em Betão 
Armado 1,87 0,60 - 

4612 29+248 Aqueduto em Alvenaria 3,80 3,60 - 
Via Dupla - 
Desvio 2 

38+070 / 44+300 
4643 38+690 Pontão em Alvenaria 2,00 2,00 - 

Cais do 
Apeadeiro de 

Paúl 
4868 90+733 Pontão Metálica 3,50 1,50 

Passagem 
Hidráulica da Vala 

do Paúl 
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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 

 

3.3.8. DESVIOS E INTERVENÇÕES EM LINHAS DE ÁGUA 

No presente capítulo apresentam-se as soluções propostas para as linhas de água cujo traçado terá de 

ser desviado. Existem situações em que os novos taludes da Linha do Oeste interferem com o curso 

atual das linhas de água e outras onde a solução de drenagem atual pode contribuir para a 

instabilização dos taludes, o que acontece junto à saída Oeste do túnel da Sapataria. 

Em desvios e intervenções de linhas de água, adotam-se os princípios de funcionamento que se 

verificam na rede hidrográfica natural, ou seja, o leito é definido para caudais com períodos de retorno 

não superiores a 10/15 anos. Assume-se que caudais superiores podem invadir o leito de cheia. O 

dimensionamento do leito das linhas de água para caudais com período de retorno superior, conduziria 

a secções de elevadas dimensões que apenas se justificam em zonas onde se verifica a presença de 

habitações ou outras infraestruturas no leito de cheia. 

No presente estudo, as secções propostas para as linhas de água sujeitas a intervenção correspondem 

às necessárias para garantir o seu bom funcionamento para caudais com período de retorno de 10 

anos.  
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Nos locais onde a cheia com período de retorno de 100 anos atinja o talude do aterro ferroviário, 

deverá ser garantida a sua proteção até à cota de inundação da cheia. 

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. Deste modo, atingir-se-á um equilíbrio 

natural e com elevada capacidade de resiliência entre o regime de caudais e os processos naturais de 

erosão, transporte e sedimentação, de forma a garantir uma secção estável e simultaneamente flexível 

com aplicação maioritária de material vegetal. 

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. 

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. 

No Anexo VIII.9 e no quadro seguinte apresentam-se as configurações dos desvios propostos e as 

características geométricas e hidráulicas das secções a adotar. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 3-50 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
 

Quadro 3.3-12 – Regularização Fluvial: características das valas propostas 

km atual PH/obra associada à 
linha de água 

Q 
(m3/s) 

Rugosidade 
(s.m-1/3) 

B 
(m) 

H 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

Inclinação 
linha de 

água 
(m/m) 

Inclinação 
talude 

22+736 4591 0.62 0.030 1.0 0.4 0.97 0.005 1.5H:1V 
27+640 4606 1.93 0.030 2.0 1.0 1.64 0.005 1.5H:1V 
29+248 4612 33.63 0.030 5.5 1.5 3.23 0.009 1.5H:1V 
39+995 4650 0.89 0.030 1.0 0.5 1.35 0.005 1.5H:1V 
42+124 4659 0.75 0.030 0.7 0.5 1.29 0.005 1.5H:1V 
76+622 4806  0.36 0.030 0.5 0.5 0.83 0.005 1.5H:1V 
44+650 S1 (Túnel da Sapataria) 0.13 0.013 0.5 0.5 1.28 0.005 1H:1V 
44+650 S2 (Túnel da Sapataria) 0.19 0.013 1.0 0.5 1.43 0.005 1H:1V 
44+650 S3 (Túnel da Sapataria) 0.60 0.016 1.0 0.5 1.85 0.005 1H:1V 

 

No que respeita à intervenção 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 e com as secções indicadas no 

quadro seguinte. Para a secção S3 preconiza-se uma vala revestida a colchões Reno, em que um dos 

taludes será de gabiões.  

As restantes linhas de água a intervencionar têm caudais reduzidos (variam entre 0,13 e 1,93m3/s), 

com a exceção da linha de água ao km29+248 (PH 4612), que apresenta um caudal de 33,63m3/s. 

Trata-se de uma passagem hidráulica cuja linha de água associada corresponde à ribeira do Mourão e 

apresenta uma bacia hidrográfica com uma área de 11,80km2. 

A ribeira do Mourão atravessa a linha do Oeste ao km29+248, através de um aqueduto de 

3.80mx3.60m, no entanto, por via da duplicação da linha e por questões de faseamento construtivo, 

previu-se a deslocação da PH cerca de 25m para norte, com uma obra de 5.5m x 1.5m. 
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3.3.9. DRENAGEM LONGITUDINAL 

Com objetivo de assegurar a recolha e encaminhamento das águas pluviais afluentes às áreas da 

plataforma ferroviária e aos restabelecimentos rodoviários, a drenagem longitudinal será constituída por 

valas, valetas, drenos, coletores, descidas, caixas e dissipadores de energia. Os caudais recolhidos 

serão posteriormente devolvidos ao sistema de drenagem natural. Pretende-se com o sistema 

projetado assegurar uma boa drenagem quer superficial quer subterrânea da via. 

Embora a via férrea apresente uma extensão total de cerca de 87,5km entre Mira Sintra/Meleças – 

Caldas da Rainha, a nível de drenagem longitudinal a intervenção efetuou-se nos seguintes troços: 

1. Zonas onde houve ripagem de traçado ou duplicação da via: 

• km 20+700 ao km 30+415; 

• km 38+300 ao km 44+260; 

• km 72+270 ao km 72+815; 

• km 75+380 ao km 77+340; 

• km 78+430 ao km 78+800; 

• km 80+380 ao km 81+540; 

• km 84+900 ao km 85+490; 

• km 86+100 ao km 86+440; 

• km 88+430 ao km 88+940; 

• km 91+670 ao km 94+960; 

2. Zonas do existente a intervencionar por recomendação da IP: 

• km 95+065 ao km 95+300 – Lado esquerdo; 

• km 97+125 ao km 97+290 – Lado direito; 

• km 97+137 ao km 97+290 – Lado esquerdo; 

• km 102+938 ao km 103+838 – Lado direito. 

3. Restabelecimentos Rodoviários 

• PS ao km 54+870 

• PS ao km 58+942 

• PS ao km 79+340 
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• PS ao km 99+723 

Nas zonas a intervencionar, houve a necessidade de, por vezes, estender os limites de forma a 

descarregar os caudais nas linhas de água naturais ou nas passagens hidráulicas existentes. 

O pré-dimensionamento hidráulico da drenagem longitudinal, realizado nesta fase teve como base as 

seguintes geometrias das valas e valetas: 

Escavação: 

 - Valetas laterais de plataforma associadas à via férrea: quando o limite da plataforma se encontra 

em escavação será sempre implantada uma valeta de betão entre a plataforma e o talude de 

escavação, para fazer a recolha das águas provenientes do talude e da plataforma. A sua secção será 

triangular em betão com abertura igual a 1.0m com 0.40m de profundidade, com espalda interior de 

1/1.5 (V/H) e espalda exterior de 1/1 (V/H). A esta valeta será associada uma vala drenante onde se 

localizam os drenos e os coletores (implantados sempre que necessário). Em situações de muro 

associado à escavação, colocou-se uma meia-cana de betão com 400 mm. 

- Drenos e coletores: os drenos colocados em escavação têm como função criar caminhos de 

escoamento para as águas subterrâneas. Os tubos a implantar serão de PVC corrugado de 200mm e 

terão um sector perfurado de 150º feito em fábrica, instalado sempre virado para cima. Os drenos, 

entre caixas, serão colocados preferencialmente em alinhamentos retos, paralelos aos coletores, e 

assentes numa camada em betão pobre de 0.10m. Os coletores colocados sempre que a valeta esgote 

a sua capacidade, serão de betão e a sua dimensão interior mínima a adotar será de 400mm. Terão à 

semelhança dos drenos, caixas de visita/inspeção que serão implantadas com um espaçamento 

máximo de 75m. 

- Valetas laterais de plataforma associadas a restabelecimentos: quando o limite da plataforma se 

encontra em escavação será sempre implantada uma valeta entre a plataforma e o talude de 

escavação, para fazer a recolha das águas provenientes do talude e da plataforma. A sua secção será 

triangular em betão com abertura igual a 1.0m com 0.20m de profundidade, com espalda interior de 1/3 

(V/H) e espalda exterior de 1/2 (V/H).  



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 3-53 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
 

- Valas de crista de talude: para não sobrecarregar a drenagem dos trechos em escavação com 

águas provenientes de áreas vizinhas e também com o objetivo de se proteger os taludes de 

escavação, serão previstas valas de crista de talude para interceção e condução dessas águas. As 

valas de crista a executar são constituídas por secções trapezoidais de betão com 0.60m de rasto e 

0.60m de profundidade, com espaldas a 2/1 (V/H) de ambos os lados. Associadas a estas valas de 

crista, sempre que exista a necessidade de descarregar caudais externos para a plataforma, será 

utilizada uma descida de secção trapezoidal com 0.50m de rasto e 0.35m de profundidade com 

espaldas a 1/1 (V/H). 

Aterro: 

 - Valetas de bordadura associadas à via férrea ou a restabelecimentos rodoviários: em locais 

onde a plataforma se encontre em aterro com altura superior a 3 metros (ou sempre que se tenha 

considerado prudente), por forma a proteger os taludes, foram colocadas valetas de bordadura de 

aterro. Os caudais transportados por estas valetas serão conduzidos a descidas de talude. Estas 

valetas em betão com secção de meia-cana de 300mm terão associadas descidas de talude, 

espaçadas de 60m quando associadas à via férrea e espaçamento variável quando associadas aos 

restabelecimentos rodoviários. As descidas serão em meias-canas de 400mm e no seu final terão um 

dissipador de energia, em betão, junto ao pé do talude. 

- Valas de pé de talude: quando as águas dos terrenos contíguos escorrem no sentido do talude, 

serão intercetadas por valas trapezoidais afastadas de 1.0 metro do pé do talude de aterro. Estas valas 

em betão de secção trapezoidal, com 0.75m de rasto e 0.60m de profundidade terão espaldas a 1/1 

(V/H). 

 

3.3.10. OBRAS DE ARTE 
3.3.10.1. PASSAGEM SUPERIOR AO KM 54+870 

A PS ao km54+870 foi projetada no sentido de proceder ao desnivelamento da passagem de nível 

existente ao km54+810, na zona de Dois Portos. 
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A solução proposta para este viaduto consiste num pórtico com 5 vãos (20m + 3 x 25m + 20), 

perfazendo um comprimento total de 163m. A estrutura é em betão armado betonado “in situ”, o 

tabuleiro é composto por uma laje nervurada e os apoios são materializados por pares de pilares-

estaca. 

 

A largura total do perfil transversal é de 11.40m, apresentando passeios com 1.20m de largura total, 

bermas com 1.0m e uma faixa de rodagem com 7.0m. 

 

A obra não possui muros de grandes dimensões, sendo estes apenas constituídos pelas asas dos 

encontros. Estes serão em betão armado e servirão para apoio dos aterros de aproximação. 

 

 

Figura 3.3-2 - Solução da PS 54+870 

No Anexo VIII.6 encontra-se a planta e perfil desta obra de arte. 
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3.3.10.2. PASSAGEM SUPERIOR AO KM 58+942 
 

A PS ao km58+942 foi projetada no sentido de proceder ao desnivelamento da passagem de nível 

existente ao km58+939, na zona de Runa. 

 

A solução proposta para este viaduto consiste em 6 vãos (20m + 4 x 25m + 20m), perfazendo um 

comprimento total de 140m. 

 

A largura total do perfil transversal é de 11.40m, apresentando passeios com 1.20m de largura total, 

bermas com 1.0m e uma faixa de rodagem com 7.0m. 

 

A obra não possui muros de grandes dimensões, sendo estes apenas constituídos pelas asas dos 

encontros. 

 
Figura 3.3-3 – Solução da PS 58+942 
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No Anexo VIII.6 encontra-se a planta e perfil desta obra de arte. 

 

3.3.10.3. PASSAGEM INFERIOR AO KM 79+340 
 

A PI ao km79+340 foi projetada no sentido de proceder ao desnivelamento da passagem de nível 

existente ao km79+680, na zona de Pêro Moniz.  

 

A estrutura projetada é constituída por um quadro laminar em betão armado com 5.00m de vão livre 

reto. A travessa possui uma largura total de 7.70 m e espessura constante de 0.45m 

 

A fundação será direita, realizada por contacto direto da laje de fundo com o terreno a uma 

profundidade média de cerca de 2.0m relativamente ao terreno natural. 

 

Os muros de ala previstos, separados do quadro por juntas de dilatação, são constituídos por secções 

em “U”. Possuem altura máxima de 8.30m. 

 

O gabarit vertical sob a obra de arte é de 5.78m. 
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Figura 3.3-4 – Solução da PI 79+340 

No Anexo VIII.6 encontra-se a planta e perfil desta obra de arte. 

 

3.3.10.4. PASSAGEM SUPERIOR AO KM 99+718 
 

A PS ao km 99+718 foi projetada no sentido de proceder ao desnivelamento da passagem de nível 

existente ao km 99+723, na zona de Óbidos.   

 

A solução proposta para esta PS consiste num viaduto com um pórtico com 7 vãos (17m + 23m + 4 x 

25m + 20m), perfazendo um comprimento total de 160m. A estrutura é em betão armado betonado “in 

situ”, o tabuleiro é composto por uma laje nervurada e os apoios são materializados por pares de 

pilares-estaca. Com o comprimento e a modelação de vãos adotados procurou-se apresentar uma 

solução que se enquadre o mais possível no vale atravessado, indo igualmente ao encontro de meios 

construtivos céleres e económicos. 
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Figura 3.3-5– Solução da PS 99+718 

 

A largura total do perfil transversal é de 11.40m, apresentando passeios com 1.20m de largura total, 

bermas com 1.0m e uma faixa de rodagem com 7.0m. 

 

A obra não possui muros de grandes dimensões, sendo estes apenas constituídos pelas asas dos 

encontros. Estes serão em betão armado e servirão para apoio dos aterros de aproximação. As asas 

terão uma espessura de 0.30m. 

 

No Anexo VIII.6 encontra-se a planta e perfil desta obra de arte. 

 

3.3.10.5. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO  
 

Na conceção dos muros de contenção foram adotados critérios que permitam, em todas as fases, a 

segurança da obra e das infra-estruturas envolventes, minimizando os custos e prazo de execução da 

obra. 
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Apresenta-se seguidamente um quadro resumo com as soluções adoptadas para cada uma das 

situações. 

Quadro 3.3-13 – Quadro resumo dos muros de suporte previstos 

Designação 
Projeto KmInicio KmFim Lado Observações Altura 

Muro (m) 
Extensão 
Muro (m) 

Muro 20.1 20+900 21+130 E 
Reposicionamento do muro existente (betão) 

/ Edificações existentes 1,00 236 

Muro 21.1 21+118 21+255 D 
Reposicionamento do muro existente, 

EN250-1 3,00 138 
Muro 22.1 22+736 22+886 E Construção do cais do Telhal 2,50 152 
Muro 24.1 24+538 24+572 E Acesso existente 1,00 34 
Muro 29.1 29+535 29+770 E Estrada Existente 1,50 239 
Muro 29.2 29+485 29+530 D Edificações existentes 1,20 44 
Muro 38.1 38+415 38+700 D Edificações Existentes  1,00 270 
Muro 40.1 40+330 40+530 E Talude com betão projetado existente 2,00 200 
Muro 40.2 40+060 40+180 D Muro devido a caminho paralelo previsto 1,00 126 
Muro 40.3 40+540 40+675 D Muro no aterro 1,50 139 
Muro 41.1 41+860 42+000 E Estrada existente 2,50 144 
Muro 41.2 41+705 41+775 D Edificações existentes 1,00 68 
Muro 42.1 42+008 42+041 D Muro de propriedade afetado 1,00 35 
Muro 42.2 42+046 42+063 D Muro de propriedade afetado 1,00 17 
Muro 43.1 43+006 43+085 D Caminho existente 1,50 81 
Muro 94.1 94+660 94+720 D Caminho paralelo previsto 1,50 60 
Muro 96.1 96+890 96+970 E Cais da Estação de Dagorda 3,00 83 

 

3.3.11. SERVIÇOS AFETADOS 

 
A implantação do projeto interfere com vários tipos de redes de serviços existentes em áreas 

localizadas nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Mafra, Óbidos, Sintra, Sobral de 

Monte Agraço e Torres Vedras.  

 

A identificação dos serviços afetados teve por base o levantamento topográfico, complementado com 

visitas e reconhecimentos de campo, assim como o contacto formal com os organismos e entidades 

concessionárias dos serviços existentes. 
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No troço em estudo foram identificadas as seguintes tipologias de infraestruturas passíveis de serem 

afetadas pelos traçados em estudo, nomeadamente: 

• Condutas de abastecimento de águas;  

• Coletores de esgoto; 

• Linhas elétricas de MT;  

• Linhas elétricas de BT;  

• Linhas elétricas de AT; 

• Condutas de gás; 

• Gasoduto; 

• Linhas aéreas de telecomunicações;  

• Cabos subterrâneos de telecomunicações. 

As soluções de reposição dos serviços afetados serão desenvolvidas posteriormente ao nível do 

Projeto de Execução. No Anexo VIII.7 apresentam-se os serviços afetados no âmbito do projeto.  

 

3.3.12. VEDAÇÕES 

Atendendo às características geométricas da linha férrea e à sua localização, torna-se fundamental a 

instalação de vedações físicas ao longo de parte do seu traçado. 

Desta forma, preconizou-se por questões de segurança, a colocação de vedações ao longo dos dois 

desvios ativos e entre estas duas zonas em virtude da duplicação da via e por uma questão de 

continuidade entre os dois desvios ativos. 

Após o 2º desvio ativo só se prevê a colocação de vedações na zona das estações e nas zonas das 

variantes e de retificação de curvas, quando estas zonas já possuam vedações. Nas restantes 

situações em que não existem vedações, não se previu a sua colocação, mantendo-se a situação 

atualmente existente. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 3-61 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap1_2_3_Rev02.doc 
 

A solução apresentada, sugere a alteração das vedações existentes, que não estão em conformidade 

com as normas técnicas preconizadas pela Infraestruturas de Portugal (IP), para as vedações 

normativas. 

Assim, consoante o local onde se inserem as vedações serão do tipo:  

− Vedações em Estações e Apeadeiros – Painéis de rede de aço aplicada sobre um murete de 

betão com 0,40 m acima do pavimento. A vedação terá uma altura de 2,10m  

− Vedações de Plena Via em Zona Urbana - apresentam uma altura de 2,00m, sendo aplicadas 

sobre um murete de betão armado com uma altura de 0,40 m acima do pavimento. Consoante a 

tipologia das zonas habitacionais, com maior ou menor densidade, consideram-se diferentes tipos 

de vedação que diferem da dimensão da malha, respetivamente de malha retangular com 

200x50mm e malha quadrada com aproximadamente 50x50mm.  

− Vedações de Plena Via em Zona Rural - Estas vedações devem evitar a passagem de animais 

que possam colocar em perigo a circulação ferroviária e que, por si só, constitua uma barreira 

dissuasora para a invasão do domínio ferroviário por pessoas. A rede será de malha retangular, 

com 1,60cm de altura com 9 fiadas horizontais afastadas de 20cm e verticais afastados de 15cm. 

Os postes de madeira são obtidos a partir de pinheiros selecionados e submetidos a um processo 

de secagem 

 

3.3.13. CATENÁRIA  

Atualmente, a Linha do Oeste encontra-se eletrificada entre as estações de Agualva – Cacém e Mira 

Sintra – Meleças e entre as estações da Figueira da Foz e Louriçal. O Projeto de Modernização da 

Linha do Oeste permitirá dotar a infraestrutura dessas mesmas características. 

A catenária a instalar será do tipo LP12 com características que permitem velocidades até 160km/h, ou 

seja, utilização de aparelhos de mudança de via eletrificados com equipamento do tipo cruzado, 

utilização de pórticos flexíveis e variação na altura do fio de contacto, de acordo com o estabelecido 

nas normas técnicas. 
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O fio de contacto será montado a uma altura nominal de 5.50m acima do plano dos carris (PMR) e a 

catenária terá uma abertura nominal de 1.40m. 

Os postes de catenária serão do tipo perfil metálico HEA ou HEB como na rede ferroviária existente. Os 

postes serão localizados através do sistema de coordenadas topográficas. 

Os postes de catenária serão implantados dos dois lados da via em zonas de via dupla e nominalmente 

do lado direito da via (sentido ascendente da quilometragem) em zonas de via única. A implantação 

normal será de 2.40m e de acordo com o definido no Perfil Tipo do Estudo Prévio. 

Em locais mais condicionados, onde não é possível a implantação da catenária no lado direito da via, 

esta será colocada do lado esquerdo.   

Existem zonas de talude de escavação (zonas em trincheira) de ambos os lados da via, onde se prevê 

implantações reduzidas com valores mínimos de 1.80m. O troço apresenta também algumas zonas de 

taludes de aterro de ambos os lados da via. A localização exata dos postes será definida na fase de 

Projeto de Execução. 

 

3.4. ALTERNATIVAS 

A modernização de um troço ferroviário já existente e em particular este que já conta com mais de um 

século de existência, leva a que o corredor esteja condicionado pela fixação da população e de 

algumas importantes áreas industriais junto à linha ferroviária. 

A ocupação de um espaço canal já existente leva a que a consideração de alternativas viáveis seja 

relativamente condicionada, já que a solução a apresentar será aquela que pretende maximizar o 

espaço existe com as menores afetações possíveis. 

Neste sentido e tendo em consideração que a solução apresentada é aquela que resulta num melhor 

serviço ferroviário, com um custo mais controlado e com os menores impactes ambientais, a 

ponderação de reais alternativas não foi aqui equacionada, considerando-se que a alternativa a este 

projeto será a manutenção da atual linha, com as características de circulação ferroviária existentes. 
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3.5. PROJETOS COMPLEMENTARES  
3.5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em relação aos projetos complementares refere-se os seguintes: 

− Subestação de tração e postos autotransformadores 

− Restabelecimentos e caminhos paralelos 

− Remodelação dos Túneis 

Estes projetos configuram projetos complementares pelo facto da sua execução anteceder a execução 

do projeto ferroviário. 

3.5.2. SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO E POSTOS AUTOTRANSFORMADORES 

A eletrificação da Linha do Oeste no troço Meleças/Caldas da Rainha implicará, essencialmente, a 

construção de uma Subestação de Tração (SST), a localizar na freguesia de Runa, e a instalação do 

sistema de catenária no sistema 2x25 kV, respetivos Postos Autotransformadores e Posto de Zona 

Neutra do Sabugo. 

A SST de Runa localizar-se-á na freguesia de Runa, ao km58+240 e terá uma área de 

aproximadamente 0,37ha, conforme imagem abaixo. 
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Figura 3.5-1 –Implantação da SST de Runa 

A localização e área prevista para implantação daquelas instalações são as indicadas no quadro 

seguinte: 

  

Quadro 3.5-1 – Instalações de Energia de Tração 

Instalação 
Localização 

prevista  
(Km) 

Lado da via 
(sentido Meleças 

– Caldas da 
Rainha) 

Área de 
implantação 

prevista 

Posto ZN com Auto transformador (Sabugo) 26+600 Esquerdo 17 x12 m 
Posto Autotransformador 1 (Alcainça) 36+300 Direito 12 x12 m 
Posto Autotransformador 2 (Sapataria) 45+895 Esquerdo 12 x12 m 
Subestação 58+240 Esquerdo 84 x44 m 
Posto Autotransformador 3 (Ramalhal) 69+500 Esquerdo 12 x12 m 
Posto Autotransformador 4 (Camarão) 82+010 Direito 12 x12 m 
Posto Autotransformador 5 (São Mamede) 95+380 Esquerdo 12 x12 m 
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As ações construtivas mais relevantes relacionadas com a construção da subestação serão a 

desmatação e decapagem do terreno, a regularização do terreno que apresenta uma orografia 

aplanada, pelo que a movimentação de terras será diminuta. 

Prevê-se uma área destinada a utilização pelo estaleiro da obra, bem como para o estabelecimento do 

acesso rodoviário e restabelecimento do caminho existente.  

Será construído um edifício de suporte ao comando da subestação, bem como a infraestruturação e 

preparação do espaço exterior para acolher os equipamentos de seccionamento e transformação de 

Média Tensão e Muito Alta Tensão. O recinto ficará vedado, com um pequeno muro e vedação em 

malha de arame. 

A subestação terá uma potência de serviço de 16 MVA com a seguinte disposição preliminar de 

equipamentos.  

 
Figura 3.5-2 - Disposição preliminar dos equipamentos 
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A ligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público será estabelecida através de uma linha elétrica aérea, 

a 220 kV, com um comprimento aproximado de 1,7km que ligará a SST à subestação (SE) da 

Carvoeira da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. Esta linha de interligação será da responsabilidade da 

REN, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5-3 – Ligação elétrica da SST à SE da Carvoeira 

Refira-se ainda que este projeto será desenvolvido em paralelo com o empreendimento Investimentos 

Sustentáveis – Empreitada de “Conceção Construção, Fornecimento/ Montagem e Manutenção de 

Sistemas de Controlo – Comando e Sinalização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra-Meleças – 

Caldas da Rainha. 

SE Carvoeira 

SST Runa 
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No Anexo VIII.4 apresentam-se os detalhes relativos ao projeto da SST e dos postos 

autotransformadores. 

Em termos de enquadramento no regime Jurídico de AIA, a tipologia de projeto em questão (SST) 

integra-se no Anexo II 3 b), no entanto, pela sua dimensão, o mesmo não é sujeito a AIA. 

 

3.5.3. RESTABELECIMENTOS E CAMINHOS PARALELOS 

No seguimento do já referido no capítulo 3.3.4, alguns dos restabelecidos previstos são considerados 

projetos complementares pelo facto de, por questões de segurança, a sua construção anteceder a 

empreitada de Modernização da Linha do Oeste. 

Neste sentido resumem-se no quadro seguinte os restabelecimentos que configuram projetos 

complementares. 
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Quadro 3.5-2 – Restabelecimentos que constituem projetos complementares 

Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

PS 25+062 CP 24.1 
CP24.2 

24+380/24+560 (D) 
24+570/24+983 (E) 

Sabugo Sul – EN 
117 

 

PN a suprimir 24+991 
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Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

PS 26+568 CP 26.1 
CP 28.1 

26+580/28+840 (D) 
28+040/28+814 (E) 

Sabugo Norte – 
Caminho 

 

2 PN a suprimir 
(a funcionar sem 

guarda) 

26+607 
28+420 

PS 29+420 CP 29.1 29+500/29+870 (D) Pedra Furada - 
Av. do Lapiás 

 

PN a suprimir, a 
reclassificar a 

PNp 
automatizada 

29+881 

PS 30+961 - - - PN a suprimir 30+906 

PS 38+864 - - Malveira Norte – 
EN8 Por via da supressão de uma PS existente - - 
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Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

PI 39+818 - - Malveira Norte  

 

PN a suprimir 40+060 

PS 41+250 CP 40.1 
CP 40.2 

40+764/40+827 (E) 
40+864/40+929 (D) 

Jerumelo Sul – 
Av. Principal 

 

PN a suprimir 40+826 
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Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

CP 41.1 41+071/41+250 (D) PN a suprimir 41+715 

PS 43+200 CP 43.1 43+145/13+200(E) Jerumelo Norte – 
Av. Principal 

 

PN a suprimir 43+252 

PS 73+560 CP 73.1 
CP 73.2 

73+440/73+555 (E) 
73+492/73+555 (D) 

Ramalhal Norte - 
Caminho 

 

PN a suprimir 
(a funcionar sem 

guarda) 
72+172 

PN a suprimir 
(a funcionar sem 

guarda) 
73+615 
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Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

PITL 77+954 - - 
Outeiro Sul – 

Rua da 
Primavera 

 

PN a suprimir 77+824 
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Restabelecimentos Propostos 
Imagem 

Passagem de Nível 

Obra de Arte km 
Projeto 

Caminho 
Paralelo km Projeto Localização / 

Observações Situação km Existente 

PSp 87+340 - - Bombarral – Rua 
Madre de Deus 

 

ATV a suprimir 87+267 
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A elaboração destes projetos teve em consideração as melhores soluções de projeto com menores 

implicações ambientais e sociais.  

Para além dos caminhos paralelos que visam dar acesso às obras de arte previstas, foram também 

considerados outros que visam restabelecer caminhos afetados pela modernização da linha férrea. 

No quadro seguinte apresenta-se a lista de todos os caminhos paralelos considerados no projeto. 

Quadro 3.5-3 – Caminhos paralelos a construir 

CAMINHOS PARALELOS 

C.P. Tipo de Via Km Inicial Km Final Lad
o 

Extensão 
(m) PTT (m) 

C.P. 22.1 Caminho não pavimentado 22+386 22+463 D 80  4.0  

C.P. 23.1 Caminho não pavimentado 23+055 23+280 E 250  4.0  

C.P. 24.1 Caminho pavimentado 24+380 25+560 D 180  4.0  

C.P. 24.2 Caminho pavimentado 24+438 24+980 E 550  4.0  

C.P. 26.1 Caminho não pavimentado 26+580 28+830 D 2260  4.0  

C.P. 28.1 Caminho não pavimentado 28+030 28+814 E 785  4.0  

CP 29.1 Caminho não pavimentado 29+500 29+870 D 370  4.0  

C.P. 39.1 Caminho não pavimentado 39+030 39+063 D 33  4.0  

C.P. 40.1 Caminho não pavimentado 40+764 40+827 E 74  4.0  

C.P. 40.2 Caminho pavimentado 40+793 41+280 D 462 0.5-4.0-0.5 

C.P. 41.1 Caminho pavimentado 41+914 42+121 D 210  4.0  

C.P. 43.1 Caminho não pavimentado 43+145 43+420 E 280  4.0  

C.P. 58.1 Acesso Subestação 58+170 58+285 E 172 0.5-4.0-0.5 

C.P. 72.1 Caminho não pavimentado 72+310 72+895 D 575  4.0  

C.P. 73.1 Caminho não pavimentado 73+440 73+555 E 123  4.0  

C.P. 73.2 Caminho não pavimentado 73+492 73+555 D 70  4.0  

C.P. 75.1 Caminho não pavimentado 75+513 75+818 D 310  4.0  

C.P. 75.2 Caminho não pavimentado 75+800 ligação a caminhos existentes  4.0  

CP 76.1 Caminho não pavimentado 76+385 ligação de caminhos existentes  4.0  
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CAMINHOS PARALELOS 

C.P. Tipo de Via Km Inicial Km Final Lad
o 

Extensão 
(m) PTT (m) 

CP 81.1  Caminho não pavimentado 81+453 81+480 D 27  4.0  

C.P. 91.1 EN 8 91+870 92+060 D 190 1.0-6.0-1.0 

C.P. 93.1 Caminho pavimentado 93+330 94+048 E 714 0.5-4.0-0.5 

C.P. 94.1 Caminho pavimentado 94+387 94+671 E 292 0.5-4.0-0.5 

 

3.5.4. REMODELAÇÃO DOS TÚNEIS  
A remodelação dos túneis inseridos no troço de modernização da Linha do Oeste, em avaliação, 

deverá anteceder a empreitada de modernização, pelo que são considerados projetos 

complementares: 

• Túnel da Sapataria, km44+822; 

• Túnel da Boiaca, km62+361; 

• Túnel do Cabaço, km62+737; 

• Túnel da Certã, km63+347. 

 

Túnel da Sapataria (km 44+822) 

O Túnel da Sapataria, datado de 1887, situa-se ao km44+822 da Linha do Oeste entre as estações de 

Malveira e Pêro Negro. Apresenta-se no quadro abaixo as principais características do túnel. 

Quadro 3.5-4 – Características Gerais Túnel da Sapataria 

Boca de Entrada 
(km) 

Boca de Saída 
(km) 

Comprimento 
(m) 

Recobrimento Máximo 
(m) 

44+630 44+959 329.3 36.5 

 

A galeria do Túnel da Sapataria deverá sofrer uma intervenção profunda ao nível dos hasteais e 

abobada. Proceder-se-á à remoção do betão projetado existente e recolocação de novo betão 

projetado com maior espessura (10cm) e um reforço mais possante dos hasteais do túnel. 
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A intervenção nos emboquilhamentos está associada essencialmente a: 

• Estabilização de taludes 

• Drenagem 

O talude do lado direito do emboquilhamento nascente e ambos os taludes do emboquilhamento 

poente serão reforçados com uma malha de pregagens e rede de proteção. 

Em relação à drenagem a maior intervenção ocorre ao nível do emboquilhamento nascente, onde será 

necessário recolher e encaminhar as linhas de água que ocorrem ao emboquilhamento. Será também 

necessário colocar caleiras em torno do emboquilhamento poente. 

Complementarmente deverão ser realizadas as operações de manutenção no túnel, nomeadamente: 

• Desmatação; 

• Limpeza da drenagem e eventual reparação; 

• Limpeza dos elementos de alvenaria; 

• Tratamento das juntas dos elementos de alvenaria; 

 

Túnel da Boiaca (km62+361) 

O Túnel da Boiaca, datado de 1887, situa-se ao km62+361 da Linha do Oeste entre as estações de 

Dois Portos e Torres Vedras. Apresenta-se no quadro abaixo as principais características do túnel. 

Quadro 3.5-5 – Características Gerais Túnel da Boiaca 

Boca de Entrada 
(km) 

Boca de Saída 
(km) 

Comprimento 
(m) 

Recobrimento Máximo 
(m) 

62+272 62+431 160,5 23,5 

 

A inspeção realizada ao Túnel da Boiaca mostra que os elementos estruturais se encontram em bom 

estado de conservação. Assim, será apenas necessário realizar para tratar: 

• Fissuração nos elementos de betão projetado. 

• Tratamento das zonas com infiltrações. 
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A principal intervenção ao nível da soleira do túnel está relacionada com a necessidade de realizar um 

rebaixamento da via em cerca de 28cm neste túnel de forma que seja possível instalar a catenária. 

Tal intervenção obrigará também a rever todo o sistema de drenagem da plataforma, tendo-se optado 

por colocar uma caleira monobloco do lado esquerdo e um geodreno de diâmetro de 300 do lado 

direito. Apresenta-se abaixo o corte tipo da soleira: 

 

Figura 3.5-4 – Rebaixamento da soleira do Túnel da Boiaca 

No que se refere aos emboquilhamentos estes encontram-se em bom estado de conservação.  

Resta apenas realizar manutenção no túnel, nomeadamente: 

• Desmatação; 

• Limpeza da drenagem e eventual reparação; 

• Limpeza dos elementos de alvenaria; 

• Tratamento das juntas dos elementos de alvenaria; 

• Inspeção e eventual reparação de redes e pregagens 

 

 

Túnel do Cabaço (km62+737) 

O Túnel do Cabaço, datado de 1887, situa-se ao km62+737 da Linha do Oeste entre as estações de 

Dois Portos e Torres Vedras. Apresenta-se no quadro abaixo as principais características do túnel. 
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Quadro 3.5-6 – Características Gerais Túnel do Cabaço 

Boca de Entrada 
(km) 

Boca de Saída 
(km) 

Comprimento 
(m) 

Recobrimento Máximo 
(m) 

62+680 62+755 75 19.2 
 

A inspeção realizada ao Túnel do Cabaço mostra que os elementos estruturais se encontram em bom 

estado de conservação. Assim, será apenas necessário realizar para tratar: 

• Fissuração nos elementos de betão projetado. 

• Tratamento das zonas com infiltrações. 

 

A principal intervenção ao nível da soleira do túnel está relacionada com a necessidade de realizar um 

rebaixamento da via em cerca de 22cm neste túnel de forma que seja possível instalar a catenária. 

 

Tal intervenção obrigará também a rever todo o sistema de drenagem da plataforma, tendo-se optado 

por colocar uma caleira monobloco do lado esquerdo e um geodreno de diâmetro de 300 do lado 

direito. Apresenta-se abaixo o corte tipo da soleira: 

 

 

Figura 3.5-5 – Rebaixamento da soleira do Túnel do Cabaço 

 

No que se refere aos emboquilhamentos estes encontram-se em bom estado de conservação. A 

análise realizada permite verificar que a estabilização realizada com pregagens e rede protetora foi 

uma solução eficaz. 

 

Resta apenas realizar manutenção no túnel, nomeadamente: 
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• Desmatação. 

• Limpeza da drenagem e eventual reparação. 

• Limpeza dos elementos de alvenaria. 

• Tratamento das juntas dos elementos de alvenaria. 

• Inspeção e eventual reparação de redes e pregagens. 

• Colocação de drenagem na crista dos taludes. 

• Reparação de elementos de alvenaria nos tímpanos (apenas na boca de entrada). 

 

Túnel da Certã (Km62+737) 
 

O Túnel da Certã, datado de 1887, situa-se ao km63+347 da Linha do Oeste entre as estações de Dois 

Portos e Torres Vedras. Apresenta-se no quadro abaixo as principais características do túnel. 

Quadro 3.5-7 – Características Gerais Túnel do Cabaço 

Boca de Entrada 
(km) 

Boca de Saída 
(km) 

Comprimento 
(m) 

Recobrimento Máximo 
(m) 

63+273 63+421 150.8 37.5 
 

A inspeção realizada ao Túnel da Certã mostra que os elementos estruturais se encontram em bom 

estado de conservação. Assim, será apenas necessário realizar para tratar: 

• Fissuração nos elementos de betão projetado. 

• Tratamento das zonas com infiltrações. 

 

A principal intervenção ao nível da soleira do túnel está relacionada com a necessidade de realizar um 

rebaixamento da via em cerca de 22cm neste túnel de forma que seja possível instalar a catenária. 

 

Tal intervenção obrigará também a rever todo o sistema de drenagem da plataforma, tendo-se optado 

por colocar uma caleira monobloco do lado esquerdo e um geodreno de diâmetro de 300 do lado 

direito. Apresenta-se abaixo o corte tipo da soleira: 
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Figura 3.5-6 – Rebaixamento da soleira do Túnel da Certã 

 

No que se refere aos emboquilhamentos estes encontram-se em bom estado de conservação. A 

análise realizada permite verificar que a estabilização realizada com pregagens e rede protetora foi 

uma solução eficaz. 

 

Resta apenas realizar manutenção no túnel, nomeadamente: 

• Desmatação. 

• Limpeza da drenagem e eventual reparação. 

• Limpeza dos elementos de alvenaria. 

• Tratamento das juntas dos elementos de alvenaria. 

• Inspeção e eventual reparação de redes e pregagens. 

• Colocação de drenagem na crista dos taludes. 

• Inspeção do muro ancorado e eventual repuxe das ancoragens (apenas na boca de saída). 

 

3.6. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL E FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

Nesta fase de Estudo Prévio efetuou-se uma primeira análise ao traçado de projeto, tanto em planta 

como em perfil longitudinal de forma verificar-se, em termos de faseamento construtivo, quais seriam 

as principais condicionantes na fase de execução de obra. 

Nesta análise considerou-se que a obra será executada sem interrupção de serviço, com uma duração 

prevista de 18 meses, de acordo com a duração de cada uma das intervenções previstas, e 

apresentadas no quadro seguinte. 
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Quadro 3.6-1 – Duração prevista da construção  

Intervenção Km Inicio Km Fim Duração da obra 

Desvio Ativo 1 - Via Dupla nova 20+700 30+438 6 meses 
Entre Desvios – Via única existente 30+438 38+070 1 mês  

Desvio Ativo 2 - Via Dupla nova  38+070 44+300 4 meses 
Via única existente 44+300 55+000 1 mês 
Via única existente 55+000 64+000 1 mês 
Via única existente 64+000 72+300 1 mês 

Via única existente e via simples nova   72+300 78+000 1 mês 

Via única existente e via simples nova   78+000 85+000 1 mês 

Via única existente e via simples nova 85+000 95+000 1 mês 

Via única existente 95+000 105+000 1 mês 

 

3.7. INVESTIMENTO 

O investimento previsto para o projeto da Modernização da Linha do Oeste em análise será de 

106,8 milhões de euros. 

 

3.8. OUTROS ASPETOS DO PROJETO 
 

3.8.1. UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS E RECURSOS 

A execução do projeto implicará o recurso a materiais de construção civil e de obras ferroviárias, não 

se prevendo os recursos a materiais com riscos especiais. 

De entre os materiais necessários para a fase de construção, listam-se os seguintes a título de 

exemplo: 

 Carris  Travessas  Balastro 

 AMV’s  Fixações  Solos 

 Terra vegetal  Enrocamento  Geossintéticos 

 Inertes  Adjuvantes para betão  Betão pronto 
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 Cimento  Aço  Cofragens 

 Vigas de bordadura pré-

fabricadas 

 Guarda corpos metálicos  Manilhas de betão 

perfuradas 

 Lajetas em betão pré-

fabricadas 

 Tubagens de PVC  Cabos de 

telecomunicações e de 

sinalização 

 Cabo de bronze  Sinais  Armários 

 Caixas de impedância  Motores agulhas  Motores de seccionadores 

 Transformadores de tensão 

e de alimentação 

 Descarregadores de 

sobretensões 

 Contadores de eixo 

 Sinalética  Tintas, colas, resinas, óleos 

e lubrificantes 

 Rede metálica para a 

vedação 

 Pregagens  Ancoragens  Bombas hidráulicas 

 Vidros  Estruturas metálicas   Barreiras acústicas 

 Rail-dampers  Equipamentos 

eletromecânicos 

 Lubrificadores de via 

 

Tendo em consideração as terraplenagens a executar não será necessário recorrer a áreas de 

empréstimo, uma vez que serão aproveitadas as terras provenientes das escavações da obra. 

 

 O recurso a pedra para produção de balastro assume também um aspeto importante em termos de 

recursos naturais, sendo necessário recorrer à recolha de um volume correspondente a 137.000m3 de 

balastro necessário para a obra. No entanto, refere-se que o balastro retirado da via existente (56.000 

m3)será limpo e depurado para ser totalmente reaproveitado como sub-balastro. 

 

Numa ótica de preservação dos recursos naturais é obrigatória, sempre que tecnicamente exequível, a 

utilização de pelo menos 5 % de materiais reciclados em empreitadas de obras públicas. 

 

No que se refere aos consumos de energia, haverá lugar na fase de construção à utilização de 

combustíveis fósseis e eletricidade associada à operação de maquinaria diversa, que utiliza tanto 

motores a diesel como motores elétricos. Estes consumos far-se-ão fundamentalmente nos estaleiros e 

nas respetivas frentes de obra. 
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Na fase de exploração, ainda que em muito reduzida quantidade, poderão ser utilizados os materiais 

listados para a fase de construção nas operações de manutenção.  

 

Uma vez eletrificada a linha, a principal fonte de energia será a proveniente de centrais termoelétricas, 

embora exista já uma diversidade de fontes energéticas alternativas, de origem renovável como é o 

caso da hídrica, da eólica e da solar. 

 

3.8.2. EMISSÕES GASOSAS, RESÍDUOS E EFLUENTES GERADOS 
 

As emissões gasosas decorrentes da fase de construção são as resultantes da emissão de poeiras e 

gases de combustão dos motores da maquinaria afeta à obra, como descrito no quadro seguinte. 

 
Quadro 3.8-1 - Principais poluentes emitidos na fase de construção 

Ações de projeto Principais poluentes 

Movimentação de terras; Operação de 
estaleiros; Transporte de materiais; Descarga 
de Balastro e Ataque de Via, Demolições e 
escavações 

Partículas em suspensão 

Circulação de veículos e máquinas em terrenos 
não pavimentados, eventual central de 
betonagem, constrangimentos à normal 
circulação do tráfego ferroviário e rodoviário 

Partículas em suspensão, CO, NOx, HC, SO2 e COV 

Erosão eólica Partículas em suspensão 
 

Os principais resíduos que serão produzidos na fase de construção serão, genericamente, os que se 

apresentam no quadro seguinte.  

 
Quadro 3.8-2 – Tipologia previsível de resíduos gerados na fase de construção 

Tipologia Resíduo produzido Código 
LER(1) 

Resíduos 
equiparados a 
urbanos 

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 
(Consumíveis informáticos) 16 02 14 

Papel e cartão  20 01 01 
Vidro 20 01 02 
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas. 20 01 08 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21* 
Pilhas e Acumuladores (excluindo acumuladores de chumbo) 20 01 34 
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Tipologia Resíduo produzido Código 
LER(1) 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 
01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 20 01 36 

Plásticos  20 01 39 
Outras frações sem outras especificações 20 01 99 
Misturas de resíduos urbanos e equiparados (Indiferenciados) 20 03 01 

Resíduos não 
urbanos 

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 08 04 09* 

Resíduos de lavagem de Autobetoneiras e Central de Betão 
(Lamas) 10 13 14 

Aparas e limalhas de metais ferrosos 12 01 01 
Escória da Soldadura 12 01 13 
Mós (Discos de Corte) 12 01 21 
Resíduos de materiais de granalhagem contendem substâncias 
perigosas 12 01 16* 

Óleos hidráulicos usados 13 01 10* 
Óleos usados de motor, transmissões e lubrificação 13 02 05* 
Resíduos sem outras especificações 13 08 99* 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 
Embalagens de plástico 15 01 02 
Embalagens de metal 15 01 04 
Embalagens compósitas 15 01 05 
Misturas de embalagens 15 01 06 
Embalagens de vidro 15 01 07 
Embalagens têxteis 15 01 09 
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 15 01 10* 
Desperdícios contaminados com hidrocarbonetos 15 02 02* 
Pneus usados,  16 01 03 
Filtros de óleo e gasóleo 16 01 07* 
Pastilhas de travões 16 01 12 
Depósitos para gás liquefeito 16 01 16 
Filtros de ar 16 01 22 
Acumuladores de chumbo (baterias) 16 06 01* 
Massa Refratária 16 11 04 
Betão 17 01 01 
Tijolos 17 01 02 
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 
Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas. 17 01 06* 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
não abrangidas em 17 01 06. 17 01 07 

Madeira 17 02 01 
Vidro 17 02 02 
Plásticos 17 02 03 
Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01. 17 03 02 
Cobre, bronze e latão 17 04 01 
Alumínio 17 04 02 
Chumbo 17 04 03 
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Tipologia Resíduo produzido Código 
LER(1) 

Zinco 17 04 04 
Ferro e aço 17 04 05 
Mistura de metais 17 04 07 
Solos e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03* 
Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias 
perigosas 17 05 07* 

Balastro de linhas de caminho de ferro 17 05 08 
Materiais de isolamento contendo amianto 17 06 01* 
Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas 17 06 03* 

Materiais de Isolamento 17 06 04 
Materiais de construção contendo amianto 17 06 05* 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de 
resíduos) contendo subs. Perigosas 17 09 03* 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 
Lamas do tratamento de águas residuais urbanas. 19 08 05 

(1) De acordo com a Decisão n.º 2014/955/EU da Comissão de 18 de dezembro 
 * Resíduo perigoso 
 

A gestão destes resíduos será explicitada no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, a elaborar na fase de Projeto de Execução.  

 

Na fase de construção os efluentes líquidos produzidos, dizem sobretudo respeito às águas residuais 

provenientes dos estaleiros e frentes de obra, bem como, águas de lavagem de natureza diversa. 

 

Na fase de exploração as principais emissões gasosas estão associadas, de forma indireta, ao 

funcionamento de locomotivas de tração elétrica, cuja energia é produzida em centrais termelétricas, 

embora possa ter também o contributo de outras fontes renováveis de energia. 

 

Os resíduos produzidos na fase de exploração, correspondem fundamentalmente aos resíduos 

decorrentes das atividades de manutenção da via férrea, cujas ações deverão ser semelhantes às que 

ocorrem atualmente na via. Tratando-se de uma via nova, a frequência das intervenções de 

manutenção será reduzida face às necessidades atuais. No quadro seguinte apresenta-se a tipologia 

de resíduos produzidos na fase de exploração do projeto. 

 
Quadro 3.8-3 – Tipologia previsível de resíduos gerados na fase de exploração 
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ESPECIALIDADE TIPO SUBTIPO CÓDIGO LER(1) 

Via 

Carril Carril UIC 54 pu superior 17 04 05 
Resíduos de soldadura 12 01 13 

AMV e componentes AMV UIC 54 ou superior 17 04 05 
Componentes de AMV 17 04 05 

Travessas 
Travessas de madeira  17 02 01 
Travessas de betão não 
regeneráveis 17 01 01 

Material miúdo Material de fixação não reutilizável 17 04 05 
Material de ligação 17 04 05 

Balastro Balastro contaminado 17 05 17* 
Balastro não contaminado 17 05 08 

Massas lubrificantes Resíduos sem outras 
especificações 13 08 99* 

Catenária e Energia 
de Tração 

Cabos metálicos 
Fio de contacto 17 04 11 
Outros cabos metálicos de 
catenária e tração 17 04 11 

Ferragens metálicas Ferragens metálicas 17 04 07 

Isoladores elétricos Isoladores cerâmicos 16 02 14 
Isoladores sintéticos 16 02 14 

Contrapesos Contrapesos de betão 17 01 01 
Contrapesos metálicos 17 04 05 

Transformadores 

Transformadores contendo PCB 16 02 09* 
Transformadores não contendo 
PCB 16 02 14 

Condensadores não contendo 
PCB 16 02 14 

Postes de catenária Postes de catenária 17 04 05 

Sinalização e 
telecomunicações 

Armários Armários metálicos 16 02 14 
Armários não metálicos 16 02 14 

PN Barreiras 17 04 07 
Motores de barreiras 16 02 14 

Postes de sinalização Postes de sinalização 17 04 05 
Sinais 17 04 07 

Cabos e equipamentos 
elétricos 

Bastidores 16 02 14 
Motores de AMV 16 02 14 
Cabos isolados 17 04 11 
Cabos não isolados 17 04 11 

Convel Balizas reutilizáveis 16 02 14 Balizas não reutilizáveis 
Baterias Baterias de sinalização 16 06 01* 

Atividade 
administrativa 

Equipamentos elétricos e 
eletrónicos fora de uso 

Equipamentos elétricos e 
eletrónicos fora de uso 20 01 36 

Papel e cartão 
Papel/cartão de embalagem 15 01 01 
Papel/cartão da atividade 
administrativa 20 01 01 

Plástico Embalagens de plástico 15 01 02 
Lâmpadas fluorescentes Lâmpadas fluorescentes 16 02 13 
Mobiliário administrativo Outras frações sem outras 20 01 99 
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ESPECIALIDADE TIPO SUBTIPO CÓDIGO LER(1) 
especificações  

Outros 

Resíduos de 
Construção/demolição 

Betão 17 01 01 
Tijolos 17 01 02 
Telhas de fibrocimento 17 06 05* 
Telhas de betão ou cerâmicas 17 01 03 
Misturas betuminosas 17 03 02 
Solos e rochas 17 05 04 
Materiais de isolamento contendo 
amianto 17 06 01* 

Materiais de isolamento não 
contendo amianto 17 06 04 

Manutenção de equipamentos 

Filtros de óleo 16 01 07 
Pastilhas de travões 16 01 12 
resíduos sem outras 
especificações 16 01 99 

Equipamentos em fim de vida 16 01 06 
Baterias auto 16 06 01* 
Pneus usados 16 01 03 

Equipamento elétrico e 
eletrónico fora de uso 

Equipamento elétrico e eletrónico 
fora de uso contendo substâncias 
perigosas 

16 02 13* 

Equipamento elétrico e eletrónico 
fora de uso não contendo 
substâncias perigosas 

16 02 14 

Óleos usados 

Óleos hidráulicos usados 13 01 10* 
Óleos de motor usados 13 02 05* 
Óleos isolantes contendo PCB 13 03 01* 
Óleos isolantes não contendo 
PCB 13 03 07* 

Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de proteção 

Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 
proteção 

15 02 02* e 15 
02 03 

Extintores Extintores de CO2 ou pó químico 16 01 16 
Extintores de Halon 16 05 04* 

Solos Contaminados Solos contaminados 17 05 03* 
(1) De acordo com a Decisão n.º 2014/955/EU da Comissão de 18 de dezembro 
* Resíduo perigoso 
 

Os resíduos de via são geridos no contexto do Plano de Gestão de Resíduos da IP.  

 

Os efluentes produzidos na fase de exploração serão produzidos nas instalações sociais, os quais 

serão encaminhados para os sistemas municipais de tratamento de águas. 
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3.8.3. FONTES DE PRODUÇÃO E NÍVEIS DE RUÍDO, VIBRAÇÃO 
 

Na fase de construção a produção de ruído e vibrações está associada a diversas operações, que vão 

desde os trabalhos de terraplenagem, de balastragem, à própria circulação dos veículos associados à 

obra, entre outras operações. As perturbações causadas por estas circunstâncias serão relativamente 

pontuais, delimitadas no tempo e no espaço. 

 

Na fase de exploração o ruído e as vibrações devem-se essencialmente à circulação dos comboios, 

ruído de rolamento, devido ao contacto entre a roda e o carril. Como fonte de ruído é ainda de referir o 

ruído dos avisos sonoros dos sistemas de aviso ao público nas estações e nas passagens de nível que 

serão automatizadas. 

 

3.8.4. ESTALEIROS DE OBRA 
Os estaleiros constituem instalações temporárias definidas pelo próprio empreiteiro que executará a 

obra, a qual só será adjudicada após a conclusão dos estudos e projetos para o licenciamento do 

empreendimento.  

 

Deste modo, apenas em fase de Projeto de Execução, se apontam os locais preferenciais à instalação 

dos estaleiros tendo em consideração as condicionantes ambientais existentes e cuja representação 

cartográfica consta do Desenho nº. LO.EP.PG.EIA.0022 – Locais Condicionados à Implantação de 

Estaleiros. 

 

Na escolha do local do estaleiro deverão ser salvaguardados os locais que em termos de usos são 

mais sensíveis, nomeadamente áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 

Ecológica Nacional (REN), áreas sensíveis do ponto de vista de fauna, flora e vegetação, áreas de 

proteção de sítios de valor patrimonial, áreas localizadas na proximidade a linhas de água, captações 

de água para abastecimento e proximidade de aglomerados urbanos.  

 

A implantação dos estaleiros, assim como restrições ao seu funcionamento, serão incorporados no 

Plano de Gestão Ambiental da Obra. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 
 

 

4.1. CLIMA 

O clima pode ser definido como a sucessão habitual dos estados da atmosfera, sendo caracterizado 

pelos valores médios anuais dos diversos elementos meteorológicos, tais como: temperatura do ar, 

ventos, humidade do ar, nebulosidade, insolação, precipitação, evaporação, nevoeiro e geada. Estes 

parâmetros podem ser caracterizados individualmente pela amplitude, pelas variações diurnas, 

mensais e anuais e pelos seus valores extremos máximos e mínimos, num carater de longo prazo, em 

geral de 30 anos. 

A análise do clima suscita interesse, na medida em que é um agente determinante, nomeadamente na 

qualidade de vida das populações, na dispersão dos poluentes atmosféricos e na ocorrência de 

fenómenos naturais de riscos associados. O conhecimento de uma região é fundamental para o 

planeamento e gestão das actividades socioeconómicas e essencial para minimizar as consequências 

de possíveis riscos climáticos. 

Esse interesse é, atualmente, acrescido pelo conhecimento existente sobre o fenómeno global das 

alterações climáticas, caracterizado designadamente pelo aumento da temperatura média do ar, pela 

subida do nível médio das águas do mar e pela maior frequência de fenómenos extremos. 

A caracterização do clima na área em estudo e dos seus fatores climáticos (entendidos como fatores 

naturais e humanos capazes de influenciar as características ou a dinâmica de um ou mais tipos de 

climas) permitirá não só verificar se o projeto em apreço poderá ter influência em algum dos seus 

elementos meteorológicos ou, até, na criação de um microclima, mas também servir de base à análise 

de outros fatores ambientais, como sejam os recursos hídricos, a ocupação do solo ou a qualidade do 

ar. 

4.1.1. METODOLOGIA 

Para a caracterização da situação de referência ao nível do clima, aplicou-se a seguinte abordagem: 
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1. Identificação das estações meteorológicas mais representativas da área em estudo. No caso, 

estação de Sintra/Base Aérea e estação de Alcobaça/E. Fruticultura. 

2. Caracterização dos principais parâmetros meteorológicos da área em estudo, com base nas 

Normais Climatológicas das estações selecionadas referentes ao período de registo 1971-

2000, que foram disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.  

3. Classificação climática da região onde se insere a área em estudo, tomando como referência 

em particular o sistema de classificação de Köppen e Peixoto (1987). 

 

4.1.2. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NA ÁREA EM ESTUDO 

A caracterização do clima da área em estudo teve por base os dados das Normais Climatológicas 

fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referentes às estações 

climatológicas de Sintra/Base Aérea (adiante designada por Sintra) e Alcobaça/E. Fruticultura (adiante 

designada por Alcobaça), correspondentes ao período compreendido entre 1971-2000.  

As estações selecionadas foram, de entre as estações climatológicas com dados mais recentes, as que 

se consideraram mais representativas da área em estudo. 

O Quadro 4.1-1 e a Figura 4.1-1evidenciam as respetivas características e localização.  

Quadro 4.1-1 – Características das Estações Climatológicas de Sintra e Alcobaça 

Estação Código Latitude Longitude Altitude Período de Registo 

Sintra 532 38º 50’N 09º 20’W 134m 1971 - 2000 

Alcobaça 126 39º 31’N 08º 58’W 38m 1971 - 20001 

1 A estação meteorológica de Alcobaça/E. Fruticultura teve início em 1978 e com os últimos 3 anos (1998 a 2000) sem dados. Sem dados 

para a velocidade média do vento máximo, e apenas com valores para a insolação em 1982, e de 1985 a 1991.  
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Figura 4.1-1 – Localização das Estações Climatológicas de Sintra e Alcobaça. 

Na caracterização do presente descritor foram analisados vários elementos meteorológicos, 

nomeadamente temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar, evaporação e velocidade do 
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vento, excluindo-se os parâmetros nebulosidade, nevoeiro e geada, uma vez que estes não constam 

dos elementos das fichas climatológicas. 

 

4.1.3. PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 
 

Temperatura do Ar 

As temperaturas médias anuais registadas nas estações de Sintra e Alcobaça, no período de registo 

referido, foram de 14,9ºC e 15,0ºC, sendo a temperatura média do mês mais quente de 20,4ºC em 

Agosto e 20,3ºC em Julho e a temperatura média do mês mais frio 9,7ºC e 9,6ºC em Janeiro, 

respetivamente. A distribuição mensal e anual dos valores médios de temperatura, na estação 

climatológica referida, é apresentada no Quadro 4.1-2. 

Quadro 4.1-2 - Distribuição mensal e anual dos valores médios de temperatura média diária nas estações 

climatológicas de Sintra e Alcobaça, no período de 1971-2000. 

Estação 
Média da Temperatura Média Diária (ºC) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Sintra 9.7 10.6 12.0 13.0 14.9 17.8 20.0 20.4 19.4 16.4 13.0 10.9 14.9 

Alcobaça 9.6 10.6 12.4 13.6 15.5 18.4 20.3 20.3 19.3 16.2 13.1 11.1 15.0 
 

Tendo em conta a temperatura média do mês mais frio (Janeiro) em ambas as estações em análise, 

constata-se que a área em estudo se insere numa região de Clima Temperado com Invernos suaves, 

segundo a classificação climática de Köppen (como se poderá verificar no subcapítulo seguinte), já que 

a temperatura média do mês mais frio está compreendida entre −3 ºC e 18 ºC. 

No quadro seguinte, apresenta-se a contabilização do número de dias em que se registaram 

temperaturas mínimas negativas, temperaturas máximas superiores a 25ºC e temperaturas mínimas 

superiores a 20ºC, nas estações representativas da área em estudo.  
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Quadro 4.1-3 – Número médio anual de dias com temperatura do ar (T) mínima ≤ 0 ºC, T mínima ≥ 20 ºC, T 
máxima ≥ 25 ºC e T máxima ≥ 30 ºC nas estações climatológicas de Sintra e Alcobaça, no período de registo 

1971-2000. 

Estação 
Número médio anual de dias com Temperatura do Ar 

Mínima ≤ 0 ºC Mínima ≥ 20 ºC Máxima ≥ 25 ºC Máxima ≥ 30 ºC 

Sintra 7.9 0.6 49.8 13.3 

Alcobaça 19.7 0.9 74.0 19.3 

 

Face aos dados constantes no quadro anterior, observa-se que na área de influência da estação de 

Alcobaça, há um maior número de dias com uma temperatura mínima ≤ 0ºC e temperatura máxima ≥ 

25 ºC comparativamente com a região representada pela estação de Sintra. 

 

De referir, ainda, que, na estação de Sintra para o período de registo de 1971-2000, a média da 

temperatura máxima diária dos meses mais quentes (Julho e Agosto) foi de 25,0ºC e o valor médio da 

temperatura mínima diária do mês mais frio (Janeiro) foi de 5,2ºC. 

 

Na estação de Alcobaça verificou-se uma média de 26,1ºC da temperatura máxima diária dos meses 

mais quentes (Julho e Agosto) e uma média de 4,2ºC da temperatura mínima diária do mês mais frio 

(Janeiro). 

 

Precipitação 

Na estação de Sintra, o número médio de dias com precipitação superior a 10mm é de 24,8 dias, 

ocorrendo com maior frequência nos meses de Janeiro, Novembro e de Dezembro, com 3,5, 3,9 e 4,9 

dias, respetivamente.  

Na estação de Alcobaça, o número médio de dias com precipitação superior a 10mm é de 28,9 dias, 

ocorrendo com maior frequência nos meses de Novembro e de Dezembro, com 4,4, e 5,1 dias, 

respetivamente.  

A distribuição mensal e anual dos valores médios de precipitação total, nas estações climatológicas de 

Sintra e Alcobaça, é apresentada no Quadro 4.1-4. 
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Quadro 4.1-4 – Distribuição mensal e anual dos valores médios da quantidade de precipitação total nas estações 

climatológicas de Sintra e Alcobaça, no período de registo 1971-2000. 

Estação 
Média de Precipitação Total (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL 

Sintra 100.7 90.7 57.2 72.3 56.8 18.2 6.2 6.9 28.4 91.0 111.5 127.8 767.7 

Alcobaça 106.0 101.7 59.2 76.1 64.8 23.8 7.8 11.8 36.2 95.2 124.9 132.1 839.6 
 

Como se pode observar no quadro anterior, grande parte da precipitação ocorre no semestre húmido 

(ou seja, de Outubro a Abril), constituindo 87,9% e 88,2% da precipitação total anual das estações de 

Sintra e Alcobaça, respetivamente. A precipitação varia ao longo do ano, sendo Dezembro o mês em 

que se verifica o valor mais elevado de precipitação (127,8mm e 132,1mm) e em Julho, o menor valor 

(6,2mm e 7,8mm), nas estações de Sintra e Alcobaça, respetivamente.  

No quadro seguinte, apresentam-se os dias em que ocorreu precipitação nas estações de Sintra e de 

Alcobaça acima de 0,1 mm, de 1 mm e de 10 mm. 

Quadro 4.1-5 – Número médio anual de dias em que ocorreu precipitação acima de 0,1 mm, de 1 mm e de 10 
mm, nas estações climatológicas de Bragança e de Mirandela, no período de registo 1971-2000. 

Média 
Sintra Alcobaça 

RR ≥ 0.1 mm RR ≥ 1 mm RR ≥ 10 mm RR ≥ 0.1 mm RR ≥ 1 mm RR ≥ 10 mm 
Anual 125,0 86,6 24,8 121,0 95,0 28,9 

RR – Quantidade de precipitação diária. 

Pela análise do quadro anterior, conclui-se que em ambas as estações consideradas, na maioria dos 

dias em que ocorreu precipitação, esta não ultrapassou os 10mm, sendo na estação de Alcobaça que 

se registou um maior número de dias com precipitação (aproximadamente 245 dias). 

Nos gráficos seguintes, pode-se observar a evolução da temperatura média do ar e a sua relação com 

a precipitação média anual, registadas nas estações de Bragança e de Mirandela. Nos meses em que 

ocorre maior precipitação, a temperatura do ar é necessariamente mais baixa comparativamente à 

temperatura do ar, mais elevada, nos meses em que os níveis de precipitação são reduzidos. 

Nos gráficos da Figura 4.1-2 pode observar-se a evolução da temperatura média do ar e a sua relação 

com a precipitação média anual, registadas nas estações de Sintra e Alcobaça. Nos meses em que 

ocorre maior precipitação (meses de Inverno) a temperatura do ar é necessariamente mais baixa 
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comparativamente à temperatura do ar, mais elevada, nos meses onde os níveis de precipitação são 

reduzidos (meses de Verão). 
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Figura 4.1-2 - Evolução dos valores médios da precipitação e da temperatura do ar nas estações de Sintra e 

Alcobaça, no período de registo 1971-2000. 

Como se pode verificar na figura anterior, para ambas as estações, os meses mais chuvosos (de 

Novembro a Fevereiro) são, igualmente, os meses mais frios, ao passo que os meses mais quentes (de 

Junho a Setembro) são, também, os mais secos. 

 
Humidade Relativa do Ar 

A distribuição mensal e anual dos valores médios de humidade relativa do ar, às 9h, nas estações de 

Sintra e Alcobaça é apresentada no Quadro 4.1-6. 

Quadro 4.1-6 - Valores médios de humidade relativa do ar nas estações de Sintra e Alcobaça, no período de 

registo 1971-2000. 

Estação 
Humidade Relativa média do ar – às 09h UTC (%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL 

Sintra 87 85 80 77 77 76 75 76 79 83 86 87 81 

Alcobaça 87 85 80 76 74 74 75 76 80 84 87 87 80 
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De acordo com o quadro anterior, para a estação de Sintra, o valor anual médio de humidade relativa 

do ar, às 9h, é de 81%, sendo Julho o mês em que a humidade relativa é mais baixa (75%) e Janeiro e 

Dezembro os meses mais húmidos, atingindo valores de humidade relativa do ar de 87%. 

Para a estação de Alcobaça, o valor anual médio de humidade relativa do ar, às 9h, é de 80%, sendo 

Maio e Junho os meses em que a humidade relativa é mais baixa (74%) e Janeiro, Novembro e 

Dezembro os meses mais húmidos, atingindo valores de humidade relativa do ar de 87%. 

Uma vez que o valor médio anual da humidade relativa do ar é superior a 70% em ambas as estações 

em análise, conclui-se que a área em estudo se caracteriza por um nível tendencialmente elevado de 

humidade relativa do ar, em particular no semestre húmido. 

Evaporação 

O Quadro 4.1-7 apresenta os valores mensais e o valor anual de evaporação, nas estações de Sintra e 

Alcobaça. 

Quadro 4.1-7 - Valores médios de evaporação nas estações de Bragança e de Mirandela, no período de registo 

1971-2000. 

Estação 
Evaporação (mm) – das 09 às 09h UTC 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL 

Sintra 69.1 71.2 103.5 102.3 109.3 122.4 142.7 145.5 118.4 90.5 72.1 69.8 1216.7 

Alcobaça 49.6 51.9 78.4 76.5 82.3 92.8 106.1 101.9 85.0 64.6 45.8 46.2 881.1 

 

Na estação de Sintra, os valores mais altos de evaporação verificam-se em Julho (142,7mm) e em 

Agosto (145,4mm), e os mais baixos, em Dezembro (69,8mm) e Janeiro (469,1mm). Tais valores estão, 

essencialmente, relacionados com a temperatura do ar. Por fim, regista-se que a evaporação anual é 

de 1216,7mm. 

Para a estação de Alcobaça, cuja evaporação anual é de 881,1mm, verifica-se que os valores mais 

altos de evaporação ocorrem em Julho (106,1mm) e em Agosto (101,9mm), e os mais baixos, em 

Novembro (45,8mm) e Dezembro (46,2mm).  
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A partir da informação obtida nas estações meteorológicas de Sintra e Alcobaça, elaboraram-se dois 

gráficos comparativos de precipitação – evaporação potencial, que se apresentam na Figura 4.1-3. 
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Figura 4.1-3 - Evolução da precipitação média e da evaporação média nas estações de Sintra e Alcobaça, no 

período de registo 1971-2000. 

Constata-se que o período em que a precipitação atinge níveis superiores à evaporação é mais 

estreito, entre Outubro e Fevereiro, ao passo que o intervalo de tempo em que se verifica uma maior 

evaporação em relação aos valores de precipitação é mais elevado, nomeadamente entre Março e 

Setembro, para ambas as estações.  

Assim, constata-se que as regiões representadas pelas estações de Sintra e Alcobaça são pouco 

chuvosas, evidenciando menos meses com excedentes de precipitação. 

Velocidade do Vento 

O regime de vento será analisado à luz da sua velocidade média, sendo que os valores médios de 

velocidade do vento nas estações de Sintra e Alcobaça estão reunidos no Quadro 4.1-8. 

Quadro 4.1-8 - Valores médios da velocidade do vento nas estações de Sintra e Alcobaça, no período de registo 

1971-2000. 

Estação 
Velocidade Média do Vento (km/h) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL 

Sintra 11.2 12.9 12.8 13.6 14.0 14.3 16.5 15.2 12.3 11.5 11.2 12.9 13.2 

Alcobaça 5.8 6.4 6.8 7.2 7.1 7.0 7.5 7.1 5.9 5.5 5.5 6.5 6.5 
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De acordo com os dados presentes no quadro anterior verifica-se que, para a estação de Sintra, nos 

meses de verão a velocidade do vento é, em média, mais elevada sobretudo nos meses de Junho 

(14,3km/h), Julho (16,5km/h) e Agosto (15,2km/h). Em contraste, é nos meses de outono/inverno que 

se verifica uma menor velocidade média do vento, nomeadamente, 11,5km/h em outubro e 11,2km/h 

em Novembro e Janeiro. A velocidade média anual da velocidade do vento obtida é de 13,2km/h. 

Na estação de Alcobaça, nos meses de primavera/verão, entre Abril e Agosto, a velocidade do vento é 

mais elevada, sendo que a média é de 7,18km/h. Nos meses de outono/inverno verifica-se uma menor 

velocidade média do vento, nomeadamente, 5,5km/h em outubro e novembro. A velocidade média 

anual da velocidade do vento obtida é de 6,5km/h. 

Importa igualmente analisar a Rosa dos Ventos para as estações selecionadas, uma vez que mostra a 

frequência e a velocidade com que o vento sopra na direção indicada. Desta forma, apresenta-se na 

Figura 4.1-4 o regime de ventos, quanto a frequência e velocidade. 

Estação de Sintra 
(dados de vento de 1977 a 2000) 

 

Estação de Alcobaça 
(dados de vento de 1978 a 1997) 

 

Figura 4.1-4 - Frequência e velocidade do vento para as estações de Sintra e Alcobaça 

Na área de influência da estação de Sintra, constata-se que o rumo mais frequente é o de Noroeste e 

Norte, com uma frequência média de 22,4% e 28,1%, respetivamente. A calma apresenta uma média 
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anual de 11,5% e, relativamente à velocidade média anual do vento, a sua média total está na ordem 

dos 18,4 km/h.  

Para a estação de Alcobaça verifica-se que o vento sopra essencialmente no rumo Noroeste, com uma 

frequência média anual de 42,0%. A calma apresenta uma média anual de 14,4% e, relativamente à 

velocidade média anual do vento, a sua média total está na ordem dos 8,8 km/h.  

Insolação 

A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, atinge em média 2 607,0 horas e 2 259,3 horas 

anualmente, para as estações de Sintra e Alcobaça, conforme indicado no Quadro 4.1-9. 

Quadro 4.1-9 – Valores médios da insolação nas estações de Sintra e Alcobaça, no período de registo 1971-2000. 

Estação 
Insolação (horas) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL 

Sintra 152.2 149.5 205.0 224.0 255.4 269.7 309.0 307.3 244.2 203.5 158.7 128.5 2607.0 

Alcobaça 135.1 117.9 194.2 193.7 222.8 230.6 255.0 274.5 222.7 172.5 126.5 114.0 2259.3 
 

O período de maior insolação corresponde aos meses de Verão, atingindo-se o máximo no mês de 

Julho para a estação de Sintra e no mês de Agosto para a estação de Alcobaça. Em contraste, o 

período com menor insolação é nos meses de Inverno, com mínimo no mês de Dezembro para ambas 

as estações. 

 

4.1.4. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da área em estudo é do tipo Csb, caracterizado por 

um clima temperado, com um verão seco e um inverno chuvoso e ameno. De modo geral, os invernos 

sofrem influência do fluxo húmido de Oeste que transporta massas de ar marítimas e são igualmente 

influenciados pela existência de bloqueios anticiclónicos relativamente duradouros durante esta época 

do ano, que originam períodos mais secos e com temperaturas diurnas amenas e temperaturas 

noturnas relativamente frescas. No período de verão, para esta região, verifica-se a persistência do 

fenómeno Nortada, originada pela depressão térmica que se forma no interior da Península Ibérica, 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-12 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

limitando a ocorrência de temperaturas excessivamente elevadas, podendo-se caracterizar o verão 

como suave. Pontualmente, quando o fenómeno Nortada é anulado, verificam-se períodos com 

temperaturas mais elevadas, podendo aproximar-se dos 40ºC.  

Considerando os resultados obtidos para os parâmetros temperatura, humidade do ar e precipitação no 

período 1971-2000 das estações de climatológicas de Sintra e Alcobaça, de acordo com os critérios 

simples de classificação climática de Peixoto, verifica-se que o clima da área em estudo se classifica: 

• Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 14,9ºC em Sintra e 

15,0ºC em Alcobaça); 

• Quanto ao valor médio da variação anual da temperatura do ar: oceânico para a estação de 

Sintra (ΔT = 9,1ºC) e moderado para a estação de Alcobaça (ΔT = 11,1ºC); 

• Quanto à humidade do ar: húmido (humidade relativa média do ar de 81% para a estação de 

Sintra e de 80% para a estação de Alcobaça); 

• Quanto à precipitação: moderadamente chuvoso (precipitação anual média de cerca de 

767,7mm em Sintra e 839,6mm em Alcobaça). 

 

4.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 
 

4.2.1. ENQUADRAMENTO GERAL 
As características geológicas e afins que são desenvolvidos adiante dizem respeito à faixa de terreno 

atravessada pelo troço da Linha do Oeste entre a Estação de Meleças (ou Mira Sintra, ou Mira Sintra-

Meleças), a sul, e a Estação de Caldas da Rainha, a norte. 

 

A base para a elaboração deste capítulo é fundamentalmente constituída pela bibliografia e cartografia 

geológicas e afins existentes, completada por algum conhecimento direto do terreno e, para as 

considerações geotécnicas, também pelos resultados da prospeção geológico-geotécnica efetuada 

especificamente para o projeto. 
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O referido troço tem um traçado aproximadamente sul-norte, embora com alguns afastamentos locais 

desta direção geral por motivos de serviço funcional e, sobretudo, para evitar zonas de relevos menos 

favoráveis. 

 

A cartografia topográfica à escala 1: 25 000 – Carta Militar dos Serviços Cartográficos do Exército – 

cobrindo o traçado de Meleças a Caldas da Rainha – é feita pelas seguintes folhas: 

• Folha nº 326 – Caldas da Rainha 

• Folha nº 338 – Óbidos 

• Folha nº 350 - Bombarral 

• Folha nº 362 – Ramalhal (T. Vedras) 

• Folha nº 374 – Torres Vedras 

• Folha nº 375 – Olhalvo (Alenquer) 

• Folha nº 388 – Ericeira (Mafra) 

• Folha nº 389 – Sobral de Monte Agraço 

• Folha nº 402 – Mafra 

• Folha nº 403 – Póvoa de Santa Iria 

• Folha nº 416 – Sintra   
 

Foram também  consultadas as seguintes folhas, junto com as respetivas Notícias Explicativas, da 

cartografia geológica à escala 1:50 000 – Carta Geológica de Portugal, LNEG: 

• Folha nº 26 D – Caldas da Rainha (1960) 

• Folha nº 30 B – Bombarral (1966) 

• Folha nº 30 C – Torres Vedras (1955) 

• Folha nº 30 D – Alenquer (1965) 

• Folha nº 34 A – Sintra (1991) 

• Folha nº 34 B – Loures (2008) 
 

Para além destes elementos foi consultada bibliografia, em alguns casos com cartografia temática 

incluída: 
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• O que pode ler-se na Carta Geológica de Portugal, por Ernest Fleury, Colecção Natura, 

extraído de Jornal de Sciências Naturais, volume 1, 1921 

• Carta Geológica de Portugal na Escala de 1/1.000.000 – Notícia Explicativa,  

•  Introdução à Geologia de Portugal, por Carlos Teixeira e Francisco Gonçalves, 

• Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa, 1980 

• Introduction à la géologie générale du Portugal, por A. Ribeiro et alia, Serviços Geológicos de 

Portugal, Lisboa, 1979 

• Ensaio de síntese crítica acerca do Cretácico terminal e do Paleogénico de Portugal, por M. T. 

Antunes, Ciências da Terra (UNL) nº 5, 1979 

• A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica, por J. C. Kullberg et alia, in 

Geologia de Portugal no contexto da Ibéria, Universidade de Évora, 2006 

• Carta Neotectónica de Portugal, Escala 1:1 000 000, Notícia Explicativa, por J. Cabral e A. 

Ribeiro, Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa, 1989 

• Neotectónica em Portugal Continental, por J. Cabral, Memórias do Instituto Geológico e 

Mineiro, Memória 31, Lisboa, 1995 

• Mapa Geomorfológico de Portugal, escala 1:500 000, em “Carte géomorphologique du 

Portugal”, de Denise de Brum Ferreira, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 1981 

• Unidades geomorfológicas de Portugal Continental, por D. M. I. Pereira, P. J. S. Pereira, L. J. 

C. Santos, J. M. F. da Silva, in Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 15, nº 4, 2014 

• Carta Geológica de Portugal na Escala de 1/50.000 - Notícias Explicativas das Folhas 26-D , 

30-B, C e D, 34-A e B. 
 

O Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0004 representa a faixa em que se desenvolve o troço da linha em 

estudo, sobre cartografia geológica extraída das referidas folhas da Carta Geológica de Portugal à 

escala 1:50 000. 
 

4.2.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL 
O troço da Linha do Oeste, entre a Estação de Meleças e a de Caldas da Rainha, corresponde “grosso 

modo” a um corte axial sul-norte de grande parte da Bacia Sedimentar Ocidental (Orla Ocidental) ou 

Bacia Lusitaniana, uma das maiores unidades geo-estruturais do território nacional e ibérico. 
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Esta Orla Sedimentar Ocidental resulta do preenchimento, desde o Triássico, há cerca de 210 milhões 

de anos até à atualidade, duma antiga depressão do Maciço Antigo, cuja margem a oriente está bem 

marcada pelo alinhamento NNW-SSE do bordo desse maciço hespérico, mas do seu limite ocidental 

apenas o arquipélago das Berlengas dá testemunho da existência duma antiga área continental 

granítica e xistenta. 

 

Esse enchimento sedimentar é constituído por sedimentos variados, desde grosseiros a muito finos, 

resultantes em geral dos fenómenos de erosão das rochas desse Maciço Antigo, não apenas a leste, 

mas também a poente, a partir da antiga massa continental desaparecida. 

 

A deposição sedimentar em causa apresenta frequentes variações de fácies, desde granular grosseiro 

a detrítico fino, a argiloso e mesmo a calcário de profundidade, mais frequentes ainda em alguns 

períodos, conforme a cíclica variação nesta depressão das condições de avanço e de recuo das águas 

do mar. A complexidade litológica, quer lateral como verticalmente, que é encontrada em algumas 

zonas, tem aí a sua justificação. 
 

Esses sedimentos foram sendo algo deslocados e deformados pelas ações tectónicas ligadas à 

evolução geológica – de tectónica geral, com jogo regional de falhamento e dobramento, ou de 

tectónica salina ou diapírica mais localizada e circunstancial, como na região de Runa-Matacães-Torres 

Vedras e na de Caldas da Raínha - e pela intrusão de rochas ígneas, quer pela instalação do batólito 

granítico de Sintra, quer pelo vulcanismo efusivo do Complexo Vulcânico de Lisboa-Mafra, quer pela 

injeção em diques e filões de rochas predominantemente basálticas. 

 

Observando de sul para norte o traçado existente, a cartografia geológica consultada permite descrever 

sucintamente os ambientes geológicos atravessados, identificando as suas características litológicas 

mais relevantes. 
 

O troço da Linha do Oeste em estudo, com início na bordadura leste dos terrenos cenozóicos 

soerguidos e deformados pela instalação miocénica do batólito eruptivo de Sintra, em formações 

cretácicas C1Ba, (Barremiano Superior), predominantemente detrítico, tem um traçado que atravessa os 

terrenos mais intensamente perturbados tectónica e litologicamente pelas ações ligadas ao Complexo 
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Vulcânico de Lisboa-Mafra β1 (Paleogénico ou Neo-Cretácico), e à deposição continental do Complexo 

de Benfica Φ (Oligocénico a Eocénico). 

 

Subjacente aos basaltos β1, que afloram a noroeste, a linha atravessa uma das áreas mais 

interessantes sob o ponto de vista geológico e geomorfológico, pela existência de extensas zonas com 

afloramentos carsificados – lapiás de Pedra Furada – do Cenomaniano superior – Turoniano C3C – 

Calcários com Rudistas e Camadas com Neolobites vibrayeanus, com calcários compactos, 

intensamente esculpidos pela erosão cársica em formas colunares de grande diâmetro e alturas 

métricas dispersas por uma superfície vasta. Esta área integra-se no “Campo de lapiás de Negrais”, 

que outrora fez parte dos Sítios Classificados da Rede Nacional de Áreas Protegidas  Na situação 

presente, a faixa desta formação atravessada pela linha férrea já não apresenta características dignas 

de especial cuidado. 

 

Depois de atravessar uma massa eruptiva de λ gabros e dioritos (e lamprófiros), entra numa faixa com 

substrato cretácico superior C2AC (Belasiano, Albiano a Cenomaniano médio) com calcários e margas e 

grés, seguido de Cretácico inferior C1AS (Aptiano superior – Grés superiores), com arenitos e argilas, por 

vezes conglomerados médios e intercalações lignitosas e C1HBa (Hauteriviano superior a Barremiano 

inferior), com calcários recifais, dolomias e margas, cortados por frequentes intrusões vulcânicas, 

sobretudo basálticas β. 

 

Segue-se, na zona de Malveira, a travessia duma mancha de calcários e margas da base do Cretácico 

C1Be (Berriasiano, na carta 34 A Sintra, ou C1HV  Valanginiano a Hauteriviano, nas cartas mais antigas), 

atravessada por numerosos corpos filoneanos com predomínio da orientação próxima de E-W, 

sobretudo basálticos (alterados) entrando depois, até próximo de Runa, nas formações mais antigas e 

de litologia muito variada do Jurássico superior J5 (Titoniano ou Portlandiano). Próximo do início desta 

zona e a pouca distância de Sapataria,  existe um pequeno troço de via subterrânea, em túnel de cerca 

de 350 m, para ultrapassar uma barreira topográfica; 

 - e J4 (Kimeridgiano), afetadas por deslocações verticais provocadas por movimentos ao longo de 

falhas NW-SE, que, na zona de Patameira, erguem ao nível do terreno formações do Lusitaniano 

superior J3d  e J3c (Formação do Amaral – calcários corálicos – e Formação da Abadia – margas -, do 
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Kimeridgiano). Nas proximidades de linhas de água, encontram-se aluviões de fraca expressão, mas 

que podem ter importância geotécnica. 

 

O traçado atravessa em seguida a zona norte da pequena bacia de afundimento de Runa, controlada 

por movimentos tectónicos guiados por falhas que a contornam e cortam, mas, depois de transpor uma 

estreita faixa de terrenos cretácicos C1-2 (Grés de Torres Vedras), C2cde e C3 (Cenomaniano – 

Turoniano) e do Complexo basáltico de Runa  β’ (Paleogénico), entra em depósitos aluviais até sair da 

referida bacia afundada e continua em aluviões ao atravessar a maior parte do anticlinal diapírico salino 

de Matacães, com formações da base do Jurássico e até ao Kimeridgiano, que jogaram de acordo com 

uma densa rede de falhas. No bordo poente do diapiro de Matacães, a via atravessa um zona 

acidentada e falhada (falhas que devem ter condicionado a meandrização local do rio Sizandro e a 

morfologia das vertentes) com três troços em túnel, em formações jurássicas J3c  (Boiaca) e J3ab  

(Cabaços e Certã). 

 

Próximo de Torres Vedras, o traçado entra de novo em depósitos aluviais do vale do rio Sizandro e 

afluentes, seguindo para norte ao longo de um deles, bordejando uma mancha cretácica C1-2 (Grés de 

Torres Vedras), nas proximidades de Ramalhal, com duas travessias de vales preenchidos com 

aluviões. 

 

A via férrea entra depois, próximo de Pedras Negras (marco geodésico), numa extensa área do 

Jurássico J5 (Titoniano ou Portlandiano) que se prolonga para norte de Bombarral, mas o traçado segue 

na sua maior parte ao longo dos depósitos aluviais do rio Real, a norte de Bombarral e do seu afluente 

rio da Corga a sul. 
 

Nas proximidades de Carvalhal, a poente, a via entra no flanco SE do vale tifónico das Caldas da 

Rainha, atravessando formações do Jurássico superior - Kimeridgiano superior J4 (na carta 30 B 

Bombarral) ou J3-4 (da carta 26 D Caldas da Rainha), predominantemente gresosas, e J3c (Camadas de 

Alcobaça) do Kimeridgiano inferior) -, com deposições de maior profundidade, calcários e margas. 

Estas formações estão fortemente afetadas estruturalmente, por dobramento e por falhamento, pelas 

acções do diapirismo tifónico do núcleo margo-salífero hetangiano-retiano. 
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O traçado corta então a falha do bordo oriental da estrutura tectónica do vale tifónico de Caldas da 

Rainha, induzida pela “erupção” das formações com depósitos de sal-gema da base do Jurássico 

rompendo a cobertura calcária e gresosa dos andares superiores jurássicos e, com algumas 

passagens por depósitos mais recentes do Pliocénico P (camadas com lignitos e diatomitos de Óbidos 

em areias e de argilosos), a linha atravessa longitudinalmente os referidos depósitos J1ab do 

Hetangiano-Retiano e, a norte de Óbidos, as Camadas de Dagorda, ditas margosas mas mais 

frequentemente argilosas salíferas e calcárias, do mesmo andar estratigráfico. 

 

O troço terminal da linha do Oeste que corresponde ao presente estudo, até Caldas da Rainha, 

percorre de novo a cobertura do Pliocénico P, sobreposta ao núcleo hetangiano-retiano do vale tifónico. 

 

Para esta configuração geológica dos terrenos atravessados pela Linha do Oeste, além dos acidentes 

tectónicos mencionados – falhas, por vezes mais densamente concentradas em algumas zonas, e 

dobras, sobretudo no troço norte, pelos fenómenos de diapirismo das formações salinas da base do 

Jurássico – é relevante a modelação do terreno conseguida pela ação erosiva superficial trabalhando o 

terreno manobrado pela estratigrafia e pela tectónica que o afeta. 

 

Todo o traçado dá o testemunho das referidas, frequentes (à escala geológica) e sucessivas oscilações 

transgressivas e regressivas do nível das águas marinhas. Ora avançando sobre o continente e 

depositando então, à medida que o mar se afasta em direção ao continente, materiais 

progressivamente mais finos, de conglomeráticos e gresosos até argilosos e calcários ora, quando 

recua, a fazer a sucessão inversa, chegando por vezes a permitir fácies lacunar, e mesmo continental. 

 

Estes movimentos não se registam, obviamente, em simultaneidade absoluta em toda a área. Assim, 

apenas para exemplo, numa fase transgressiva, numa mesma ocasião, a frente de avanço depositará a 

leste materiais grosseiros, mas, a oeste, já com maior altura de água a deposição será mais fina.  

Também será de referir que, em particular na frente de avanço, a natureza dos depósitos pré-

existentes, e submetidos a erosão mecânica pelas águas, condicionará a natureza dos depósitos que a 

eles serão sobrepostos. 
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A lito-estratigrafia da zona estudada reflete bem esse vaivém marinho e a Figura 4.2-2, extraída 

parcialmente do estudo atrás mencionado sobre a Bacia Lusitaniana, por J.C. Kullberg et alia, regista 

as variações laterais de fácies, dando origem à interpretação em “Formações”, conjuntos de 

constituição litológica individualizada mas, em geral, variada, embora cronologicamente equivalentes, 

sobretudo nas zonas Arruda, Turcifal, Torres Vedras, Bombarral que interessam ao troço Meleças – 

Caldas da Rainha da Linha do Oeste. 

 

O extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000, apresentado na Figura 4.2-1, permite ter 

uma visão de conjunto da constituição crono-geológica da região estremenha atravessada pela linha, 

bem como dos principais acidentes tectónicos identificados. O Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0004, atrás 

mencionado complementa e detalha esta figura, com base na cartografia geológica à escala 1:50 000.  
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Figura 4.2-1– Enquadramento geológico regional (extraído da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000) 
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4.2.3. LITO-ESTRATIGRAFIA  
O troço em estudo alonga-se, de sul a norte, por três fiadas de folhas da Carta Geológica de Portugal 

1:50 000. Pelo que foi referido, para cada nível estratigráfico, haverá diferenciações laterais das 

características litológicas, que se serão resumidas de seguida. A Figura 4.2-2, já referida, ilustra bem o 

estado do conhecimento sobre estas diferenciações laterais de fácies na região atravessada pelo 

traçado da via. 

 
Figura 4.2-2– Formações lito-estratigráficas cretácicas e jurássicas da Bacia Lusitaniana 

 (extraído parcialmente de J.C. Kullberg et alia – A Bacia Lusitaniana:  
Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica) 
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As folhas referidas correspondem a levantamentos datados de 1955, 1960, 1965, 1966, 1991 e 2008. 

Os critérios geológicos foram evoluindo ao longo destes 53 anos e, assim, há casos de diferente 

identificação estratigráfica para a mesma formação contínua em cartas contíguas, o que para este 

estudo obrigou a adotar, quando possível, o critério da folha mais recentes para a mais antiga. 

 

Dos níveis mais recentes para os mais antigos, os seguintes níveis interessam ao traçado: 

 

CENOZÓICO 
Quaternário 

Holocénico 

a – Aluviões – O trajeto atravessa várias ribeiras ou pequenos rios em que a deposição de 

aluviões atinge extensão cartografável na escala da carta. 

 

Na Folha 34-A, de Meleças a Malveira é na ribeira de Malveira que maior extensão de aluviões é 

atingida, em princípio com areias e cascalheiras. 

 

Nas Folhas 30-D e C, a linha acompanha ao longo de vários quilómetros, desde próximo de 

Sapataria até a norte de Torres Vedras (limite da folha) o vale do rio Sizandro e, na parte final, 

de um seu afluente, com alguns troços sobre aluviões, com aluviões argilo-arenosas, 

geralmente pouco espessas, mas em zonas mais espessas (em Cucos, com 10m de aluviões), 

os depósitos mais profundos são argilosos. 

 

Na Folha 30-B, depois de travessias de vales de ribeiras com depósitos aluviais pouco 

significativos, a linha segue para norte próximo do talvegue rio da Corga, afluente do rio Real, e 

depois deste mesmo, frequentemente sobre aluviões. 

 

Na Folha 26-D, já no vale tifónico de Caldas da Rainha, a linha corta a norte de Óbidos, um vale 

com preenchimento aluvial, cuja natureza reflete a proximidade da lagoa homónima, com lodos, 

areias, areias com calhaus rolados e blocos calcários no fundo. 

Plio-Plistocénico  

Q – Depósitos de terraços 
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A norte de Bombarral (Folha 30-B), próximo da localidade de Carvalha, a leste do rio Real, o 

traçado atravessa as duas maiores manchas de depósitos de terraço, com areias com seixos, 

referidas como o extremo sul dos depósitos pliocénicos do interior do vale tifónico de Caldas da 

Rainha. Estes depósitos detríticos grosseiros estão sobrepostos a formações do Jurássico 

superior. 

 

P – Complexo astiano do vale tifónico de Caldas da Rainha 

Já na Folha 26-D Caldas da Rainha, a linha, depois de cortar o bordo jurássico oriental do vale 

tifónico, percorre longamente depósitos pliocénicos e plistocénicos que se depositaram sobre o 

Jurássico inferior J1ab. São depósitos detríticos grosseiros, marinhos, de areias com calhaus 

rolados e grés argilosos. 
 

NEOGÉNICO 
Pliocénico 

Nos terrenos atravessados, as deposições pliocénicas – detríticas grosseiras, sobretudo - são 

indiferenciáveis, ou difícil e só localmente diferenciáveis, das plistocénicas sobrepostas. Por isso 

têm sido agrupadas como complexo Plio-Plistocénico. 

• Miocénico 

• M3l – Calcários lacustres  

 

Na Folha 34-A, ao Km 26 a 27, a norte de Sabugo, a linha atravessa uma mancha miocénica, 

ocupando o fundo de um sinclinal NNE-SSW, com calcários dados como de origem lagunar, 

desde calcários brancos, a margosos, macios, tipo travertino. 

 

Para norte, não é mais assinalada a travessia de terrenos miocénicos. 
 

Paleogénico 

Oligocénico-Eocénico 

Φ - Complexo de Benfica 
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Por volta do Km 23+500, na Folha 34-A, depois de atravessar duma linha de cavalgamento do 

Cretácico sobre o Eocénico-Oligocénico, o traçado entra neste Complexo de Benfica por cerca 

de 2 km. Na região, foram registados deposições de margas com leitos de calhaus rolados, 

calcários brancos, margas arenosas, areias. 

Na região de Runa, na zona do Km 58, os depósitos desta série geológica apresentam 

características algo específicas, pelo que são identificados como Complexo EΦ - Paleogénico 

indiferenciado. A linha não os atravessa, mas está a pequena distância. 
 

MESOZÓICO 
Cretácico 

Neo-Cretácico 

β ' - Complexo Vulcânico de Lisboa-Mafra 

As suas formações foram depositadas sobre o Cretácico superior e cobertas pelo Eocénico 

inferior, pelo que nos trabalhos mais recentes o Complexo Vulcânico tem sido datado como 

Neo-Cretácico. Os basaltos são largamente predominantes, tanto nas escoadas lávicas como 

em chaminés, soleiras e diques. A linha corta-o a sul de Pedra Furada, mas atinge também, 

poucos quilómetros a norte, antes de Malveira, alguns aparelhos vulcânicos basáticos, que, 

embora cartografados apenas com a designação petrográfica (β, de basalto) parecem ser 

aparentados com os fenómenos do Complexo Vulcânico de Lisboa a Mafra. Alguns diques e 

filões que são encontrados nesta zona do percurso, sobretudo basálticos, alterados em geral, 

também devem estar associados a esta fase de vulcanismo. 

β1 - Complexo Basáltico de Runa 

Como para a série anterior, também há especificidades litológicas na região de Runa que 

justificam a identificação deste complexo. 

 

Cenomaniano superior 

C3C – Calcários com Rudistas e Camadas com Neolobites vibrayeanus 

Esta formação foi considerada como turoniana, mas nos estudos mais recentes, foi 

reconhecida a ausência do Turoniano na região de Lisboa e passou a ser atribuída ao 

Cenomaniano superior. Na região atravessada, encontram-se calcários recifais com rudistas, 

calcários “packstone” (grãos dominantes, pasta intersticial) muito compactos e duros, calcários 
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“wackestone” (pasta dominante, mas com fração granular), compactos, por vezes biogénicos, 

etc. 

 

Foi mencionada atrás nesta região de Pedra Furada – Negrais a presença de campos de 

lapiás bem desenvolvidos, fenómeno de erosão cársica digno de preservação. A linha não 

colide com este “monumento”, pois atravessa uma área anteriormente explorada para extração 

de calcários para balastro e brita em geral. 

 

Albiano a Cenomaniano médio 

C2AC  - Belasiano 

É uma formação da região de Lisboa e arredores, pelo que a linha apenas a atinge no seu 

troço inicial, em vários retalhos determinados pela evolução geológica e tectónica, até à 

proximidade sul de Malveira. A sua natureza petrográfica é gresosa fina, margo-argilosa, 

calcária nodular. 

 

Albiano, Aptiano e Neocomiano (de Hauteriviano a Berriasiano) 

C1-2 – Grés de Torres Vedras 

É um complexo detrítico, de conglomerados e grés de granulometria variável, em geral 

cauliníferos, brancos ou com cores claras, às vezes ferruginosos, com intercalações argilosas, 

cinzentas ou arroxeadas. Assenta em continuidade sobre o Jurássico (Titoniano ou 

Portandiano). É atravessado pelo traçado da linha desde logo a norte de Torres Vedras e até 

próximo de Outeiro da Cabeça. 

 

Aptiano  

C1AS - Aptiano superior – Grés superiores 

 É marginalmente atravessado pela linha férrea, nas imediações sudoeste de Malveira e 

apresenta-se com arenitos e argilas, por vezes conglomerados de médio calibre e 

intercalações lignitosas. 

 

Hauteriviano superior a Barremiano inferior) 

C1HBa - Calcários recifais e com Chofattelas  
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O traçado também atinge esta formação ao aproximar-se de Malveira, formada por calcários 

recifais, dolomias e margas, cortados por frequentes intrusões vulcânicas, sobretudo 

basálticas β. 

 

Hauteriviano 

C1Hc – Calcários com Rudistas da Praia do Coxo 

É um nível nesta zona pouco espesso, atravessado pela linha no seu trajecto WWS-EEN, 

antes de atingir Malveira. É constituído por três níveis, de cima para baixo, de Margas e 

calcários argilosos em bancos ondulados, calcário micrítico (muito finos, calcíticos puros) a 

esparítico (também muito puros, de calcite em cristais desenvolvidos) cinzento claro, com 

fósseis marinhos neríticos a pelágicos (de média a baixa profundidade) e arenitos finos 

amarelos ou brancos com calcários gresosos, conchíferos. 

 

Hauteriviano inferior 

C1Ht – Margas e Calcários margosos com Toxaster 

Tal como o C1Hc , é uma estreita faixa cortada a este-sueste de Malveira, com calcários 

argilosos fossilíferos, margas calcárias nodulares castanhas e margas xistosas cinzentas. 

 

Valanginiano e Berrasiano superior 

C1V  - Calcários, margas e arenitos 

 

Igualmente uma faixa pouco extensa a este-sueste de Malveira. Nesta área leste da folha de 

Sintra, este andar corresponde a depósitos em ambiente de estuário, com arenitos, calcários 

“ruivos” com quartzo detrítico, argilas e margas, com um nível calcário fino na base.  

 

Berrasiano  

C1HV  (na Folha 30-D) ou C1Be  (na Folha 34-A) Calcários e margas 

Atravessado pelo traçado da linha a nordeste da estação de Malveira até ao Km 41+300, 

aproximadamente, este andar é constituído por sedimentos detríticos, frequentemente com 

colorações fortes – vermelhos, amarelos, violáceos, cinzas - mas também brancos, com grés 
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grosseiros de cimento argiloso, grés finos micáceos, argilas coloridas. São numerosos os 

filões e diques, sobretudo basálticos e doleríticos, que cortam estes níveis sedimentares. 

 

Jurássico 
Titoniano ou Portlandiano 

J5 – Camadas do Freixial, com calcários nodulares e compactos com intercalações margosas e 

gresosas. 

Os depósitos do topo do Jurássico constituem grande parte relevante dos terrenos de implantação 

da via férrea entre as proximidades de Malveira – Roussada a Pero Negro - e, mais extensamente, 

de Bombarral – de Pedras Negras a Delgada, a norte de Bombarral. Essa extensão deve-se em 

parte à sua espessura – até cerca de 400 m – com características litológicas muito variadas lateral 

como verticalmente: calcários nodulares e calcários compactos, de cor cinzenta escura, com 

intercalações margosas mais ou menos carbonatadas, sobretudo acastanhadas, grés argilosos de 

granulometrias diversas. São cortados por frequentes diques mais ou menos alterados de basaltos, 

teschenitos e doleritos, na mancha a sul, região de Sapataria. Pelas indicações cartográficas, as 

bancadas portlandianas nesta região serão sub-horizontais. 

 

Kimmeridgiano 

J4 – Complexo pteroceriano, incluindo as camadas com “Lima pseudo-alternicosta”  (na folha 30-B, 

Bombarral), ou 

J3-4 – Grés superiores com vegetais e dinossáurios ( na folha 26-D, Caldas da Rainha) 

Em Pero Negro, uma extensa falha quase N-S, estabelece – na faixa que interessa à via férrea - a 

passagem do Portlandiano para este complexo kimmeridgiano (J4 – Complexo pteroceriano) que, 

com alguma interrupções também tectonicamente determinadas e por aluviões do leito do rio 

Sizandro, prossegue até próximo de Runa, para apenas ser de novo atingido a partir de Delgada 

até, na folha 26-D, atingir o bordo do vale tifónico de Caldas da Rainha. Nesta folha 26-D, mesmo 

em continuidade de representação cartográfica com a folha de Bombarral, a identificação da 

formação passa a J3-4 – Grés superiores. 

 

Corresponde a uma fase transgressiva, com, de cima para baixo, na região de Sapataria / Pero 

Negro, margas e calcários margosos brancos alternando com margas cinzentas e grés em 
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bancadas espessas, finos, micáceos, amarelados. Na zona a norte de Bombarral, encontraram-se, 

de cima para baixo, grés cinzento esverdeados passando a calcários oolíticos, calcários com 

polipeiros e alternância de calcários margosos e grés. 

 

J3d  - Calcários corálicos do Amaral 

Embora haja continuidade estratigráfica, segundo a cartografia, entre o J4 e este J3d , a linha férrea 

encontra-o, num afloramento na zona de Patameira entre duas falhas que solevaram este J3d  e o 

J3c  em relação ao J4 , num troço do vale do rio Sizandro que a via férrea acompanha. Mais a norte, 

entre o rebordo do diapiro de Matacães e a proximidade SE de Torres Vedras, a formação não 

parece ser diretamente atravessada por estar sobreposta por aluviões do Sizandro ao passar pelo 

núcleo do referido diapiro. 

É geralmente um complexo formado por massas calcárias, ou soldadas entre elas ou separadas por 

vezes por margas e margo-calcários, com frequentes bancadas de calcários oolíticos miliares 

(oólitos do tamanho de grãos de milho) e de grés compactos. 

 

J3c  - Camadas da Abadia 

Com a mesma distribuição em relação ao traçado da via que o anterior J3d  Corálico, estas camadas 

são em geral um complexo argiloso, neste afloramento muito menos espesso que na sua zona mais 

possante, com argilas e margas cinzentas e azuladas quando não meteorizadas, por vezes 

arenosas e com nódulos calcários ou limoníticos e intercalações gresosas e alguma lentículas de 

calcários recifais, mais frequentes na sua parte média. Sobre esta formação, a via férrea assenta na 

zona de Patameira e também na zona de Cucos, no rebordo ocidental do diapiro de Matacães, 

onde é cortada por numerosas falhas. As inclinações para SW predominantes das bancadas, 

segundo a cartografia, revelam o mecanismo da intrusão diapírica, a nascente, que as deformou. 

 

Oxfordiano 

J3ab  - Camadas de Montejunto e de Cabaços (Lusitaniano inferior) 

Na zona acima referida de denso falhamento no flanco poente do diapiro de Matacães, a poente de 

Cucos, a via corta estas formações, até cerca de 1 km a SE do centro de Torres Vedras. Este 

conjunto caracteriza-se em geral por apresentar, de cima para baixo, margas e argilas com 

intercalações de calcários margosos, leitos de calcários cristalinos e calcários gresosos, margas 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-29 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

com níveis corálicos, calcários margosos com intercalações cristalinas e concreções siliciosas, 

calcários com leitos oolíticos e calcários margosos xistosos (ou em plaquetes). 

 

Hetangiano – Retiano 

J1ab  - Complexo de Dagorda 

Estes depósitos da base do Jurássico (Hetangiano) ao topo do Liásico (Retiano) surgem à 

superfície por irromperem através das formações sobrepostas jurássicas, por fenómenos de 

tectónica salífera, motivada pela comportamento reológico plástico dos depósitos de gesso, de 

anidrite e de sal gema intercalados nas camadas de argilas e, menos frequentes, margas salíferas e 

gessosas avermelhadas, mas também com outras colorações, da formação do Complexo de 

Dagorda. No topo da formação depositaram-se dolomitos, que, mais resistentes mecanicamente, 

por vezes sobressaem nos afloramentos hetangianos. Dado o mecanismo da sua “erupção”, o 

complexo encontra-se intensamente falhado, enrugado e mesmo brechificado, em particular nos 

níveis dolomíticos. 

 

ROCHAS MAGMÁTICAS 
O mais importante conjunto de rochas ígneas atravessado pela via férrea, o Complexo Vulcânico de 

Lisboa a Mafra, datado como do Neo-Cretácico, por se sobrepor ao Cretácico superior e ser coberto 

por depósitos do Eocénico, foi brevemente descrito numa entrada na sua posição crono-

estratigráfica.Tal como o Complexo Basáltico de Runa. 

São também numerosos, e, nalguns troços, muito frequentes, as estruturas filoneanas de rochas 

magmáticas, sobretudo sob a forma de diques, predominantemente basálticas, mas também 

doleríticas, tescheníticas, etc.. A sua presença foi referida nas formações em que estão mais 

representadas. 
 

4.2.4. GEOMORFOLOGIA  
 

A região central da Bacia Meso-Cenozóica Lusitaniana, entre o maciço de Sintra e o vale tifónico de 

Caldas da Rainha é em geral ondulada a montanhosa e dominada na sua parte oriental, de nor-

nordeste para sul-sudoeste, pelas serras do Maciço Calcário Estremenho (Montejunto e mais para 

oriente, Candeeiros e Aire), em princípio controladas por sobre-elevação em “horsts”, no que parecem 
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ter uma ligação morfológica aos blocos “hórsticos” das serranias paleozóicas da Cordilheira Central 

(Lousã, gardunha, Estrela).  

 

A Figura 4.2-3 mostra esse panorama geral e ainda a área de colinas e pequenas serras da parte sul 

da “península” de Lisboa-Peniche. 
 

É esta região de relevo acidentado, ondulado ou mesmo montanhoso, embora a cotas relativamente 

reduzidas, que o traçado do troço em causa da Linha do Oeste atravessa 
 

 

Figura 4.2-3– Relevo do centro de Portugal continental 

(extraído parcialmente da Carta Hipsométrica de Portugal) 

 

O Mapa Geomorfológico de Portugal (Denise de Brum Ferreira,1980, Centro de Estudos Geográficos, 

Univ. de Lisboa), do qual a Figura 4.2-4 é um extrato cobrindo a região onde se localiza o troço em 

estudo da Linha do Oeste, permite a leitura interpretativa adiante exposta. 
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Figura 4.2-4 – Configuração geomorfológica da região atravessada pelo traçado (extraído do Mapa Geomorfológico de Portugal, 

Denise de Brum Ferreira, 1980, Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa) 

 

O traçado (de sul para norte) inicia-se em terrenos sedimentares do final do secundário do flanco 

oriental do relevo resultante da intrusão do batólito de Sintra. A observação da carta geomorfológica 

mostra o seguinte: 

 

• troço inicial atravessa, nas mencionadas formações secundárias de litologia 

predominantemente margosa com intercalações detríticas que se prolongam até ao nível 

geográfico de Mafra, no qual é assinalado um alinhamento, “grosso modo” NW-SW, de cornija 

de relevo monoclinal da banda norte, uma modelação do terreno resultante duma superfície de 
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aplanamento degradada pela erosão; por isso o acidentado bem patente do terreno, embora 

sem grandes desníveis topográficos; 

• marginando esta zona sedimentar, algum significado geomorfológico é reconhecido à mancha 

onde dominam os depósitos do Complexo Vulcânico de Lisboa a Mafra, onde a influência 

topográfica dos aparelhos vulcânicos e outros tem de ser registada; 

• para a banda norte da cornija assinalada próximo de Mafra, entra-se no domínio da litologia 

mais acentuadamente detrítica mais grosseira, onde estão também assinaladas zonas de 

degradação de superfície de aplanamento e, sobretudo, o corte NNE-SSW resultante do 

afloramento das serras calcárias de Montejunto e seus prolongamentos, controladas por 

escarpas por vezes bem vincadas, em algumas zonas (pelo menos) claramente associadas a 

falhamento paralelo, dando lugar a estruturas “hórsticas”; 

• no troço terminal do traçado a linha transpõe o rebordo de tectónica salina do vale tifónico de 

Caldas da Rainha e entra noutro domínio geomorfológico, aplanado com pequenos relevos 

residuais de dureza litológica, constituindo o núcleo hetangiano-retiano, predominantemente 

detrítico e bastante coberto por depósitos detríticos pliocénicos e quaternários. 

 

Uma diferente focagem relativa à identificação de unidades geomorfológicas é apresentada  

recentemente (2014) em artigo de Diamantino Pereira et alia, baseada na análise de padrões texturais 

obtidos a partir de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), uma ferramenta de SIG, com 

adaptação à altimetria e geologia.  

 

Com os dados obtidos, o terreno pode ser compartimentado em unidades taxonómicas, em que o 

primeiro nível corresponde às grandes unidades morfoestruturais e, com progressivo detalhe de 

interpretação, são identificados seis níveis, sendo o de maior pormenor correspondente às formas de 

relevo das vertentes, geradas por processos erosivos e acumulativos atuais só representáveis em 

escalas 1:5 000 ou maior.  
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O referido estudo apenas avança até ao nível 3, correspondente a 

unidades morfológicas ou padrões de formas semelhantes. A 

Figura 4.2-5 apresenta um extrato da classificação de unidades 

geomorfológicas da região em estudo. 

 

De acordo com esta análise o traçado do troço da Linha do Oeste 

entre Meleças e Caldas da Rainha parte da unidade 2.1.5, que 

acompanha até à zona de Torres Vedras, passando à unidade 

2.1.4 da qual sai quando entra no vale tifónico de Caldas da 

Rainha, na unidade 3.4.4. 

Figura 4.2-5– Unidades geomorfológicas entre Nazaré e Lisboa (extraído de Unidades geomorfológicas de Portugal 

Continental, por D. M. I. Pereira, P. J. S. Pereira, L. J. C. Santos, J. M. F. da Silva, in Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 15, 

nº 4, 2014) 

 

A caracterização destas unidades segundo os Autores é a seguinte: 

 

Nível 1. Bacias Mesozóicas pouco deformadas 

 Nível 2. Bacia Lusitânica 

    Nível 3. Unidade 2.1.4 – Colinas Calcárias do Oeste: Setor dominado por calcários do 

Jurássico Superior, com uma plataforma de erosão entre os 100 e os 200m, intensamente retalhada 

por cursos de água. 

    Nível 3. Unidade 2.1.5 – Serras e Colinas entre Montejunto e Lisboa: Área que envolve 

colinas em calcários e rochas vulcânicas, a serra calcária de Montejunto e o maciço sub-vulcânico de 

Sintra; estes relevos destacam-se de uma plataforma situada entre os 100 e os 200m. 

 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-34 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

Nível 1. Bacias Cenozóicas 

 Nível 2. Planícies Costeiras 

    Nível 3. Unidade 3.4.4 – Planície Litoral Nazaré-Peniche: Setor marcado pela presença 

duma plataforma litoral elevada que limita para o interior a Lagoa de Óbidos; a sul dominam o tômbolo 

e as dunas de Peniche. 

 

Os Autores não mencionam nesta unidade o domínio do vale tifónico de Caldas da Rainha que, 

aparentemente, é ele próprio uma unidade geológica, tectónica e geomorfológica com características 

próprias talvez justificativas de autonomização ao Nível 3. 
 

4.2.5. TECTÓNICA E NEOTECTÓNICA 
 

Nas grandes linhas tectónicas, o território continental português encontra-se na sub-placa ibérica, 

contígua ao limite sul da Placa Euro-Asiática, assinalado pela falha transformante Açores-Gibraltar, 

pela qual embate com a Placa Africana, como mostra a Figura 4.2-6. 
 

 

Figura 4.2-6– Enquadramento tectónico da Península Ibérica (extraído de Sismicidade e tectónica em Portugal, 2005, 

LNEC, Núcleo de Eng. Sísmica e Dinâmica de Estruturas) 
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Outras grandes estruturas tectónicas atingindo o território português justificam a sua representação 

mesmo na reduzida escala do esquema da Figura 4.2-7. Duas delas, de orientação NE-SW, a falha da 

Nazaré e a falha do Baixo Tejo, como que enquadram a região em estudo. 

 

Com um maior detalhe, mas ainda resultante de estudos a nível da generalidade do país, a Figura 

4.2-7, extraída da Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1 000 000, regista os principais 

alinhamentos tectónicos com possível ou verificada atividade. 
 

 

Figura 4.2-7 - Acidentes neotectónicos na região entre Nazaré e Lisboa. (extraído de Carta Neotectónica de Portugal na escala 

1:1 000 000, J. Cabral e A. Ribeiro, 1988, Serviços Geológicos de Portugal – na figura não foi respeitada a escala original) 

 

A Linha do Oeste nesta região segue inicialmente entre uma falha NNE-SSW passando a poente de 

Rio de Mouro, assinalada como ativa na carta em análise e uma outra, paralela, registada na 

cartografia geológica, a leste da mesma localidade. Passa na região de Runa a Torres Vedras por um 

conjunto de acidentes ligados ao diapiro de Matacães e ao prolongamento para sul duma falha 
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associada à elevação da serra de Montejunto. No troço final em estudo, atinge um desligamento NW-

SE e a falha de rebordo oriental do vale tifónico de Caldas da Rainha. 

 

A cartografia geológica assinala um bom número de falhas que não foram identificadas como ativas, 

com zonas de maior densidade de falhamento a leste do maciço de Sintra, depois entre Enxara do 

Bispo a Torres Vedras e finalmente em associação com o vale tifónico de Caldas da Rainha (consultar 

a Figura 4.2-1). 

 

No aspeto tectónico, além do falhamento já descrito, é de referir o dobramento das formações 

sedimentares. Todavia, como este fenómeno não é disruptivo, mas foi conseguido em regime plástico 

de deformação gradual das formações geológicas, pelo menos no seu conjunto, ele é menos aparente 

e, em princípio, interfere menos com as questões de risco geológico ligado à via férrea. Algumas 

dobras – anticlinais e sinclinais – de grande raio, portanto pouco acentuadas, afetam os terrenos mezo-

cenozóicos atravessados, mas os mais conspícuos acidentes deste tipo são de natureza um tanto 

especial pois trata-se das estruturas anticlinais associadas aos contornos, controlados por falhas, das 

zonas afetadas pela tectónica salina, como no diapiro de Matacães e no vale tifónico de Caldas da 

Rainha. 
 

4.2.6. SISMICIDADE 
A sismicidade regional está profundamente ligada às grandes unidades tectónicas de contacto entre 

placas, expondo a região a sismos que podem ser de intensidades elevadas (sismicidade interplaca), e 

mais proximamente, a sismos associados às estruturas neotectónicas, em geral de menor intensidade, 

mas que podem ter efeitos destrutivos relevantes pela menor distância ao epicentro, à superfície e em 

profundidade (sismicidade intraplaca). 

 

A Figura 4.2-8 regista os sismos registados no entorno de Portugal num ano (2010, não foi encontrado 

disponível qualquer ano posterior) e revela bem o predomínio em número e em magnitude média do 

alinhamento entre placas euroasiática e africana, mas mostra também uma importante atividade em 

vários locais e alinhamentos, nomeadamente na região da Bacia Lusitaniana. 
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Figura 4.2-8– Sismicidade no ano de 2010. (Instituto de Meteorologia, atualmente IPMA, 2011, disponível na internet) 

 

A consulta aos dados mais actuais, compilados, tratados e apresentados no sítio do IPMA – Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, pode obter-se o que mostra a Figura 4.2-9, que representa os 

sismos registados durante trinta dias entre a segunda semana de janeiro de 2017 e 8 de fevereiro de 

2017. 
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Figura 4.2-9– Sismos registados entre 2017.01.09 e 2017.02.08. (IPMA, 2017.02.08, no sítio IPMA da internet) 

 

Com uma amostra de muito menor dimensão, como a da Figura 4.2-9, a distribuição dos epicentros dos 

sismos mostra ser coerente com o registo da Figura 4.2-8, embora quase desaparecendo os sismos 

entre Nazaré e Lisboa. 

 

Com uma escala demasiado reduzida e, portanto, uma representação que parece um tanto simbólica 

em termos de localização de epicentros, a Figura 4.2-10 permite estabelecer relações aproximadas 

entre epicentros e estruturas tectónicas maiores.  
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Figura 4.2-10– Carta sismotectónica de Portugal Continental (antigo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica) 

 

Com a análise das frequências e intensidades dos sismos detetados ao longo dos registos confiáveis, 

foi definido um zonamento de intensidade sísmica do país como representa a Figura 4.2-11. 
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F 

 

 

 

Figura 4.2-11– Carta de zonamento de intensidade sísmica em Portugal (antigo Serviço Meteorológico Nacional, apresentado por 

LNEC, Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas, Sismicidade e tectónica em Portugal, 2005) 

 

O Eurocódigo define o zonamento sísmico que apresenta a Figura 4.2-12. 
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Figura 4.2-12– Zonamento sísmico e Acelerações sísmicas em Portugal Continental (Anexo Nacional anexo ao Eurocódigo NP – 

EN 1998-1 – 2010) 

 

Na Figura 4.2-12, a Ação Sísmica Tipo 1 corresponde a sismos com epicentros próximos e a Tipo 2 

corresponde a sismos distantes. 
 

4.2.7. TROÇOS ESPECIAIS DO TRAÇADO DA VIA FÉRREA 
 

4.2.7.1. Troços em Túnel 
Para vencer o acidentado topográfico, em quatro pequenos troços, o traçado desenvolve-se em túnel. 

De sul para norte, são os seguintes: 

 

• Túnel de Sapataria 
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A poente próximo desta povoação, num troço de orientação dominante ESW – ENE, inicialmente 

em curva de grande raio e em descida para o quadrante leste. 

 

 Extensão – cerca de 329 m, entre, aproximadamente, os Km 44+655 e Km 44+992 

 Cota da linha de festo do terreno – cerca de 243 m 

 Cota da rasante sob a linha de festo – cerca de 198 m 

 Profundidade máxima – cerca de 45 m 

 

Segundo a cartografia geológica existente, à superfície, o terreno é em formações jurássicas, 

Titoniano ou Portlandiano J5 – Camadas do Freixial, com calcários nodulares e compactos com 

intercalações margosas e gresosos, próximo duma chaminé vulcânica (Atalaia). Admite-se, pela 

posição do túnel e pela espessura do Titoniano, que não atinja formações estratigráficas inferiores. 

Mas, eventualmente à profundidade a que passa, não parece impossível que possa atingir 

camadas subjacentes do Kimmeridgiano J4 – Complexo pteroceriano, incluindo as camadas com 

“Lima pseudo-alternicosta”, de natureza mais margosa.  

 

Foi programado, para este e para os restantes túneis, o reconhecimento geológico e geotécnico do 

troço por meio de sondagens e poços e respetivos ensaios. 

 

As quinze sondagens curtas levadas a cabo ao longo da galeria – 7 no hasteal norte (esquerdo, no 

sentido do traçado), 4 na soleira e 4 no hasteal sul – mostram a referida grande heterogeneidade 

litológica, com variações rápidas de fácies sedimentar entre calcários margosos acinzentados, 

margas mais ou menos compactas, argilitos ou argilitos silto-gresosos de cor roxa avermelhada 

(borra-de-vinho), arenitos silto-argilosos cinzentos, entre outros. 

 

Com os elementos disponíveis, não foi possível interpretar um arranjo estratigráfico entre as 

camadas detetadas nas várias sondagens, no entanto a consulta dum estudo de 1993 de OPCA – 

CT, cedido pelo IP, permitiu ter uma base de interpretação estratigráfica baseada na observação 

então feita das atitudes das bancadas na vizinhança do túnel, nomeadamente nas das bocas de 

entrada e de saída.  
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As observações parecem indicar uma certa continuidade, de N 15 a 20ºW, com pendor de ~15º 

para a banda SW, na zona da entrada, e com ~20º para SW, na zona da saída. Essa interpretação 

estratigráfica não entra em contradição relevante com os elementos litológicos do reconhecimento 

recente, embora a variabilidade pareça localmente acrescida. Aliás, as sondagens de 2017 apenas 

permitem completar pouco significativamente os “vazios” da interpretação do relatório de 1993 (CT 

– OPCA), pois apenas duas se encontram claramente nessas zonas sem informação anterior. 

 

Pouco menos de vinte quilómetros mais a norte, na região de Cucos, Torres Vedras, o traçado 

atravessa o rebordo do diapiro de Matacães, onde o acidentado do terreno também justificou a 

abertura de três pequenos túneis em curta extensão do traçado. 

 

• Túnel de Boiaca  

A cerca de 1500 m a SE das Termas dos Cucos, num troço retilíneo de orientação SE – NW e 

quase de nível. 

 

 Extensão – cerca de 161 m, entre, aproximadamente, os Km 62+290 e Km 62+458 

 Cota da linha festo do terreno – cerca de 74 m 

 Cota da rasante sob a linha de festo – cerca de 45,4 m 

 Profundidade máxima – cerca de 29 m 

 

À superfície, o terreno é em formações jurássicas, muito afectadas pela tectónica diapírica, J3c 

- Camadas da Abadia, em geral um complexo argiloso, com intercalações de calcários recifais, 

no rebordo ocidental do diapiro de Matacães, cortado por falhas. As inclinações para SW 

predominantes das bancadas, segundo a cartografia, revelam o mecanismo da intrusão 

diapírica, a nascente, que as deformou. 

 

O reconhecimento foi feito por três sondagens curtas, uma no hasteal poente e duas a leste. 

Todas em calcários compactos, com passagens brechóides, cinzentos, fracturados e pouco 

alterados. 
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• Túnel de Cabaço  

A cerca de 25 m adiante do anterior, no mesmo troço rectilíneo de orientação SE – NW, mas 

neste caso com a rasante em descida para NW. 

 

 Extensão – cerca de 75 m, entre, aproximadamente, os Km 62+700 e Km 62+775 

 Cota da linha de festo do terreno – cerca de 67 m 

 Cota da rasante sob a linha de festo – cerca de 42,7 m 

 Profundidade máxima – cerca de 24 m 

 

À superfície, o terreno é ainda em formações jurássicas muito afetadas pela tectónica 

diapírica,  J3ab  - Camadas de Montejunto e de Cabaços, com denso falhamento no flanco 

poente do diapiro de Matacães em geral com margas e argilas com intercalações de calcários 

margosos, leitos de calcários cristalinos e calcários gresosos, margas com níveis corálicos, 

calcários margosos com intercalações cristalinas e concreções siliciosas, calcários com leitos 

oolíticos e calcários margosos xistosos (ou em plaquetes). 

 

Nas duas sondagens curtas de reconhecimento que foram realizadas, uma de cada lado do 

túnel, foram identificados calcários compactos de cor amarela clara e acinzentada, ou 

calcários brechóides com vestígios carbonosos, bastante fraturados. 

 

• Túnel da Certã  

À entrada de Torres Vedras por SE, o túnel atravessa o núcleo rochoso dum meandro 

apertado do rio Sizandro, ainda no mesmo troço retilíneo de orientação SE – NW, e, como no 

túnel de Cabaço, com a rasante em descida para NW. 

 

 Extensão – cerca de 151 m, entre, aproximadamente, os Km 63+272 e Km 63+423 

 Cota da linha de festo do terreno – cerca de 67 m 

 Cota da rasante sob a linha de festo – cerca de 42,7 m 

 Profundidade máxima – cerca de 24 m 
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À superfície, o terreno é ainda em formações jurássicas muito afetadas pela tectónica 

diapírica,  J3ab  - Camadas de Montejunto e de Cabaços. 

 

Três sondagens curtas constaram do reconhecimento efetuado, sendo duas no hasteal 

esquerdo. Revelaram calcários compactos e brechóides, também compactos, muito 

fraturados, cinzentos. 

 

4.2.8. TROÇOS COM ESPECIAL INTERESSE GEOLÓGICO  
A Linha do Oeste atravessa zonas bem conhecidas e estudadas do ponto de vista do conhecimento 

geológico, nas suas diversas vertentes, algumas delas com algum interesse especial geológico e 

geomorfológico, designadamente: 

• o mencionado campo de lapiás, em alguma áreas com blocos lapiasados isolados de grandes 

dimensões, na região de Negrais e Pedra Furada, 

• a bacia de afundimento de Runa, onde o jogo tectónico ao longo das falhas que contornam 

essa bacia, faz com que formações cretácicas, paleogénicas (Complexo Vulcânico de Runa) 

até a eocénicas-oligocénicas (Complexo detrítico de Runa) se afundem até ao nível do 

Jurássico superior, 

• o diapiro de Matacães, estrutura sinclinal tectonizada, forçada pela ascensão das formações 

salíferas da base do Jurássico e 

• o vale tifónico de Óbidos – Caldas da Rainha - Pataias, estrutura também de tectónica salífera 

provocada pela subida das formações plásticas salíferas da base do Jurássico, mas com toda 

uma outra dimensão e características estruturais. 

 

A abertura inicial da linha na zona de Pedra Furada e, sobretudo a exploração aí realizada em 

pedreiras, aproveitando a qualidade adequada dos calcários aflorantes para a obtenção de brita para a 

plataforma da via férrea, podem ter prejudicado irreversivelmente zonas lapiasadas. Menos aparentes 

serão eventuais degradações de outras estruturas geológicas de interesse ao longo do traçado. 
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4.3. SOLOS E USO DO SOLO 
4.3.1. SOLOS 

Os solos constituem-se como um compartimento ambiental relevante pela sua suscetibilidade a 

ameaças várias, como a erosão, a diminuição da matéria orgânica, a contaminação local e difusa, a 

impermeabilização, a compactação, a diminuição da sua biodiversidade e salinização, decorrentes das 

actividades humanas. No entanto, trata-se, também, de um compartimento ambiental determinante 

para os usos passíveis de implantação no território, ou seja, para essas mesmas actividades humanas.  

Acresce que o solo estabelece a interligação entre diferentes compartimentos ambientais, 

nomeadamente ar, águas superficiais e águas subterrâneas, desenvolvendo um conjunto transversal 

de funções vitais, que passa pelo carácter ambiental, ecológico, social e económico (armazenamento, 

filtragem, efeito tampão, transformação e habitat). 

A análise do presente fator ambiental é, assim, relevante não só em termos de avaliação da afetação 

do solo, mas também pelas repercussões que esta poderá ter ao nível de outros compartimentos 

sociais, económicos e ambientais. 

4.3.1.1. Metodologia 

Para a caracterização da situação de referência do troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha, ao 

nível dos solos e capacidade de uso do solo, aplicou-se a seguinte abordagem: 

1. Levantamento dos tipos de solos existentes na área em estudo, a partir da Carta dos Solos – 

Unidades Pedológicas, do Atlas do Ambiente (1971), à escala 1:1.000.000; 

2. Levantamento dos tipos de solos existentes na área em estudo, a partir da Carta de Capacidade 

de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente (1980), à escala 1:1.000.000. 

4.3.1.2. Caracterização das unidades pedológicas existentes na área de estudo 

A Carta de Solos do Atlas do Ambiente resulta da Classificação da FAO/UNESCO, pelo que se passam 

a descrever as referidas tipologias de acordo com a mesma, com base na Figura 4.3-1.  
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Figura 4.3-1 - Unidades pedológicas da região em estudo, sem escala. Fonte: Carta de Solos do Atlas do 

Ambiente 
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No Quadro 4.3-1 identificam-se as tipologias de solos presentes na área em estudo, no corredor de 

200m para cada lado do eixo da via, as especificações e a área afeta a cada tipologia.  

Quadro 4.3-1 – Unidades pedológicas presentes na região da área em estudo. Fonte: Carta de Solos do Atlas do 

Ambiente. 

Unidades Pedológicas 
Área (ha) 

% de afetação 
face à área 

total Categoria Sub-categoria Especificações 

Cambissolos êutricos rochas sedimentares post-
Paleozóicas 1023,5 29% 

Cambissolos cálcicos - 916,4 26% 

Cambissolos crómicos - 694,8 20% 

Luvissolos órticos - 378,9 11% 

Podzois órticos associados a Cambissolos 
calcáricos 509,8 14% 

 

Quanto à predominância na área de estudo, verifica-se pela análise do Quadro 4.1-1 que, do conjunto 

de unidades pedológicas existentes, predominam os Cambissolos êutricos associados a rochas 

sedimentares post-paleozóicas (29%), embora os Cambissolos cálcicos e os Cambissolos crómicos 

tenham uma presença igualmente significativa na área em estudo, com cerca de 26% e 20% de 

afetação, respetivamente. Segue-se a presença das unidades de Podzóis órticos com cerca de 14% de 

afetação e, por último, os Luvissolos órticos, com 11% de afetação face à área total do corredor em 

estudo. 

Em termos concelhios predominam nos concelhos de Sintra e Mafra os Cambissolos êutricos seguindo-

se os Cambissolos cálcicos. No concelho de Sobral de Monte Agraço o traçado atravessa apenas os 

Cambissolos cálcicos e no concelho do Cadaval apenas os Luvissolos órticos. No concelho de Torres 

Vedras predominam os Cambissolos crómicos e os Cambissolos êutricos, seguindo-se os Cambissolos 

cálcicos e os Luvissolos órticos. O concelho do Bombarral está dividido em Cambissolos crómicos, 

Luvissolos órticos e Podzois órticos sendo que o traçado em estudo atravessa estes três tipos de solos. 

Nos concelhos de Óbidos e Caldas da Rainha predominam significativamente os Podzois órticos.  



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-49 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

Os Cambissolos, da legenda da FAO, correspondem aos Solos Litólicos, tratando-se de solos pouco 

evoluídos, de perfil AC ou ABcC, formados, em geral, a partir de rochas não calcárias. Podem, nalguns 

casos, ser derivados de rochas calcárias, mas encontram-se completamente descarbonatados até ao 

horizonte C. Quando argilosos não apresentam em todo o seu perfil as características próprias dos 

Barros. É o solo mais representado em Portugal e a sua origem é muito variada tanto em relação à 

rocha-mãe, ao clima, e ao relevo da zona. É conhecida a existência de Cambissolos dístricos, 

Cambissolos húmicos, Cambissolos êutricos, Cambissolos cálcicos e Cambissolos crómicos, sendo 

estes três últimos os predominantes na zona de estudo e para os quais se referem as principais 

propriedades e características. 

• Cambissolos êutricos, identificados na legenda da FAO, correspondem aos Solos Litólicos Não 

Húmicos Pouco Insaturados, com grau de saturação superior a 50%, pelo menos nos 50cm 

superiores do perfil; 

• Cambissolos cálcicos, identificados na legenda da FAO, correspondem aos solos Calcários, 

sendo pouco evoluídos, de perfil AC, por vezes ABc e C, formados a partir de rochas 

calcárias, com percentagem variável de carbonatos ao longo de todo o perfil e sem as 

características próprias dos Barros; 

• Cambissolos crómicos, possuem um horizonte A ócrico e uma saturação em bases de 50%, 

ou mais, pelo menos entre os 20 e 50 cm a partir da superfície, não sendo calcários nesta 

zona e que possuem um horizonte B câmbico com uma cor castanha forte a vermelha. 

Os Luvissolos identificados na legenda da FAO correspondem aos Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados, caracterizados como solos evoluídos de perfil APaC, em que o grau de saturação do 

horizonte B é superior a 35% e que aumenta, ou pelo menos não diminui, com a profundidade e nos 

horizontes subjacentes. Os Luvissolos órticos, equivalem aos Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais 

Não Calcários, pertencente aos Solos Mediterrâneos Pardos, desenvolvendo-se em climas com 

características mediterrâneas, formados a partir de rochas não calcárias. 

Os Podzóis, equivalente aos Solos Podzolizados, são solos evoluídos de perfil ABsC, em geral com 

horizonte eluvial Ae nítido e de cor clara. Estes solos têm textura muito ligeira, predominando as 

frações de areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira, sobre as restantes. A relação C/N é 

relativamente elevada.  Os Podzóis órticos da FAO correspondem aos solos Podzóis não 
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Hidromórficos, caracterizando-se por solos podzolizados, em geral com horizonte eluvial A2 nítido, de 

cor clara e sem apresentarem sintomas de hidromorfismo. Desenvolvem-se, em regra, em relevo 

normal ou plano.  

4.3.1.3. Capacidade de Uso do Solo 

A Carta de Capacidade de Uso é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são agrupados de 

acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para suportarem as culturas 

mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem que sofram 

deterioração pelos factores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, perenes, 

florestais e vida selvagem. 

A análise da capacidade de uso do solo da área de estudo teve por base a classificação da Carta de 

Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000, cujo enquadramento se 

apresenta na Figura 4.3-2. 
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Figura 4.3-2 – Classes de capacidade de uso do solo da região em estudo, sem escala. Fonte: Carta Capacidade 

de Uso do Solo do Atlas do Ambiente 
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No Quadro 4.3-2 apresentam-se as classes de Capacidade de Uso do Solo e respetivas características 

e utilização presentes na área em estudo, no corredor de 200m para cada lado do eixo da via. 

Quadro 4.3-2 – Classes de capacidade de uso do solo presentes na região em estudo. Fonte: Carta de 

Capacidade de uso do Solo do Atlas do Ambiente. 

Capacidade de Uso do Solo 
Área (ha) 

% de 
afetação face 
à área total Classes Características Principais Utilização 

A 

- poucas ou nenhumas limitações; 
- sem riscos de erosão ou com riscos 
ligeiros; 
- suscetível de utilização agrícola 
intensiva. 

Suscetível de utilização 
agrícola e outras 

utilizações 1963,1 56% 

F 
- solos com severas limitações 
agrícolas, adaptados a utilizações 
florestais e vegetação natural. 

Sem potencialidades 
agrícolas, tendo maior 

vocação para uso 
florestal 

1173,4 33% 

A+F - solos complexos, correspondentes a 
manchas de pequena dimensão. - 177,4 5% 

Áreas 
Sociais 

- manchas de pequenas dimensões 
relativas a aglomerados urbanos. Urbana 209,8 6% 

 

Pela análise do quadro anterior, verifica-se que predominam os solos da Classe A (56%), isto é, os 

solos com elevada aptidão agrícola, com poucas ou nenhumas limitações, seguindo-se os solos da 

Classe F (33%) com maior vocação para o uso florestal, depois as Áreas Sociais (6%) e, finalmente os 

solos complexos da Classe A+F (5%). 

No concelho de Sintra, o traçado atravessa todas as classes de solo identificadas anteriormente, 

predominando essencialmente as áreas agrícolas (54,8%), seguindo-se as áreas com aptidão florestal 

(40,4%), os solos complexos de pequenas dimensão (4,1%) e, finalmente as áreas sociais (0,7%) 

correspondente à mancha urbana da Rinchoa na freguesia de Rio de Mouro.  

À semelhança do anterior, no concelho de Mafra predominam a classe A (38,8%) e a classe F (38,4%), 

seguindo as áreas sociais (18,9%), que correspondem à mancha urbana da Malveira na união das 

freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça e, finalmente, a classe A+F de solos complexos 

(3,9%). 
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Nos concelhos de Sobral de Monte Agraço e Óbidos predominam a classes A (40,2% e 84,5%, 

respetivamente) e a classe F (31,3% e 15,5%, respetivamente).   

No concelho do Cadaval estão presentes apenas duas unidades pedológicas, nomeadamente, 60,8% 

de solos da Classe F e 39,2% de solos com elevada aptidão agrícola. 

No concelho de Torres Vedras predominam os solos agrícolas (49,7%) e florestais (40,8%), e é 

atravessada a área social correspondente à mancha urbana de Torres Vedras, na união das freguesias 

de Santa Maria, São Pedro e Matacães. No concelho identificam-se ainda 5,3% de solos complexos 

pertencentes à Classe A+F. 

Nos concelhos do Bombarral e Caldas da Rainha predominam os solos com aptidão agrícola, 79,1% e 

59,8%, respetivamente. São também atravessadas áreas sociais, correspondentes às manchas 

urbanas do Bombarral e Caldas da Rainha, na união das freguesias do Bombarral e Vale Covo e na 

união de freguesias de Caldas da Rainha – Santo Onofre e Serra do Bouro e Caldas da Rainha – 

Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, respetivamente.  Para o caso dos solos com aptidão 

florestal, no concelho do Bombarral verifica-se uma afetação de 3,7% e no concelho de Caldas da 

Rainha verifica-se uma afetação de 21,6%. Por fim, no concelho do Bombarral, existe ainda uma 

afetação de 8,5% de solos pertencentes á Classe A+F. 

De modo a complementar a análise efectuada ao nível da capacidade de uso do solo, procedeu-se a 

uma análise (à escala 1:25 000) dos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN), uma 

vez que esta representa o conjunto de áreas que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade agrícola. A RAN é atualmente regulamentada 

pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, cuja primeira alteração ocorre com o 

Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.  

Procedendo a uma comparação entre os solos agrícolas da Classe A e as áreas de RAN presentes ao 

longo do corredor em estudo, verifica-se que 42,91% dos solos agrícolas pertencem a solos 

classificados como RAN, traduzindo-se em solos com maior aptidão para as atividades agrícolas.  
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4.3.2. USO DO SOLO 
4.3.2.1. METODOLOGIA 

A caracterização da ocupação do solo foi realizada com base na sobreposição da cartografia da 

COS2007 (cartografia temática realizada pela Direção Geral do Território) sobre orto-fotos, para uma 

faixa com 400m de largura (200m para cada lado do eixo da Linha do Oeste), conforme se pode 

observar no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0005.  

A metodologia adotada passou por 3 fases: 

• Uma primeira fase, de aferição visual simples, onde foram identificadas as áreas onde a 

classificação pudesse estar incorreta; 

• Uma segunda fase, de retificação das áreas: reclassificando-as ou retificando os seus limites; 

• Uma terceira fase, de verificação do trabalho através da realização de trabalhos de campo 

para aferição das possíveis dúvidas existentes, e validação do processo. 

Alem disso, o trabalho efetuado a partir desta base cartográfica foi complementado através da consulta 

da informação disponibilizada por algumas das Câmaras Municipais da área em estudo (caso de Sintra, 

Mafra e Torres Vedras) sobre o uso do solo nos respetivos concelhos, no âmbito do processo de 

revisão dos respetivos PDM, bem como através da consulta das imagens disponíveis em diversas 

plataformas web (Bing Maps e Google Earth). 

As diferentes categorias consideradas foram estabelecidas de forma a representar a ocupação do solo 

da área de estudo, tendo como referência a nomenclatura da Carta COS2007 – Nível II. Assim, a 

legenda definida foi a que se apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 4.3-3 – Legenda adotada e respetiva descrição dos usos do solo 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 DESCRIÇÃO 

TERRITÓRIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano Consiste essencialmente em zonas construídas de tipologia urbana 
(casas, edifícios, áreas de estacionamento, logradouros, etc.) 

Indústria, comércio e 

transportes 
Áreas principalmente ocupadas por estruturas relativas à atividade 
industrial, comercial e de transportes, incluindo áreas associadas. 
Incluem-se também as zonas de exploração agro-industrial. 

Áreas de extração de inertes, 
áreas de deposição de resíduos 

e estaleiros de construção 

Áreas artificializadas principalmente ocupadas por atividades 
extrativas, estaleiros de construção, zonas de deposição de 
resíduos e áreas associadas a todas estas atividades. Inclui 
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NÍVEL 1 NÍVEL 2 DESCRIÇÃO 

pedreiras, extração mineira, aterros, lixeiras, etc. 

Espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, 
culturais e de lazer e zonas 

históricas 

Áreas artificializadas ou áreas naturais aproveitadas para uso 
recreativo e de lazer. Incluem-se nesta categoria os parques verdes 
urbanos, equipamentos de desporto e de lazer, cemitérios, 
equipamentos culturais, etc. 

ÁREAS 
AGRÍCOLAS E 

AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 

As culturas temporárias são aquelas cujo ciclo vegetativo não 
excede um ano (anuais) e as que não sendo anuais são 
ressemeadas com intervalos que não excedem os 5 anos. Estas 
culturas encontram-se normalmente sob regime de rotação anual 
ou plurianual. Inclui culturas regadas, não regadas, culturas em 
campos inundados e pastagens temporárias. Inclui também 
terrenos em regime de pousio agrícola até um máximo de 5 anos. 

Culturas permanentes 
Áreas de culturas que ocupam a terra durante um longo período e 
fornecem repetidas colheitas, não entrando em rotações culturais. 
Fazem parte desta classe os pomares, olivais e vinhas para 
produção. 

Pastagens permanentes 

Áreas permanentemente ocupadas com vegetação essencialmente 
do tipo herbácea, quer cultivada, quer natural, que não estejam 
incluídas no sistema de rotação da exploração. São utilizadas de 
forma intensiva e geralmente sujeitas a pastoreio, mas 
acessoriamente podem ser cortadas para silagem ou feno. 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Áreas agrícolas com diversos tipos de associações entre culturas 
temporárias, pastagens, culturas permanentes e áreas naturais. 
Inclui culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas 
permanentes, culturas temporárias ou permanentes cultivadas sob 
coberto florestal, áreas de mosaicos de culturas temporárias, 
pastagens e culturas permanentes, e paisagens em que as culturas 
e pastagens se encontram misturadas com áreas naturais ou semi-
naturais. 

FLORESTAS E 
MEIOS NATURAIS E 

SEMI-NATURAIS 

Florestas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de 
regeneração natural, sementeira ou plantação. No seu conjunto 
constituem uma área com grau de coberto superior ou igual a 80%. 
O subcoberto não é dedicado à agricultura, nem a atividades 
recreativas quando inseridas num contexto urbano. 

Florestas abertas e vegetação 
arbustiva e herbácea 

Áreas com coberto vegetal composto principalmente por arbustos e 
vegetação herbácea 

Zonas descobertas e com pouca 
vegetação 

Áreas naturais com pouca ou nenhuma vegetação em que se 
incluem áreas ardidas recentemente, rocha nua, zonas pedregosas, 
praias e areais 

ZONAS HÚMIDAS Zonas húmidas interiores 
Áreas da margem de lagoas, rios e ribeiros ou de brejos e pântanos 
eutróficos, onde se verifique a predominância de solos húmidos 
alagados, permanentemente ou temporariamente, por água doce ou 
salobra. 

CORPOS DE ÁGUA Águas Interiores 
Cursos de água e planos de água, naturais e artificiais, que incluem 
lagoas interiores naturais, charcas e reservatórios de barragens, de 
represa e açudes. 
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4.3.2.2. ANÁLISE QUANTITATIVA 

Considerando, então, a ocupação do solo de acordo com o trabalho de levantamento efetuado, ou seja, 

seguindo a legenda apresentada no quadro anterior, os resultados obtidos encontram-se expressos no 

Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0005.  

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das diferentes tipologias de uso do solo para a faixa 

em estudo com 200m de largura para cada lado da linha do Oeste, conforme referido anteriormente. 

Quadro 4.3-4 – Quantificação dos diferentes usos do solo 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 ÁREAS (ha) 

TERRITÓRIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano 318,9 

Indústria, comércio e transportes 210,7 
Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de 

construção 58,4 

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas 
históricas 6,9 

ÁREAS AGRÍCOLAS E 
AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 635,4 

Culturas permanentes 598,5 
Pastagens permanentes 16,4 

Áreas agrícolas heterogéneas 424,6 

FLORESTAS E MEIOS 
NATURAIS E SEMI-

NATURAIS 

Florestas 537,0 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 662,3 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 23,1 

ZONAS HÚMIDAS Zonas húmidas interiores 29,5 

CORPOS DE ÁGUA Águas Interiores 1,90 

 

Numa primeira abordagem mais abrangente, considerando apenas o Nível I da nomenclatura COS, 

constata-se o predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação agrícola que caracteriza a 

região Oeste; seguido das zonas florestais e seminaturais, também com bastante representatividade, 

conforme se pode verificar no gráfico seguinte. 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas com 17% da área do corredor em 

estudo e a reduzida expressão das Zonas Húmidas (1%) e Corpos de Água (0,05%). 
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Figura 4.3-3 - Classes de Uso do Solo (Nível 1) no corredor em estudo 

Considerando a ocupação do solo de acordo com o trabalho efetuado, ou seja, seguindo as classes 

apresentadas no Quadro 4.3-3, os resultados percentuais obtidos encontram-se expressos no gráfico 

da Figura 4.3-4.  

Em primeiro lugar destaca-se a vegetação arbustiva e herbácea, bem como as culturas temporárias, 

com percentagens muito idênticas, na ordem dos 18%. Seguem-se as culturas permanentes (17%), as 

florestas (15%) e as áreas agrícolas heterogéneas (12%). As restantes tipologias de uso do solo 

apresentam percentagens inferiores a 10%, sendo ainda assim a mais elevada a relativa ao tecido 

urbano. 
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Figura 4.3-4 - Classes de Uso do Solo (Nível 2) no corredor em estudo 

 

4.3.2.3. ANÁLISE DOS DIFERENTES USOS NO CORREDOR EM ESTUDO 

Áreas Agrícolas 

Conforme se pode observar através da leitura do Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0005 – Uso do Solo, a 

tipologia Culturas temporárias corresponde ao uso agrícola com o peso mais expressivo na primeira 

metade do traçado em estudo, desde, aproximadamente, 1km após o início do mesmo e até cerca do 

km61, a sul de Torres Vedras, onde estas manchas agrícolas surgem com expressão espacial 

significativa. 

Entre elas interessa destacar o importante contributo da Várzea de Alfouvar, situada na União das 

Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar (concelho de Sintra), atravessada pela 

Linha do Oeste entre os km23 e 29, aproximadamente. Apesar de outras existirem, esta zona constitui 

a mancha mais extensa e com maior expressão espacial de culturas temporárias.  

As principais culturas temporárias presentes nesta área, assim como ao longo de toda a faixa em 

estudo, são as culturas arvenses. Destacam-se igualmente as culturas horto-industriais, com realce 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNkK7szO3RAhVFSRoKHWsHAwkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jf-apm.pt%2Fpt%2Farticles%2Flocalidades%2Falfouvar&usg=AFQjCNH7d9LtQlq9DVzU_dDVlx6e9ed2ww&sig2=MZ5acLjTAYI3bIjXMJfaSQ&bvm=bv.145822982,d.d2s
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para a batata, o pimento, a cebola, o tomate, entre outras, ou o cultivo de hortícolas para consumo em 

fresco, como é o caso de algumas brássicas (couves, nabos, entre outros). 

 

Figura 4.3-5 – Vista geral sobre a várzea agrícola de 
Alfouvar, a partir da povoação de Almargem do Bispo 

 

 

Figura 4.3-6 – Aspeto da ocupação agrícola do solo 

(culturas horto-industrias) junto à povoação de Alfouvar de 

Baixo 

 

Dentro das áreas ocupadas por culturas temporárias são ainda de destacar as seguintes: 

• Mancha agrícola envolvente à povoação de Jerumelo e Ribeira da Roussada (km41+500 a 42+750); 

• Mancha associada ao vale do rio Sizandro e algumas das encostas envolventes, nomeadamente 

entre os km 46 a 49 (corresponde à zona envolvente às povoações da Moita, Casal Novo e Pêro 

Negro); 

• Área atravessada pela Linha do Oeste entre os km51 a 52 (envolvente à povoação da Granja); 

• Área atravessada pela Linha do Oeste entre os km53 a 54 (na zona compreendida entre as 

povoações de Felteira e Dois Portos); 

• Marcam ainda presença algumas manchas entre as povoações de dois Portos e Runa. 

Ainda no que se refere ao uso do solo no corredor envolvente aquela que pode ser considerada a 

primeira metade do traçado (de Torres Vedras para sul), interessa destacar, no que se refere ao uso 

agrícola, a presença com algum significado de Áreas Agrícolas Heterogéneas que, tal como já havia 
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sido referido no Quadro 4.3-3, correspondem a áreas agrícolas com diversos tipos de associações entre 

culturas temporárias, pastagens, culturas permanentes e áreas naturais. 

Estas áreas marcam presença sobretudo entre os km29 a 38, encontrando-se associadas ao vale da 

Ribeira do Casal Novo e à envolvente das povoações de Cruz de Anços e Mastrontas. 

 

Figura 4.3-7 – Áreas agrícolas heterogéneas na envolvente 
da povoação de Cruz de Anços 

 

Figura 4.3-8 – Áreas agrícolas heterogéneas ao longo do 

vale da Ribeira do Casal Novo (km32, aproximadamente) 

 

De referir ainda, pela importância que apresentam, as extensas áreas de Culturas Permanentes na 

primeira metade do traçado, a sul de Torres Vedras, principalmente nas freguesias de Dois Portos e 

Runas, correspondendo, maioritariamente, à cultura da vinha. 

Efetivamente, no concelho de Torres Vedras a vinha é a cultura de maior tradição e também a mais 

importante economicamente. A área ocupada por vinha representava, aquando do último 

recenseamento agrícola, 45% da superfície agrícola utilizada. Este concelho tem sido à escala nacional 

um dos maiores produtores de vinho e um dos principais centros vinícolas do país. 
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Figura 4.3-9 – Vinhas na zona da Qtª da Porticheira/ várzea 
do rio Sisando (a norte do km61) 

 

Figura 4.3-10 – Pomares e vinha, na envolvente da Estação 

de Runa (km59+350, a poente.) 

 

Conforme se pode observar na Figura 4.3-11, a zona em estudo dispõe de duas zonas com vinhos 

DOP: Torres Vedras e Óbidos. 

O regulamento de Denominação de Origem Protegida (DOP) dos vinhos de Torres Vedras foi 

estabelecido através do Decreto-Lei n.º 375/93, de 5 de novembro, e do Decreto-Lei n.º 116/99, de 14 

de abril, posteriormente revogados pelo Decreto-Lei nº. 212/2004, de 23 de agosto. No âmbito da 

região de Torres Vedras foi delimitada como sub-região de produção para vinhos tintos e brancos, entre 

outras, as freguesias de Dois Portos e Runa (atualmente União de Freguesias de Dois Portos e Runas) 

intersetadas pela Linha do Oeste. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-62 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

Figura 4.3-11 – Vinhos DOP na região de Lisboa. Fonte: http://www.ivv.min-agricultura.pt 

No entanto, de acordo com o PDM de Torres Vedras (Processo de Revisão, Proposta de Plano, Volume 

II, Abril 2006), a tendência tem sido para o declínio da vinha e expansão dos frescos, principalmente da 

horticultura protegida. Efetivamente, a produção hortícola tem registado recentemente um grande 

dinamismo, principalmente na cultura de hortícolas em estufa. No entanto, este tipo de agricultura 

regista-se, sobretudo, na faixa litoral do concelho (freguesias de Silveira, A-dos-Cunhados, S. Pedro 

Cadeira, Ponte do Rol e Campelos). 

Realce-se, igualmente, neste concelho, as potencialidades para a produção de pêra e maçã, bem como 

a rede de refrigeração de horto-frutícolas instalada, representando igualmente uma das mais 

importantes a nível nacional. 

Mantendo a análise centrada sobre as Culturas Permanentes, através da análise do Desenho n.º 

LO.EP.PG.EIA.0005 – Uso do Solo, pode constatar-se que para norte de Torres Vedras, sobretudo a 

partir do km79+000, a tipologia da ocupação do solo altera-se passando esta classe a constituir a 

principal forma de ocupação do uso do solo. 

Efetivamente, na área em causa, correspondente aproximadamente ao território dos concelhos de 

Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, regista-se um domínio significativo do uso agrícola do solo, 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/
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mais concretamente das culturas permanentes, que no corredor em estudo correspondem 

maioritariamente a pomares de peras e maçãs e ainda vinha. 

 

Figura 4.3-12 – Domínio dos pomares na paisagem 
envolvente ao Bombarral (vale do rio da Corga) 

 

Figura 4.3-13 – Pomares na zona de várzea do rio Real 

 

O território do concelho do Bombarral é o mais representativo da situação referida anteriormente, pois 

conforme referido no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Bombarral 

2015-2019 “(…) o município do Bombarral é um município rural, com cerca de 66% da sua área 

utilizada para a agricultura e 24,4% para a floresta. Existe um predomínio das culturas permanentes 

(45%) seguido das culturas temporárias (12,5%). A restante área de uso agrícola é ocupada por áreas 

agrícolas heterogéneas (8,2%) e por pastagens (0,3%). A floresta representa 13,2% da superfície do 

concelho do Bombarral enquanto 11,2% corresponde a florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbáceas. (…)” 

A ação colonizadora dos monges cistercienses, ao criarem uma região agrícola rica em práticas 

inovadoras, fez com que a agricultura se desenvolvesse de forma a constituir a base da economia 

desta zona. Atualmente, o sector primário continua a ser uma atividade de relevo, com especial 

incidência sobre a produção animal e fruticultura de maçã, pêra e pêssego. 
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A criação de grandes cooperativas frutícolas e o desenvolvimento de projetos conjuntos entre 

produtores, como é exemplo a criação da marca “Pêra Rocha do Oeste” (produto DOP – Denominação 

de Origem Protegida) ou "Maçã de Alcobaça" (qualificada como IGP - Indicação Geográfica Protegida), 

são fatores que revelam um forte investimento neste sector. 

De acordo com informação da DRAP (http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/), a Pêra Rocha do Oeste e a 

Maçã de Alcobaça são classificados como produtos tradicionais de qualidade (IGP e DOP) na área da 

região agrária do Centro. 

A Maçã de Alcobaça é a denominação da maçã qualificada como IGP de diversas variedades. Foi 

qualificada pela União Europeia e pelo Ministério da Agricultura em 1994 nos termos do Regulamento 

CEE nº 2081/92 (Despacho nº 62/94 de 21 de janeiro, posteriormente revogado pelo Despacho n.º 

3522/2012 de 9 de março), Estas entidades reconhecem que as maçãs produzidas nesta região 

possuem características distintas que reúnem condições ímpares para a produção de maçãs de 

elevada qualidade. 

Atualmente e após processo de alargamento a área geográfica abrange para além dos iniciais 

concelhos de Alcobaça, Nazaré, Óbidos, Caldas das Rainha e Porto de Mós, também os concelhos da 

Batalha, Bombarral, Cadaval, Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Peniche, Rio Maior e Torres Vedras 

(ver Figura 4.3-14) 

Ao contrário da Maçã de Alcobaça, a pêra Rocha do Oeste usufrui da designação "DOP – 

Denominação de Origem Protegida" atribuída em exclusivo pela União Europeia a áreas delimitadas de 

produção regional com características únicas de qualidades. 

O Despacho nº 50/94 de 3 de fevereiro, do Secretário de Estado dos Mercados Agrícolas e Qualidade 

Alimentar, reconhece como DOP a denominação tradicional e consagrada pelo uso “Pêra Rocha”, 

fixando as características do fruto, e delimitando a respetiva área geográfica de produção, sendo que o 

Despacho nº 13021/99 de 9 de julho, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, corrige e 

altera o Despacho nº 50/94. 

A área geográfica de produção e acondicionamento da Pêra Rocha do Oeste - DOP, abrange os 

seguintes concelhos (Anexo II, do Despacho nº 13021/ 99): Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Arruda dos 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/
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Vinhos, Azambuja, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Leiria, 

Lourinhã, Mafra, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Rio Maior, 

Santarém, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e 

Vila Nova de Ourém.  

De acordo com informação da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha 

(http://www.perarocha.pt) produz-se Pera Rocha, embora em menores quantidades, no Alentejo 

(Ferreira do Alentejo e Elvas), Trás-os-Montes (Carrazeda de Anciães), Minho (Braga) e Beira Interior 

(Lamego, Guarda, Manteigas, Covilhã, Belmonte e Fundão) sendo os oito principais concelhos 

produtores: Cadaval, Bombarral, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Alcobaça, Lourinhã, Óbidos e 

Mafra, conforme se pode observar na Figura 4.3-13. Ainda de acordo com esta fonte de informação 

destaca-se o concelho de Cadaval com uma área de cultivo de 2.073ha e um expressivo crescimento 

na última década, tendo ultrapassado o concelho do Bombarral cuja área plantada de 1.934ha 

aumentou apenas 2% na última década. 

No corredor em estudo as áreas mais representativas de pomares de pera rocha e maça de Alcobaça, 

encontram-se localizadas sobretudo a partir do km84 até ao km100, aproximadamente, em território 

dos concelhos do Bombarral e Óbidos. 
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Figura 4.3-14 – Área de produção da Maçã de Alcobaça. 
Fonte: http://www.maca.pt/ 

 
Figura 4.3-15 – Área de produção da Pera Rocha do Oeste. 

Fonte: http://www.perarocha.pt/ 

 

Na zona em causa, e no que se refere às culturas permanentes, é ainda de destacar as áreas de vinha 

para produção de vinhos DOP “Óbidos” (Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto e Portaria n.º 

816/2006, de 16 de agosto). De acordo com o site do Instituto da Vinha e do Vinho (http://www.ivv.min-

agricultura.pt), “A área geográfica correspondente à Denominação de Origem Controlada "Óbidos" 

abrange os concelhos de Bombarral (freguesias de Bombarral, Carvalhal, Roliça e Vale Côvo), Cadaval 

(freguesias de Algube, Cadaval, Figueiros, Lamas, Painho, Peral, Pêro Moniz, Vermelha e Vilar), 

Caldas da Rainha (freguesias de A-dos-Francos, Alvorninha, Landal, São Gregório de Fanadia e 

Vidais) e Óbidos (freguesias de A-dos-Negros, Gaeiras e São Pedro).” 

Aproveitamentos Hidroagrícolas e Projetos de Emparcelamento 

Com base na consulta da informação disponibilizada no Sistema de Informação de Regadio (SIR), da 

responsabilidade da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), onde se 

encontra uma compilação de informação respeitante ao regadio nacional, nomeadamente a referente à 

sua parte pública, ou seja, os Aproveitamentos Hidroagrícolas de iniciativa da Administração Central, 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://sir.dgadr.pt/
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foi possível verificar a existência, ou não, de Regadios em Exploração ou de Regadios Potenciais, 

situação posteriormente aferida através da troca de correspondência com a DGADR e DRAP LVT 

(Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo), conforme apresentado no Anexo 

I.1 do EIA. 

Tal como se pode observar na Figura 4.3-16, não existem na envolvente imediata da área em estudo 

Regadios em Exploração. O aproveitamento hidroagrícola designado como LVT1 - Cela localiza-se na 

freguesia de Valado dos Frades, Concelho da Nazaré. O LVT8 – Alvorninha situa-se na freguesia de 

Alvorninha, concelho das Caldas da Rainha, cerca de 9km para nascente da linha de CF. Quanto ao 

LVT17 – Sobrena, localiza-se na freguesia de Sobrena, do concelho de Cadaval, a uma distância 

superior a 8km da área em estudo. 

 
Figura 4.3-16 – Regadios em Exploração na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Fonte: sir.dgadr.pt 

 

Todavia, de acordo com a mesma fonte de informação, e conforme se pode observar na figura 

seguinte, localiza-se na área em estudo um Regadio Potencial designado como “Aproveitamento 

Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Amoreira”. Com uma área de regadio a construir de 1.185ha, 

repartida por dois Blocos de Rega (Bloco da Amoreira e Bloco de Óbidos), este empreendimento 

agrícola, atualmente em construção, localiza-se nos concelhos de Óbidos e Bombarral, mais 

concretamente nas freguesias da Amoreira, Santa Maria, S. Pedro, Sobral da Lagoa, Vau, Olho 

Marinho, Pó, Roliça e Gaeiras. 
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Figura 4.3-17 – Regadios Potenciais na Região de Lisboa e Vale do Tejo – Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de 

Óbidos e Amoreira. Fonte: sir.dgadr.pt 

 

A linha de CF do Oeste corresponde ao limite SE do Bloco da Amoreira e irá também constituir um dos 

limites do Bloco de Óbidos. Irá ainda intersetar este último Bloco na zona de atravessamento do rio 

Arnóia (Figura 4.3-19) (ver Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0020 - Recursos Naturais). 
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Figura 4.3-18 – Pomares na Várzea do rio Real na zona da 
povoação de Roliça (km94) 

 

Figura 4.3-19 – Vinha e pomares na zona de atravessamento 

da várzea e do rio Arnóia pela Linha do Oeste (km100) 

 

Faz parte das infraestruturas já construídas deste empreendimento a Barragem do Arnoia, localizada a 

nascente de Óbidos com uma altura de 24m, comprimento do coroamento de 150m, volume 

armazenável (NPA) de 6,8hm3, área inundada (NPA) de 97ha, uma ponte de 300m e rede viária com 

1,4km (acesso a Casal da Areia). 

Das infraestruturas a construir refere-se a estação elevatória (em fase de obra), rede de rega com 

48,84km de extensão, rede de drenagem com 10,0km e rede Viária com 40,0km. A rede irá irrigar 

1.185ha de culturas hortícolas e frutícolas dos concelhos de Óbidos e Bombarral, beneficiando cerca 

de 900 agricultores. 

Foram estabelecidos os devidos contactos com a DRAP LVT e DGADR, com o objetivo de obter 

informação mais detalhada sobre este e outros Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH), apresentando-se 

no Anexo I.1, a informação enviada por estas entidades, tal como referido anteriormente 

Conforme consta na carta da DRAP LVT Refª OF/23/2017/DRPS/DRAPLVT, refere-se na área em 

estudo os projetos de emparcelamento da Moita, Zambujal e Alvorninha, no concelho das Caldas da 

Rainha, e os da Baixa de Óbidos e Amoreira, no concelho de Óbidos, da responsabilidade da DGADR. 
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No entanto, de acordo com a informação fornecida pela DGADR, através de email datado de 

17.03.2017 (ver Anexo I.1), conclui-se que: 

1. O projeto de execução do emparcelamento integral de ALVORNINHA, MOITA E ZAMBUJAL, encontra-

se do ponto de vista legal, caducado, não constituindo por isso, condicionante ao uso do solo. 

2. O projeto de execução do emparcelamento de BAIXAS DE ÓBIDOS E AMOREIRA, encontra-se do 

ponto de vista legal, também caducado, não constituindo por isso, condicionante ao uso do solo. 

Assim se conclui que estes 2 projetos de emparcelamento integral estão caducados, não constituindo 

condicionante às obras em estudo.” 

Ainda de acordo com a informação deste email da DAGDR “Existe também o Aproveitamento 

Hidroagrícola de Alvorninha, que é uma obra de regadio público em exploração que se classifica no 

grupo IV, nos termos do atual regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola, não 

constituindo por isso condicionante ao uso do solo.” A DAGDR informa ainda que este AH é da 

competência da DRAP LVT. 

Consultado o SIR, e tal como já havia sido mencionado, verificou-se que este AH localiza-se a uma 

distância significativa do projeto em estudo (cerca de 9km para nascente), na freguesia de Alvorninha 

que não é intersetada pela Linha do Oeste. 

Na carta da DRAP LVT referida anteriormente é também feita referência a projetos de investimento do 

iSIP, projetos agrícolas e florestais que envolvem diversas medidas e vários promotores, 

desconhecendo-se, todavia, a sua localização e quais as condicionantes impostas por estes projetos, 

uma vez que esta informação da responsabilidade do IFAP, apesar de ter sido solicitada (ver 

correspondência Anexo I.1), não foi fornecida atempadamente. 
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Áreas Florestais 

No que se refere à presença das classes associadas às “Florestas e Meios Naturais”, destaque para as 

áreas de Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, que no corredor em estudo ocupam 

18,74%, conforme referido anteriormente. 

A presença destas áreas regista-se sobretudo na primeira metade do traçado e encontra-se associada 

a zonas de relevo mais acidentado como seja a Serra da Carregueira (Figura 4.3-20), no concelho de 

Sintra (a nascente do troço entre os km22 a 24), e as serras/ cones vulcânicos (também designados 

como cabeços – Figura 4.3-21), do concelho de Mafra, localizados na proximidade do traçado (entre os 

km31 a 38). Destaque, entre outros, para o Cabeço do Mosqueiro (km31), Cabeço da Jarmeleira 

(km34+500), Cabeço do Paço (km34+500), Cabeço da Alcainça (km35) e Cabeço do Serro (km37). 

Estas serras/ cones vulcânicos são de grande beleza estética, destacando-se na paisagem concelhia 

de Mafra pela sua extensão e grandeza. Normalmente encontram-se associados à presença de 

moinhos ou parques eólicos. 

 

Figura 4.3-20 – Serra da Carregueira, a nascente do 
apeadeiro do Telhal 

 

Figura 4.3-21 – Serras/ Cones vulcânicos no concelho de 

Mafra com florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea 

 

Esta tipologia de áreas (florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea) encontra-se ainda em 

manchas mais dispersas, e com menor expressão espacial, ao longo da Linha do Oeste referindo-se, 
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entre outras, as serras/morros da Patameira (km50, a poente) e de Cabêda (km51, a nascente) e ainda 

parte da Serra dos Cucos, a nascente de Torres Vedras (km62+500). 

As áreas florestais, que ocupam cerca de 15% do corredor em estudo, estão em quarto lugar como a 

classe mais representativa do uso do solo. Encontram-se localizadas, sobretudo, entre os km62 e 81, 

aproximadamente, destacando-se a mancha de maior dimensão, entre os km71+500 a 76+500, por 

constituir uma mancha contínua de uso florestal, maioritariamente de eucalipto. 

No que se refere ao uso florestal as principais espécies presentes nas manchas envolventes à linha de 

CF são o eucalipto e pinheiro bravo. Apenas muito pontualmente surgem manchas de outras espécies 

(maioritariamente Quercus sp) como acontece por exemplo entre os km33+500 a 35+500, em que do 

lado esquerdo da ferrovia os Cabeços da Jarmeleira e Alcainça estão ocupados por eucaliptal (Figura 

4.3-22), enquanto o Cabeço do Paço, do lado direito, está coberto por uma mancha de Quercíneas 

(Figura 4.3-23). 

A diferenciação das manchas florestais com maior valor ecológico foi efetuada no âmbito do descritor 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade, no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0007 – Carta de Habitats. 

 

Figura 4.3-22 – Mancha florestal com domínio do eucalipto, entre 
os km71+500 a 76+500 

 

Figura 4.3-23 – Cabeços envolventes ao CF com floresta de 

eucaliptal (lado esquerdo) e quercíneas (lado direito) 
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A classe relativas às zonas descobertas e com pouca vegetação surgem com reduzida 

representação no corredor em estudo e localizam-se de uma forma dispersa ao longo do mesmo. 

O mesmo sucede com as zonas húmidas interiores e águas interiores. A área associada às primeiras 

refere-se sobretudo às áreas das margens do rio Sizandro onde se verifica a predominância de solos 

húmidos alagados, sensivelmente para norte da povoação de Runa, às margens dos rios Real (várzeas 

de São Mamede) e Arnóia (várzeas da Rainha), na proximidade de Óbidos. 

Territórios artificializados 

A representatividade dos Territórios Artificializados pode considerar-se significativa, se atendermos à 

ruralidade do território em análise. No entanto, esta situação deve-se ao facto dos principais centros 

urbanos dos concelhos atravessados estarem inseridos dentro do corredor em estudo, uma vez que 

são servidos pela Linha do Oeste. É o caso de Mira Sintra, Meleças, Malveira, Torres Vedras, 

Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, que correspondem às manchas de maior dimensão incluídas 

na classe de tecido urbano. 

As restantes manchas classificadas como tecido urbano correspondem a áreas de menor densidade 

populacional, com expressão mais rural, e referem-se, entre outras, às povoações de Casal da Mata, 

Sabugo, Pedra Furada e Mastrontas, no concelho de Sintra; Ribeira dos Tostões, Mafra-Gare e 

Moinhos, no concelho de Mafra; Casais dos Carriços, Casais de S. Martinho, Guia, Sapataria, Moita, 

Casal Novo, Pero Negro, Malgas e Gosundeira, no concelho de Sobral de Monte Agraço; Feliteira, Dois 

Portos, Runa, Casais de Larana, Outeiro e Vale Francos, no concelho de Torres Vedras; Casais do 

Camarão, Moita Boa, Paúl e S. Mamede, no concelho do Bombarral; e A-da-Gorda e Pinhal, no 

concelho de Óbidos. No concelho de Caldas da Rainha a ferrovia apenas atravessa a malha urbana da 

sede de concelho e as suas áreas limítrofes. 

Quanto à posição e forma das povoações, pode observar-se o tipo aglomerado, exemplo dos lugares 

de Pero Negro, Gosundeira, Dois Portos e Runa, entre outros; e mais frequentemente, o tipo de aldeia 

alongada de povoamento linear determinado pelas estradas, caminhos ou cursos de água 

permanentes, como acontece com Sapataria, Moita e Casal Novo, entre outros. 
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Figura 4.3-24 – Vista sobre a vila do Bombarral 

 

Figura 4.3-25 – Exemplo de pequeno aglomerado inserido 

na paisagem rural 

 

Ainda nas áreas classificadas como Territórios Artificializados, mais concretamente no que se refere às 

áreas de indústria, comércio e transportes, constata-se que o corredor em estudo assistiu à 

implantação de extensas áreas industriais e/ou comerciais, motivada pela existência de fatores 

favoráveis à instalação daquelas atividades, como sejam as acessibilidades, o potencial de mão-de-

obra e a disponibilidade de terrenos. 

Além das áreas industriais distribuídas na periferia dos principais centros urbanos, caso daquelas 

localizadas na envolvente da Malveira, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha, outras surgem 

dispersas pelo território com localizações devidas à proximidade a importantes eixos rodoviários (caso 

da A8) e/ou por fatores de ordem natural (caso da existência de locais de exploração de inertes).  

No caso dos núcleos industriais localizados na parte norte do concelho de Sintra, bem representados 

nas freguesias de Pêro Pinheiro e Montelavar, os mesmos são maioritariamente compostos por 

indústrias de exploração de pedra, em estreita ligação com a proliferação de pedreiras que exploram os 

calcários e granitos da região. 

Também no concelho de Sintra, pela área que ocupa e pela expressão no território, importa referir o 

parque industrial do Sabugo (km25+250, de ambos os lados da ferrovia). 
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Ainda no âmbito das áreas industriais, importa também realçar os sectores das cerâmicas de barros 

vermelhos e produtos para a construção civil que encontram algum dinamismo na região, 

especialmente no concelho de Torres Vedras. 

Efetivamente, a região de Torres Vedras – Bombarral constitui uma das principais áreas do país com 

potencial em recursos argilosos para cerâmica de construção. Esse potencial é manifesto desde há 

largo tempo pela importante atividade afeta ao sector da indústria extrativa para cerâmica. 

A matéria-prima utilizada pela maioria destas unidades é explorada em barreiros contíguos à fábrica, 

ou provém de distâncias inferiores a 5km desta. Estas matérias-primas são as argilas comuns 

(vermelhas) do Jurássico superior e os arenitos cauliníferos do Cretácico inferior. 

As cerâmicas atualmente com maiores produções, Torreense e Lusoceram, localizam-se na área de 

Outeiro da Cabeça, concelho de Torres Vedras e transformam, respetivamente, cerca de 400 e 

300.000t/ano de argila para produção de telha e acessórios, tijolo furado, face à vista e abobadilha. 

As outras cerâmicas em laboração na área, Cerâmica Avelar (Ramalhal), Cerâmica Outeiro do Seixo 

(Campelos), no concelho de Torres Vedras e, Cerâmica da Floresta, já no concelho de Cadaval, 

produzem tijolo e abobadilha, e têm menor dimensão, com produções em 2010 entre 90 e 150.000t. 

 

Figura 4.3-26 – Área industrial do Sabugo 

 

Figura 4.3-27 – Exploração agropecuária ao km69+500 
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Por último, também incluídas na categoria de áreas de indústria, comércio e transportes, refere-se a 

presença de numerosas explorações agropecuárias ao longo do território em estudo, representativas 

da importância desta atividade na economia da região Oeste. 

 

4.4. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS 
4.4.1. METODOLOGIA 

No presente capítulo, pretende-se caracterizar os recursos hídricos superficiais da área em estudo, 

analisando as suas principais características hidrológicas e padrões de qualidade da água. 

Para a caracterização da situação atual dos recursos hídricos superficiais é efetuado um breve 

enquadramento das bacias hidrográficas que intersetam a área de estudo, em termos hidrográficos e 

hidrológicos. Esta caracterização teve por base a informação disponível no Estudo Hidrológico e no 

Projeto de Drenagem desenvolvido ao nível de Estudo Prévio, assim como a informação constante dos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica do rio Tejo e da Ribeiras do Oeste (PGRH5A).  

Procede-se também ao levantamento e caracterização das principais linhas de água existentes na área 

em estudo, sendo apresentadas as bacias hidrográficas das linhas de água intersetadas e os 

respetivos caudais de dimensionamento. 

Para a caracterização do estado das águas superficiais procede-se à identificação dos usos da água 

nas Bacias Hidrográficas abrangidas pela área em estudo, identificam-se as fontes poluidoras 

presentes à escala regional, com base em informação constante no referido plano e na informação 

recolhida no âmbito do presente estudo e analisa-se a qualidade das águas superficiais com base nos 

elementos disponibilizadas no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e no 

Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb). 

4.4.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O enquadramento regional do projeto tem por base a caracterização e análise efectuada no âmbito do 

PGRH5A, por ser tratar da região hidrográfica que abrange os concelhos e, mais concretamente, a área 

em estudo. 
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Desta forma, esquematizam-se na Figura 4.4-1 as regiões hidrográficas de Portugal Continental, com 

destaque para as bacias hidrográficas do rio Tejo e das ribeiras do Oeste, onde se enquadra a Linha do 

Oeste. 

 

Figura 4.4-1 – Enquadramento regional da área em estudo nas bacias hidrográficas de Portugal Continental. 

Fonte: APA e, 2017. 

Verifica-se que a área em estudo se enquadra na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 

(RH5A), ocupando uma percentagem muito reduzida da bacia do rio Tejo, cerca de 6,5km do traçado, 

em detrimento da bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste que é ocupada por cerca de 78,2km do 

traçado.  

Assim, e uma vez que a bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste abrange todos os concelhos inseridos 

pela área em estudo, procede-se a uma análise mais aprofundada desta bacia, embora 

complementada com informação da bacia hidrográfica do Tejo.  
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REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO E RIBEIRAS DO OESTE - RH5A 

De acordo com a caracterização e diagnóstico da RH5A, efetuada no PGRH5A, esta é uma região 

hidrográfica internacional com uma área total em território português de 30.502km2 e integra a bacia 

hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, as bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, as 

respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

A RH5A engloba 103 concelhos, sendo que 73 estão totalmente englobados na região hidrográfica e 30 

estão parcialmente abrangidos. 

A bacia do Tejo cobre uma área total de 80.797km2, dos quais 55.781km2 (69%) situam-se em Espanha 

e 25.015km2 (30%) em Portugal, representando cerca de 82% do total da RH5. 

O rio Tejo nasce na Serra de Albarracín (Espanha) a cerca de 1.600m de altitude e apresenta um 

comprimento de 1.100km, dos quais 230km em Portugal e 43km de troço internacional, definido desde 

a foz do rio Erges até à foz do rio Sever.  

O troço português é marcado por importantes quebras de declive, primeiro em Portas de Ródão, na 

dependência do atravessamento da crista quartzítica, e depois em Belver. Os grandes afluentes do rio 

Tejo na vertente direita - Erges, Aravil, Pônsul, Ocreza e Zêzere - drenam a zona do Maciço Hespérico, 

acidentada, montanhosa, com pluviosidade relativamente elevada, se for excluída a área oriental da 

Beira Baixa. São rios com alguma expressão, tanto em extensão como em área drenada, que abrem os 

seus álveos entre montanhas e montes, formando vales encaixados, transversais ao curso do rio 

principal (orientação NNE-SSW). 

Na vertente esquerda e sul, a estrutura hidrográfica da bacia é totalmente diferente. Os cursos de água 

apenas têm algum relevo, com traçados transversais ao rio Tejo, nomeadamente o rio Sever e a ribeira 

de Nisa, drenando formações antigas, logo no troço de entrada do rio Tejo em Portugal. Mais para 

jusante, apenas algumas pequenas ribeiras drenam de sul para norte, para o rio Tejo. Os restantes 

são, fundamentalmente, a bacia do rio Sorraia e seus afluentes próprios, com um percurso de leste 

para oeste, quase paralelo ao do rio Tejo a montante, até ao estuário, onde desagua. Drena, com vales 

relativamente abertos, a vasta planície cenozóica do rio Tejo e a peneplanície talhada nas formações 
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xistentes e magmáticas intrusivas da zona de Ossa-Morena, onde a precipitação média anual é sempre 

inferior a 800mm/ano, na sua maior parte entre 600 e 700mm/ano. 

As bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste englobam todas as pequenas bacias da fachada atlântica 

entre, aproximadamente, a Nazaré, a norte, e a foz do rio Tejo, a sul. Constitui uma estreita faixa, com 

cerca de 120km de extensão, com eixo no sentido NNE–SSW, aproximadamente, e máxima largura, na 

linha Peniche–Cadaval, da ordem dos 35km. A área total das bacias hidrográficas das ribeiras do 

Oeste é próxima de 2.500km2. 

As principais ribeiras e pequenos rios (com bacias próprias de área superior a 30km2), em número de 

treze, considerando a bacia própria da Lagoa de Óbidos, cobrem cerca de 2.125km2. Com efeito, para 

além destas treze ribeiras, apenas existem outras com pequena expressão. As maiores áreas não 

incluídas nas treze bacias encontram-se entre a Lagoa de Óbidos e o Baleal, entre a bacia do Lizandro 

e a da ribeira de Colares e entre esta e a das Vinhas e da Mula. 

São consideradas 18 sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água afluentes aos 

rios Tejo, Almansôr, Divor, Erges, Grande, Maior, Nabão, Ocreza, Pônsul, Raia/Seda, Sever, Sôr, 

Sorraia e Zêzere e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas linhas de água que drenam 

diretamente para o Oceano Atlântico. 

Em termos hidrológicos, de um modo geral, o vale do Tejo marca em Portugal a transição entre o Sul, 

quente e seco, e o Norte, temperado e húmido. Com efeito, a latitude e o relevo conjugam-se para criar 

uma acentuada dissimetria na bacia, com a zona norte (bacias do Zêzere e do Ocreza) a apresentar 

clima húmido a super-húmido, enquanto a sul do Tejo o clima é geralmente do tipo sub-húmido húmido. 

A temperatura média anual na bacia é de 14,9ºC, verificando-se que as temperaturas do ar a norte do 

rio Tejo são inferiores às temperaturas a sul. 

No território nacional, o valor de precipitação média anual sobre a bacia do rio Tejo é de 870mm 

aproximadamente, oscilando entre os 2.000mm na zona de Manteigas e 600mm em algumas zonas 

essencialmente localizadas a sul do rio Tejo e no interior da Beira Baixa. 
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Nas bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste observa-se que os valores mais frequentes da 

precipitação anual se concentram entre os 600mm e os 1.100mm, representando cerca de 84% das 

ocorrências.  

Em termos globais, a zona das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste localizada a latitudes 

inferiores sensivelmente à de Peniche/Óbidos apresenta menores precipitações anuais médias e que 

as precipitações mais elevadas se registam na zona da Serra dos Candeeiros (fronteira nordeste da 

bacia). No que respeita à repartição mensal média da precipitação nas bacias hidrográficas das ribeiras 

do Oeste esta não difere significativamente da registada para a generalidade do País, ocorrendo cerca 

de 75% da precipitação no semestre húmido e somente os 25% remanescentes, no semestre seco. 

 

4.4.3. CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA E HIDRAULICA DA ÁREA EM ESTUDO 
4.4.3.1. Enquadramento 

Tal como referido anteriormente, a área em estudo pertence na sua maior parte à bacia hidrográfica 

das Ribeiras do Oeste, constituída por diversas linhas de água de pequena dimensão que desaguam 

no Oceano Atlântico, fluindo predominantemente de Este para Oeste.  

A maioria da extensão do traçado em estudo interseta as sub-bacias do Lisandro, Sizandro, Peniche, 

Óbidos e São Martinho, pertencentes à bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste. Apenas uma pequena 

parte pertence à bacia hidrográfica do Rio Tejo, mais concretamente à sub-bacia da Grande Lisboa, 

entre o km 20+320 (início do traçado) e o km23+000 (apeadeiro do Telhal), e à sub-bacia do rio 

Trancão, próximo ao apeadeiro de Jerumelo, ao km 41+650.  

As principais linhas de água atravessadas pelo projeto são os rios Lisandro, Sizandro, Alcabrichel, 

Corga, Real, Bogota e Arnoia. No caso dos rios Sizandro e Real a Linha do Oeste acompanha durante 

vários quilómetros os seus vales. 

A caracterização hidrológica da área em estudo teve por base o Estudo de Drenagem efetuado em fase 

de Estudo Prévio, onde foram identificadas todas as linhas de água que são intersetadas pela 

infraestrutura ferroviária, ao longo de todo o traçado, entre Mira Sintra-Meleças e Caldas da Rainha.  
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Posteriormente, foram delimitadas as respetivas bacias hidrográficas, cujas áreas variam entre 0,01 e 

124,51km2 e foram definidos os comprimentos das linhas de água.  

Dada a extensão do traçado e consequentemente do número significativo de bacias hidrográficas 

existentes na área em estudo, optou-se por se identificar no Quadro 4.4-1 as características das bacias 

hidrográficas mais representativas e respetivas linhas de água que intersetam o corredor, 

nomeadamente, as que atravessam povoações e aglomerados urbanos, as que correspondem a linhas 

de água com designação e outras consideradas como mais relevantes.  

Quadro 4.4-1 - Características das principais bacias hidrográficas e respetivas linhas de água que intersetam o 

traçado em estudo 

N.º da Bacia 
Hidrográfica 

pk atual 
(km) 

Área da 
Bacia 

Hidrográfica 
(km2) 

Linha de água associada 

Designação 
Classificação 

Décimal 
Comprimento 

(km) 

4583 021+185 0,03 (linha de água junto da povoação de 
Tala) - 0,24 

4590 22+710 3.91 Ribeira de Jarda 301 06 4.08 

4600 24+765 0,11 (linha de água junto da povoação do 
Sabugo) - 0,45 

4604 25+936 1,90 Ribeira do Vale - 2,74 
4612 29+248 11,80 Ribeira do Mourão 315 03 4,01 
4625 33+408 1,51 Ribeira de Vale Figueira - 1,77 
4626 33+885 18,60 Rio Lisandro 315 8,58 
4630 35+136 16.88 7,18 
4634 36+139 1,19 Ribeira da Carrasqueira 301 54 40 12 1,80 
4636 36+612 0,23 Ribeira do Casal Novo - 0,66 
4640 37+616 7,49 

Rio Lisandro 315 
4,40 

4641 37+840 6,19 3,97 
4642 38+066 4,40 3,69 

4658 41+722 0,10 (linha de água junto da povoação de 
Jerumelo) - 0,40 

4689 48+050 0,42 (linha de água junto da povoação de 
Pero Negro) - 0,88 

4694 49+508 3,48 Ribeira das Cardosas 301 30 07 3,50 
4698 49+888 16,15 

Rio Sizandro 320 

5,70 
4702 50+508 16,74 6,38 
4704 50+876 24,61 6,82 
4711 51+616 26,64 7,70 
4728 55+510 62,09 13,06 
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N.º da Bacia 
Hidrográfica 

pk atual 
(km) 

Área da 
Bacia 

Hidrográfica 
(km2) 

Linha de água associada 

Designação 
Classificação 

Décimal 
Comprimento 

(km) 

4733 56+789 65,05 15,04 
4739 58+072 69,33 17,24 
4745 59+963 87,45 20,16 
4749 61+161 95,81 21,67 
4755 62+219 108,02 23,16 
4764 64+673 110,20 26,50 
4750 61+554 8,23 Ribeira da Macheia - 5,61 
4755 62+129 108,02 Rio Sizandro 320 23,16 
4764 64+673 110,20 26,50 
4765 64+867 2,22 Ribeira das Voltas - 2,89 
4777 67+658 2,58 Vala dos Amiais 320 10 2,11 
4785 70+866 42,84 Rio Alcabrichel 322 14,22 

4811 78+253 0,24 (linha de água junto da povoação do 
Outeiro) - 0,46 

4813 78+805 0,14 Rio Corga 327 05 07 0,60 

4828 81+973 0,02 (linha de água junto da povoação de 
Vale Francos) - 0,10 

4832 82+490 4,94 Ribeira do Vale da Palha 327 05 07 02 4,11 

4834 82+882 0,14 (linha de água junto da povoação de 
Casais do Camarão) - 0,63 

4845 85+198 0,98 Ribeira do Vale de Freixo 301 21 35 29 03 1,88 
4848 85+779 25,1 Rio Corga 327 05 07 8,02 

4851 86+790 0,35 (linha de água junto da povoação do 
Bombarral) - 0,76 

4853 86+810 0,14 (linha de água junto da povoação do 
Bombarral) - 0,59 

4854 86+894 0,01 (linha de água junto da povoação do 
Bombarral) - 0,03 

4855 87+308 0,24 (linha de água junto da povoação do 
Bombarral) - 0,64 

4856 87+549 62,44 Rio Real 327 05 15,00 
4857 87+684 70,66 Rio Bogota 327 05 06 16,23 
4868 90+733 5,75 Ribeira do Paúl - 4,83 
4872 91+445 4,15 Ribeira da Delgada - 3,16 

4891 94+757 0,02 (linha de água junto da povoação de 
S. Mamede) - 0,19 

4909 99+918 124,51 Rio Arnóia 327 25,93 

4924 104+384 0,02 
(linha de água junto da povoação de 
Caldas da Rainha (Parque Rainha 
D. Leonor)) 

- 0,11 

4929 105+145 0,93 (linha de água junto da povoação de - 1,53 
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N.º da Bacia 
Hidrográfica 

pk atual 
(km) 

Área da 
Bacia 

Hidrográfica 
(km2) 

Linha de água associada 

Designação 
Classificação 

Décimal 
Comprimento 

(km) 

Caldas da Rainha (Nossa Senhora 
do Populo)) 

4930 105+574 0,43 linha de água junto da povoação de 
Caldas da Rainha - 0,58 

 

Todas as linhas de água e bacias hidrográficas identificadas, inclusive as apresentadas no quadro 

anterior, encontram-se representadas no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0006 e no Anexo II.1. 

Por forma a ter um rigoroso conhecimento do comportamento das linhas de água atravessadas, foram 

identificadas as principais características fisiográficas e foram calculados os caudais de ponta de cheia 

com base nas áreas das bacias, no comprimento das linhas de água, nos tempos de concentração, no 

coeficiente de escoamento e na intensidade de precipitação útil, para os períodos de retorno de 10, 20, 

50 e 100 anos.  

Foi utilizado o método cinemático para o cálculo dos caudais de ponta de cheia uma vez que não 

existem registos de escoamento. Trata-se de um método muito utilizado devido à sua simplicidade de 

aplicação e que tem em consideração as características do escoamento na bacia hidrográfica, 

traduzido através do tempo de concentração e de chuvada critica.  

Por outro lado, foram igualmente considerados dois métodos de cálculo, o método racional, para as 

bacias com áreas inferiores a 25km2, e o método do Soil Conservation Service (SCS), para bacias com 

áreas superiores a 25km2. 

Os caudais de ponta de cheia das bacias hidrográficas identificadas são apresentados no Anexo II.1, 

para os diferentes períodos de retorno.  
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4.4.3.2. Caracterização Hidráulica 

A caracterização hidráulica do corredor em estudo teve por base o estudo hidráulico de todas as 

passagens inferiores, tendo sido efetuado inicialmente um levantamento da situação existente, 

nomeadamente, do tipo de passagens hidráulicas e da secção correspondente.   

Posteriormente, foi efetuada a verificação da capacidade de vazão, onde foram tidos em consideração 

os seguintes elementos: a secção transversal da passagem - comprimento e inclinação, natureza dos 

solos nas zonas de aproximação e restituição, as condições de submersão à entrada e à saída, o tipo 

de escoamento na passagem e respetivo controlo (a montante ou jusante), as formas de entrada e 

saída, e na eventual presença de ressalto hidráulico, a sua localização, isto é, se ocorre no interior ou a 

jusante da passagem. 

O controlo do escoamento numa passagem hidráulica pode ser efetuado por montante ou jusante. No 

controlo por montante, a capacidade de vazão da PH depende, fundamentalmente, da configuração da 

obra de entrada que condiciona o valor da perda de carga localizada à entrada, e da inclinação da 

passagem. O controlo por jusante verifica-se quando o escoamento é lento ou quando os níveis de 

água a jusante são suficientemente elevados para provocar a submersão da saída, sendo condicionado 

não só pelas características do escoamento à entrada, mas também pela altura de água a jusante, 

inclinação, comprimento e rugosidade da conduta.  

A verificação da capacidade de vazão das passagens inferiores com vão inferior a 2m foi calculada 

para os períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos. No Anexo II.2, encontram-se os resultados para 

para as zonas onde a intervenção na via férrea assimo exija. 

 

4.4.3.3. Zonas Inundáveis 

As inundações são fenómenos hidrológicos extremos, de frequência variável, naturais ou induzidos 

pela ação humana, que consistem na submersão de uma área usualmente emersa, podendo ser 

devidas a várias causas e, consoante estas, podem ser divididas em vários tipos: inundações fluviais 

ou cheias, inundações de depressões topográficas, inundações costeiras e inundações urbanas 

(APA b, 2016). 
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O quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, a fim de reduzir as suas consequências 

na saúde humana, no ambiente, no património cultural e nas atividades económicas é estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 outubro, transpondo para o direito nacional a Diretiva 2007/60/CE, 

de 23 de outubro.  

Em termos de Áreas Inundáveis (Diretiva 2007/60/CE) e Áreas de Risco de Inundação, de acordo com 

a cartografia disponibilizada pelo SNIAMB–SNIRH, efetua-se a caracterização da zona de Torres 

Vedras por forma a conhecer a probabilidade de inundação e respetivo risco a que estão sujeitas as 

habitações, atividades económicas, património e ambiente, visto tratar-se da única área de estudo 

considerada inundável. 

A zona de Torres Vedras é considerada uma zona crítica cuja área atingida para os períodos de retorno 

de 20, 100 e 1.000 anos, é de cerca de 12,8km2, 15,2km2 e 17,2km2, respetivamente.   

De acordo com o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e 

Ribeiras do Oeste (PGRI5A), e com base na Figura 4.4-2, verifica-se que o concelho de Torres Vedras 

não tem área significativa do seu território exposto ao risco “Muito Alto” ou “Alto” independentemente do 

cenário hidrológico. A maior área atingida está associada ao risco “insignificante” (maior que 49%). O 

risco “Médio” representa entre 5% e 20% do território, sendo aí onde são expectáveis os prejuízos mais 

significativos pois são afetadas a população (superior a 1.900 habitantes), as zonas industriais, as 

infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e algumas instalações públicas e de bombeiros. 

 

Figura 4.4-2 – Resultados sobre a área de risco na Zona Crítica de Torres Vedras, associada aos três cenários 

hidrológicos e aos cinco níveis de risco, em área e em percentagem. Fonte: APA a, 2015. 
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No Quadro 4.4-2 identificam-se os principais elementos expostos associados às três magnitudes das 

cheias, destacando-se para o presente capítulo a respetiva massa de água superficial associada, 

nomeadamente, o rio Sizandro.  

Quadro 4.4-2 – Elementos exposto na Zona Crítica de Torres Novas. Fonte: APA a, 2015. 

Zona Crítica Torres Vedras 
Período de Retorno, T (anos) 20 100 1.000 

Elementos 
Expostos 

N.º de habitantes potencialmente 
afetados 2.650 3.300 5.350 

N.º de Massas de 
Água 

Subterrânea 2 
Superficial (rio) 1 (rio Sizandro) 
Superficial 
(costeira) 2 

N.º de Zonas Protegidas associadas 
às Aves e Habitat (Rede Natura 2000) 1 

N.º de áreas de proteção aos pólos de 
captação ou captação individual 2 

Atividade 
económica 

Atividade 
Agrícola (ha) - 

N.º Turismo 2 
N.º Património Cultural (equipamento 
cultural e zonas históricas) 10 11 17 

N.º de Edifícios Sensíveis 11 14 16 
 

No Desenho LO.EP.PG.EIA.0006, de acordo com a informação disponibilizada no SNIAmb-SNIRH 

identificam-se as Áreas Inundáveis, definidas pela Diretiva 2007/60/CE, que correspondem às Zonas 

com Risco de Inundação para um período de retorno de 100 anos; 

O desenvolvimento da Linha do Oeste, no sub-troço Feliteira/Torres Vedras segue paralelo ao rio 

Sizandro e ao rio Arnóia, numa parte significativa, atravessando-os em alguns pontos, através de PH e 

de outras obras de arte. A proximidade da via às linhas de água torna-a mais vulnerável a fenómenos 

de inundação, tendo-se registado marcas de inundação na zona da Feliteira (açude do rio Sizandro) e 

mais a Norte, em Runa, e até Torres Vedras, ao km52+500 e entre o km59+000 e o km66+000, 

respetivamente.  

Nas figuras que se seguem, Figura 4.4-3, Figura 4.4-4 e Figura 4.4-5 verifica-se em pormenor a sobreposição 

dos aspetos acima mencionados com a linha ferroviária, destacando-se as cotas das marcas de cheia, à data 

de 19.11.1983, para um período de retorno de 100 anos.  
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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. 
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Figura 4.4-4 - Marcas de cheia e áreas de inundação na Zona Crítica de Torres Vedras, união de freguesias de 

Dois Portos e Runa, para um período de retorno de 100 anos. Fonte: APA e, 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4-5 – Marcas de cheia e áreas de inundação na Zona Crítica de Torres Vedras, união de freguesias de 

Santa Maria, São Pedro e Matacães, para um período de retorno de 100 anos. Fonte: APA e, 2017. 
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Na imagem que se segue apresentam-se as infraestruturas lineares afetadas na Zona Crítica de Torres 

Vedras, para um período de retorno de 100 anos. Para as rodovias, destaca-se a EN9 e a Rua Cândido 

dos Reis (EN115-2) que atravessam a via-férrea, e a EN8 que segue paralela à via, do lado oeste. No 

que respeita à ferrovia, constituem igualmente zonas críticas de inundação, alguns troços da Linha do 

Oeste, conforme evidencia a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4-6 – Infraestruturas lineares afetadas na Zona Crítica de Torres Vedras, para um período de retorno de 

100 anos. Fonte: APA e, 2017. 

 

4.4.3.4. Captações Superficiais 

De acordo com os dados fornecidos pela APA/ARH, foram identificados no corredor em estudo duas 

captações superficias privadas licenciadas e uma charca, cujas localizações são apresentadas no 

Desenho LO.EP.PG.EIA.0006 e as principais características no quadro que se segue.  
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Quadro 4.4-3 - Principais características das captações de água superficiais privadas. Fonte: APA, 2017. 

Captações 
Privadas 
(código) 

Designação 
do 

Proprietário 
Finalidade 

da Captação Tipologia 
Localização 

Concelho Freguesia 

49739 
Tiago Manuel 
Verdilheiro 
Machado 

Rega Captação 
superficial Torres Vedras União das freguesias de Dois 

Portos e Runa 

52686 - - Captação 
superficial Torres Vedras União das freguesias de Dois 

Portos e Runa 

153384 - Rega Charca Óbidos 
União das freguesias de Santa 
Maria, São Pedro e Sobral da 

Lagoa 

De acordo com as Condicionantes ao Uso do Solo, do Capítulo 4.10 do presente estudo, para as 

captações acima referidas não foi constituído perímetro de proteção, pelo que se recomenda um limite 

de proteção de 10 metros, de forma a salvaguardar qualquer afetação pelo projeto. 

Foram ainda identificadas, ao longo do corredor em estudo, 32 charcas não referenciadas pela 

APA/ARH, cuja finalidade será a rega na grande maioria dos casos. As localizações apresentam-se no 

quadro que se segue. 

Quadro 4.4-4 – Localização de charcas. Fonte: Google Earth. 

Charcas (Pk aproximado) 

− km24+600, lado esquerdo 

− km26+000, lado esquerdo 

− km27+750, lado direito 

− km29+950, lado direito 

− km39+600, lado direito 

− km56+100, lado direito 

− km67+450, lado esquerdo 

− km69+000, lado direito 

− km70+950, lado direito 

− km76+100, lado direito (3) 

− km79+800, lado esquerdo 

− km83+850, lado esquerdo 

− km84+500, lado esquerdo 

− km85+700, lado direito 

− km86+100, lado direito 

− km88+100, lado direito 

− km89+000, lado direito 

− km91+250, lado esquerdo 

− km91+600, lado esquerdo (2) 

− km92+400, lado esquerdo 

− km95+500, lado esquerdo 

− km96+000, lado esquerdo 

− km97+200, lado esquerdo 

− km97+700, lado direito 

− km97+800, lado direito 

− km99+100, lado esquerdo (2) 
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Charcas (Pk aproximado) 

− km85+650, lado esquerdo − km99+100, lado direito 

 

4.4.4. ESTADO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
4.4.4.1. Identificação das Fontes Poluidoras 

A avaliação do estado das massas de água inclui necessariamente uma análise das pressões sobre as 

massas de água, isto é, das suas fontes poluidoras que de uma forma geral se esquematizam na 

Figura 4.4-7. 

 

Figura 4.4-7 – Principais grupos de pressões sobre as massas de água. Fonte: APA b, 2016. 
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As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água relacionam-se 

genericamente com a rejeição de águas residuais provenientes de diversas atividades, nomeadamente 

de origem urbana, industrial e pecuária. As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa 

resultam do arrastamento de poluentes naturais e antropogénicos por escoamento superficial até às 

massas de água superficiais ou por lixiviação até às massas de água subterrâneas. (APA b, 2016) 

Na área em estudo, considerando um corredor de 200m para cada lado do eixo da via, foram 

identificadas as seguintes pressões qualitativas: 

Urbano/ Rejeição no meio hídrico 

• (1) ETAR da Malveira – situada no concelho de Mafra e na união de freguesias de Malveira e 

São Miguel de Alcainça, dispõe de tratamento secundário que serve cerca de 37746 habitantes 

equivalentes, cuja massa de água associada é o rio Lisandro; 

• (2) ETAR de Runa – situada no concelho de Torres Vedras e na união de freguesias de Dois 

Portos e Runa, dispõe de tratamento secundário que serve cerca de 6333 habitantes 

equivalentes e cuja massa de água associada é o rio Sizandro; 

• (3) ETAR de Casal Camarão – situada no concelho do Bombarral, na união de freguesias do 

Bombarral e Vale Covo, dispõe de tratamento secundário, serve cerca de 231 habitantes 

equivalentes e a massa de água associada é o rio Real.  

Indústria 

• (4) MERCARNE – Comércio e Industria de Carnes, Lda. Fica – indústria situada no concelho de 

Sobral de Monte Agraço e na freguesia de Sapataria, cuja atividade principal é o abate de gado 

e produção de carne; 

• (5) Cerâmica Torrense (F4 + F5) – situada no concelho de Torres Vedras e na união de 

freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, cuja atividade principal é a cerâmica estrutural; 

• (6) Cerâmica da Floresta, Lda – indústria de cerâmica estrutural que se situa no concelho de 

Torres Vedras, na união de freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça; 
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•  (7) CPF – Centro de Produção e Comercialização Hortofrutícola, Lda - situado no concelho do 

Bombarral e na união de freguesias do Bombarral e Vale Covo, cuja atividade passa pelo 

comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, com a exceção da batata; 

• (8) Vepelibérica – Indústria e Comércio de Materiais de Construção Civil, Lda - situada no 

concelho do Bombarral, na união de freguesias do Bombarral e Vale Covo. 

A  

Figura 4.4-8 apresenta o resumo das principais fontes poluidoras presentes na área em estudo e sua 

envolvente.  
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Figura 4.4-8 - Principais fontes poluidoras existentes na área em estudo e sua envolvente. Fonte: APA f, 2017. 
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4.4.4.2. Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais  

No âmbito da qualidade das águas superficiais, a sua caracterização é elaborada com base nos 

elementos que caracterizam as bacias hidrográficas do Tejo e da Ribeiras do Oeste, assim como na 

análise das estações de Qualidade existentes na área em estudo, disponibilizadas no Sistema Nacional 

de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e no Sistema Nacional de Informação de Ambiente 

(SNIAmb).  

As Figura 4.4-9 e Figura 4.4-10 identificam a evolução da qualidade da água e o mapa com as 

estações do anuário classificadas por classe, em 2013, para as BH do Tejo e das Ribeiras do Oeste.  

Evolução da 
qualidade da água na 
BH do Tejo 

 

 

Mapa com as 
estações do anuário 
classificadas por 
classe, para o ano de 
2013 

 

 

 

Figura 4.4-9 - Anuário da qualidade das águas superficiais para a bacia hidrográfica do Tejo. Fonte: APA g, 2017. 
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Evolução da 
qualidade da água na 
BH das Ribeiras do 
Oeste 

 

 

Mapa com as 
estações do anuário 
classificadas por 
classe, para o ano de 
2013 

 

  

Figura 4.4-10 – Anuário da qualidade das águas superficiais para a bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste. 

Fonte: APA g, 2017. 

Para as estações consideradas no ano de 2013 na BH do Tejo, classificou-se a qualidade das águas 

superficiais nas seguintes classe: Boa (22,2%), Razoável (38,9%), Má (22,2%) e Muito Má (16,7%), de 

acordo com os critérios de classificação da APA/SNIRH. Desta forma, e pela análise do gráfico para os 

anos de 1995 e 2013 verifica-se que, em média, a qualidade das águas superficiais se classifica como 

Razoável.  

Na BH das Ribeiras do Oeste, para as estações consideradas no ano de 2013, verificaram-se as 

seguintes classes de qualidade das águas superficiais: Razoável (33,2%), Má (33,3%) e Muito Má 

(33,3%), de acordo com os critérios de classificação da APA/SNIRH. De acordo com o gráfico que 

traduz a evolução da qualidade das águas superficiais para os anos de 1995 a 2013 verifica-se que, em 

média, a mesma se classifica entre Razoável a Má.  

Para efeitos de caracterização situação de referência, apresenta-se na Figura 4.4-11 a localização das 

estações de monitorização da qualidade das águas superficiais, considerando a análise das mesmas 

num corredor de 2km para cada lado do eixo do traçado.  
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Figura 4.4-11 – Localização das estações monitorização da qualidade das águas superficiais na área em estudo 

Fonte: APA e, 2017. 

No Quadro 4.4-5 apresentam-se as principais características das estações de monitorização da 

qualidade das águas superficiais presentes na área em estudo, nomeadamente as estações de Runa 

(19B/02), Roliça (18B/52) e Ponte de Óbidos (17C/04). A estação Sobral Lagoa (17C/04), apesar de 

estar localizada na área em estudo, não possui dados para os parâmetros analisados, pelo que não foi 

tida em consideração para a presente caracterização.  

Traçado em  estudo 

Corredor  em estudo 
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Quadro 4.4-5 – Características das estações de monitorização da qualidade das águas superficiais - Runa 

(19B/02), Roliça (18B/52) e Ponte de Óbidos (17C/04). Fonte: APA g, 2017. 

Estação/ Características Runa 
(19B/02) 

Roliça 
(18B/52) 

Ponte de Óbidos 
(17C/04) 

Altitude (m) 74 - 9 

Coordenadas (m) X: 107500 
Y: 233396 

X: 109573 
Y: 261883 

X: 112000 
Y: 266600 

Linha de Água Monitorizada Rio Sizandro Rio Real Rio Arnoia 
Bacia Hidrográfica Ribeiras do Oeste 

Distrito/ 
Concelho 
Freguesia 

Lisboa 
Torres Vedras 

União de freguesias 
de Dois Portos e 

Runa 

Leiria 
Bombarral 

Roliça 

Leiria 
Óbidos 

União de freguesias 
de Santa Maria, São 
Pedro e Sobral da 

Lagoa 
Área Drenada (km2) 71,63 - 106,97 
Distância à Foz (km) 25,97 - 13,45 
Entrada em funcionamento 17-10-2011 29-06-2010 26-04-1989 
Objetivo Impacto - Fluxo 
Estado Ativa Ativa Reativa 

Período de análise 
selecionado 

2011 
2013 
2014 

Parâmetros selecionados 

Azoto amoniacal (mg/l) 
Carência Bioquímica em Oxigénio – CBO5 (mg/l) 

Nitrato Total (mg/l) 
Oxigénio Dissolvido (%) 

Sólidos Suspensos Totais – SST (mg/l) 
Temperatura - T (ºC) 

 

O traçado em análise desenvolve-se maioritariamente em território agrícola, considerando-se para a 

área em estudo, que a agricultura e as práticas de regadio são os usos consumptivos responsáveis 

pelo maior consumo de água. Destaca-se o Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, no 

Bloco de Óbidos e Bloco da Amoreira, que se estende desde a freguesia de Roliça no concelho de 

Bombarral até à união de freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral, no concelho de Óbidos. Tal 

como referido no uso do solo, a Linha do Oeste corresponde ao limite Sudeste do Bloco da Amoreira e 

constitui também um dos limites do Bloco de Óbidos, intersetando este último Bloco na zona de 

atravessamento do rio Arnóia.  
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No Capítulo 4.3.1, referente aos Solos, é evidenciada a predominância de solos com elevada aptidão 

agrícola, pertencentes à Classe A e inclusivé,cerca de 43% classificados como RAN.  

Contribuem também para o consumo de água outros usos consumptivos, nomeadamente associado ao 

setor urbano e por último, o uso industrial, que embora pouco significativo, também contribui para o 

consumo de água através de indústrias do setor cerâmico, avícola e de gestão e tratamento de 

resíduos.  

De um modo geral, as utilizações consumptivas implicam o desvio da água (por captação, canalização, 

etc.), mesmo que temporário, relativamente ao seu curso natural, em detrimento das utilizações não 

consumptivas, que não produzem qualquer transformação da água nas suas características físicas, 

químicas ou biológicas, de modo que pode continuar a ser utilizada nesse ou noutro uso.  

Na área em estudo não são relevantes os usos não consumptivos.  

Neste sentido, são analisados os parâmetros referidos no Quadro 4.4-5, para as três estações 

identificadas, com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, uma vez que este diploma 

estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos.  

Efetuou-se a comparação com os Valores Máximos Recomendáveis (VMR) e com os Valores Máximos 

Admissíveis (VMA), definidos no referido diploma, para os usos da água para rega e para os objetivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, nomeadamente, com os requisitos do 

Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) e dos requisitos com o Anexo XXI (Objectivos 

Ambientais de Qualidade Mínima para as águas superficiais), conforme valores apresentados no 

Quadro 4.4-6.  
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Quadro 4.4-6 – Valores limite para qualidade de água para consumo humo e águas destinadas à rega, de acordo 

com o DL n.º 236/98, de 1 de agosto 

DL n.º 236/98, de 1 de agosto 

Qualidade das águas 
destinadas à rega 

(AnexoXVI) 

Objetivos ambientais de 
qualidade mínima para as 

águas superficiais 
(Anexo XXI) 

VMR VMA  

Azoto amoniacal (mg/l) - 1 
Carência bioquímica de oxigénio (mg/l) - 5 
Nitratos (mg/l) 50 - 
Sólidos suspensos totais (mg/l) 60 - 
Temperatura (°C) - 30 
Oxigénio Dissolvido (%) - 50 

 

De seguida, apresenta-se a avaliação das concentrações, em mg/l, de Azoto Amoniacal, de CBO5, 

Nitrato Toral e Sólidos Suspensos Totais, e avaliação dos parâmetros temperatura (ºC) e oxigénio 

dissolvido (%) para os anos de 2011, 2013 e 2014, para as estações de qualidade de Runa (19B/02), 

Roliça (18B/52) e Ponte de Óbidos (17C/04). 

Para a estação de Runa 19B/02, de acordo com o gráfico da Figura 4.4-12, verifica-se para os 

objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais que, a concentração de azoto 

amoniacal excede o VMA de 1mg/l em todos os anos e a percentagem de oxigénio dissolvido execede 

o VMA de 50%, apresentando valores de 74,9%, 83,3% e 58,5%, para os anos de 2011, 2013 e 2014, 

respetivamente. As concentrações de nitratos e SST não apresentam valores limite definidos. O 

parâmetro temperatura apresenta valores de 15,3, 17,3 e 15,7ºC, para os anos de 2011, 2013 e 2014, 

respetivamente, não ultrapassando o VMA tabelado (30ºC). 

Para a qualidade das águas destinadas à rega, apenas se verificou excedência na concentração de 

SST no ano de 2014, apresentando uma média de valores na ordem dos 73mg/l. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 4-101 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

2.2 2.9

13.9

30.1

74.9

15.3

0.7
4.3 5.5

12.3

83.3

17.3

0.4 3.1
6.9

73.0

58.5

15.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Azoto Amoniacal 
(mg/l)

CBO5 (mg/l) Nitrato Total 
(mg/l)

Sólidos 
Suspensos 

Totais (mg/l)

Oxigénio 
Dissolvido (%)

Temperatura 
(°C)

Runa 19B/02

2011

2013

2014

 

Figura 4.4-12 – Valores médios anuais dos parâmetros Azoto Amoniacal, CBO5, Nitrato Total, SST, Temperatura 

e Oxigénio Dissolvido para a estação de Runa nos anos de 2011, 2013 e 2014. Fonte: APA g, 2017. 

Para os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais da estação de Roliça 
18B/52, de acordo com a Figura 4.4-13, verifica-se que as concentrações de azoto amoniacal e de 

CBO5 excedem o VMA definido para os anos de 2013 e 2014. A percentagem de oxigénio dissolvido 

excede o VMA de 50%, nos três anos considerados. Os valores de temperatura não excederam o VMA, 

apresentando-se na ordem dos 20,2 ºC, 16,5 ºC e 15,0ºC, para os anos de 2011, 2013 e 2014, 

respetivamente. 

Para a qualidade das águas destinadas à rega apenas se verificou excedência na concentração de 

SST no ano de 2013, apresentando uma média de valores na ordem dos 166,0mg/l. 
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Figura 4.4-13 - Valores médios anuais dos parâmetros Azoto Amoniacal, CBO5, Nitrato Total, SST, Temperatura e 

Oxigénio Dissolvido para a estação de Roliça nos anos de 2011, 2013 e 2014. Fonte: APA g, 2017. 

 

Para a estação de Ponte de Óbidos 17C/04, de acordo com o gráfico da Figura 4.4-14, no que respeita 

os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, apenas se verifica excedência 

do VMA na concentração de oxigénio dissolvido, cujos valores são de 89,3%, 89,5% e 78,0% para os 

anos de 2011, 2013 e 2014, respetivamente. Os valores médios anuais de temperatura não excedem o 

VMA de 30ºC. 

Para a qualidade das águas destinadas à rega verificou-se que os valores médios anuais da 

concentração de SST não excederam o VMR, apresentando-se cerca de 50% abaixo do seu valor.  
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Figura 4.4-14 - Valores médios anuais dos parâmetros Azoto Amoniacal, CBO5, Nitrato Total, SST, Temperatura e 

Oxigénio Dissolvido para a estação de Ponte de Óbidos nos anos de 2011, 2013 e 2014. Fonte: APA g, 2017. 

Deste modo, é possível concluir que, para os parâmetros de substâncias indesejáveis (azoto 

amoniacal, nitratos totais e SST) e para os parâmetros físico-químicos (temperatura), os recursos 

hídricos superficiais da área de estudo possuem parâmetros de qualidade adequados ao seu uso 

principal, a rega para fins agrícolas, e que respeitam os valores estabelecidos para os objectivos 

ambientais de qualidade mínima das águas superficiais.  

 

4.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
4.5.1. METODOLOGIA 

A análise da situação atual do presente descritor engloba a caracterização hidrogeológica, a nível 

regional e local, dos recursos hídricos subterrâneos. O enquadramento regional é efetuado através da 

descrição das bacias hidrográfica que intersectam a área de estudo - Bacia Hidrográfica do rio Tejo e 

Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste e com base nos relatórios dos Sistemas Aquíferos de Torres 

Vedras e Caldas da Rainha - Nazaré, apresentando-se as suas principais características 

hidrogeológicas. 
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Em termos de recursos hídricos subterrâneos foi identificada a existência de captações de água para 

consumo humano, tendo-se estudado a interferência dos respetivos perímetros de captação com o 

corredor em estudo.  

Em termos de qualidade das águas subterrâneas, foram igualmente utilizados os referidos relatórios de 

Planos de Bacia e dos Sistemas Aquíferos, embora complementados com os elementos 

disponibilizadas no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e no Sistema 

Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb). 

 

4.5.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O traçado da Linha do Oeste insere-se na unidade hidrogeológica da Orla Mesocenozóica Ocidental, 

abreviadamente designada por Orla Ocidental (O) que, tal como identificado no capítulo da Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Naturais, resulta do preenchimento, desde o Triássico, há cerca de 210 

milhões de ano até à atualidade, duma antiga depressão do Maciço Antigo por sedimentos variados, 

conforme a variação das condições de avanço e de recuo das águas do mar, resultantes em geral dos 

fenómenos de erosão das rochas desse Maciço Antigo, não apenas a leste, mas também a poente, 

duma antiga área continental de que o arquipélago das Berlengas dá testemunho.  

Esses sedimentos foram sendo algo deslocados e deformados pelas ações tectónicas ligadas à 

evolução geológica – de tectónica geral, com jogo regional de falhamento e dobramento, ou de 

tectónica salina ou diapírica mais localizada e circunstancial – e pela intrusão de rochas ígneas, que 

pela instalação do batólito granítico de Sintra, quer pelo vulcanismo efusivo do Complexo Vulcânico de 

Lisboa-Mafra, quer pela injeção em diques e filões de rochas predominantemente basálticas.  

Na Figura 4.5-1 identifica-se o enquadramento regional da área em estudo nas unidades 

hidrogeológicas de Portugal Continental. 
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Figura 4.5-1 - Enquadramento regional da área em estudo nas Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental. 

Fonte: SNIAmb, 2017. 

Nesta unidade geológica existe uma grande variedade de formações que constituem o suporte de 27 

sistemas aquíferos, como unidades detríticas de idade terciária e quaternária, arenitos e calcários 

cretácicos e calcários do jurássico. Esta diversidade hidrológica é responsável pela grande 

heterogeneidade das formações aquíferas e por uma hidrodinâmica variada, com reflexo nos 

funcionamentos hidráulicos dos sistemas aquíferos que aí se situam. 

Em termos de disponibilidades de recursos subterrâneos, os sistemas aquíferos que compõem a Orla 

Ocidental, registam diferentes valores, desde 0,10-0,15hm3/ano/km2 a 0,40-0,45hm3/ano/km2, embora 

em termos médios seja uma região rica em recursos hídricos subterrâneos. Refere-se que a análise da 
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variação dos níveis piezométricos desta unidade hidrogeológica revela uma tendência geral de subida 

dos níveis piezométricos dos aquíferos. 

 

4.5.3. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 

O troço ferroviário da Linha do Oeste com início do traçado ao km20+320 e fim do traçado ao 

km107+740, tal como identificado anteriormente está inserido na unidade hidrogeológica da Orla 

Ocidental (O) e é abrangido pelos sistemas aquíferos da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo 

(O0), Orla Ocidental Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste (O0), Torres Vedras (O25) e 

Caldas da Rainha-Nazaré (O33), de acordo com a Figura 4.5-2. As suas principais características 

hidrogeológicas são descritas de seguida. 
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Figura 4.5-2 – Sistemas Aquíferos da Unidade Hidrogeológica da Orla Costeira intersetados pela área em estudo. 

Fonte: APA e, 2017. 
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Sistema Aquífero de Torres Vedras (O25) 

O traçado em análise interseta o Sistema Aquífero de Torres Vedras (O25) entre os km64+600 e 

78+000, aproximadamente, inserindo-se o concelho de Torres Vedras e nas freguesias de Torres 

Vedras (São Pedro e São Tiago), Ramalhal e Outeiro da Cabeça.  

Em termos de estratigrafia e litologia a Formação de Torres Vedras é a mais importante (também 

conhecida por Grés com vegetais fósseis, de Torres Vedras e de Cercal) do Cretácico inferior. Esta 

formação é composta por arenitos feldspáticos e cauliníferos, com granulometria variável, em geral mal 

calibrados, com abundantes lentículas argilosas, siltes e alguns níveis conglomeráticos. Trata-se assim 

de um sistema aquífero poroso, multicamada e confinado.  

Relativamente aos aspetos hidrogeológicos, devido à presença de numerosas lentículas argilosas, o 

sistema aquífero tem um caráter confinado, multicamada, como indica o facto de algumas captações 

apresentarem artesianismo repuxante, na altura da construção.  

A área total ocupada pelo sistema é de cerca de 80km2 e apresenta uma produtividade mediana de 

6 l/s e uma transmissividade entre 2,5 e 400m2/dia, sendo o sistema alimentado por recarga direta e 

por drenância. Verifica-se também uma acentuada irregularidade na distribuição dos valores do nível 

piezométrico, havendo variações bruscas em níveis medidos em captações próximas. Existem também 

algumas depressões locais.  

Na caracterização hidroquímica do sistema, a fáceis dominante é cloretada sódica e bicarbonatada 

sódico-magnesiana. A qualidade da água para fins agrícolas enquadra-se na classe de risco médio de 

salinização (classe C2S1), com 73%, na classe de risco baixo de alcalinização (classe C3S1), com e 

27%. 

No que respeita à vulnerabilidade da água subterrânea à poluição esta pode definir-se como a 

tendência ou possibilidade dos poluentes atingirem uma determinada localização no sistema aquífero 

depois de introduzidos acima do nível aquífero mais superficial. Para a área em estudo consideraram-

se as zonas de máxima infiltração, a permeabilidade aquífera e a existência de captações de água 

subterrânea para consumo humano, como os fatores relevantes para a caracterização da 

vulnerabilidade à poluição.  
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Com base no acima referido, existem neste sistema aquífero áreas com maior vulnerabilidade, 

nomeadamente, no lado oeste do traçado em estudo, entre aproximadamente o km65+000 e 

km67+500, próximo das povoações de Barreto e Casal Vale de Rosas e de uma linha de água afluente 

do rio Sizandro, a Vala dos Amiais. Também constituem zonas de elevada vulnerabilidade da água 

subterrânea à poluição, a zona do Ramalhal e o atravessamento do rio Alcabrichel, entre 

aproximadamente os km70+500 e 73+000, e a zona da povoação de Pedras Negras, entre os 

km76+000 e 77+500. 

 
Sistema Aquífero das Caldas da Rainha – Nazaré (O33) 

O traçado de modernização da Linha do Oeste, desde aproximadamente o km 98+000 até ao final, na 

estação das Caldas da Rainha, atravessa o Sistema Aquífero das Caldas da Rainha – Nazaré (O33).  

As formações aquíferas deste sistema são de idade pliocénica e assentam, em geral, sobre o complexo 

evaporítico hetangiano. A formação da base é constituída por areias marinhas fossilíferas do Pliocénico 

superior que assentam sobre a Formação de Dagorda, com espessura que oscila entre 20 a 35m. 

Seguem-se areias continentais, com leitos de lenhitos e diatomitos, também do Pliocénico superior. É 

possível encontrar alguns seixos e, por vezes, uma ou mais bancadas delgadas de calcárico arenítico e 

de conglomerados. As formações pliocénicas são cobertas nalgumas áreas por aluviões modernas, 

sendo particularmente representativa a mancha situada entre Alfeizerão e S. Martinho do Porto.  

De modo geral, trata-se de um aquífero do tipo multicamada, poroso, livre a confinado, onde as 

formações aquíferas dominantes são as areias marinhas fossilíferas e as areias continentais do 

Pliocénico superior.  

Em termos de vulnerabilidade da água subterrânea à poluição, consideraram-se as zonas de máxima 

infiltração e a permeabilidade aquífera como os fatores relevantes para a caracterização da 

vulnerabilidade à poluição.  

Deste modo, no corredor em análise, consideram-se como zonas de maior vulnerabilidade no Aquífero 

das Caldas da Rainha-Nazaré, as seguintes situações: 
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• Entre aproximadamente os km93+500 e 95+000, na proximidade das povoações de Roliça e 

São Mamede, onde está inserido o Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, Bloco 

da Amoreira; 

• Entre aproximadamente os km99+200 e 99+700, no lado oeste do traçado em estudo, próximo 

da zona de Óbidos, onde está inserido o Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, 

Bloco de Óbidos, abrangendo o restabelecimento de Óbidos e o atravessamento ao rio Arnoia; 

• Entre aproximadamente os km99+200 e 99+700, próximo da povoação de São Cristóvão.  

• Entre aproximadamente os km106+500 e 107+740, na malha urbana de Caldas da Rainha. 

Indiferenciados  

A massa de água correspondente à Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo apresenta uma área 

de 1371,2km2 e trata-se de uma região hidrogeologicamente variável, dividida em diferentes setores 

admissívelmente com funcionamentos hidrogeológicos distintos. Na área em estudo, os arenitos do 

Cretácico inferior correspondem às formações aquíferas dominantes, sendo o aquífero livre a confinado 

e de multicamada e, o tipo de porosidade é intergranular.  

Em termos hidroquímicos, as fáceis dominante das massas de águas correspondem a Cloretada sódica 

e bicarbonatada mista.  

Em termos de vulnerabilidade da água subterrânea à poluição identificam-se os dois primeiros 

quilómetros do traçado em estudo com maior vulnerabilidade, nomeadamente, na zona da estação de 

Mira Sintra-Meleças, na proximidade á povoação de Recoveiro e na proximidade à ribeira de Jarda. 

Relativamente à Orla Ocidental Indiferenciado das Ribeiras do Oeste, trata-se de um sistema aquífero 

poroso e predominantemente confinado a semi-confinado, onde predominam as fácies bicarbonatadas-

cálcicas ou calco-magnesianas e nalguns contextos águas de fácies mistas.  

No corredor em análise, identificam-se algumas zonas com maior vulnerabilidade da água subterrânea 

à poluição, nomeadamente, nas seguintes situações: entre o Sabugo e Pedra Furada; próximo do 

Apeadeiro de Alcainça-Moinhos, entre os km34+500 e 36+000; e, praticamente em todo o corredor em 
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estudo abrangido pelo sistema aquífero da Orla Ocidental Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do 

Oeste. 

 

4.5.4. CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA E DAS CAPTAÇÕES LICENCIADAS 

A água subterrânea constitui um recurso natural de elevada importância económica dada a sua 

utilização em inúmeras atividades humanas, como matéria-prima ou como matéria subsidiária. 

As águas subterrâneas desempenham também um importante papel nos períodos de seca, suprimindo 

as necessidades de água das populações, pelo que o nível de proteção tem de ser semelhante ao das 

origens atuais, no sentido de preservar a qualidade da água subterrânea para que possa ser utilizada 

nos períodos críticos. 

As origens de água subterrânea para abastecimento público têm um instrumento preventivo para 

assegurar a proteção deste recurso conferido pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, que 

estabelece os critérios para a delimitação dos perímetros de proteção para captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público. Os perímetros de proteção constituem áreas em 

torno da captação, delimitadas por estudos hidrogeológicos, onde se estabelecem restrições de 

utilidade pública ao uso e ocupação do solo, que englobam a zona de proteção imediata, a zona de 

proteção intermédia e a zona de proteção alargada. 

Captações de água subterrânea licenciadas destinadas ao abastecimento público de água para 
consumo humano 

Todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas 

no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água 

(Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

Na área em estudo, considerando o corredor de 200m para cada lado do eixo da via, identificam-se as 

captações de água subterrânea da Pedra Furada, e dos pólos de captação JFF3, JK14 e AC23, como 

licenciadas e destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, cujas principais 

características se apresentam no quadro que se segue. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1999/09/222A00/66236627.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/07/12800/0431804318.pdf
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Quadro 4.5-1 – Principais características das captações de água subterrânea licenciadas para consumo humano. 

Fonte: SNIAmb, Câmara Municipal de Sintra e Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Captação Tipologia 
Localização 

Aprovação Concelho Freguesia Sistema Aquífero 

Captação da Pedra 
Furada Furo Sintra 

União de freguesias de 
Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro e Montelavar 

O0 – Orla 
Ocidental 
Indiferenciada das 
Bacias das 
Ribeiras do Oeste 

Portaria n.º 
217/2013, de 3 de 
julho 

Captação JFF3 Furo Torres Vedras 
União de freguesias de 
Santa Maria, São Pedro e 
Matacães 

O25 – Torres 
Vedras 

Portaria n.º 
93/2011, de 2 de 
março 

Captação JK14 Furo Torres Vedras 
União de freguesias de 
Santa Maria, São Pedro e 
Matacães 

O25 – Torres 
Vedras 

Portaria n.º 
93/2011, de 2 de 
março 

Captação AC23 Furo Torres Vedras Ramalhal O25 – Torres 
Vedras 

Portaria n.º 
93/2011, de 2 de 
março 

A delimitação dos diferentes perímetros de proteção de cada uma das captações mencionadas é 

definida pelas portarias associadas, identificadas no quadro anterior. 

A delimitação do perímetro de proteção das captações de água subterrâneas constitui uma ferramenta 

de gestão dos recursos hídricos subterrâneos, tendo em vista a sua preservação quantitativa e 

qualitativa. 

O perímetro de proteção é constituído por três zonas: 

• Zona de proteção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para 

a proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, 

por princípio, interditas. Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido limpo de 

quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias 

indesejáveis para a qualidade da água captada; 

• Zona de proteção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de 

proteção imediata, de extensão variável, tendo em conta as condições geológicas e estruturais 

do sistema aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a poluição das águas 

subterrâneas, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as instalações suscetíveis 
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de poluírem aquelas águas, quer por infiltração de poluentes, quer por poderem modificar o 

fluxo na captação ou favorecer a infiltração na zona próxima da captação; 

• Zona de proteção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de 

proteção intermédia, destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes persistentes, 

tais como compostos orgânicos, substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos e 

nitratos, onde as atividades e instalações são interditas ou condicionadas em função do risco 

de poluição das águas, tendo em atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e 

a quantidade de poluentes, bem como o modo de emissão desses poluentes. 

Relativamente aos condicionalismos, impostos por cada tipo de proteção das captações identificadas, 

serão tratados posteriormente no Capítulo 4.12.4 – Condicionantes. 

Na Figura 4.5-3 estão identificados os perímetros de proteção imediata, intermédia e alargada das 

captações de água subterrânea da Pedra Furada e dos pólos de captação JFF3, JK14 e AC23. Esta 

informação encontra-se representada à escala 1:25000 no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0020 – 

Condicionantes – Recursos Naturais. 
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Figura 4.5-3 – Perímetros de proteção das captações de água subterrânea da Pedra Furada e dos pólos de 

captação JFF3, JK14 e AC23, destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano. 

Fonte: APA e, 2017. 
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De forma geral, verifica-se que para as quatro captações analisadas, os respetivos perímetros de 

proteção (imediata, intermédia e alargada) são intersetados pelo corredor em estudo. 

A captação da Pedra Furada, propriedade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Sintra, situa-se na União de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar. Pertence 

ao sistema aquífero da Orla Ocidental Indiferenciada das Bacias das Ribeiras de Óbidos que, de 

acordo com Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, corresponde a um sistema aquífero do Tipo 3 - 

“sistema aquífero semiconfinado cujo suporte litológico é constituído por formações porosas“, cujo raio 

da zona de proteção imediata deverá ser de 30m.  

De acordo com a informação recebida da APA/ARH, o seu perímetro de proteção imediata condiz com 

o perímetro da lagoa da Pedra Furada, que corresponde a uma antiga pedreira da CP. O corredor em 

estudo interfere com este perímetro entre o km30+000 e o km30+300, do lado oeste da via. Os 

perímetro de proteção intermédia e alargada abrangem a totalidade do corredor, dos lados este e 

oeste, entre os km29+700 - km30+340 e km29+350 – km30+550, respetivamente.  

As captações JFF3, JK14 e AC23 estão inseridas no sistema aquífero de Torres Vedras (O25). Trata-

se de um sistema aquífero poroso, multicamada e confinado, alimentado por recarga direta e por 

drenância, cujas litologias dominantes são os arenitos feldspáticos e cauliníferos, com abundantes 

lentículas argilosas.  

Com base nas características do aquífero de Torres Vedras e de acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, 

de 22 de setembro, trata-se de um sistema aquífero do Tipo 1 – “sistema aquífero confinado cujo 

suporte litológico é constituído por formações porosas”, cujo raio da zona de proteção imediata é de 

20m.  

A captação JFF3, pertencente a um Pólo de captação de Torres Vedras, situa-se na União de 

freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães, nas imediações de uma empresa de distribuição 

alimentar no formato grossista e de apoio ao retalho na zona Oeste – Atacadista, S.A. O seu perímetro 

de proteção imediata (20m) encontra-se, na totalidade, dentro do corredor considerado, do lado oeste 

da via, próximo do km66+150.  
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A captação JK14 pertence também ao Pólo de captação de Torres Vedras, localizada na União de 

freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães, nas imediações da estrada nacional N8, a norte da 

captação JFF3. Á semelhança da captação anterior, o seu perímetro de proteção imediata (20m) 

encontra-se, na totalidade, dentro do corredor considerado, do lado oeste da via, próximo do 

km66+400.  

Os perímetros de proteção intermédia e alargada para ambas as captações (JFF3 e JK14) são os 

mesmos, sendo que a proteção intermédia se desenvolve apenas do lado oeste da via, entre os 

km66+000 e km66+750 e a proteção alargada abrange ambos os lados la via, entre os km65+700 e 

km69+650.  

Por último, a captação AC23, pertence ao Pólo de captação do Ramalhal e situa-se na freguesia do 

Ramalhal, entre a Avenida 25 de Abril e a Rua da Água Saloia. O perímetro de proteção imediato (20m) 

não interfere com o corredor, ficando a cerca de 200m de distância deste, do lado oeste da via. Os 

perímetros de proteção intermédia e alargada abrangem praticamente a totalidade do corredor, dos 

lados este e oeste, entre os km70+500 – km71+520 e km70+300 – km72+860, respetivamente.  

Captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento privado de água para consumo 
humano 

De acordo com informação disponibilizada pela APA-ARH contabilizam-se seis captações de água 

subterrânea destinadas ao abastecimento privado de água para consumo humano, cujas principais 

características são identificadas no Quadro 4.5-2 e as respetivas localizações são identificadas no 

Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0006. 
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Quadro 4.5-2 - Principais características das captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento 

privado de água para consumo humano. Fonte: APA-ARH. 

Captações 
Privadas 
(código) 

Designação do 
Proprietário 

Finalidade da 
Captação Tipologia Profundidad

e (m) 

Localização 

Concelho Freguesia Sistema 
Aquífero 

47598 

João Tomás 
Medeiros - 
Agro-Pecuária, 
Lda 

Consumo Humano, 
Abeberamento 
animal e Atividade 
Industrial 

Furo 230 
Sobral de 

Monte 
Agraço 

Sapataria 

O0 – Orla 

Ocidental 

Indiferenciada 

da Bacia do 

Tejo 
132907 - 

Consumo Humano, 
Rega e Atividade 
Recreativa 

Furo vertical 60 

31200 

Quatro Ventos - 
Sociedade 
Agro-Pecuária, 
Lda 

Consumo Humano 
e Atividade 
Industrial 

Furo 70 

Torres 
Vedras 

Ramalhal 

O25 – Torres 
Vedras 

132432 AC1 - Aviário 
da Porcinoeste 

Consumo Humano 
e Rega Furo vertical 80 

União de 
freguesias 
de Santa 

Maria, 
São Pedro 

e 
Matacães 

172009 AC1 - Aviário 
da Porcinoeste 

Consumo Humano 
e Rega Furo vertical 80 

45199 Victor Dionísio 
Ricardo Lopes Consumo Humano Furo 140 Bombarral Carvalhal 

O0 – Orla 
Ocidental 
Indiferenciada 
das Bacias 
das Ribeiras 
do Oeste 

 

Outras captações e pontos de água licenciados 

No que se refere às águas subterrâneas e à sua proteção contra a poluição e deterioração, o 

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, veio estabelecer o regime jurídico a que estas ficam 

sujeitas. Este diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/118/CE, do Parlamento 

e do Conselho, de 12 de Dezembro, relativa à proteção da água subterrânea contra a poluição e 

deterioração, e regulamenta o artigo 47.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), no 

respeitante à caracterização química do estado da água subterrânea. 
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Neste tópico, procede-se à caracterização da informação fornecida pela APA-ARH e pelas Câmaras 

Municipais relativa aos pontos de água e captações licenciadas no corredor em estudo, cujas principais 

características se encontram definidas no Anexo III.1, indicando, sempre que possível, a finalidade a 

que se destinam.  

No Quadro 4.5-3 esquematiza-se a distribuição das captações e pontos de água licenciados, existentes 

na área em estudo, para os diferentes concelhos e fim a que se destinam. 

Quadro 4.5-3 – Captações e pontos de água licenciados. Fonte: APA-ARH, Câmara Municipal de Mafra e Câmara 

Municipal de Sobral de Monte Agraço. 

Concelhos N.º de captações 
existentes Finalidades 

Sintra 2 furos 
3 sem tipologia Rega 

Mafra 
8 furos 
1 poço 
4 sem tipologia 

Rega 

Sobral de Monte Agraço 12 furos 
10 sem tipologia 

Atividade Industrial 
Atividade Recreativa 
Abeberamento Animal 
Rega 

Torres Vedras 
21 furos 
4 poços 
1 sem tipologia  

Atividade Industrial 
Rega 
Exploração Pecuária 
Exploração Suinícola 

Cadaval 4 furos Rega 

Bombarral 
22 furos 
5 poços 
9 sem tipologia 

Atividade Industrial 
Rega 

Óbidos 4 furos 
4 sem tipologia 

Rega 
Exploração Pecuária 

Caldas da Rainha 
2 furos 
1 poço 
2 sem tipologia 

Atividade Industrial 
Rega 

Verifica-se que existem 119 captações e pontos de água licenciados, distribuindo-se por 11 poços, 75 

furos e 33 captações sem tipologia associada.   

Em termos de profundidade, verifica-se que os poços apresentam uma profundidade média de 4,86m e 

que os furos apresentam profundidades médias bastante superiores, nomeadamente, 128,2m para 

captações para rega, 123,5m para captações para atividade industrial, 80,0m para captações para 
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exploração pecuária/suinícola e, por último, 168,0m de profundidade para captações sem finalidade 

definida.  

Para estas captações de água recomenda-se o limite de proteção de 10 metros, de forma a 

salvaguardar qualquer afetação pelo projeto. 

No Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0006 encontram-se representadas todas as captações e pontos de 

água licenciados, existentes no corredor em estudo.  

Captações de águas minerais 

Foi identificada na área em estudo uma nascente mineral para uso medicinal identificada como a 

nascente mineral das Termas do Vale dos Cucos, cuja área termal se encontra atualmente encerrada. 

A nascente mineral das Termas do Vale dos Cucos localiza-se na União de freguesias de Santa Maria, 

São Pedro e Matacães, pertencente ao concelho de Torres Vedras, e situa-se na margem direita do Rio 

Sizandro, no sopé da colina dos Macheia. A zona geológica associada corresponde às Orlas Meso-

cenozoicas, constituído por rochas sedimentares, predominantemente Arenitos e a dureza das águas 

subterrâneas apresenta valores na ordem dos 100 a 300mg/l CACO3. O sistema aquífero 

correspondente é a O0- Orla Ocidental Indiferenciada das Bacias das Ribeiras do Oeste. 

Tem-se conhecimento da existência de várias nascentes associadas a esta estância termal, 

apresentando as águas características cloretadas, bicarbonatadas, sulfatadas de sódio, cálcio e 

magnésio e ainda de potássio e lítio. 

As águas dos Cucos são de origem profunda, emergindo possivelmente de um mesmo ponto e 

sofrendo a influência das camadas superficiais, o que lhe confere riqueza radioativa e calor. As 

camadas estratificadas fornecem-lhe o cloreto de sódio. 

Na envolvente, o ambiente é um fator da maior importância na terapêutica hidrológica, e os 

equipamentos relacionados com esta vertente tornam-se fundamentais, tanto para a preservação da 

qualidade do ar como para a existência de percursos protegidos com limitações dos níveis de ruído, 

estabelecendo um cenário propiciador de um completo repouso físico e mental. 
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Em relação à Nascente Mineral dos Cucos são proibidas ou condicionadas, dentro dos perímetros de 

proteção demarcados para esse efeito, todas as ocupações ou ações que, tendo em conta a 

proximidade das suas nascentes, possam interferir ou contaminar este recurso ou danificar a sua 

exploração. 

Este tipo de recurso está enquadrado, desde a qualificação, à extração e aos perímetros de proteção, 

pela Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que disciplina a revelação e o aproveitamento dos recursos 

geológicos, bem como, pelos Decretos-Lei n.º 86/90 e 84/90, de 16 de Março que, respetivamente, 

regulamentam a extração de águas minerais naturais e de águas de nascente. 

A concessão das águas minerais das Termas do Vale dos Cucos apresenta as respetivas zonas 

imediata, intermédia e alargada de proteção, cujos limites se apresentam na Figura 4.5-4. Esta 

informação encontra-se também representada cartograficamente à escala 1:25000, no 

Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5-4 – Zonas de proteção da concessão das águas minerais das Termas do Vale dos Cucos identificadas 

no corredor em estudo (200m). Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras – PDM de Torres Vedras.  

62+000 

64+000 
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Pela análise da figura anterior, verifica-se que o corredor em estudo não interfere com a zona de 

proteção imediata das Termas do Vale dos Cucos, próximo do km63+200. No entanto, as zonas de 

proteção intermédia e alargada são coincidentes com a área em estudo, nomeadamente entre os 

km63+000 – 63+600, e os km62+200 – 63+750, respetivamente.  

 

4.5.5. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUA SUBTERRÂNEAS 

4.5.5.1. Caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas na Bacia Hidrográfica da RH5A 

De acordo com o PBRH5A, as massas de água subterrâneas estão também sujeitas a pressões 

qualitativas, especialmente de origem difusa, que resultam do arrastamento de poluentes naturais e 

antropogénicos por lixiviação até estas, cujas cargas rejeitadas surgem de setores como a agrícola, a 

pecuária e o turismo.  

A qualidade das águas subterrâneas pode ser afetada devido ao possível aumento do transporte de 

nutrientes, resultante de precipitações intensas, à diminuição da recarga e à ocorrência de intrusão 

salina propiciada por um futuro aumento do nível do mar. 

O estado das massas de águas subterrâneas é determinante para os ecossistemas dependentes, quer 

sejam sistemas aquáticos ou ecossistemas terrestres dependentes, uma vez que o estado quantitativo 

ou químico de uma massa de água subterrânea pode causar um impacto negativo significativo nesses 

ecossistemas. 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, a RH5A apresenta uma rede de monitorização 

do estado químico e do estado quantitativo das águas subterrâneas, composta por 239 pontos de 

monitorização de vigilância e 64 pontos de monitorização operacional, sendo alguns comuns às duas 

redes. 

De acordo com os critérios de classificação da APA, na classificação do estado quantitativo verifica-se 

que 100% das massas de água subterrâneas identificadas apresentam o estado Bom. Na classificação 

do estado químico verifica-se que 90% das massas de água subterrâneas existentes apresentam o 

estado Bom e 10% o estado Medíocre.  
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De modo geral, o estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação do estado 

quantitativo e do estado químico, não englobando a avaliação das zonas protegidas. Desta forma, 

verifica-se que 90% das massas de água subterrâneas apresentam um estado global Bom e 10% um 

estado Medíocre.  

Em termos de disponibilidades hídricas subterrâneas, estas caracterizam-se por um volume de água 

que uma massa de água subterrânea pode fornecer anualmente em condições naturais. A 

disponibilidade hídrica subterrânea total é de 3.499,13 hm3/ano, no entanto, não significa maior aptidão 

hidrogeológica da massa de água, ou seja, poderá não espelhar na realidade o volume de água 

disponível, resultado da ocorrência de meios bastante heterogéneos associados a elevada 

variabilidade e incerteza local e regional.  

Na RH5A verificam-se elevados volumes disponíveis. Uma importante fração destes volumes tem 

origem em massas de água com baixo grau de variabilidade, garantindo uma distribuição das 

disponibilidades relativamente homogénea nas respetivas áreas.   

Para o sistema aquífero de Torres Vedras (O25), a disponibilidade hídrica subterrânea anual é de 

14,04hm3/ano, sendo a heterogeneidade do meio Baixa. Para as massas de água do sistema aquífero 

das Caldas da Rainha-Nazaré (O33), a disponibilidade hídrica subterrânea anual é de 36,07hm3/ano, 

sendo a heterogeneidade do meio Baixa. Para as Orlas Ocidentais Indiferenciadas da Bacia do Tejo 

(O01RH5_C2) e das Bacias das Ribeiras do Oeste (O04RH5), as disponibilidades hídricas 

subterrâneas anuais são de 87,64m3/ano e 213, 61hm3/ano, respetivamente, sendo a heterogeneidade 

Alta para ambos os sistemas aquíferos. 

Em termos de escassez verifica-se que a Bacia Hidrográfica do Tejo apresenta um índice de escassez 

WEI+ de 38%, e a Bacia das Ribeiras do Oeste um índice de 19%, correspondendo a escassez 

reduzida e moderada, respetivamente.  

Importa ainda referir a qualidade das águas subterrâneas identificadas na unidade hidrogeológica da 

Orla Ocidental, onde se verifica que predominam em termos gerais as fácies bicarbonatadas cálcicas e 

sódicas, existindo também cloretadas cálcicas, cloretadas sódicas e mistas.  
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Em relação à qualidade para consumo humano, apesar da concentração relativamente alta do sódio, 

cloreto e condutividade, as águas podem ser consideradas, na maior parte dos casos, apropriadas para 

a sua produção. No entanto, o ferro e alguns parâmetros microbiológicos, situam-se acima dos 

respetivos VMAs. 

No que se refere ao uso agrícola, a maior parte das águas apresentam um perigo de salinização dos 

solos médio e alto e perigo de alcalinização dos solos baixo, existindo alguns casos com risco muito 

alto de salinização e risco médio a muito alto de alcalinização dos solos.  

 

4.5.5.2. Caracterização da Qualidade da Água Subterrânea na Área de Estudo 

No âmbito da qualidade das águas subterrâneas, a sua caracterização é elaborada com base nas 

estações de qualidade existentes na área em estudo, disponibilizadas no SNIRH e no SNIAmb. 

Na Figura 4.5-5 apresenta-se a localização das estações de monitorização da qualidade das águas 

subterrâneas, considerando a análise das mesmas num corredor de 2km para cada lado do eixo do 

traçado. 
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Figura 4.5-5 - Localização das estações monitorização da qualidade das águas subterrâneas na área em estudo 

Fonte: APA e,2017. 
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De acordo com a informação disponível verifica-se que, das estações de qualidade das águas 

subterrâneas presentes no corredor em estudo, apenas seis são analisadas, nomeadamente, as 

estações 402/251, 362/2 (AC22), 362/130, 338/180, 374/130 e 362/132, cujas principais características 

se apresentam no Quadro 4.5-4. 

As outras estações presentes no corredor em estudo e que não são referenciadas no quadro, ou se 

encontram-se inativas ou não possuem dados concisos, pelo que não foram tidas em consideração 

para a presente caracterização.  

Quadro 4.5-4 – Características das estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas. 

Fonte: APA g, 2017. 

Estação Concelho Freguesia Bacia 
Hidrográfica Sistema Aquífero 

402/251 Sintra 

União das freguesias 
de Almargem do 

Bispo, Pêro Pinheiro 
e Montelavar 

Ribeiras do 
Oeste 

O0 – Orla Ocidental 
Indiferenciada das Bacias 

das Ribeiras do Oeste 

374/130 Torres 
Vedras 

União das freguesias 
de Santa Maria, São 
Pedro e Matacães 

O25 – Torres Vedras 

362/6 (AC22) Torres 
Vedras Ramalhal O25 – Torres Vedras 

362/130 Torres 
Vedras Ramalhal O25 – Torres Vedras 

362/132 Torres 
Vedras 

União das freguesias 
de Maxial e Monte 

Redondo 
O25 – Torres Vedras 

338/180 Óbidos 

União das freguesias 
de Santa Maria, São 
Pedro e Sobral da 

Lagoa 

O33 – Caldas da Rainha - 
Nazaré 

 

Para a análise química das águas subterrâneas, foram identificados parâmetros cujas concentrações 

foram analisadas com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, uma vez que este diploma 

estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos.  
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Desta forma, foi verificada a conformidade com os Valores Máximos Recomendáveis (VMR) e com os 

Valores Máximos Admissíveis (VMA) das águas destinadas à produção de água para consumo humano 

e destinadas à rega, definidos no Anexo I e Anexo XVI, respetivamente, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de agosto, cujos valores limites para os parâmetros selecionados se apresentam no Quadro 4.5-5. 

Quadro 4.5-5 – Valores limite para qualidade das águas destinadas à rega e à produção de água para consumo 

humano, de acordo com o DL n.º 236/98, de 1 de agosto 

Parâmetros de 
Qualidade 

(DL n.º 236/98, 
de 1 de agosto) 

Qualidade das águas destinadas à 
rega 

Qualidade das águas destinadas à 
produção de água para consumo 

humano 
A1 A2 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 
Arsénio (mg/l) 0,10 10 0,01 0,05 - 0,05 
Azoto 
Amoniacal 
(mg/l) 

- - 
0,05 - 1,00 1,50 

Cádmio (mg/l) 0,01 0,05 0,001 0,005 0,001 0,005 
Chumbo (mg/l) 5,0 20 - 0,05 - 0,05 

Cloretos (mg/l) 70 - 200 - 200 - 
Ferro (mg/l) 5,0 - 0,1 0,3 1,0 2,0 
Manganês (mg/l) 0,20 10 0,05 - 0,10 - 
Nitratos (mg/l) 50 - 25 50 - 50 
Sulfatos (mg/l) 575 - 150 250 150 250 
Condutividade 
(µS/cm, 20ºC) - - 1000 - 1000 - 

Temperatura 
(ºC) - - 22 25 22 25 

 

Os parâmetros selecionados resultam da disponibilidade de dados existentes nas estações em análise 

para os anos mais recentes, designadamente, 2013, 2014 e 2015. 

De seguida é efetuada a análise dos parâmetros de qualidade para cada uma das estações, verificando 

a sua conformidade com os VMR e VMA estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
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Estação 402/251 

Em termos de qualidade das águas destinadas à rega, pela análise da Figura 4.5-6, verifica-se que as 

concentrações anuais dos parâmetros analisados, são sempre inferiores aos VMR legislados.  

O mesmo não se verifica para a qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo 

humano, uma vez que a concentração de Nitratos em 2015 é de 29,9mg/l. Este valor ultrapassa os 

25mg/l do VMR mas não excede os 50mg/l do VMA, correspondente à classe A1. 

No caso do Azoto Amoniacal, cuja concentração é de 0,1mg/l, verifica-se que ultrapassa os valores 

limite correspondente à classe A1. No entanto, é inferior ao VMR da classe A2, correspondente a 

1,0mg/l.   
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Figura 4.5-6 – Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos, Sulfatos e Azoto 

Amoniacal, para a estação 402/251 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Ainda para a qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-se 

para os anos de 2013, 2014 e 2015, valores médios anuais de 708, 695, 760µS/cm a 20ºC para a 

Condutividade e 18,35, 15 e 14,5ºC para a Temperatura. Os valores de ambos os parâmetros não 

ultrapassam os VMR legislados para classe A1.  
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Estação 362/6 (AC22) 

De acordo com a Figura 4.5-7, apenas as concentrações de Cloretos em 2013 e 2014 excedem em 

0,5mg/l o VMR legislado para qualidade das águas destinadas à rega.  

Relativamente à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-

se que a concentração de Azoto Amoniacal excede os valores limite correspondente à classe A1 e é 

inferior ao VMR da classe A2.   
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Figura 4.5-7 – Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos, Sulfatos e Azoto 

Amoniacal, para a estação 362/6 (AC22) nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Ainda para a qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-se 

para os anos de 2013, 2014 e 2015, valores médios anuais de 349,5, 380, 355µS/cm a 20ºC para a 

Condutividade e 13,5, 17,6 e 18,4ºC para a Temperatura. Os valores de ambos os parâmetros não 

ultrapassam os VMR legislados para classe A1.  

Estação 362/130 

De acordo com a Figura 4.5-8, apenas as concentrações de Cloretos, para os anos de 2013, 2014 e 

2015, excedem o VMR legislado para qualidade das águas destinadas à rega.  
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Figura 4.5-8 – Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos e Sulfatos, para a estação 

362/130 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Relativamente à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-

se para os anos de 2013, 2014 e 2015, valores médios anuais de 591,5, 675, 785µS/cm a 20ºC para a 

Condutividade e 11, 15,2 e 15.3ºC para a Temperatura. Os valores de ambos os parâmetros não 

ultrapassam os VMR legislados para classe A1.  

Estação 338/180 

Com base na Figura 4.5-9, verifica-se que a concentração de Cloretos nos anos de 2013, 2014 e 2015 

excede largamente os 70mg/l do VMR para as águas destinadas à rega e os 200mg/l do VMR para as 

águas destinadas à produção de água para consumo humano.  

Verifica-se também que, para 2013 e 2014, a concentração de Sulfatos excede o VMR das águas 

destinadas à produção de água para consumo humano da classe A1 e, para 2015, excede o VMR 

correspondente à classe A2.  

A concentração de Azoto Amoniacal excede os valores limite correspondente à classe A1 e é inferior 

ao VMR da classe A2 das águas destinadas à produção de água para consumo humano. 
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Figura 4.5-9 – Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos, Sulfatos e Azoto 

Amoniacal, para a estação 338/180 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Ainda relativamente à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, 

verifica-se para os anos de 2013, 2014 e 2015, valores médios anuais de 2985, 3600 e 4150µS/cm a 

20ºC para a Condutividade, que excedem o VMR legislado de 10004150µS/cm a 20ºC. Já os valores 

de temperatura para os anos considerados, 15,6, 17,6 e 15,9ºC não ultrapassam os VMR legislados 

para classe A1.  

Estação 374/130 

De acordo com a Figura 4.5-10, apenas as concentrações de Cloretos em 2015 excedem em 14mg/l o 

VMR legislado para qualidade das águas destinadas à rega.  

Relativamente à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-

se que a concentração de Azoto Amoniacal excede os valores limite correspondente à classe A1 e é 

inferior ao VMR da classe A2.   
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Figura 4.5-10 – Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos, Sulfatos e Azoto 

Amoniacal, para a estação 374/130 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Relativamente à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-

se para os anos de 2013, 2014 e 2015, valores médios anuais de 293,5, 245 e 235µS/cm a 20ºC para 

a Condutividade e 11,8, 17,3 e 18,2ºC para a Temperatura. Os valores de ambos os parâmetros não 

ultrapassam os VMR legislados para classe A1.  

Estação 362/132 

Com base na Figura 4.5-11, verifica-se apenas que a concentração de Azoto Amoniacal excede os 

valores limite correspondente à classe A1 e é inferior ao VMR da classe A2, relativamente à qualidade 

das águas destinadas à produção de água para consumo humano. 
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Figura 4.5-11 - Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio, Cloreto, Nitratos, Sulfatos e Azoto 

Amoniacal, para a estação 362/132 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Fonte: APA g, 2017. 

Verifica-se também para a qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo 

humano, para 2013, 2014 e 2015, que valores médios anuais de Condutividade são na ordem de 293,5, 

245 e 235µS/cm a 20ºC, e de Temperatura na ordem de 11,8, 17,3 e 18,2ºC. Os valores de ambos os 

parâmetros não ultrapassam os VMR legislados para classe A1.  

Pela análise anterior verifica-se que existem alguns parâmetros que poderão ser indicadores de 

poluição, nomeadamente, os Cloretos, Sulfatos e Azoto Amoniacal, pelo facto de em alguns casos 

excederem os valores limite legislados.  

Apesar dos cloretos serem necessários na alimentação humana e não haver evidência de que a sua 

ingestão seja prejudicial aos seres humanos, elevadas concentrações deste anião tem um efeito 

laxativo, podendo ser detetado pelo sabor salgado. Por outro lado, elevados níveis de sulfatos podem 

provocar desidratação e irritação gastrointestinal. Em termos de azoto amoniacal, as águas 

subterrâneas não apresentam, normalmente, teores elevados deste parâmetro, sendo valores elevados 

indício de eventuais processos de contaminação orgânica. 
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Em termos das águas destinadas à rega, elevadas concentrações de cloretos, sulfatos e azoto 

amoniacal podem ser tóxicos para as culturas, uma vez que podem provocar elevada dureza nos solos 

e indicar a presença de matéria orgânica em decomposição.  

Analisam-se ainda para as mesmas estações de qualidade das águas subterrâneas, as concentrações 

de Arsénio, Chumbo e Cádmio para 2013 e as concentrações de Ferro e Manganês para 2015. 
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Figura 4.5-12 - Concentrações médias anuais dos parâmetros Arsénio Total, Chumbo e Cádmio, para as estações 

402/251, 362/6, 362/130, 338/180, 374/130 e 362/132, no ano de 2013. Fonte: APA g, 2017. 
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Figura 4.5-13 - Concentrações médias anuais dos parâmetros Ferro dissolvido e Manganês dissolvido, para as 

estações 402/251, 362/6, 362/130, 338/180, 374/130 e 362/132, no ano de 2015. Fonte: APA g, 2017. 

De acordo com o gráfico da Figura 4.5-12, verifica-se que as concentrações dos parâmetros estudados 

se encontram abaixo dos valores limite legislados, apresentando-se adequados às águas destinadas à 

rega e destinadas à produção de água para consumo humano.  

Quanto ao gráfico da Figura 4.5-13 verifica-se que as concentrações de ferro dissolvido nas estações 

362/130 e 374/130 excedem o VMR das águas destinadas à rega (0,2mg/l), mas são inferiores a 

10mg/l de VMA. 

Em termos das águas destinadas à produção de água para consumo humano, verifica-se para as 

estações 362/6 e 374/130, que as concentrações de ferro dissolvido excedem os valores limite da 

classe A1, enquadrando-se portanto abaixo do VMR da classe A2. 

As estações 362/130 e 374/130 apresentam concentrações de manganês dissolvido superiores ao 

VMR da classe A2 (0,1mg/l) e superiores ao VMR da classe A3 (1,00mg/l), respetivamente.  
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De modo geral verifica-se que as estações 402/251 e 362/132 apresentam parâmetros de qualidade 

adequados às águas destinadas à rega para fins agrícolas e as estações 362/6 (AC22), 362/130 e 

362/132 apresentam parâmetros de qualidade adequados às águas destinadas à produção de água 

para consumo humano, devendo cumprir as especificações definidas para a classe A2. 

 

4.6. SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE 
4.6.1. INTRODUÇÃO 

A Linha do Oeste  desenvolve-se num território muito fragmentado e com uma forte ocupação urbana. 

A paisagem é dominada por agricultura de policultura e pela presença de elementos naturais em 

pequenas manchas, nomeadamente carvalhais, matagais e prados. A actividade agrícola distribui-se 

pela cultura da vinha, a fruticultura, as culturas de sequeiro e regadio e a pastagem. 

A área de estudo considerada no presente trabalho inclui o corredor de 200m em redor do eixo do 

traçado em apreciação, bem como áreas exteriores a este corredor sempre que a mobilidade das 

espécies potencialmente afectadas o justifique. 

 

4.6.1.1. Áreas classificadas e protegidas 

A área de estudo não inclui qualquer área protegida. Situa-se, no entanto, na proximidade da Reserva 

Natural Local do Paul de Tornada, criada por Deliberação da Assembleia Municipal das Caldas da 

Rainha (Aviso n.º 11724/2009, de 2 de Julho, D.R. 2.ª série).  

O corredor em estudo situa-se igualmente próximo de dois sítios anteriormente classificados, 

nomeadamente o Sitio Classificado Campo de Lapiás da Granja dos Serrões e do Sitio Classificado 

Campo de Lapiás de Negrais. De acordo com a informação disponibilizada no site do ICNF ambos em 

processo de reclassificação para Monumento Natural. No entanto, em informação prestada pelo ICNF 

no âmbito do presente EIA “os sítios em referência não têm actualmente qualquer regime ou estatuto 

legais de protecção nem está em curso qualquer processo para a sua classificação e integração na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas” (Figura 4.6-1). 
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Figura 4.6-1– Corredor em estudo e Áreas Classificadas. 
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4.6.2. FLORA E VEGETAÇÃO 
 

4.6.2.1. Métodos 

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar considerou-se a 

uma faixa de 200 m em redor do eixo da linha actualmente existente. 

Para a caracterização do ambiente afectado visitou-se a área de estudo nos dias 19 e 20 de Janeiro de 

2016, tendo por base fotografia aérea de 2010. 

A área de estudo foi prospectada para detecção dos Habitats da Rede Natura 2000 (sensu Directiva 

92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com interesse para 

conservação, e de flora também com interesse na perspetiva da conservação da natureza. Os Habitats 

foram cartografados e recolheu-se informação acerca da sua composição florística, para posterior 

caracterização. Os locais de ocorrência de flora rara ou protegida foram anotados. 

Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo a 

bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos foram os de “Checklist 

da Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A 

nomenclatura sintaxonómica seguida foi a de “Vascular plant communities in Portugal (continental, the 

Azores and Madeira)" (Costa et al., 2012). Os critérios de identificação dos Habitats são os de “Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA – Associação 

Lusitana de Fitossociologia, 2006). 

4.6.3. RESULTADOS 

4.6.3.1. Enquadramento 

A área de estudo localiza-se na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Divisório 

Português, Subsector Beirense Litoral, Superdistritos Olissiponense e Estremenho e ainda, em muito 

pequena extensão no extremo norte do corredor, no Superdistrito Costeiro Português (Costa et al., 

1998). 
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Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de macro-bioclima Mediterrânico, de transição entre os 

termotipos Termomediterrânico e Mesomediterrânico, este último surgindo apenas nas cotas mais altas 

da serra da Malveira; e ombrotipo predominantemente Subhúmido, com algumas áreas de ombroclima 

Seco no vale do rio Sizandro (Mesquita & Sousa, 2009). 

A vegetação zonal – que não é condicionada por factores locais, estando estreitamente relacionada 

apenas com o clima regional – que ocorre nesta área é enquadrável em quatro séries de vegetação 

distintas: Arisaro clusii-Querco broteroi sigmetum e Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum na 

maior parte do território atravessado, a primeira nas áreas calcárias e a segunda nas areníticas 

(frequentemente formando um mosaico intrincado); e ainda Viburno tini-Oleeto sylvestris sigmetum nos 

solos vérticos com origem em substratos vulcânicos e Aro neglecti-Querco suberis sigmetum nos solos 

arenosos (Capelo et al., 2007). Estas séries são constituídas pelas seguintes comunidades: 

• Arisaro clusi-Querco broteroi Sigmetum: série que inclui bosques dominados por carvalho-

cerquinho (Arisaro clusi-Quercetum broteroi), com orlas de Leucanthemo silvatici-

Cheirolophetum sempervirentis e Bartsio-Origanetum virentis (esta última em posições mais 

secas); carrascais (Melico arrectae-Quercetum cocciferae) ou, mais raramente, matagal alto 

de loureiro Vinco difformis-Lauretum nobilis; tojal Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei e, apenas 

no Superdistrito Olissiponense, também Salvio sclarioidis-Ulicetum densi em alguns locais; 

prados vivazes (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis); arrelvados anuais 

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyae. 

• Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum: série com bosques climácicos dominados por 

Quercus suber (Asparago aphylli-Quercetum suberis); medronhal Bupleuro fruticosi-Arbutetum 

unedonis; nanocarvalhal denso Erico scopariae-Quercetum lusitanicae e  tojal Lavandulo 

luisieri-Ulicetum jussiaei.; prado vivaz Avenulo sulcatae-Celtietum giganteae; Trifolio cherleri-

Plantaginetum bellardii o arrelvado anual mais frequente. 

• Viburno tini-Oleeto sylvestris Sigmetum: série que tem como etapa climácica um zambujal 

(Viburno tini-Oleetum sylvestris); carrascal Melico arrectae-Quercetum cocciferae; uma 

comunidade basal de Ulex jussiaei como mato baixo; prado vivaz Phlomido lychnitidis-

Brachypodietum phoenicoidis ou Dauco criniti-Hyparrhenietum hirtae. 
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• Aro neglecti-Querco suberis sigmetum:  série de vegetação com uma etapa climácica florestal 

dominada por Quercus suber (Aro neglecti-Quercetum suberis);  medronhal Phillyreo 

angustifoliae-Arbutetum undeonis; matos Erico scopariae-Cytisetum grandiflori e Stauracantho 

genistoidis-Coremetum albi), este último rico em endemismos; arrelvados Euphorbio 

transtaganae-Celticetum giganteae (vivaz) e Cerastio diffusi-Vulpietum fontquerana (anual). 

A área de estudo é um território muito alterado, ocupado sobretudo por culturas agrícolas e, entre 

Torres Vedras e Bombarral, por plantações florestais, sendo escassos os locais com vegetação natural 

e semi-natural com valor de conservação. Estas surgem sobretudo como formações arbóreas e 

arbustivas em áreas declivosas de pequena extensão, que se destacam na matriz agrícola dominante; 

e pontualmente em comunidades pratenses fugazes em situações de abandono agrícola em solos 

derivados de calcário, evoluindo rapidamente para comunidades arbustivas de maior ou menor valor. 

A vegetação ripícola apresenta-se também muito degradada. Os matagais e bosques ripícolas que 

habitualmente acompanham as linhas de água estão quase totalmente substituídos por canaviais, 

sendo raro encontrar salgueirais e freixiais que, quando ocorrem, são sempre descontínuos e com 

elevada proporção de espécies alóctones, sobretudo choupos e canas (Populus nigra e Arundo donax, 

respectivamente). 

4.6.3.2. Flora 

A Directiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Directiva Habitats”, constitui aquele que é 

considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora 

selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este 

instrumento tem por objectivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies autóctones da 

flora e fauna e respectivos habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em 

consideração as exigências económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável (D.L. n.º 226/97). Portugal fez a transposição da Directiva Habitats para a 

ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto. Este foi revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 10-AH/99, de 31 de 

Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) as espécies consideradas de interesse comunitário 

(descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de interesse 
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comunitário que exigem uma protecção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse comunitário 

cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direcionado para a prospeção das espécies 

constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com interesse 

para conservação, mas sem estatuto legal de proteção. No entanto, dada a a época de realização dos 

mesmos, no Inverno, a maioria das espécies de ciclo anual não apresentam elementos que permitem a 

sua deteção e identificação. Apenas foram detetados alguns exemplares de Narcissus bulbocodium, 

Ruscus aculeatus e Ulex densus. 

Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF e 

disponibilizada no âmbito do Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats (2007-2012) e 

na Flora-On1, há registos de ocorrência de várias espécies protegidas na área analisada. As espécies 

protegidas com ocorrência confirmada na área de estudo, as tipologias de habitats de ocorrência das 

mesmas e a sua relação com os Habitats cartografados no EIA são apresentados no Quadro 4.6-1. 

Quadro 4.6-1– Ocorrência de espécies protegidas na área de estudo. 

Espécie Ocorrência na região e na área 
de estudo Tipologia de habitat 

Correspondência com os 
Habitats Natura 2000 

cartografados 

Crepis pusilla Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte. 

Prados anuais em zonas calcárias 
pedregosas. Rara e localizada. 

Sem correspondência com 
habitats cartografados.  

Dianthus cintranus subsp. 
cintranus 

Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte. 

Comunidades rupícolas em fendas de 
rochas, sobretudo graníticas. 

Sem correspondência com 
habitats cartografados.  

Euphorbia transtagana Ocorrência pouco provável. Ver 
tabela seguinte. 

Clareiras de matos xerófilos e 
sobreirais ou pinhais. 

Sem correspondência com 
habitats cartografados.  

Iberis procumbens subsp. 
microcarpa 

Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte. 

Arribas e dunas litorais, em areias 
siliciosas ou calcárias 
descarbonatadas.  

Sem correspondência com 
habitats cartografados.  

Iris xiphium var. lusitanica Ocorrência provável. Ver tabela 
seguinte. Orlas de matagais e bosques.  5330pt5, 9240, 9330. 

Jonopsidium acaule Ocorrência pouco provável. Ver 
tabela seguinte. 

Clareiras em substratos arenosos, 
mais raramente calcários ou derivados 
de basalto. 

Sem correspondência com 
habitats cartografados.  

Juncus valvatus var. valvatus Ocorrência provável. Ver tabela 
seguinte. 

Locais temporariamente encharcados, 
de preferência em substratos 
argilosos/calcários. 

Sem correspondência com 
habitats cartografados. 

Leuzea longifolia Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte. Tojais e urzais higrófilos. Sem correspondência com 

habitats cartografados. 
Limonium multiflorum Ocorrência improvável. Ver tabela 

seguinte. Arribas costeiras. Sem correspondência com 
habitats cartografados. 

                                                           
 1 http://www.flora-on.pt/ 
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Espécie Ocorrência na região e na área 
de estudo Tipologia de habitat 

Correspondência com os 
Habitats Natura 2000 

cartografados 

Narcissus bulbocodium Confirmada no campo. Prados,  particularmente abundante 
em pastagens sobre solos calcários. 

6210, em mosaicos com 
8210. 

Ruscus aculeatus Confirmada no campo Sobcoberto de bosques. 9240, 9330. 
Saxifraga cintrana Ocorrência provável. Ver tabela 

seguinte. 
Comunidades rupícolas em fendas de 
rochas e muros calcários. 8210, 

Senecio doronicum subsp. 
lusitanicus 

Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte 

Carrascais abertos em afloramentos 
calcários de cumeada. 8210 + 5330pt5. 

Silene longicilia Ocorrência provável. Ver tabela 
seguinte. Sobcoberto de bosques. 9240 

Thymus villosus subsp. 
villosus 

Ocorrência pouco provável. Ver 
tabela seguinte. 

Clareiras e orlas de matos, em 
substratos ácidos. 4030pt3 

Ulex densus Confirmada no campo 
Tojais em arribas litorais e outros 
locais de substrato calcário próximos 
do litoral.  

5330pt7 

Verbascum litigiosum Ocorrência improvável. Ver tabela 
seguinte. Areias litorais, em dunas secundárias. Sem correspondência com 

habitats cartografados. 
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Figura 4.6-2 - Quadrículas com presença de espécies de flora protegida. Fontes: ICNF (a amarelo, sobre a quadrícula 

Europeia 10 km no datum ETRS89-LAEA) e Flora-on (a laranja, sobre quadrícula UTM 10 km no datum WGS84) 
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Quadro 4.6-2–Espécies de flora protegida associadas às Quadrículas. Fontes: ICNF (a amarelo, sobre a quadrícula 
Europeia 10 km no datum ETRS89-LAEA) e Flora-on (a laranja, sobre quadrícula UTM 10 km no datum WGS84). 
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Crepis pusilla           X        

Dianthus cintranus subsp. cintranus           X        

Euphorbia transtagana x        x          

Iberis procumbens subsp. microcarpa       x          x  

Iris xiphium var. lusitânica x x       x  X        

Jonopsidium acaule x x       x  X    x    

Juncus valvatus var. valvatus x x x     x x  X x   x x  x 

Leuzea longifólia x        x          

Limonium multiflorum     x             x 

Narcissus bulbocodium x x x    x  x x X   x x  x x 

Ruscus aculeatus  x    x x   x X  x x x x x x 

Saxifraga cintrana  x         X        

Senecio doronicum subsp. lusitanicus   x            x    

Silene longicilia x x  x   x  x x X   x x  x  

Thymus villosus subsp. Villosus x                  

Ulex densus x x  x     x    x  x   x 

Verbascum litigiosum                  x 
 

Quanto a outras espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de 

extinção) sem estatuto legal de protecção, em Flora-on é referida a presença das endémicas Centaurea 

sphaerocephala subsp. lusitanica, Linaria amethystea subsp. multipunctata, Tanacetum mucronulatum, 

Carduus lusitanicus subsp. broteroi, Euphorbia paniculata subsp. welwitschii. No decorrer dos trabalhos 

de campo realizados no âmbito do presente estudo não foram referenciadas estas ou outras espécies 

raras não protegidas. 

Importa referir que existem ao longo do corredor analisado inúmeros exemplares dispersos de algumas 

espécies exóticas invasoras, nomeadamente de Cortaderia selloana e de Acacia longifolia. 

Por último, salienta-se que o corredor tem bastantes exemplares de sobreiro, isolados e integrando 

pequenas manchas de bosque ou matagal, espécie cujo abate é regulamentado pelo decreto-lei n.º 
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169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de 

Junho. 

4.6.3.3. Habitats 

No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem protecção 

especial. As formações vegetais com interesse para conservação que foram observadas na área de 

estudo são todas classificáveis como Habitats da Directiva e foram delimitados cartograficamente, 

apresentando-se na Carta de Habitats (Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0007). O seu elenco florístico - 

baseado nas observações efectuadas durante os trabalhos de campo realizados no âmbito do estudo 

no que respeita à flora perene e em bibliografia (Capelo et al., 1993) no que respeita à flora anual e 

vivaz - é apresentado no Anexo IV.1.  

Na área analisada, como já referido, as áreas de vegetação natural e semi-natural são escassas, 

ocupando menos de 5 % do corredor estudado. São constituídas sobretudo por matagais de 

zambujeiro e carrasco (5330pt5), encontrando-se também pequenos núcleos de bosques de carvalho-

cerquinho e sobreiro enquadráveis nos habitats 9240 e 9330, tojais-urzais enquadráveis nos habitats 

4030pt3 e 5330pt7 e ainda, em menor extensão, algumas áreas de habitats herbáceos vivazes (6210) 

e rupícolas (8210). 

Estes Habitats caracterizam-se da seguinte forma (ALFA, 2006): 

Formações arbóreas: 

9240: Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

Comunidades florestais climácicas de copado cerrado definindo um ambiente sombrio, 

dominado por Quercus faginea subsp. broteroi arbóreos. Estão presentes estratos lianóide, 

arbustivo latifoliado/espinhoso e herbáceo vivaz ombrófilo bem desenvolvidos. Este é um 

Habitat pouco comum em Portugal, como floresta climácica que é. 

Os carvalhais deste tipo observados na área de estudo incluem ainda Olea europaea subsp. 

sylvestris, Quercus suber, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, Rubia peregrina, Smilax 

aspera, Hedera helix, Rosa canina, Vinca difformis, Ruscus aculeatus, Acanthus mollis, 

Lonicera periclymenum, Polypodium cambricum, entre outras. 
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Figura 4.6-3 – Carvalhais observados na área des estudo 

9330: Florestas de Quercus suber 

Comunidades florestais climácicas perenifólias, de copado cerrado, dominadas por sobreiro, 

com sinúsias lianóide, arbustiva latifoliada ou espinhosa, herbácea vivaz ombrófila e por vezes 

muscinal e epifítica bem desenvolvidas. 

Este habitat ocorre pontualmente na área, em estudo nos terrenos areníticos, freqentemente 

com uma proporção elevada de carvalho-cerquinho. As formações observadas tinham ainda 

Quercus rotundifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis, Erica arborea, Erica scoparia e 

algumas das espécies referidas na unidade anterior. 
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Figura 4.6-4 - Florestas de Quercus suber observadas na área em estudo 

Formações arbustivas: 

5330pt5: Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos, subtipo de 'Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos' 

Matagais densos de Quercus coccifera, com Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus,  

Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna, Asparagus aphylus, Arbutus 

unedo, Smilax aspera, Ozyris alba, etc. 

Habitat relativamente comum em Portugal continental, estes carrascais surgem ao longo do 

corredor apenas pontualmente e em manchas de dimensão relativamente pequena, 

geralmente em áreas rochosas e declivosas. Destaca-se uma formação de dimensão 

considerável junto a Torres Vedras, atravessada pela linha férrea parcialmente em túnel. 

Correspondem a etapas intermédias de degradação dos ecossistemas florestais (sobreirais e 

carvalhais). 
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Figura 4.6-5 – Matagais observados na área em estudo 

 

5330pt7: Matos baixos calcícolas,  subtipo de 'Matos termomediterrânicos pré-desérticos' 

Matos baixos que se desenvolvem em substratos calcários, na área de estudo dominados por 

Ulex densus. São geralmente comunidades de elevada diversidade florística, com presença de 

Anthyllis vulneraria subsp. maura, Salvia sclareoides, Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, 

Asparagus aphyllus, etc. 

Estas são formações de ocorrência muito localizada, nos arredores de Lisboa, outrora muito 

comuns na sua restrita área de distribuição mas actualmente a rarear, pela destruição do seu 

habitat sobretudo pela expansão urbana. Ocorre na área de estudo apenas numa mancha, em 

mosaico com prados e carrascais. 
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Figura 4.6-6 - Prados e carrascais observados na área em estudo 

 

4030pt3: Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais, subtipo de  

'Charnecas secas europeias' 

Matos baixos, de elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos – urzes, e tojos. 

Nas manchas deste Habitat observadas o elenco florístico dominante inclui Ulex jussiaei, Erica 

arborea, E. scoparia, Myrtus communis, Cistus crispus, C. salvifolius, Daphne gnidium, 

Asparagus aphyllus, etc. 

Este habitat é muito comum em Portugal continental e a área que ocupa tem tendência para 

aumentar, umas vez que as comunidades que o constituem  - da aliança Ericion umbellatae - 

são favorecidas pelo fogo.  
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Figura 4.6-7 – Matos baixos de urzes e tojos observados na área em estudo 

Prados: 

6210.  Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-

Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas) 

Arrelvados vivazes densos de substratos calcários, heliófilos, dominados por Brachypodium 

phoenicoides. São frequentemente habitat de orquídeas, casos em que constituem um habitat 

prioritário (se estiverem presentes mais de 4 espécies de orquídeas; ou se tiver mais de 20 

indivíduos de uma ou mais espécies de orquídeas; ou se tiver pelo menos um indivíduo de 

uma espécie rara ou ameaçada em território nacional - Dactylorhiza insularis, Orchis collina, 

Ophrys atrata e O. dyris. Para a preservação deste habitat é necessário impedir a progressão 

sucessional, feita tradicionalmente através do pastoreio extensivo por gado ovino. 

No corredor analisado, estas comunidades surgem com alguma frequência como estádios 

sucessionais fugazes, que se desenvolvem após abandono de terrenos agrícolas, antes da 

instalação plena de matos e matagais densos. A sua ocorrência de forma estável ao longo do 
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tempo depende, como referido anteriormente, do pastoreio extensivo por ovinos, que ocorre 

raramente ao longo do corredor. Deste modo, são escassas as áreas cartografadas com este 

habitat. Destaca-se uma mancha em que foram encontrados vários exemplares de Barlia 

robertiana (a orquídea de floração mais precoce) e de outras espécies, ainda não 

identificáveis, classificada como 6210*. 

 

Figura 4.6-8 – Exemplar de Barlia robertiana observado na área em estudo 

Formações rupícolas: 

8210. Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

Comunidades vasculares casmofíticas que se desenvolvem em afloramentos de rochas 

carbonatadas. Na área de estudo registou-se a presença de comunidades com Cheilanthes 

acrosticha, Ceterach officinarum e Sedum album, com presença de Sedum sediforme, 

Narcissus bulbocodium Micromeria graeca subsp. micrantha, Lobularia maritima e outras nas 

bolsas terrosas em redor. 
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Estas comunidades surgem ao longo do corredor nos afloramentos calcários dos cabeços 

declivosos que pontuam a paisagem agrícola do Oeste, em mosaico com carrascais que 

ocupam as vertentes terrosas. 

 

Figura 4.6-9 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica observadas na área em estudo 

 

Apresenta-se em seguida um quadro síntese das áreas cartografadas. 

Quadro 4.6-3– Síntese das áreas cartografadas. 

Habitats Área ocupada (ha) 

4030pt3 24 
4030pt3 + 6210 0,4 
5330pt5 42,8 
5330pt5 + 4030pt3 14 
5330pt5 + 5330pt7 + 6210 10 
5330pt5 + 6210 15 
5330pt5 + 9240 4 
6210* 1,4 
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Habitats Área ocupada (ha) 

8210 + 5330pt5 2,5 
9240 16 
9240 + 5330pt5 11 
9240 + 5330pt5 + 6210 4,9 
9330 12 

Área sem Habitats 3 363 

Área total ocupada por Habitats 158 

Área total 3 521 

 

4.6.4. FAUNA TERRESTRE 

O território atravessado por esta linha tem uma forte ocupação urbana e agrícola policultural, algumas 

explorações florestais e pequenas manchas de vegetação natural onde pontuam os matos e os 

carvalhais.  

4.6.4.1. Métodos  

Para a caracterização da fauna a afetar no âmbito do presente projeto considerou-se a informação 

bibliográfica disponível relativamente a cada um dos grupos (Equipa Atlas, 2005; Loureiro et al., 2008; 

Mathias, 1999; Rainho et al., 2013) e as disponibilidades em termos de biótopos na área de estudo, 

bem como os dados obtidos no âmbito de uma visita efetuada ao terreno a 19 e 20 de Janeiro de 2017. 

Durante esta visita a área de estudo foi percorrida de forma sistemática, tendo-se recolhido 

observações na generalidade dos biótopos ali presentes.  

Na Figura 4.6-10 assinalam-se os 21 locais onde se efectuaram observações mais prolongadas. Estes 

pontos foram escolhidos preferencialmente por permitirem a observação de diversos biótopos. Deste 

modo, estes não se distribuem de forma regular ao longo do traçado e, em zonas ocupadas por floresta 

de produção, predominantemente de eucalipto, seleccionaram-se poucos locais. Nestes locais de 

observação fez-se uma procura ativa de espécies e indícios de presença. 

A generalidade das espécies foi alocada aos biótopos em que poderão ocorrer o que permite 

caracterizar cada um deles quanto à sua importância em termos de biodiversidade (carta de biótopos 

em anexo). Os biótopos considerados foram os seguintes: linhas de água e pequenos açudes, 

vegetação ripícola, espaços agrícolas policulturais, carvalhais/sobreirais, mato, floresta de produção e 
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espaço urbano. Para cada um destes biótopos apresenta-se uma breve caracterização com base nas 

espécies e habitats que ocorrerão em cada um deles. 

 

Figura 4.6-10– Locais de observação prolongada utilizados nos reconhecimentos para a fauna e Áreas Protegidas situadas 

na envolvente ao corredor em estudo. 
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4.6.5. RESULTADOS 

4.6.5.1. Mamíferos 

As observações efetuadas no terreno e a informação recolhida permitiram elaborar a lista de espécies 

de ocorrência potencial que se apresenta no Quadro 4.6-4. Nesta tabela assinalam-se a negrito as 

espécies cuja presença foi confirmada durante a visita efetuada ao terreno. 

Quadro 4.6-4– Lista das espécies de mamíferos de ocorrência confirmada (a negrito) e potencial, respectivo estatuto de 
conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), regime legal de protecção e biótopos onde 

ocorrem. 
• Estatuto de conservação: NA – não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase ameaçada, VU – 

Vulnerável 

Nome científico Nome vulgar Biótopos Livro 
Vermelho 

Directiva 
Habitats 

Erinaceus 
europaeus Ouriço-cacheiro Vegetação ripícola, Agrícola, 

Carvalhal/sobreiral, Mato LC  

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-
brancos Carvalhal/Sobreiral, Mato, Agrícola LC  

Crocidura 
suaveolens 

Musaranho-de-dentes-
brancos-pequeno Carvalhal/Sobreiral, Mato, Agrícola NE  

Talpa occidentalis Toupeira Agrícola, Carvalhal/Sobreiral, Mato LC  

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-
grande 

Vegetação ripícola, Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola VU II, IV 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno 

Vegetação ripícola, Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola VU II, IV 

Myotis myotis Morcego-rato-grande Linhas de água/Açudes, Vegetação ripícola VU II, IV 

Pipistrellus 
pipistrellus Morcego-anão Vegetação ripícola, Agrícola, Mato, Urbano LC IV 

Pipistrellus 
pygmaeus Morcego-pigmeu Linhas de água/Açudes, Vegetação ripícola LC IV 

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-
pequeno Carvalhal/Sobreiral, Mato DD IV 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão Vegetação ripícola, Agrícola, 
Carvalhal/Sobreiral LC IV 

Miniopterus 
schereibersii Morcego-de-peluche Vegetação ripícola, Agrícola, 

Carvalhal/sobreiral VU II, IV 

Oryctolagus 
cuniculus Coelho-bravo Vegetação ripícola, Agrícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Mato NT  

Lepus granatensis Lebre Agrícola LC  
Microtus lusitanicus Rato-cego Agrícola LC  
Apodemus Rato-do-campo Carvalhal/Sobreiral, Mato LC  
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Nome científico Nome vulgar Biótopos Livro 
Vermelho 

Directiva 
Habitats 

sylvaticus 

Rattus rattus Rato-preto Agrícola, Floresta de produção, Mato, Urbano LC  

Rattus norvegicus Ratazana Vegetação ripícola, Agrícola, Urbano NA  

Mus domesticus Rato-caseiro Agrícola, Urbano LC  

Mus spretus Rato-das-hortas Agrícola, Mato LC  

Eliomys quercinus Leirão Carvalhal/Sobreiral, Floresta de produção, 
Mato DD  

Vulpes vulpes Raposa 
Vegetação ripícola, Agrícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Floresta de produção, 
Mato 

LC  

Mustela nivalis Doninha Vegetação ripícola, Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola LC  

Meles meles Texugo Carvalhal/Sobreiral, Floresta de produção, 
Mato LC  

Genetta genetta Geneta Carvalhal/Sobreiral, Floresta de produção, 
Mato, Agrícola LC  

Herpestes 
ichneumon Sacarrabos Vegetação ripícola, Carvalhal/Sobreiral, 

Floresta de produção, Mato, Agrícola LC  

Sus scrofa Javali Carvalhal/Sobreiral, Floresta de produção, 
Mato, Agrícola LC  

 

Quatro destas espécies estão inseridas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats (92/43/CEE) que 

corresponde ao anexo B-II e B-IV do DL 140/99 de 24 de Abril conforme revisto pelo DL 49/2005 de 24 

de Fevereiro, anexos B-II e B-IV, que transpõem a referida Diretiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 

(que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). Quatro outras estão inseridas apenas no 

anexo IV desta mesma Diretiva, correspondente ao anexo B -IV na legislação nacional. 

De entre estas o coelho-bravo está classificado como Quase Ameaçado e quatro espécies de 

morcegos, o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego-rato-grande o 

morcego-de-peluche, estão classificadas como Vulneráveis. O morcego-arborícola-pequeno e o leirão 

estão classificados como Insuficientemente Conhecidos (DD). 

Não se conhece nenhum abrigo de morcegos de importância nacional que se situe a menos de 5.000m 

da área de estudo, de acordo com informação disponibilizada no sítio do ICNF. Ainda de acordo com a 

informação disponibilizada no sítio do ICNF existem outros abrigos de menor importância na região 

mas também nenhum deles se situa a distância inferior a 5.000m do eixo do traçado.  
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No âmbito do atual processo de AIA o ICNF disponibilizou informação relativamente a 3 locais, com 

presença confirmada de quirópteros, situados na área de estudo, todos eles em área urbana. Dois 

estão localizados nas Caldas da Rainha e um é relativo a um abrigo em Torres Vedras (Figura 4.6-11).  

Os registos das Caldas da Rainha referem-se a Pipistrellus pipistrellus e P. pygmeus, enquanto o 

registo de Torres Vedras se refere a Eptesicus serotinus. 
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Figura 4.6-11– Abrigos de morcegos e presença confirmada, de acordo com informação disponibilizada pelo ICNF. 
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O biótopo agrícola será aquele onde ocorre um maior número de espécies de mamíferos (22), seguido 

do carvalhal/sobreiral e do mato (22), da vegetação ripícola (13) e do mato (19). No outro extremo 

situam-se as linhas de água (2) e as áreas urbanas (4).  

As quatro espécies de morcegos classificadas como Vulneráveis ocorrem em pelo menos 5 biótopos 

distintos: linhas de água, vegetação ripícola, carvalhal/sobreiral, mato e agrícola. O coelho, espécie 

classificada como Quase Ameaçada, ocorre noutro grupo de 4 biótopos: vegetação ripícola, 

carvalhal/sobreiral, mato e agrícola. 

4.6.5.2. Aves 

No Quadro 4.6-5 listam-se as espécies de ocorrência potencial na área de estudo tendo como base a 

informação recolhida no terreno durante a visita efetuada em Janeiro de 2017, a distribuição das 

espécies de acordo com o Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (Equipa Atlas, 2006), as 

disponibilidades de habitat existentes no terreno e as características ecológicas das espécies.  

No total atribuem-se 102 espécies de aves à área de estudo, sendo que 46 (45%) foram observadas no 

terreno durante a visita efetuada no Inverno.  

Quadro 4.6-5– Lista das espécies de aves de ocorrência confirmada durante a visita de Janeiro (a negrito) e potencial, 
respectivo estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), regime legal de 

protecção, estatuto fenológico na área de estudo e biótopos onde ocorrem. 
• Estatuto de conservação: NA – não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase ameaçada, VU – 

Vulnerável 
• Estatuto fenológico: R – Residente, E – Estival, I - Invernante 

Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno Linhas de água / 
Açudes LC  R 

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-
brancas 

Linhas de água / 
Açudes LC  R/I 

Bubulcus ibis Garça-boieira Vegetação ripícola, 
Agrícola LC  R 

Egretta garzetta Garça-branca 
Linhas de água / 

Açudes, vegetação 
ripícola 

LC I R 

Ardea cinerea Garça-cinzenta 
Linhas de água / 

Açudes, vegetação 
ripícola 

LC  R 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Ciconia ciconia Cegonha-branca Agrícola LC I R 

Anas platyrhynchos Pato-real 
Linhas de água / 

Açudes, vegetação 
ripícola, Agrícola 

LC  R 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento Agrícola, 
carvalhal/sobreiral NT I R 

Milvus migrans Milhafre-preto 
Linhas de água / 

Açudes, vegetação 
ripícola, Agrícola 

LC I E 

Accipiter nisus Gavião Agrícola, 
Carvalhal/sobreiral LC  R 

Accipiter gentilis Açor Agrícola, 
Carvalhal/sobreiral VU I R 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda 
Agrícola, 

Carvalhal/sobreiral, 
Floresta de produção 

LC  R 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada Agrícola, 
Carvalhal/sobreiral NT I E 

Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar Agrícola LC  R 
Alectoris rufa Perdiz-comum Agrícola LC  R 
Coturnix coturnix Codorniz Agrícola LC  E 

Gallinula chloropus Galinha-de-água 
Vegetação ripícola, 

Linhas de água / 
Açudes 

LC  R 

Fulica atra Galeirão 
Vegetação ripícola, 

Linhas de água / 
Açudes 

LC  I 

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-
coleira 

Linhas de água / 
Açudes (orla) LC  E 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada Agrícola LC  I 
Vanellus vanellus Abibe Agrícola LC  I 

Gallinago gallinago Narceja 
Vegetação ripícola, 

Linhas de água / 
Açudes 

LC  I 

Tringa ochropus Bique-bique Linhas de água / 
Açudes (orla) NT  I 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas Linhas de água / 
Açudes (orla) VU  I 

Larus ridibundus Guincho Linhas de água / 
Açudes, Agrícola LC  I 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura Agrícola LC  I 

Columba palumbus Pombo-torcaz 
Carvalhais / 

sobreirais, Agrícola, 
Floresta de 
produção 

LC  R 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Streptopelia decaocto Rola-turca Agrícola LC  R 

Streptopelia turtur Rola Vegetação ripícola, 
Agrícola LC  E 

Cuculus canorus Cuco 

Carvalhais / 
sobreirais, Agrícola, 

Floresta de 
produção 

LC  E 

Tyto alba Coruja-das-torres Agrícola, Urbano LC  R 

Bubo bubo Bufo-real Carvalhais / 
Sobreirais, Mato NT  R 

Athene noctua Mocho-galego Agrícola LC  R 

Strix aluco Coruja-do-mato 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha Mato VU  E 
Apus apus Andorinhão-preto Áreas urbanas LC  E 
Apus pallidus Andorinhão-pálido Áreas urbanas LC  E 

Alcedo atthis Guarda-rios Linhas de água / 
Açudes LC I R 

Merops apiaster Abelharuco Agrícola LC  E 
Upupa epops Poupa Agrícola LC  E 
Jynx torquilla Torcicolo Vegetação ripícola DD  E 

Picus viridis Peto-verde 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Dendrocopos minor Pica-pau-malhado-
pequeno Vegetação ripícola LC  R 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa Agrícola LC  R 
Lullula arborea Cotovia-pequena Agrícola, Mato LC I R 
Alauda arvensis Laverca Agrícola LC  I 

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras 
Linhas de água / 

Açudes, Vegetação 
ripícola 

LC  E 

Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas 
Linhas de água / 

Açudes, Vegetação 
ripícola 

LC  I 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés Agrícola, Urbano LC  E 
Hirundo daurica Andorinha-dáurica Agrícola LC  E 
Delichon urbica Andorinha-dos-beirais Urbano LC  E 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados Agrícola LC  I 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta Linhas de água / 
Açudes (orla) LC  R 

Motacilla alba Alvéola-branca Agrícola, Linhas de 
água / Açudes LC  R 

Troglodytes troglodytes Carriça 
Vegetação ripícola, 

Carvalhais / 
Sobreirais, Mato 

LC  R 

Prunella modularis Ferreirinha Mato LC  I 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 

Carvalhais / 
Sobreirais, Floresta 
de produção, Mato, 
Vegetação ripícola, 

Agrícola 

LC  R 

Luscinia megarhynchos Rouxinol Vegetação ripícola, 
Mato LC  E 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto Agrícola, Urbano LC  R 
Saxicola torquata Cartaxo-comum Agrícola, Mato LC  R 

Tudus merula Melro-preto 

Carvalhais / 
Sobreirais, Floresta 
de produção, Mato, 
Vegetação ripícola, 

Agrícola 

LC  R 

Turdus philomelos Tordo-músico Agrícola, Carvalhais 
/ Sobreirais, Mato LC  I 

Turdus iliacus Tordo-ruivo Agrícola, Carvalhais / 
Sobreirais, Mato LC  I 

Turdus viscivorus Tordeia 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Cettia cetti Rouxinol-bravo Vegetação ripícola LC  R 
Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos Agrícola LC  R 

Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grande-dos-
caniços Vegetação ripícola LC  E 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota Vegetação ripícola, 
Mato LC  E 

Sylvia undata Felosa-do-mato Mato LC I R 
Sylvia cantillans Toutinegra-carrasqueira Mato LC  E 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-
preta 

Mato, Carvalhais / 
Sobreirais, Floresta 

de produção, 
Agrícola 

LC  R 

Sylvia atricapilla Toutinegra 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

LC  R 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Agrícola 

Phylloscopus collybita Felosa-comum 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  I 

Phylloscopus ibericus Felosa Ibérica 
Carvalhais / 
Sobreirais, 

Vegetação ripícola 
LC  E 

Regulus ignicapillus Estrelinha-real Carvalhais / 
Sobreirais LC  R 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo 
Vegetação ripícola, 

Carvalhais / 
Sobreirais 

LC  R 

Parus cristatus Chapim-de-poupa 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Parus caeruleus Chapim-azul 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  R 

Parus major Chapim-real 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  R 

Sitta europaea Trepadeira-azul 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Certhia brachydactyla Trepadeira-comum 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Oriolus oriolus Papa-figos 
Carvalhais / 
Sobreirais, 

Vegetação ripícola 
LC  E 

Lanius meridionalis Picanço-real Agrícola, Mato LC  R 

Lanius senator Picanço-barreteiro Mato, Carvalhais / 
Sobreirais, Agrícola NT  E 

Garrulus glandarius Gaio 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção 

LC  R 

Cyanopica cyanus Pega-azul Carvalhais / 
Sobreirais, Agrícola LC  R 

Pica pica Pega Agrícola LC  R 

Corvus corone Gralha-preta Floresta de 
produção, Agrícola LC  R 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado Agrícola, Urbano LC  I 
Sturnus unicolor Estorninho-preto Agrícola, Urbano LC  R 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Directiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Passer domesticus Pardal-comum Urbano LC  R 
Estrilda astrild Bico-de-lacre Vegetação ripícola NA  R 

Fringilla coelebs Tentilhão 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  R 

Serinus serinus Chamariz 
Mato, Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  R 

Carduelis chloris Verdilhão 
Carvalhais / 

Sobreirais, Floresta 
de produção, 

Agrícola 
LC  R 

Carduelis carduelis Pintassilgo Mato, Agrícola LC  R 

Carduelis spinus Lugre 

Carvalhais / 
Sobreirais, Floresta 

de produção, 
Agrícola 

LC  I 

Carduelis cannabina Pintarrôxo Mato, Agrícola LC  R 

Coccothraustes 
coccothraustes Bico-grossudo 

Carvalhais / 
Sobreirais, 

Vegetação ripícola 
LC  R 

Emberiza cirlus Escrevedeira 
Carvalhais / 
Sobreirais, 

Vegetação ripícola, 
Mato, Agrícola 

LC  R 

Miliaria calandra Trigueirão Agrícola LC  R 
 

De entre as espécies atribuídas à área de estudo 60% serão residentes, 23% serão estivais, 17% 

serão sobretudo invernantes. 

Nove destas espécies estão inseridas no anexo I da Diretiva Aves (79/409/CEE) que corresponde ao 

anexo A-I do DL 140/99 de 24 de Abril conforme revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, anexos B-

II e B-IV, que transpõem a referida Diretiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que procede à 

transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). 

No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal verifica-se que ocorrem na área de 

estudo três espécies classificadas como Vulneráveis e cinco como Quase Ameaçadas.  
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O biótopo Agrícola, com 55 espécies, suportará uma comunidade de aves mais diversa do que os 

restantes, seguido dos Carvalhais/Sobreirais, do Vegetação ripícola e dos Matos com 38, 29 e 24 

espécies, respetivamente. As áreas urbanas situam-se no extremo oposto, suportando apenas 9 

espécies. 

As espécies classificadas como Vulneráveis ocorrem em três biótopos distintos; Linhas de 

água/Açudes, Carvalhais/Sobreirais e Agrícola.  

Em síntese, a comunidade de aves que povoa a área de afetação será razoavelmente diversificada e 

constituída sobretudo por espécies bem distribuídas pelo território nacional, sendo reduzido o número 

de espécies com estatuto de ameaça que ocorrem na área de estudo. 

Finalmente, e de acordo com a informação disponível no Atlas das Aves Nidificantes de Portugal 

(Equipa Atlas, 2006), a riqueza específica no período de reprodução distribui-se de acordo com a 

imagem que se apresenta na Figura 4.6-12, sendo evidente que é na zona mais a Norte que se regista 

uma maior riqueza.  
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Figura 4.6-12– Riqueza específica no período de reprodução nas quadrículas de 10 x 10km do Atlas das Aves Nidificantes de Portugal 

(Equipa Atlas, 2006) atravessadas pela envolvente de 200m ao traçado em apreciação. 
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4.6.5.3. Répteis e Anfíbios 

Para a elaboração da lista de espécies de ocorrência potencial na área de estudo recorreu-se ao Atlas 

dos Répteis e Anfíbios (Loureiro, et al. 2008). 

Assim, atribuem-se à área de estudo 9 espécies de anfíbios e 13 de répteis. Nenhuma das espécies 

possui estatuto de ameaça em Portugal (Quadro 4.6-6).  

Quadro 4.6-6– Lista das espécies de anfíbios e répteis de ocorrência potencial. Estatuto de conservação em Portugal, de 
acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), estatuto legal de protecção e biótopos onde ocorrem. 

• Estatuto de conservação: NA – não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase ameaçada, VU – 
Vulnerável,  

ANFÍBIOS Biótopos Livro 
Vermelho 

Diretiva 
Habitats 

Pleurodeles waltl Salamandra-de-costas-
salientes Charcos em zonas agrícolas LC  

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-
amarelas Charcos em zonas agrícolas LC  

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja 
Vegetação ripícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola 

LC  

Triturus marmoratus Tritão-marmorado 
Vegetação ripícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola 

LC IV 

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico 
Vegetação ripícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola 

LC IV 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo 
Vegetação ripícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato, Agrícola 

NT II, IV 

Bufo bufo Sapo-comum 
Vegetação ripícola, 

Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato, Agrícola 

LC  

Hyla meridionalis Rela-meridional Vegetação ripícola, 
Carvalhal/Sobreiral LC IV 

Rana perezi Rã-verde Linhas de água e açudes, 
Vegetação ripícola LC  

RÉPTEIS  

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico Linhas de água e açudes, 
Vegetação ripícola LC II, IV 

Tarentola mauritanica Osga Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Urbano LC  

Blanus cinereus Cobra-cega Carvalhal/Sobreiral, Mato, 
Agrícola LC  

Lacerta lepida Lagarto Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato LC  

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água Linhas de água e açudes, 
Vegetação ripícola LC II, IV 

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica Carvalhal/Sobreiral, Floresta LC IV 
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ANFÍBIOS Biótopos Livro 
Vermelho 

Diretiva 
Habitats 

de produção, Mato 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato LC  

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-tridátla Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato LC  

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato, Agrícola LC IV 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato, Agrícola LC  

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira Carvalhal/Sobreiral, Floresta 
de produção, Mato, Agrícola LC  

Natrix maura Cobra-de-água-viperina Plano de água, Vegetação 
ripícola LC  

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar Plano de água, Vegetação 
ripícola LC  

 

Três espécies de anfíbios e duas de répteis estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats 

(92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do DL 140/99 de 24 de Abril conforme revisto pelo DL 

49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõe a referida Diretiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que 

procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). Uma espécie de anfíbio e duas de répteis estão 

inseridas simultaneamente nos anexos II e IV desta mesma Diretiva, correspondente ao anexo B-II na 

legislação nacional. 

As zonas agrícolas e a vegetação ripícola são os biótopos onde ocorrerá o maior número de espécies 

de anfíbios (7), seguidos do carvalhal/sobreiral e do mato. No extremo oposto estão as áreas urbanas, 

onde não deverá ocorrer nenhuma espécie.  

Relativamente ao grupo dos répteis serão os carvalhais/sobreirais e os matos a suportarem uma maior 

riqueza específica (9 espécies), logo seguidos da floresta de produção (7). No extremo oposto estão as 

áreas urbanas com 1 espécie. 

 

4.6.6. CARACTERIZAÇÃO DOS BIÓTOPOS 

4.6.6.1. Linhas de água e pequenos açudes 

Descrição: Este biótopo inclui as linhas de água da área de estudo, na sua maioria de pequena 

dimensão, e alguns pequenos açudes ou reservatórios de água. 
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Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 

Espécies características: Apenas duas espécies de mamíferos terrestres deverão ocorrer neste biótopo 

de forma regular, o morcego-rato-grande e o morcego-pigmeu, que aqui se poderão alimentar. Esta 

última apresenta estatuto de ameaça em Portugal, estando classificada como Vulnerável. O morcego-

rato-grande está inserido nos anexo II e IV da Diretiva Habitats e o morcego-pigmeu está listado 

apenas no anexos IV desta mesma Diretiva. 

No que respeita às aves é de referir o conjunto das aves aquáticas que dependem deste biótopo para 

se alimentarem, nomeadamente os mergulhões, as garças, os corvos-marinhos, os patos, o guarda-

rios, as andorinhas e as alvéolas. De entre estas espécies são de realçar o maçarico-das-rochas e o 

bique-bique, classificados como Vulnerável e Quase Ameaçado, respetivamente. 

Nos anfíbios há a referir a rã-verde e as duas salamandras e nos répteis são de referir o cágado e o 

lagarto-de-água, os dois inseridos nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. 

4.6.6.2. Vegetação ripícola 

Descrição: Este biótopo inclui a vegetação marginal de linhas de água, designadamente as galerias 

ripícolas, aqui dominadas pela presença da cana embora incluindo o freixo e a borrazeira-negra. O 

estado de conservação das galerias ripícolas da área de estudo é considerado como mau.  

Habitats naturais: Dado o mau estado de conservação destas galerias não se considerou a existência 

de habitats naturais.  

Espécies características: As espécies de flora características deste biótopo incluem o freixo e a 

borrazeira-negra, no estrato arbóreo.  

Diversas espécies de mamíferos utilizam a vegetação ripícola durante parte das suas vidas, seja como 

abrigo e/ou local de alimentação. Nomeadamente o ouriço-cacheiro, a generalidade das espécies de 

morcegos, o coelho, a rata-de-água, e os pequenos e médios carnívoros. De entre este conjunto 

diversificado são de realçar quatro espécies de morcegos classificadas como Vulneráveis – o morcego-

de-ferradura-pequeno, o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-rato-grande e o morcego-de-

peluche. Estas quatro espécies estão ainda inseridas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. 
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A comunidade de aves que utiliza a vegetação ripícola é bastante diversificada e inclui pelo menos 29 

espécies. Na generalidade trata-se de espécies bem distribuídas no território nacional e sem estatuto 

de ameaça. Apenas duas delas estão inseridas no anexo I da Diretiva Aves. 

Neste biótopo ocorrerão pelo menos 7 espécies de anfíbios e 4 de répteis, tratando-se por isso mesmo 

de um dos biótopos que apresentam maior diversidade de anfíbios. Nenhuma das espécies de anfíbios 

apresenta estatuto de ameaça em Portugal embora uma delas esteja classificada como Quase 

Ameaçada, três estejam inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats e 3 outras nos anexos II e IV da 

mesma Diretiva.  

 

Figura 4.6-13– Exemplo de uma galeria ripícola. 

4.6.6.3. Agrícola 

Descrição: Neste biótopo considerou-se a generalidade das zonas agrícolas da área de estudo. Na 

maior parte do território atravessado pela linha a paisagem agrícola é muito compartimentada, incluindo 

pomares, vinha, olival, culturas de sequeiro e regadio e pastagens. A dimensão da propriedade é 
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normalmente reduzida, embora no caso da vinha e dos pomares ela possa assumir maiores 

dimensões. 

Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 

Espécies características: Estima-se que 22 espécies de mamíferos possam utilizar este biótopo. De 

entre estes, três espécies de morcegos estão classificadas como Vulneráveis em Portugal e estão 

listadas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. Duas outras espécies de morcegos estão listadas 

apenas no anexo IV da mesma Diretiva.   

No que respeita às aves atribuem-se a este biótopo 55 espécies, ou seja, este é o biótopo com maior 

riqueza específica no que se refere às aves, dada a diversidade de culturas abrangidas. São de referir 

três espécies de aves de rapina, uma delas, o açor, com estatuto de Vulnerável em Portugal e duas 

outras classificadas como Quase Ameaçadas. No total contabilizam-se 6 espécies inseridas no anexo I 

da Diretiva Aves. 

A este biótopo atribuem-se sete espécies de anfíbios e quatro de répteis, nenhuma delas com estatuto 

de ameaça em Portugal, embora uma esteja classificada como Quase Ameaçada. Três espécies estão 

inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats e uma está listada nos anexos II e IV da mesma Diretiva. 
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Figura 4.6-14– Exemplo de uma zona agrícola. 
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4.6.6.4. Carvalhal/Sobreiral 

Descrição: Este biótopo inclui a generalidade das formações dominadas por carvalhos e sobreiros. Na 

área de estudo surge em pequenas machas no meio do espaço agrícola ou em zonas de maior declive. 

Habitats naturais: A maior parte deste biótopo pode ser integrado nos habitats naturais 9240: 

Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis e 9330: Florestas de Quercus suber. 

Espécies características: As plantas dominantes neste biótopo incluem os carvalhos e sobreiros bem 

como diversas espécies do substrato arbustivo e lianóide, nomeadamente Olea europaea subsp. 

sylvestris, Quercus suber, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, Rubia peregrina, Smilax aspera, 

Hedera helix, Rosa canina, Vinca difformis, Ruscus aculeatus, Acanthus mollis, Lonicera periclymenum, 

Polypodium cambricum, nos carvalhais e Quercus rotundifolia, Arbutus unedo, Myrtus communis, Erica 

arborea, Erica scoparia nos sobreirais. 

Para este biótopo considerou-se a ocorrência de 18 espécies de mamíferos sendo que três deles estão 

classificados como Vulneráveis em Portugal (os morcegos-de-ferradura grande e pequeno e o 

morcego-de-peluche). Duas das espécies de morcegos que ocorrerão neste biótopo estão inseridas no 

anexo IV da Directiva Habitats enquanto três outras estão nos anexos II e IV desta mesma Diretiva. 

Este é um dos biótopos com a maior diversidade de aves na área de estudo, sendo-lhe atribuídas 37 

espécies. Uma delas está classificada como Vulnerável em Portugal – o açor – e três estão 

classificadas como Quase Ameaçadas. 

É também aqui que ocorrerá o segundo maior número de espécies de anfíbios (6) e o maior número de 

espécies de répteis (9), juntamente com os matos. Nenhuma destas espécies possui estatuto de 

ameaça em Portugal, embora uma delas esteja classificada como Quase Ameaçada. No entanto, três 

dos anfíbios e dois répteis estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats enquanto um anfíbio está 

nos anexos II e IV desta mesma Diretiva. 
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Figura 4.6-15– Exemplo de carvalhal. 

 

4.6.6.5. Mato 

Descrição: Este biótopo inclui a generalidade das formações arbustivas. 

Habitats naturais: Neste biótopo incluem-se os seguintes habitats naturais – 5330pt5: Carrascais, 

espargueirais e matagais afins basófilos, subtipo de 'Matos termomediterrânicos pré-desérticos’, 

5330pt7: Matos baixos calcícolas, subtipo de 'Matos termomediterrânicos pré-desérticos' e 4030pt3: 

Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais, subtipo de  'Charnecas secas 

europeias'  

Espécies características: Incluem comunidades de matos densos de Quercus coccifera, com Olea 

europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus,  Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Crataegus 

monogyna, Asparagus aphylus, Arbutus unedo, Smilax aspera, Ozyris alba, comunidades de matos 

baixos com a presença de Anthyllis vulneraria subsp. maura, Salvia sclareoides, Rosmarinus officinalis, 
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Daphne gnidium, Asparagus aphyllus, e outras comunidades de matos baixos comunidades que 

incluem Ulex jussiaei, Erica arborea, E. scoparia, Myrtus communis, Cistus crispus, C. salvifolius, 

Daphne gnidium, Asparagus aphyllus,  

No que respeita aos mamíferos atribuíram-se 18 espécies a este biótopo sendo de realçar os 

morcegos-de-ferradura pequeno e grande, classificados como Vulneráveis em Portugal e inserido nos 

anexos II e IV da Diretiva Habitats. Duas outras espécies de morcegos estão inseridas no anexo IV da 

referida Diretiva. Dadas as características do coberto vegetal estas zonas são particularmente 

importantes como abrigo da generalidade dos pequenos e médios carnívoros e de animais de maior 

porte como o javali. 

A comunidade de aves suportada por este biótopo não é muito diversificada embora inclua espécies 

que lhe são exclusivas como o noitibó-de-nuca-vermelha, a ferreirinha, a carriça-do-mato e a 

toutinegra-carrasqueira. De realçar a ocorrência de uma espécie classificada como Vulnerável –o 

noitibó-de-nuca-vermelha – e de uma espécie classificada como Quase Ameaçada (bufo-real).  

Este biótopo suportará ainda uma comunidade razoavelmente diversificada de anfíbios, tendo-se-lhe 

atribuído 5 espécies. Para os répteis o biótopo mato, juntamente com os carvalhais/sobreirais, é aquele 

que alberga o maior número de espécies na área de estudo. Nestes dois grupos são de realçar os dois 

anfíbios e dois répteis que estão inseridos no anexo IV da Diretiva Habitats, bem como um anfíbio 

inserido nos anexos II e IV da mesma Diretiva. 
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Figura 4.6-16– Exemplo de matagal. 

 

4.6.6.6. Floresta de produção 

Descrição: Este biótopo inclui os povoamentos florestais dedicados à produção sendo dominados pelo 

eucalipto nesta região. 

Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 

Espécies características: As espécies de mamíferos que ocorrem neste biótopo frequentam também 

um conjunto alargado de outros biótopos, não havendo por isso mesmo espécies exclusivas deste 

biótopo. No conjunto foram atribuídas à floresta de produção apenas 8 espécies de mamíferos, 

nenhuma delas com estatuto de ameaça em Portugal. Neste grupo de espécies apenas uma está 

inserida no anexo IV desta Diretiva Habitats. 
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A comunidade de aves que frequenta as florestas de produção incluirá 23 espécies que frequentam 

este biótopo em conjunto com outros. Nenhuma destas espécies apresenta estatuto de ameaça em 

Portugal e apenas uma está inserida no anexo I da Diretiva Aves.  

Neste biótopo ocorrerão 2 espécies de anfíbios e 7 de répteis, não tendo nenhuma estatuto de ameaça 

em Portugal. Um dos anfíbios está inserido nos anexos II e IV da Diretiva Habitats e dois répteis estão 

inseridos no anexo IV da Diretiva. 

4.6.6.7. Urbano 

Descrição: O corredor da linha interseta áreas urbanas de dimesão variável. 

Habitats naturais: Neste biótopo não ocorrem habitats naturais. 

Espécies características: A este biótopo atribuíram-se 4 espécies de mamíferos todas elas bem 

adaptadas aos ambientes urbanos e nenhum delas classificada com estatuto de ameaça em Portugal. 

Neste grupo incluem-se uma espécie de morcego que utilizam os espaços urbanos para se 

alimentarem e/ou reproduzirem e que está inserida no anexo IV da Diretiva Habitats. 

Para o espaço urbano consideram-se apenas 9 espécies de aves, sendo que 4 delas ocorrem 

essencialmente neste biótopo. De facto, os andorinhões, as andorinhas-dos-beirais e o pardal-comum 

são espécies predominantemente urbanas. Nenhuma das espécies atribuídas ao espaço urbano 

apresenta estatuto de ameaça em Portugal. 

Finalmente, para o espaço urbano considerou-se apenas a ocorrência de um réptil, a osga, sem 

estatuto de ameaça em Portugal. 

4.6.6.8. Riqueza específica nos diferentes Biótopos - Síntese 

Na figura que se segue apresenta-se a riqueza específica total em cada um dos biótopos. 
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Riqueza específica
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Répteis Anfíbios Aves Mamíferos
 

Figura 4.6-17– Riqueza específica total por biótopo. 

4.7. PAISAGEM 

4.7.1. METODOLOGIA 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a paisagem onde se irá implantar o Projeto de Modernização 

da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha. Os principais aspetos analisados 

prendem-se com fatores de ordem funcional, estrutural e visual. O fator paisagem é analisado em duas 

vertentes complementares: 

• Componentes da paisagem/ estruturas do território: estruturas morfológicas, estruturas 

antrópicas e ocupação do território; 

• Unidades de paisagem: compreende a análise visual das unidades de paisagem, 

nomeadamente no que se refere à qualidade e capacidade de absorção visual, bem como a 

sensibilidade paisagística das mesmas. 

Procurou-se que a análise da paisagem não constituísse um simples somatório das diferentes 

componentes da mesma, mas tivesse como base uma perspetiva integrada dos diferentes fatores. 
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A descrição que se segue foi realizada com base nas cartas militares à escala 1:25 000 (Folhas 326, 

338, 350, 362, 374, 375, 388, 389, 402, 403 e 416), na fotografia aérea da zona, em trabalho de campo 

(janeiro e fevereiro 2017) e na consulta de bibliografia vária, bem como na cartografia temática 

apresentada no Anexo V, nomeadamente na carta de síntese fisiográfica, carta de declives, carta de 

exposições e carta de uso do solo. No Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0003, encontra-se o levantamento 

fotográfico realizado em todo oo traçado.  

A área em estudo foi definida de acordo com um critério uniforme de equidistância, utilizando-se para o 

efeito um corredor de estudo de 3km para cada um dos lados do eixo do traçado. 

A cartografia temática foi elaborada com recurso a meios informáticos, tendo-se criado o modelo digital 

de terreno (MDT), com um pixel de 10 x 10m (100m2). 

 

4.7.2. ESTRUTURAS DO TERRITÓRIO 

Estruturas Morfológicas 

A área de implantação do Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, da Linha do Oeste, insere-

se maioritariamente nas bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste (exceção para os 2km iniciais onde 

se desenvolve na sub-bacia da ribeira das Jardas, incluída na bacia do Tejo). 

A bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste engloba todas as pequenas bacias da fachada atlântica 

entre, aproximadamente, a Nazaré, a norte, e a foz do rio Tejo, a sul. O alinhamento montanhoso das 

serras de Candeeiros e de Montejunto, prolongada para sul pelas elevações da Malveira, da 

Carregueira e pelo extremo nascente da serra de Sintra, faz a separação das águas com a bacia do rio 

Tejo. 

A rede hidrográfica é relativamente densa e de traçado irregular, embora seja dominante a orientação 

preferencial genérica dos eixos principais de sudoeste para noroeste. De um modo geral, os principais 

cursos de água revelam, nos troços terminais, uma sobre-escavação do seu vale, posteriormente 

preenchida por aluviões, que lhes conferem o aspeto de corredores aplanados, muitas vezes sinuosos 
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e densamente aproveitados agricolamente. 

 

Como principais cursos de água na área em estudo, destacam-se, de sul para norte, a ribeira da Jarda 

(intersetada ao km22+710), a ribeira dos Ferreiros (km24+250), ribeira do Vale (km26+000), ribeira do 

Mourão (km29+250), ribeira dos Cheleiros/ ribeira do Casal Novo (intersetada ao km36+612), rio 

Sizandro (intersetado aos kms 49+500, 50+500, 50+870, 51+616, 55+510, 56+790, 58+070, 59+960, 

61+160, 62+219 e 64+670), ribeira dos Amiais (km67+650), rio Alcabrichel (intersetado ao km70+860), 

rio da Corga (intersetado ao km 78+800), rio Real (intersetado ao km87+550), rio Bogota (intersetado 

ao km87+680) e rio Arnóia (intersetado ao km99+910). 

O trajeto dos principais cursos de água varia entre o bastante sinuoso e encaixado, adaptado ao 

ondulado do terreno e de caudal fraco, encaixado em vales estreitos e assimétricos, como é o caso do 

vale da ribeira dos Cheleiros/ ribeira do Casal Novo (km31+500 a 38+000) e os vales mais largos e 

aplanados dos rios Real e Arnóia, junto a Óbidos. 

  

Figura 4.7-1 – Travessia do rio Sizandro pela Linha 
do Oeste a norte de Runa – aprox. km60+000 

Figura 4.7-2 – Travessia do rio Arnóia pela Linha do Oeste 
aprox. ao km99+800 (vista a partir do castelo de Óbidos) 

 

Através da elaboração do MDT e da consequente realização da Figura 1 do Anexo V – Síntese 

Fisiográfica, verifica-se que as cotas na zona em estudo variam entre os valores inferiores a 50m e os 

superiores a 350m (426m no vértice geodésico da Serra do Funchal, cerca de 1km a nascente do km 

35, corresponde ao ponto mais elevado). 
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As classes hipsométricas de cotas mais baixas (<50m) estão associadas ao vale do rio Sizandro, na 

envolvente de Torres Vedras, aos vales dos rios da Corga, Real e Bogota, na envolvente do Bombarral, 

e às várzeas dos rios Arnóia e Real, a norte do Bombarral, nos concelhos de Óbidos e Caldas da 

Rainha. 

As zonas de cotas mais elevadas, correspondentes às classe hipsométricas entre os 300-350m e 

>350m, localizam-se na serra da Carregueira (Sintra), e nas serras e cones vulcânicos do concelho de 

Mafra. 

Através da análise da Figura 1 do Anexo V – Síntese Fisiográfica, verifica-se que na área em estudo, 

correspondente ao corredor de 3km para cada lado da Linha do Oeste, se registam duas situações 

distintas. Na primeira metade do traçado (desde o seu inicio até Torres Vedras, sensivelmente) 

dominam as classes hipsométricas de cotas mais elevadas, principalmente entre os 150-200m e 200-

250m, tendo as classes de cotas mais baixas pouca representatividade. Esta situação inverte-se na 

segunda metade do traçado (de Torres Vedras para norte) onde domina a classe entre os 50-100m, 

sendo inexistentes as classes de cota >250m, e tendo uma expressão muito pontual as classes entre 

os 150 e os 250m. 

Para melhor caracterizar a morfologia e tipos de relevo existentes, procedeu-se à determinação de 

declives na área em estudo tendo-se definido as classes apresentadas na Figura 3 do Anexo V - 

Declives, nomeadamente 0-5%, 5-15%, 15-25% e >25%. 

A análise desta figura confirma a divisão referida anteriormente, ou seja, a primeira metade do traçado 

apresenta relevo mais movimentado, com domínio dos declives entre os 5-15%, surgindo algumas 

manchas de reduzida dimensão com declives entre os 15-25%, localizadas nas zonas de relevo mais 

acidentado da serra da Carregueira, das serras/cones vulcânicos de Mafra e nas serras/cones 

vulcânicos de Torres Vedras. Apenas pontualmente surgem áreas com declives >25%. 

Na segunda metade do traçado (de Torres Vedras até ao final) o relevo apresenta-se plano a ondulado 

com domínio dos declives <5%. Só muito pontualmente surgem áreas com declives a ultrapassar os 

15%. 
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Figura 4.7-3 – Relevo mais acidentado (serras e cones 
vulcânicos de Mafra) 

Figura 4.7-4 – Domínio do relevo plano a ondulado 
(concelho de Óbidos) 

Quanto à percentagem de incidência das várias classes de declives analisadas, nota-se uma 

predominância das classes com declives inferiores a 5% e entre 5% a 15%, ambas com valores na 

ordem dos 35% da área estudada. Apenas 9% do total do corredor em estudo apresenta um relevo 

acidentado com declives >25%. Estes valores tornam bem evidente, o relevo suave a moderado da 

maior parte da área em estudo. 

Relativamente às exposições, verifica-se que no corredor em estudo dominam as áreas de relevo 

plano, de acordo com a percentagem constante no quadro seguinte (14,8%), pois através da análise de 

Figura 2 do Anexo V – Orientação das Encostas, esta conclusão não é facilmente percetível. O mesmo 

sucede com as restantes exposições uma vez que o domínio, ou a inferioridade, de umas sobre as 

outras, não é claro. Esta situação pode confirmar-se com os valores apresentados no quadro seguinte, 

cujas percentagens variam entre 9,9% (norte) e os 11,1% (nordeste). 

Quadro 4.7-1– Exposições 

EXPOSIÇÕES ÁREA (ha) PERCENTAGEM (%) 
Plano 7.709 14,8 
Norte 5.136 9,9 

Nordeste 5.770 11,1 
Este 5.551 10,7 

Sudeste 5.646 10,9 
Sul 5.214 10,0 
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Sudoeste 5.842 11,2 
Oeste 5.564 10,7 

Noroeste 5.567 10,7 
 

 
Uso do Solo 

No corredor em estudo regista-se o predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza a região Oeste, seguido das zonas florestais, também com bastante 

representatividade. 

A tipologia de culturas temporárias corresponde ao uso agrícola com o peso mais expressivo na 

primeira metade do traçado em estudo, com destaque para a várzea de Alfouvar (Sintra). 

As principais culturas temporárias presentes nesta área, assim como ao longo de toda a faixa em 

estudo, são as culturas arvenses. Destacam-se igualmente as culturas horto-industriais, com realce 

para a batata, o pimento, a cebola, o tomate, entre outras, ou o cultivo de hortícolas para consumo em 

fresco. 

De referir ainda, pela importância que apresentam, as extensas áreas de culturas permanentes na 

primeira metade do traçado, a sul de Torres Vedras, principalmente nas freguesias de Dois Portos e 

Runa, correspondendo, maioritariamente, à cultura da vinha. 

Mantendo a análise centrada sobre as culturas permanentes, através da análise do Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.005 – Uso do Solo, pode constatar-se que para norte de Torres Vedras, sobretudo a 

partir do km79+000, a tipologia da ocupação do solo altera-se passando esta classe a constituir a 

principal forma de ocupação do uso do solo. 

Efetivamente, na área em causa, correspondente aproximadamente ao território dos concelhos de 

Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, regista-se um domínio significativo do uso agrícola do solo, 

mais concretamente das culturas permanentes, que no corredor em estudo correspondem 

maioritariamente a pomares de peras e maçãs e ainda vinha. 

A ação colonizadora dos monges cistercienses, ao criarem uma região agrícola rica em práticas 

inovadoras, fez com que a agricultura se desenvolvesse de forma a constituir a base da economia 
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desta zona. Atualmente, o sector primário continua a ser uma atividade de relevo, com especial 

incidência sobre a produção animal e fruticultura. 

No que se refere ao uso florestal as principais espécies presentes nas manchas envolventes à linha do 

Oeste são o eucalipto e pinheiro bravo. Apenas muito pontualmente surgem manchas de outras 

espécies. 

As áreas florestais encontram-se localizadas, sobretudo, entre os km62 e 81, aproximadamente, 

destacando-se a mancha de maior dimensão, entre os km71+500 a 76+500, por constituir uma mancha 

contínua de uso florestal, maioritariamente de eucalipto. 

  

Figura 4.7-5 – Matos e incultos nas encostas de 
relevo mais acidentado e áreas agrícolas nos vales 
(Mafra) 

Figura 4.7-6 – Várzea agrícola do rio Arnoia (Óbidos) com 
domínio dos pomares e da vinha 

 

Esta é uma região muito povoada e em que os núcleos urbanos concentrados representam 

praticamente a sede de concelho (caso de Torres Vedras, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha) e 

todo o restante povoamento se dispersa por pequenos fragmentos. Corresponde a um modelo de 

ocupação do território tradicional e característico da região. 

Além dos centros urbanos referidos anteriormente, destaque ainda para Mira Sintra, Meleças, Malveira 

e Pero Pinheiro, sendo que as restantes povoações presentes no corredor em estudo correspondem a 

áreas de menor densidade populacional, com expressão mais rural. Referem-se, entre outras, as 

povoações de Casal da Mata, Sabugo, Pedra Furada e Mastrontas, no concelho de Sintra; Ribeira dos 
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Tostões, Mafra-Gare e Moinhos, no concelho de Mafra; Casais dos Carriços, Casais de S. Martinho, 

Guia, Sapataria, Moita, Casal Novo, Pero Negro, Malgas e Gosundeira, no concelho de Sobral de 

Monte Agraço; Feliteira, Dois Portos, Runa, Casais de Larana, Outeiro e Vale Francos, no concelho de 

Torres Vedras; Casais do Camarão, Moita Boa, Paúl e S. Mamede, no concelho do Bombarral; e A-da-

Gorda e Pinhal, no concelho de Óbidos.  

Destaque ainda para a presença de várias áreas industriais distribuídas na periferia dos principais 

centros urbanos, caso daquelas localizadas na envolvente da Malveira, Torres Vedras, Bombarral e 

Caldas da Rainha, ou dispersas pelo território com localizações motivadas pela proximidade a 

importantes eixos rodoviários (caso da A8) e/ou por fatores de ordem natural (caso da existência de 

locais de exploração de inertes). 

Estruturas Antrópicas 

As estruturas antrópicas compõem-se de elementos que resultam da ação do homem sobre o meio e 

influenciam, de uma forma positiva ou negativa, a estrutura da paisagem. 

Relacionam-se aqui elementos do passado e da atualidade, materializando-se em elementos edificados 

(caso das infraestruturas viárias, entre outras), elementos patrimoniais, aglomerados populacionais 

tradicionais (centros históricos e/ou quintas) e elementos agrícolas (culturas com características 

específicas). 

Relativamente a estes últimos, refere-se que a agricultura constituiu desde muito cedo uma atividade 

fulcral na sobrevivência e no desenvolvimento da região Oeste. Já assim seria antes da chegada dos 

Monges de Cister mas aprofundou-se e ganhou relevância em termos económicos com eles. 

No âmbito dos produtos agrícolas merecem destaque as típicas frutas do Oeste – “Pera Rocha do 

Oeste” e a “Maçã de Alcobaça” atualmente classificadas como produtos tradicionais de qualidade (IGP 

e DOP), bem como a cultura da vinha que na zona em estudo dispõe de duas zonas com vinhos DOP - 

Torres Vedras e Óbidos. 

Pelo simbolismo e importância socioeconómica que representam para esta região, bem como pela 

expressão que assumem na paisagem, sobretudo nas freguesias sul de Torres Vedras (Runa e Dois 

Portos) e nos concelhos do Bombarral e Óbidos, estas culturas (pomares e vinha) desempenham um 
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importante papel na estruturação da ocupação do território, sendo elementos de grande valorização da 

paisagem, conforme considerado no Quadro 4.7-3, apresentado no Capítulo 4.7.6 – Qualidade Visual. 

A paisagem do corredor em estudo é também marcada pela presença de inúmeros elementos 

patrimoniais, uns mais monumentais do que outros, uns mais visíveis do que outros, dadas as suas 

características específicas e adaptação às condicionantes físicas locais. 

No que se refere aos elementos patrimoniais mais representativos da identidade e cultura da paisagem, 

os mesmos constituem-se como elementos de valorização visual da mesma, podendo também 

funcionar como elementos estruturantes/ marcantes do território, caso dos castelos de Torres Vedras e 

Óbidos, cuja presença é fundamental na definição da identidade destas localidades, funcionando como 

motor na promoção das mesmas (sobretudo no caso de Óbidos). 

  

Figura 4.7-7 – Castelo de Torres Vedras visto a partir 
da estação ferroviária desta cidade 

Figura 4.7-8 – Castelo de Óbidos visto de noroeste  

 

Interessa realçar que a região Oeste é fortemente marcada pela arquitetura militar. Além dos castelos 

de Torres Vedras (Imóvel de Interesse Público) e Óbidos (Monumento Nacional), destacam-se ainda as 

Linhas de Torres, como resultado da construção de uma complexa linha defensiva múltipla, conjugando 

fortes, redutos, baterias, posições entrincheiradas, escarpamentos e estradas militares. Os exemplares 

mais próximos do corredor de estudo são o Forte da Feira da Malveira, o Forte de São Vicente e o 

reduto do Outeiro da Forca de Torres Vedras. 
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O início do corredor de estudo é marcado pela presença de um dos troços do Aqueduto das Águas 

Livres (Monumento Nacional), um complexo sistema de captação, adução e distribuição de água à 

cidade de Lisboa. De menor extensão, mas mais arcaico, será o Aqueduto de Torres Vedras, projeto 

gótico, de razoáveis dimensões, construído para abastecimento de água à vila. 

Ainda no âmbito do aproveitamento de águas, há que assinalar as Termas dos Cucos (Figura 4.7-9) 

cuja utilização das águas e lamas começou em 1746, mas cuja construção do conjunto arquitetónico 

data de 1893. A sua importância em termos paisagísticos relaciona-se com o magnifico enquadramento 

deste complexo termal, atualmente desativado, na serra dos Cucos. 

De referir também as grandes propriedades rurais bastante abundantes na região, dando origem à 

construção de edifícios notáveis, como a Quinta do Molha Pão, em Sintra (classificado como 

Monumento de Interesse Público), ou o Solar dos Melos e Castro (Imóvel de Interesse Público), em 

São Mamede/ Bombarral. 

No âmbito do património etnográfico destacam-se os moinhos de vento em alvenaria, que é a tipologia 

de moinho mais característica da região Oeste, com presença muito frequente no corredor de estudo 

(Figura 4.7-10). 

  

Figura 4.7-9 – Termas dos Cucos (Torres Vedras) Figura 4.7-10 – Os moinhos são dos elementos identitários 
da paisagem do Oeste 
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Apesar da importância que os moinhos apresentaram outrora para as comunidades envolventes, 

assistiu-se a uma progressiva degradação destas estruturas, na inversa proporcionalidade em que o 

aparecimento dos parques eólicos se começou a difundir no cimo das linhas de cumeada. 

Presentemente existem vários parques eólicos ao longo de todo o corredor em estudo, marcando 

inevitavelmente a paisagem com os respetivos aerogeradores, misturando-se com os seculares 

moinhos de vento, na grande maioria desativados, alguns preservados, outros a preservar. 

Ao nível das estruturas antrópicas, além dos parques eólicos, existem várias infraestruturas com 

presença marcante na paisagem da área em estudo, entre as quais se destacam as linhas elétricas 

aéreas de média e alta tensão, suportadas por postes de betão e/ou metálicos de médias/grandes 

dimensões, que atravessam o território, constituindo importantes elementos de intrusão visual, 

sobretudo em paisagens de menor capacidade de absorção visual (ver Figura 4.7-11). 

Destaque ainda para as principais vias de comunicação, nomeadamente as autoestradas e estradas 

nacionais, como um dos elementos antrópicos com maior força estruturante nesta paisagem, sobretudo 

devido ao facto de ter sido ao longo das mesmas, nomeadamente da EN8, que se foram 

desenvolvendo os principais aglomerados populacionais, com destaque para Malveira, Venda do 

Pinheiro, Torres Vedras, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, entre outros. 

 

  

Figura 4.7-11 – Presença de postes de média e alta 
tensão (Sintra, a poente do km 23+250) 

Figura 4.7-12 – Parque eólico (Runa/Torres Vedras) 
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Embora mais recente, a A8 – Autoestrada do Oeste surge como uma infraestrutura rodoviária 

igualmente estruturante a nível territorial, mas sobretudo com presença visual bastante marcante na 

paisagem da região devido aos aterros e/ou escavações de dimensões significativas, bem como pela 

dimensão dos viadutos que atravessam alguns dos vales mais importantes da região em estudo, 

referindo-se, entre outros, o vale do rio Real (ver Figura 4.7-13). 

Também com um impacte visual negativo para a paisagem do corredor em estudo, refere-se a 

presença de vários locais de extração de inertes um pouco por todo o território, mas com especial 

incidência na zona de Pero Pinheiro/ Sintra e a norte de Torres Vedras (freguesia do Ramalhal). 

  

Figura 4.7-13 – Inserção da A8 (escavação e viaduto) 
nas encostas da várzea do rio Real 

Figura 4.7-14 – Pedreira do Barrigudo (Runa/ Torres 

Vedras) 
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4.7.3. MACRO UNIDADES DE PAISAGEM 
 

A paisagem envolvente ao troço da Linha do Oeste 

compreendido entre Mira Sintra e Caldas da Rainha 

integra-se em dois vastos grupos de unidades de 

paisagem designados como “M – Área Metropolitana de 

Lisboa Norte” e “L – Estremadura-Oeste” (ver ), inserindo-

se o corredor em estudo nas unidades de paisagem 

referidas de seguida e apresentadas na Figura 4.7-16 

(Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et 

al,. 2004) 

 

“M – Área Metropolitana de Lisboa Norte” 

74 – Terra Saloia 

76 – Linha de Sintra 

 

“L – Estremadura-Oeste” 

71 – Oeste 

72 – Oeste Interior: Bucelas – Alenquer 

73 – Oeste Sul: Mafra - Sintra 

 

Figura 4.7-15 - Unidades e Grupos de Unidades de Paisagem em Portugal Continental. Fonte: Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al., 2004. 

 

As unidades de paisagem inseridas na “Área Metropolitana de Lisboa”, apesar de bem diferenciadas, 

foram agrupadas por razões sobretudo de carácter funcional, uma vez que a forte ligação que mantém 

com a cidade de Lisboa, confere-lhes uma relativa identidade e também devido aos complexos e 

interrelacionados processos de urbanização. 
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No grupo das unidades da Estremadura-Oeste destaque para o relevo ondulado e polimorfia dos 

sistemas agrícolas “(…) searas, pomares e vergéis, os vinhedos de Torres Vedras e do Bombarral, as 

hortas e pomares da Lourinhã, de Óbidos e das Caldas, toda a linha do Oeste com searas e prados, 

vinhas e pomares (…)” 

 

Figura 4.7-16 - Unidades de Paisagem: 71 – Oeste, 72 – Oeste Interior: Bucelas – Alenquer, 73 – Oeste Sul: Mafra – Sintra, 
74 – Terra Saloia e 76 – Linha de Sintra.Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – 

Cancela d’Abreu et al., 2004. 
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Procede-se de seguida a uma breve descrição de cada uma das unidades presentes no corredor em 

estudo, com base na caraterização constante da publicação referida anteriormente. Assim, de sul para 

norte, tem-se: 

“Linha de Sintra” 

A paisagem desta faixa, que se estende ao longo da linha de caminho de ferro Lisboa-Sintra e do IC19, 

é dominada por uma ocupação edificada desordenada, sem qualidade intrínseca, implantada sobre um 

terreno ondulado e, no geral, sem respeito pelos sistemas naturais. 

A paisagem factual é fortemente marcada por uma amálgama disforme de edifícios de diversas 

tipologias e utilizações (…), distribuídos no espaço sem qualquer relação com as suas aptidões, sem 

sombra de lógica funcional e servidos por redes de infraestruturas claramente desajustadas. 

“Terra Saloia” 

No interior desta unidade foram individualizadas três sub-unidades, das quais apenas duas se inserem 

no corredor em estudo: “Pero Pinheiro/Granja do Marquês/ Almargem do Bispo” e “Serra da 

Carregueira”. 

A paisagem da parte central desta sub-unidade (“Pero Pinheiro/Granja do Marquês/ Almargem do 

Bispo”) é profundamente marcada pela extração e transformação de pedra calcária. Por entre gruas, 

barracões e amontoados de pedras, surgem parcelas agrícolas, separadas por muros de pedra solta, 

abandonadas ou em processo de abandono.(…) 

A contrastar com a profusão de usos que marca esta sub-unidade, surge a Granja do Marquês, extensa 

área agrícola mais uniforme situada numa zona de várzea.(…) 

Esta sub-unidade apresenta ainda algumas características de meio rural, mas já fortemente 

impregnada pela proliferação de construções, que vem destruindo a sua identidade. 

À sub-unidade da Serra da Carregueira associa-se um relevo moderado a acidentado, que ora se 

revela em pequenos planaltos ora se afunda em vales encaixados, revestidos de densa vegetação. 
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Apesar da envolvente com uma forte ocupação edificada, a serra mantém-se dominantemente com 

cobertura vegetal, interrompida por afloramentos de rochas calcárias. 

Esta sub-unidade é predominantemente ocupada por eucaliptais e por carrascais, formações arbustivas 

que apresentam elevadas densidades e porte arborescente. 

“Oeste Sul: Mafra – Sintra” 

O carácter das paisagens desta unidade tem uma forte relação com presença sentida diretamente ou 

só adivinhada do Oceano (…) O relevo, no geral ondulado (mas rasgado por vales encaixados), 

associado a um clima marcadamente atlântico (…), também contribui para dar uma ambiência muito 

particular a estas paisagens. 

Este “Oeste Sul” mantém, no geral, uma razoável coerência de usos (adequação às características 

biofísicas presentes, interação entre utilizações e funções), embora o abandono agrícola e o 

crescimento desestruturado das áreas construídas que se tem vindo a verificar interfira diretamente na 

sua sustentabilidade, podendo vir a agravar desequilíbrios nos processos biofísicos. 

“Oeste Interior: Bucelas – Alenquer” 

Estas paisagens apresentam traços comuns às da unidade do Oeste, mas com uma menor influência 

atlântica, o que lhe altera a feição e consequentemente o caráter. O relevo apresenta-se bastante 

movimentado, com domínio de formas relativamente arredondadas, por vezes com encostas de declive 

muito acentuado. Este relevo, combinado com um mosaico cultural diversificado, é o que mais 

determina a identidade desta paisagem. 

Os rios e ribeiras correspondem a linhas que também se evidenciam na paisagem, nomeadamente as 

mais importantes que apresentam galerias ripícolas bem constituídas. As estradas principais 

desenvolvem-se frequentemente ao longo dos vales pelo que é aqui dominante a perceção da 

paisagem a partir de cotas baixas. 

O povoamento é no geral disperso e dispõe-se frequentemente ao longo das principais vias de 

comunicação, surgindo como um cordão contínuo (…). São vulgares as instalações industriais (muitas 
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vezes relacionadas com a produção de vinho) no meio de áreas agrícolas ou nas imediações de 

pequenos aglomerados. 

Destacam-se na paisagem as pedreiras correspondendo a manchas claras e a drásticas alterações do 

relevo.  

Na parte sul da unidade atenua-se a ruralidade característica destas paisagens, por influência das 

atividades e usos estreitamente relacionados com a proximidade a Lisboa. 

A identidade destas paisagens será média, uma vez que estas associam a um elevado conteúdo 

histórico, cultural a uma morfologia contrastante com as unidades envolventes. 

“Oeste” 

Ainda que se identifiquem aspetos comuns a toda a unidade, como o relevo ondulado, o mosaico e a 

compartimentação das parcelas agrícolas, também é possível reconhecer aspetos diferenciados e 

muito particulares, tanto no interior como ao longo da costa. 

A morfologia desta unidade consiste essencialmente num anfiteatro suave que se inicia nos relevos a 

nascente (serras dos Candeeiros e de Montejunto) e desce até ao mar através de um sistema de 

colinas, sulcadas por alguns vales mais profundos. A fisionomia destes relevos associados a uma 

diversificada policultura onde domina a pequena propriedade e o povoamento disperso é muito 

significativa do caráter destas paisagens. O mosaico agrícola é constituído essencialmente por 

pomares, sobretudo de pereiras e macieiras, e vinha. 

A identidade destas paisagens é muito significativa no contexto nacional, para o que contribuem 

equilibradamente as suas componentes naturais e humanas. De facto, reúnem-se aqui testemunhos 

claros de processos naturais que modificaram drasticamente as paisagens já em tempos históricos (o 

recuo da linha da costa, por exemplo) como, também, de forte, continuada e inteligente intervenção das 

comunidades humanas (embora com evidente perda de qualidade em tempos mais recentes). São 

paisagens pouco comuns em termos nacionais, não se conhecendo semelhantes em termos 

internacionais. 
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Nesta unidade é possível referir como sensações significativas provocadas pela paisagem a de 

fertilidade e de contínuos contrastes (no espaço e no tempo, quer no variado ciclo anual dos sistemas 

agrícolas como na dinâmica provocada pela instabilidade climática). No geral pode referir-se ainda a 

dominância das paisagens com elevada profundidade e grandeza, bem como a influência determinante 

da humidade atmosférica sobre a luz. 

4.7.4. UNIDADES DE PAISAGEM 

As unidades de paisagem “são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (Cancela de Abreu 

et al., 2004). A sua delimitação pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo 

(...) ou da combinação equilibrada de vários fatores. Uma unidade de paisagem tem também uma certa 

coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do exterior”. 

Com vista a facilitar o conhecimento e análise do território abrangido por este estudo, procedeu-se a 

uma divisão espacial das macrounidades de paisagem referidas anteriormente em unidades 

paisagísticas, segundo critérios de homogeneidade, atendendo a componentes básicos que compõem 

e estruturam a paisagem, designadamente fisiográficos e de ocupação do solo, bem como outras 

características potencialmente diferenciadoras como os valores socioculturais e atributos visuais. 

Ressalve-se, no entanto, que esta homogeneidade é relativa, uma vez que foi definida em função do 

detalhe pretendido e da escala de trabalho utilizada. 

Atendeu-se também ao facto de, para alguns dos concelhos em estudo (caso de Sintra, Mafra e 

Óbidos), terem já sido realizados estudos específicos para a paisagem destes concelhos, seja no 

âmbito da revisão dos respetivos PDM, ou noutro enquadramento, pelo que considerou-se as unidades 

de paisagem já definidas nos mesmos. 

As unidades de paisagem foram entendidas como áreas relativamente homogéneas, não por serem 

exatamente iguais em toda a sua superfície, mas por terem um padrão específico que diferencia a 

unidade em causa das suas envolventes. Cada unidade de paisagem será assim o resultado da 

interação de um conjunto de fatores naturais e culturais, de onde resulta uma certa coerência que 

poderá facilitar a compreensão da paisagem. 
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Nesta abordagem é fundamental ter em conta que a diferenciação de unidades de paisagem muito 

raramente se faz através de um limite objetivamente definido, mas sim através de zonas de transição, 

em que as características de duas ou mais unidades de paisagem se combinam, sendo difícil distinguir 

onde começa uma e acaba outra. 

Neste contexto, procedeu-se à delimitação das Unidades de Paisagem (UP) para o território em 

análise, tendo-se individualizado as seguintes dezanove UP (Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0012): 

UP A – Eixo Urbano de Sintra 
UP B – Zona de Transição 
UP C – Serra da Carregueira 
UP D – Complexo Vulcânico 
UP E – Negrais/ Pero Pinheiro 
UP F – Serras/ Cones Vulcânicos de Mafra 
UP G – Mosaico Rural de Mafra e Sobral 
UP H – Serras/ Cones Vulcânicos de Torres Vedras 
UP I – Mosaico Agrícola de Torres Vedras 
UP J – Eixo Urbano de Torres Vedras 
UP L – Mancha Florestal de Torres Vedras 
UP M – Mosaico Agrícola do Bombarral 
UP N – Várzeas dos rios Arnóia e Real 
UP O – Baixa da Amoreira 
UP P – Óbidos e envolventes 
UP Q – Mosaico agroflorestal de Óbidos/ Caldas da Rainha 
UP R - Encostas de Gaeiras e Salir de Matos 
UP S – Colinas de Arnóia 
UP T – Eixo Urbano de Caldas da Rainha 

 

De seguida apresentam-se as principais características das UP definidas para a área em estudo 

(Quadro 4.7-2) 
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Quadro 4.7-2 – Unidades de Paisagem na área em estudo 

UNIDADE DE 
PAISAGEM CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

UP A – EIXO 
URBANO DE SINTRA 

Esta UP corresponde, no geral, aos grandes centros urbanos de Sintra, localizados ao longo dos 
eixos definidos pelo IC19 e linha de caminho-de-ferro Lisboa-Sintra. No corredor em estudo 
corresponde ao território envolvente ao início do troço em análise, entre os km 20+320 a 21+500, 
aproximadamente. 

Esta zona, que traduz a expansão ocidental da cidade de Lisboa, encontrava-se outrora ocupada 
pelas quintas de recreio que envolviam a cidade e foi, na sequência da instalação do caminho-de-
ferro, sendo objeto de um crescimento desmesurado dos aglomerados tradicionais pré-existentes. 
Posteriormente, a abertura do IC 19 gerou um novo nível de crescimento entre as duas grandes 
linhas de acessibilidade. 

No uso do solo o espaço densamente edificado constitui o modo de ocupação dominante, 
desenvolvendo-se ao longo dos dois eixos principais referidos anteriormente, o que se traduz 
numa grande impermeabilização do solo por áreas de edificação desordenada e de fraca 
qualidade, tanto em termos urbanísticos como paisagísticos. Esta UP, que acolhe a maior 
concentração humana do concelho de Sintra, apresenta como principais aglomerados 
populacionais, no corredor em estudo, Mira Sintra, Rio de Mouro Estação, Rinchoa, Bairro Belo Ar, 
Meleças, Tala, entre outros. 

A UP apresenta, assim, um grau de humanização muito elevado, aqui representado 
fundamentalmente pela construção de espaços habitacionais que foram ocupando distintos 
espaços de vale, encosta ou de cumeada, sem a preocupação da existência ou não de aptidão 
dos espaços para os usos impostos, bem como de princípios de ordem e diversidade. 

Constata-se que os elementos visuais dominantes são a ocupação urbana, nomeadamente os 
edifícios em altura, podendo referir-se como elementos de valorização o arranjo paisagístico de 
parte do vale da ribeira da Jarda, na envolvente da estação de Mira Sintra – Meleças, e as zonas 

 
Área urbana envolvente à Estação de Mira Sintra - Meleças 
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que ainda restam de ocupação florestal das quais se destacam a mata que ocupa as encostas 
adjacentes a nascente de Rinchoa/ Rio de Mouro. 

 

Vista geral sobre a UP, a partir da PS ao km 21+303 
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UP B – ZONA DE 
TRANSIÇÃO 

Esta UP localiza-se a norte da unidade Eixo-Urbano de Sintra e faz a transição do espaço 
densamente construído de Mira Sintra, para a Serra da Carregueira. 

Apesar de revelar sinais de alguma pressão urbanística, destaca-se como uma área agrícola, em 
que grande parte desta agricultura assume a tipologia de espaço compartimentado, de malha 
estreita, dedicado a hortas urbanas. Surgem ainda intercaladas manchas de vegetação de mata, 
matos e incultos. 

Deve ser preservada como uma área de proteção do interior rural relativamente ao crescimento 
urbano. 

Contudo, uma vez que se trata de uma zona de transição as características específicas desta 
unidade não se fazem sentir de forma percetível na paisagem. 

No corredor em estudo esta UP engloba as localidades de Sacotes e Barrosa, em que predomina 
a edificação dispersa, e também o aglomerado de Casal da Mata, de povoamento concentrado. 
Destaque ainda para a Casa de Saúde do Telhal. 

É notória a grande mancha verde referente à Serra de Sintra e, com maior dimensão e 
expressividade, pelo facto de ser contínua a esta UP, no seu limite nascente, a Serra da 
Carregueira. 

 
Vista, a partir da PS ao km 23+006, sobre a povoação de Casal da Mata, 

com a Serra de Sintra ao fundo 
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Vista geral sobre a Unidade de Paisagem 
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UP C – SERRA DA 
CARREGUEIRA 

Apesar de não ser atravessada pela Linha do Oeste, esta UP ocupa parte significativa do corredor 
em estudo, aproximadamente desde o seu início até cerca do km 27+500. 

Na área em estudo esta UP apresenta uma dominância de matos e matagais, em diversos estados 
de desenvolvimento, e com diferentes associações de vegetação, nomeadamente, tojais e 
carrascais. No entanto, grande parte da vegetação da Serra da Carregueira, sobretudo na área 
sudeste, é constituída por eucaliptais, numa mancha contínua, que descaracteriza a serra. 

O seu caráter predominantemente “verde” é proposto também na Rede Ecológica Metropolitana do 
PROTAML que a inclui nas “Áreas Estruturantes Primarias”. 

A Serra da Carregueira distingue-se da envolvente pelo seu relevo de declives acentuados e vales 
moderadamente encaixados, que se esbatem na continuidade da paisagem ondulada situada 
entre Belas e Almargem do Bispo. 

Nesta serra nascem os principais cursos de água - rio Jamor, ribeira de Belas, ribeira das Jardas e 
ribeira de Carenque, que atravessam o eixo urbano Lisboa-Sintra (Cacém, Queluz, Amadora e 
Oeiras). 

Associada ao substrato rochoso calcário e arenitico que origina o grande aquífero de Vale de 
Lobos, a serra é formada por vales encaixados e pelas cabeceiras de ribeiras de regime do tipo 
torrencial. 

Esta unidade apresenta-se, portanto, com uma certa identidade e coerência, apesar da ameaça de 
descaracterização, pelas diversas pressões de que é alvo, em termos de ocupação por edificação. 

Esta UP, de acordo com Cancela de Abreu et al., 2004 revela-se: 
- Com uma identidade média uma vez que, no contexto da AML, para além de um relevo 
particular, ainda se mantém como uma das poucas manchas com dimensão significativa em que 

 
Apeadeiro do Telhal e Serra da Carregueira, vistos a partir da PS existente 

ao km 23+006 
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dominam as superfícies vegetais mescladas por afloramentos calcários; 
- Com uma relativa coerência de usos nas zonas ainda sem ocupação urbana (…) 
- Como rara no contexto da AML, mas banal relativamente ao resto do país. 
- Com aspetos positivos no que diz respeito às sensações que suscitará, principalmente em 
contraste com as suas envolventes, surgindo como “natural”, ordenada e tranquila (…) 

 
Serra da Carregueira vista a partir da EN117 
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UP D – COMPLEXO 
VULCÂNICO 

Esta unidade, atravessada pela Linha do Oeste entre os km 23+500 e 29+000, aproximadamente, 
afigura-se como de excelência para a produção agrícola, pela conjugação de solos de elevado 
valor agrológico (solos da RAN), ecológico (área incluída na REN) e disponibilidade hídrica que 
advém da sua morfologia do terreno. Apesar da atividade agrícola estar direcionada para o cultivo 
de prados e culturas forrageiras, integra também uma extensa área dedicada à produção contínua 
de produtos hortícolas, encontrando-se relativamente bem compartimentada. 

Nesta unidade está presente grande parte do Complexo Vulcânico de Lisboa-Mafra com 
intercalações vulcanosedimentares, assim como duas grandes áreas de aluvião e sistemas 
húmidos a ele associados, que constituem as Baixas de Alfouvar e da Granja do Marquês. 

Trata-se de uma área de elevada produtividade, ainda pouco perturbada pela pressão urbanística, 
excetuando-se a Base Aérea da Granja do Marquês e algumas construções que vêm proliferando 
de uma forma desordenada. 

Esta unidade possui ainda uma importante função na conservação dos recursos hídricos e 
edáficos, na medida em que integra duas depressões importantes, nas quais é promovida a 
recarga de aquíferos. 

O contraste visual proporcionado por esta zona ordenada e produtiva com a Serra da Carregueira, 
e com a Serra de Sintra, proporcionam algumas das vistas panorâmicas de maior valor de todo o 
concelho de Sintra. Esta característica, bem como o sistema de compartimentação existente, 
constituem elementos de grande valorização visual desta unidade. 

No entanto, a qualidade da paisagem nesta unidade só poderá ser garantida pela manutenção das 
práticas hortícolas, sendo que o crescimento urbano e de infraestruturas deverá ser fortemente 
limitado, a fim de salvaguardar a identidade desta UP. 

Como elementos de desvalorização visual destaque, na área em estudo, para o Parque Industrial 

 
Vista sobre a UP a partir da EM542 (zona de Olelas) 
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do Sabugo e subestação elétrica adjacente que faz com que esta área seja atravessada por 
numerosas linhas elétricas de média/alta tensão e ainda as antenas de grandes dimensões do 
Centro Operacional de Satélites do Continente em Alfouvar. 

 

 
Vista geral a partir da povoação de Almargem do Bispo 

UP E – NEGRAIS/ 
PERO PINHEIRO 

Localizada no limite norte do concelho de Sintra e atravessada pela Linha do Oeste entre os km 29 
e 31, aproximadamente, esta UP caracteriza-se por uma certa heterogeneidade em termos 
litológicos, sendo maioritariamente ocupada por calcários de duas formações. 

Um dos elementos mais marcantes desta unidade está relacionado com a indústria extrativa e 
transformadora de lioz. Aqui encontram-se diversas pequenas e médias empresas ligadas a esta 
indústria à volta das quais surgem outros segmentos industriais e comerciais, o que se traduz 
numa grande proliferação de usos (pedreiras, gruas, barracões, amontoados de pedras, 
intercalando ainda com parcelas agrícolas, abandonadas e descaracterizadas) que potenciam a 
degradação visual da paisagem. 

A zona interior (este) apresenta ainda algumas características de meio rural mas já desvirtuada 
pela proliferação de construções, onde são evidentes as encostas declivosas, sem vegetação, 
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com afloramentos rochosos, no geral uma paisagem inóspita. 

Junto aos aglomerados de Negrais e Pero Pinheiro existem solos de elevado valor ecológico, que 
são cultivados, sobretudo com prados e culturas forrageiras. Já na área norte e nordeste, esta 
atividade agrícola é menos notória, sendo o espaço maioritariamente ocupado por matos e 
terrenos vagos. 

Este contexto deu lugar a uma grande heterogeneidade, também em termos de apropriação 
humana do espaço, constatando-se uma descaracterização e fragmentação, patentes na área 
significativamente ocupada por indústria que colmata os interstícios entre os principais 
aglomerados, a par das atividades de extração de inertes, de campos agrícolas e áreas de matos. 

Nesta UP interessa destacar a presença de duas áreas de interesse: 
- Campo de Lapiás da Granja dos Serrões (localiza-se cerca de 100m para poente na zona da 
Pedra Furada); 
- Campo de Lapiás de Negrais (localiza-se cerca de 1.400m para nascente na zona de 
Negrais). 

Correspondem a áreas de grande sensibilidade pelas suas características geomorfológicas, 
florísticas e paisagísticas, sendo formadas por campos de lapiás resultantes da dissolução 
heterogénea das rochas calcárias (a carsificação) que originou locais com formas residuais 
isoladas ou em grupo, os chamados campos de lapiás. 

Pavilhões ligados à indústria extrativa na povoação de Cruz de Anços 

 
Pedreira a sul da EM545 (km 29+750 da Linha do Oeste) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geomorfol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%ADstica
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UP F – SERRAS E 
CONES VULCÂNICOS 

DE MAFRA 

As Serras e Cones Vulcânicos foram os elementos determinantes para a definição desta unidade 
de paisagem, tendo sido as suas características geomorfológicas a base da sua delimitação. 

Localizam-se sobretudo na zona sudeste do concelho de Mafra, nas freguesias da Malveira, 
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, a partir dos 250/300 m de cota, abrangendo ainda 
uma pequena parte do limite norte do concelho de Sintra. 

Correspondem no corredor em estudo às áreas onde se registam as classes hipsométricas de 
maior altitude (>350 m), sendo o vértice geodésico do Funchal 1, situado na Serra do Funchal, o 
local de cota mais elevada ao longo do corredor em estudo (426m). 

Os topónimos “Alto de” ou “Cabeço” são frequentes nesta unidade de paisagem e estão 
associados às cotas mais altas desta unidade, destacando-se, entre outros, os seguintes: Cabeço 
do Mosqueiro (km 31+000), Cabeço da Jarmeleira (km 34+500), Cabeço do Paço (km 34+500), 
Cabeço da Alcainça (km 35+000) e Cabeço do Serro (km 37+000). 

Áreas agrícolas, com diversos tipos de associações entre culturas temporárias, pastagens, 
culturas permanentes, dominam o uso do solo nas situações de relevo mais favorável, 
nomeadamente no vale da ribeira da Meia Cova e na parte baixa das encostas adjacentes. Nas 
encostas com relevo mais acentuado regista-se o domínio de matos com algumas manchas 
florestais, sobretudo de eucalipto. Pontualmente surgem algumas manchas de vegetação com 
interesse como é o caso do coberto vegetal do Cabeço do Paço, cerca do km 34+500 (lado direito 
da linha). 

Os aglomerados urbanos localizam-se sobretudo no sopé destas serras e cones, destacando-se, 
do ponto de vista da concentração de população, a Malveira e a Venda do Pinheiro como os polos 
mais fortes do sistema urbano concelhio, em conjunto com a sede de concelho. 

As serras e os cones vulcânicos são de grande beleza estética, destacando-se na paisagem pela 

 
Vista geral sobre a UP a partir do CM1202 (Alto do Milhariço) 
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sua extensão e grandeza. Normalmente encontram-se associados à presença de moinhos 
(elementos patrimoniais de valorização visual da unidade) ou parques eólicos (elementos com 
grande impacte visual nesta unidade, visíveis a distâncias significativas). 

 
Serras/cones vulcânicos na envolvente da Malveira 
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UP G – MOSAICO 
RURAL DE MAFRA E 

SOBRAL 

Esta UP, definida de acordo com a ocupação do solo, está associada a áreas agrícolas de relevo 
ondulado ou áreas de matos e pastagens. Correspondem, sobretudo, a cotas altas, entre os 150 e 
os 250 m, e a áreas de declive moderado 5-15%. 

A identidade desta paisagem é determinada, essencialmente, pelo relevo movimentado, de formas 
arredondadas, com encostas, por vezes, de declive muito acentuado, combinado com um mosaico 
cultural diversificado. 

É a unidade que ocupa a maior parte do território do concelho de Mafra (no corredor em estudo, 
apenas interrompida pela unidade – Serras e Cones Vulcânicos) e a totalidade do concelho de 
Sobral de Monte Agraço, isto no que se refere ao corredor em estudo. 

Importa referir que existem algumas diferenças na paisagem do mosaico rural a norte e a sul do 
eixo Malveira – Pero Pinheiro, sobretudo devido às características geológicas do solo – formações 
do Jurássico e do Cretácico, respetivamente, e ao grau de povoamento, com presença mais 
reduzida, na parte sul, ou mais acentuada, na parte norte. Apesar de se verificar a presença de 
várias localidades, de pequena dimensão, com um tipo de povoamento concentrado (caso de Pero 
Negro, Enxara dos Cavaleiros, Casal Novo), regista-se igualmente a presença de importantes 
áreas onde o povoamento se faz de uma forma dispersa e com forma linear ao longo das 
principais vias de comunicação – caso da EM537 entre Milharado e Venda do Pinheiro. 

Caracteriza-se por um relevo ondulado, influência do mar, mosaicos e uma compartimentação das 
áreas agrícolas. A morfologia, em anfiteatro suave, desenvolve-se desde os relevos a nascente 
(serras de Candeeiros e Montejunto) até ao mar, num sistema de colinas sulcadas por vales mais 
profundos. Este fator associado a uma policultura diversificada onde domina a pequena 
propriedade e o povoamento disperso é muito característico desta zona. 

 

 
UP com relevo ondulado, de formas arredondadas, combinado com um 

mosaico cultural diversificado 
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Vista geral sobre parte da UP, na zona de Sapataria 
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UP H - SERRAS E 
CONES VULCÂNICOS 
DE TORRES VEDRAS 

Esta unidade destaca-se das envolventes em termos de relevo e é constituída pelas Serras do 
Socorro (maior cone vulcânico da região de Lisboa) e da Archeira, Serra da Galharda, Serra do 
Monte Deixo, Serra de S. Julião, Serra dos Cucos, Serra de Catefica, Serra da Capucha, Serra da 
Vila, entre outras. 

Estas serras surgem na continuidade umas das outras, funcionando, do ponto de vista 
paisagístico, como uma unidade. Constituem miradouros privilegiados sobre a envolvente pois a 
partir dos seus pontos mais altos (assinalados pela presença de moinhos e/ou parques eólicos) é 
possível observar uma paisagem a perder de vista. 

Desta UP faz parte a Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira (PPLSSA) que 
abrange 1.223 ha e distribui-se maioritariamente pelas freguesias do Turcifal e União das 
freguesias de Dois Portos e Runa, englobando ainda pequenas áreas da freguesia de Santa Maria, 
São Pedro e Matacães. A sul confina com o concelho de Mafra onde se desenvolve a encosta sul 
da Serra do Socorro. 

Constitui uma UP onde se verifica a presença de vários elementos com valor patrimonial em 
termos naturais, históricos, culturais e paisagísticos, destacando-se, entre outros, a presença de 
vários moinhos, a Ermida de Nossa Senhora do Socorro (no topo da Serra do Socorro), o Centro 
Interpretativo da PPLSSA, o Centro Interpretativo da Serra do Socorro, Fortificações das Linhas de 
Torres Vedras (entre as quais se destaca os Fortes da Cruz, do Pelicano, do Zambujal, da 
Archeira e da Feiteira) e o conjunto das Termas dos Cucos. 

A plantação maciça de eucaliptos, a passagem da autoestrada A8, a existência de alguns locais 
de extração de inertes (caso das Pedreira do Barrigudo-Runa e de Casal Melgas), a implantação 
de vários parques eólicos, são os aspetos mais negativos na quebra desta unidade. 

Nesta UP há ainda a referir as designadas “Áreas naturais de valor paisagístico” do concelho de 
Torres Vedras, delimitadas na Carta de Ordenamento do respetivo PDM, correspondendo, além da 

 
Serra dos Cucos a servir de enquadramento às Termas 
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Serra do Socorro, às Escarpas da Maceira, Castro do Zambujal, Castro da Fórnea e Mata do 
Juncal. As duas últimas áreas são aquelas que apresentam maior proximidade à linha do Oeste, 
situando-se o Castro da Fórnea cerca de 350m para norte (km 61) e a Mata do Juncal 670m para 
nordeste (km 60+250). 

 
Ao fundo elevação da Pena Ruiva, no topo da qual se encontra o Castro da 

Fórnea, com presença marcante sobre o vale do rio Sizandro 
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UP I - MOSAICO 
AGRÍCOLA DE 

TORRES VEDRAS 

Esta UP está associada a áreas de relevo ondulado, localizadas maioritariamente nas freguesias 
de Dois Portos e Runa. 

O mosaico agrícola é constituído essencialmente por vinha e alguns pomares, sobretudo de 
pereiras e macieiras. 

Ocupa a zona de várzea do rio Sizandro, e alguns dos seus afluentes (ribeira do Espanhol, rio 
Sangue, ribeira da Macheia), bem com as encostas adjacentes de relevo ondulado. 

Domina o povoamento concentrado em aglomerados de pequena/média dimensão como é 
exemplo as povoações de Feliteira, Dois Portos, Ribaldeira, Sirol, Caixaria, Zibreira, Runa ou 
Ordasqueia. 

No geral, este tipo de paisagem revela-se adequado às aptidões biofísicas; no entanto é dominada 
excessivamente por sistemas agrícolas cujo padrão de ocupação e intensidade de exploração 
conduziu, ao longo do tempo, à degradação da paisagem, nomeadamente o nível dos sistemas 
ecológicos, dominando uma biodiversidade reduzida. 

 

 
Mosaico agrícola envolvente à Estação de Runa, com pomares em primeiro 

plano e vinha nas encostas (km 59+350, a poente.) 
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Paisagem agrícola na envolvente de Dois Portos (a nascente do km 

53+500) 
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UP J - EIXO URBANO 
DE TORRES VEDRAS  

Além da cidade de Torres Vedras, onde se destaca o núcleo histórico com o respetivo castelo, 
esta UP contempla também uma área de características urbanas mais abrangentes, que se 
estende sobretudo para norte da sede de concelho, ao longo da EN8 e EN8-2, e inclui as 
povoações de C. das Voltas, Barreto, Olheiros, Casal Val de Rosas, Casais dos Amiais, Bairro do 
Inocêncio, entre outros. 

Esta unidade não é tão abrangente quanto a área definida no Perímetro Urbano da cidade de 
Torres Vedras, uma vez que este último inclui vastas áreas de solos afetos à Estrutura Ecológica, 
que no presente estudo estão incluídos em Unidades de Paisagem adjacentes. 

Corresponde a uma UP com grande dinâmica urbanística ao nível da alteração do solo e da 
localização de atividades com diferentes usos urbanos e existência de espaços vazios. 

Corresponde pois a uma unidade muito povoada, em que o núcleo urbano concentrado representa 
praticamente a sede de concelho e todo o restante povoamento se dispersa por uma mancha em 
torno do núcleo e ao longo das principais vias de comunicação, em direção a norte, mas sobretudo 
em direção ao litoral, onde a pressão urbanística é mais intensa. Podem-se distinguir áreas 
edificadas compactas e áreas edificadas fragmentadas. 

As áreas edificadas compactas correspondem aos espaços que possuem uma estrutura urbana 
consolidada onde o edificado tem diferentes usos e funções, apresenta-se continuo e organizado, 
e possui uma rede viária hierarquizada. Este padrão corresponde às áreas urbanas constituintes 
da cidade de Torres Vedras, englobando também o núcleo urbano tradicional e histórico onde se 
destaca o castelo. 

As áreas edificadas fragmentadas estão associadas aos fenómenos de expansão recente estando 
por isso localizadas, geralmente, na proximidade e na contiguidade das áreas edificadas 
compactas. São territórios onde a desordem urbanística é mais evidente apresentando diversos 
problemas, como a falta de identidade. 

 
Vista sobre o castelo a partir da estação de Torres Vedras 
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Zona de expansão urbana a norte de Torres Vedras (Barreto)  

UP L - MANCHA 
FLORESTAL DE 

TORRES VEDRAS 

Esta UP integra a zona menos povoada do concelho de Torres Vedras, no seu limite norte, bem 
como o limite poente do concelho de Cadaval, coincidindo com um relevo ondulado de declives 
suaves a médios, com a ocupação florestal a dominar a paisagem, correspondendo 
maioritariamente a povoamentos de eucalipto, pontualmente interrompidos por bolsas de pinheiro 
bravo. 

Estas manchas florestais são periodicamente cortadas, para exploração da massa vegetal, sendo 
a paisagem vegetal substituída por campos desprotegidos, até que as novas explorações se 
voltem a desenvolver. 

Este tipo de ocupação vegetal, embora confira uma paisagem com cromática natural, apesar de 
homogénea, caracteriza-se por povoamentos com organização artificial, seguindo um fuste e 
compasso homogéneos, tendo-se assistido a uma perda significativa de biodiversidade.  

O tecido urbano possui menor representatividade, mas caracteriza-se por uma maior 
concentração. A nível industrial é marcante a presença de várias áreas de exploração de inertes 
associadas ao sector da indústria extrativa para cerâmica de construção, bem como algumas 
agropecuárias, ambas com impactes significativos sobre a paisagem envolvente, sobretudo no 
caso das explorações de inertes por estarem associadas a alterações mais profundas da 
paisagem. 

O vale do rio Alcabrichel, que interseta esta unidade transversalmente, na metade sul da mesma, 
junto às povoações do Ameal e Ramalhal, constitui um elemento marcante da paisagem e de 
valorização visual da mesma. 

Nesta UP destaca-se, assim, o elevado grau de alteração da ocupação do solo, a par da 
artificialização dos espaços e da ausência de locais com carácter natural. 

 
Vista sobre a paisagem florestal envolvente, a partir da EN8 
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Presença de agropecuárias no interior da UP 
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UP M - MOSAICO 
AGRÍCOLA DO 
BOMBARRAL 

Esta unidade, de relevo ondulado, destaca-se das envolventes em termos do uso do solo 
correspondente a áreas agrícolas com domínio das culturas permanentes (sobretudo pomares e 
alguma vinha). 

Trata-se aqui de paisagens que revelam utilizações no geral adequadas às aptidões biofísicas, 
embora sem garantirem inter-relações equilibradas entre tais usos, nomeadamente devido ao 
domínio excessivo de sistemas agrícolas permanentes (vinha e pomares) sem a presença 
compensadora de matas e matos em situações de menor fertilidade 

(…) é possível referir como sensações significativas provocadas pela paisagem a de fertilidade e 
de contínuos contrastes (no espaço e no tempo, quer no variado ciclo anual dos sistemas 
agrícolas como na dinâmica provocada pela instabilidade climática). No geral pode referir-se ainda 
a dominância das paisagens com elevada profundidade e grandeza, bem como a influência 
determinante da humidade atmosférica sobre a luz. (Cancela de Abreu et al., 2004) 

Localizada exclusivamente no concelho do Bombarral, ocupa a zona de várzea do rio Real, e 
alguns dos seus afluentes (rio da Corga, rio Bogota, ribeiras do Paúl e da Delgada Macheia), bem 
com as encostas adjacentes de relevo ondulado. 

Domina o povoamento concentrado em aglomerados de pequena/média dimensão como é 
exemplo as povoações de Portela, Famões, Sanguinhal, Delgada, Azambujeira dos Carros, entre 
outros. 

 

 
Vista sobre o mosaico agrícola envolvente à vila de Bombarral 
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Pomares a dominar a ocupação agrícola do solo 
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UP N - VÁRZEAS DOS 
RIOS ARNÓIA E REAL 

Inserida no Vale Tifónico de Óbidos/ Caldas da Rainha, esta UP terá em tempos correspondido ao 
leito da Lagoa de Óbidos. 

As várzeas dos rios Arnóia e Real são elementos morfológicos centrais da paisagem de Óbidos, 
ligando os principais elementos identitários do concelho (a Vila e a Lagoa). Integram-se também 
nesta unidade as encostas que drenam para as várzeas, e que estabelecem com estas 
importantes relações funcionais. 

Os relevos que evidenciam as várzeas culminam num coroamento reforçado pela localização de 
aglomerados em posições dominantes, a partir dos quais se estabelecem relações visuais diretas 
com as várzeas e mesmo com a Lagoa, como é o caso da Vila de Óbidos e de Sobral da Lagoa. 

A ocupação do solo das encostas é dominada por agrossistemas com predomínio de culturas de 
sequeiro, por vezes com pomares e vinhas. Nas várzeas, a fertilidade dos solos torna-as áreas 
agrícolas por excelência, muitas das quais irrigadas e inseridas no Aproveitamento Hidroagrícola 
das Baixas de Óbidos (e que integra não só as zonas de várzea mas também a Baixa da 
Amoreira, incluída noutra UP). 

De referir a presença de quintas em bom estado de conservação, reforçando o carácter agrícola da 
paisagem e a sua interpretação funcional. 

Os conjuntos edificados situados no coroamento das várzeas têm sofrido uma evolução 
relativamente ordenada, embora com expansões de características distintas.  

 

 
Vista para poente da UP (várzeas da Rainha) 
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Vista para nascente da UP (várzea do Arnóia) 
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UP O - BAIXA DA 
AMOREIRA 

Esta UP é marcada pela ocupação edificada ao longo da EN114, tendo o desenvolvimento dos 
principais aglomerados sido estruturado em função deste eixo. 

A expansão recente tem sido feita de forma mais dispersa, realizada ao longo das vias de acesso. 

A área circundante ao aglomerado de Amoreira, na zona a nascente, é constituída por uma área 
baixa e plana, integrada no Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos. 

Para além da cultura de regadio, predominante nesta área, é de referir a existência de um 
significativo número de estufas, reforçando a função produtiva desta paisagem. 

A Baixa da Amoreira mantém um certo caráter rural, onde é possível referenciar um conjunto de 
elementos relacionados com a história e a transformação dos sistemas agrícolas tradicionais.  

Várzea do rio Real integrada no Aproveitamento Hidroagrícola 
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Vista sobre a UP a partir da EN114 
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UP P - ÓBIDOS E 
ENVOLVENTES 

O elemento de maior importância na identidade desta UP é, sem dúvida, o conjunto da Vila e 
Castelo de Óbidos. 

A qualidade paisagística da vila de Óbidos resulta do seu valor histórico-cultural aliado à 
implantação num ponto dominante da paisagem. A elevação onde se localiza a vila decorreu da 
conjugação de vários processos geomorfológicos, bem como pela subida e descida do nível das 
águas do mar, ao longo do tempo, imprimindo-lhe deste modo características únicas na região. 

O relevo onde se implanta a Vila, reforçado pelas muralhas do Castelo, destaca-se na paisagem 
envolvente e reveste-se de particular importância para as UP mais próximas, especialmente para a 
Várzea. Presume-se que a escolha do local para a implantação do Castelo esteja relacionada com 
a visibilidade e também com a boa acessibilidade de que dispunha, não só terrestre mas também 
fluvial, uma vez que o rio Arnóia era navegável quase até às suas portas. 

Hoje em dia, as boas condições de acessibilidade mantêm-se, com o nó da A8 que dá acesso 
direto à Vila. Apesar de ainda se ir mantendo um padrão de uso do solo caracterizado pelas vinhas 
e pomares, a densidade de vias de comunicação e a dinâmica da expansão urbana, têm marcado 
fortemente a paisagem desta unidade, constituindo o eixo de desenvolvimento Óbidos-Gaeiras-
Caldas da Rainha. 

O aumento de construções dispersas e sem aparente coerência no sistema urbano tem levado ao 
aparecimento de aglomerações de áreas edificadas onde dificilmente se reconhece uma estrutura 
funcional ou tipológica, principalmente a nordeste da Vila. Para além da Vila e do seu arrabalde, 
destaca-se ainda o aglomerado de A-da-Gorda. 

 

 
Elevação onde se localiza o castelo de Óbidos vista a partir da povoação  

de A-da-Gorda 
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Castelo de Óbidos visto de norte, a partir da EN8 
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UP Q - MOSAICO 
AGROFLORESTAL DE 
ÓBIDOS E CALDAS 

DA RAINHA 

Esta UP localiza-se a norte da várzea do rio Arnóia e confina com o eixo urbano de Caldas da 
Rainha e com as encostas de Gaeiras. 

Apresenta um povoamento pouco denso, baseado em conjuntos edificados que incluem a 
habitação e as estruturas de apoio à atividade agrícola (casais), e onde os principais aglomerados 
estão associados às manchas de solo mais férteis. 

Como o nome da UP indica, no uso do solo surgem intercaladas manchas agrícolas (sobretudo de 
pomar e vinha) com áreas florestais, em parcelas com alguma expressão espacial. 

A presença de importantes áreas de extração de inertes (gesso), visíveis a partir de diferentes 
pontos do território, sobretudo a partir do castelo e principais vias de comunicação (EN8 e A8), 
constitui uma significativa desvalorização visual da paisagem.  

Mosaico agroflorestal da UP 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-225 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
 

UNIDADE DE 
PAISAGEM CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS ASPETO GERAL DA UNIDADE DE PAISAGEM 

 
Vista sobre a UP a partir do castelo de Óbidos 

UP R - ENCOSTAS 
DE GAEIRAS E SALIR 

DE MATOS 

Esta UP localiza-se a norte da Albufeira do Arnóia e estende-se para nordeste em direção ao vale 
do rio da Tornada, compreendendo território concelhio de Óbidos e Caldas da Rainha. 

Caracteriza-se por um relevo suave (mais movimentado para nordeste) e uma altitude média a 
elevada, o que lhe confere uma boa visibilidade sobre a zona de várzea e sobre a Vila de Óbidos. 

No uso do solo predomina o tecido edificado intercalado por manchas agrícolas (sobretudo 
pomares e vinha), nas zonas de relevo mais plano, e manchas florestais ,nas áreas de relevo mais 
acidentado. 

A proximidade e influência do centro urbano das Caldas da Rainha conduziram a uma significativa 
expansão urbana nesta UP caracterizada por alguma dispersão e falta de coerência, o que afeta a 
leitura dos principais aglomerados, nomeadamente de Gaeiras. No entanto esta UP é marcada  
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pela presença de alguns elementos identitários relevantes, que contribuem para a sua perceção, 
nomeadamente o Convento de S. Miguel e Quinta das Janelas/ Quinta das Flores. 

Esta UP é ainda marcada pela presença de importantes infraestruturas rodoviárias que a 
atravessam no sentido sul-norte (A8) e oeste-este (A15). 

 

Significativa expansão urbana nesta UP caracterizada por alguma 
dispersão 

 
Zona de encosta atravessada pela A8 
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UP S - COLINAS DE 
ARNÓIA 

O aspeto mais determinante desta UP é o relevo, alternando cabeços e vales estreitos, com 
encostas quase sempre com declives acentuados. As linhas de festo são realçadas por um 
povoamento linear ao longo das vias. 

Para além deste povoamento, observam-se diversos casais distribuídos de forma dispersa pelo 
território e com ligação à exploração agrícola das encostas e vales, onde o pomar é a ocupação do 
solo dominante, tendo vindo a substituir progressivamente a vinha. Verifica-se pontualmente um 
ligeiro aumento das áreas florestais em pequenas parcelas, coincidindo com o abandono da 
agricultura. 

Esta unidade tem um carácter eminentemente agrícola, marcado pela presença de aglomerados 
de matriz rural com características comuns em termos de localização e estrutura. A textura do 
mosaico agrícola confere também uma forte ruralidade a esta área. 

A presença do plano de água da albufeira do rio Arnóia introduz um elemento de grande 
diversidade no limite desta UP. 

 
Vista para a UP a partir do castelo de Óbidos, com a várzea do Arnóia em 

primeiro plano 
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Vista geral da UP 
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UP T - EIXO URBANO 
DE CALDAS DA 

RAINHA  

Esta unidade engloba não só o Perímetro Urbano da cidade das Caldas da Rainha (definido no 
PDM como UOPG1 – Cidade das Caldas da Rainha) mas também uma área de características 
urbanas mais abrangentes, que se estende sobretudo para noroeste da sede de concelho, ao 
longo da EM, em direção a Foz do Arelho. Inclui também a Zona Industrial das Caldas da Rainha e 
parte da UOPG5 – Lugar Conjunto do Nadadouro, que na zona em estudo abrange as povoações 
de Alto do Nobre, C. do Chão, Covões e Fontinhas. 

Corresponde a uma UP com grande dinâmica urbanística ao nível da alteração do solo e da 
localização de atividades com diferentes usos urbanos e existência de espaços vazios. 

Corresponde pois a uma unidade muito povoada, em que o núcleo urbano concentrado representa 
praticamente a sede de concelho e todo o restante povoamento se dispersa por uma mancha em 
torno do núcleo e ao longo das principais vias de comunicação, em direção a norte, mas sobretudo 
em direção ao litoral, onde a pressão urbanística é mais intensa. Podem-se distinguir áreas 
edificadas compactas e áreas edificadas fragmentadas. 

As áreas edificadas compactas correspondem aos espaços que possuem uma estrutura urbana 
consolidada onde o edificado tem diferentes usos e funções, apresenta-se continuo e organizado, 
e possui uma rede viária hierarquizada. Este padrão corresponde às áreas urbanas constituintes 
da cidade das Caldas da Rainha, englobando também o núcleo urbano tradicional e histórico, bem 
como a Mata Rainha D. Leonor e Parque D. Carlos I e diversos elementos patrimoniais localizados 
no interior da malha urbana. 

As áreas edificadas fragmentadas estão associadas aos fenómenos de expansão recente estando 
por isso localizadas, geralmente, na proximidade e na contiguidade das áreas edificadas 
compactas. São territórios onde a desordem urbanística é mais evidente apresentando diversos 
problemas, como a falta de identidade. 

 
Vista sobre a malha urbana das Caldas da Rainha a partir da estação 

ferroviária 
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Aspeto particular dos espaços comerciais no limite da malha urbana 
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Conforme decorre da leitura do quadro referente a cada UP, a diversidade territorial é uma das 

características mais marcantes do corredor em estudo, patente nas especificidades que 

caracterizam as diferentes unidades de paisagem aos mais variados níveis, passando por 

questões tão diversas como o relevo, o dinamismo e as atividades económicas predominantes, 

a concentração e dispersão da população, a dimensão dos agregados urbanos, a presença de 

elementos de valorização/desvalorização visual, ou, ainda, as características cénicas. 

Pode afirmar-se que esta região possui um património paisagístico notável em diversidade, 

grandeza e qualidade, que o distingue e afirma no contexto nacional, tal como expresso em 

diversos documentos, nomeadamente no PROTAML e PROTOVT. 

A conjugação de fatores como a qualidade visual, sustentabilidade ecológica e a identidade 

histórico/cultural, reflete-se nas paisagens de maior qualidade da área em estudo constituindo, 

simultaneamente, os sistemas mais sensíveis a alterações decorrentes das atividades humanas, 

conforme se pode constatar nos capítulos seguintes. No entanto, interessa desde já destacar: 

• As várzeas de Alfouvar/ Granja do Marquês (parte integrante da UP D – Complexo Vulcânico), 

com forte impacte visual pela sua amplitude e contraste com as encostas envolventes, 

nomeadamente com a serra da Carregueira, para além de um uso do solo muito particular; 

• As serras e os cones vulcânicos de Mafra (UP F) e Torres Vedras (UP H) de grande beleza 

estética, destacando-se na paisagem pela sua extensão e grandeza; 

• As várzeas dos rios Arnóia e Real (UP N) conjugadas com a relevância do conjunto edificado da 

vila e castelo de Óbidos (UP P) como elementos identitários da paisagem; 

• As principais linhas de água (rios Sizandro, Alcabrichel, Corga, Real, Bogota, Arnóia e rio da 

Cal) com interesse devido ao seu carácter linear e dinâmico ao longo dos vales; 

• Pontos e linhas panorâmicas criados pela morfologia da paisagem, revelando uma grande 

qualidade cénica. 
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A perceção das UP e dos espaços de maior sensibilidade é de extrema importância no processo 

de avaliação de impactes, tanto mais pela existência de contrastes, dado que estas paisagens 

de grande qualidade paisagística coexistem com outras UP de menor sensibilidade, caso das 

áreas edificadas desordenadas e desqualificadas, resultantes de um crescimento urbano e 

industrial acelerado (UP A – Eixo Urbano de Sintra e UP E – Negrais/ Pero Pinheiro) ou 

povoamentos florestais contínuos de eucaliptos (UP L – Mancha Florestal de Torres Vedras). 

4.7.5. AVALIAÇÃO DA PAISAGEM 

Em complemento do ponto anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da Paisagem e 

Capacidade de Absorção da Paisagem, é definida a Sensibilidade Paisagística do território em 

análise. 

A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do 

cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção, estando cada 

um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados nos Desenhos 

incluídos no EIA. 

Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de: 

• Qualidade Visual da Paisagem (Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.009) – corresponde ao 

caráter, expressão e qualidade de uma paisagem e como estes aspetos são 

compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo utilizador; 

• Capacidade de Absorção da Paisagem (Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.011)- entendida 

como a capacidade que uma paisagem possui para absorver ou integrar as atividades 

humanas sem alteração da sua expressão e caráter e da sua qualidade visual; 

• Sensibilidade da Paisagem (Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.010)- resulta da combinação 

dos indicadores anteriores e corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, 

baseada nas suas características visuais e nas condições que afetam a perceção visual, 

mediante a ocorrência de ações perturbadoras. 
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4.7.6. QUALIDADE VISUAL 

A qualidade visual da paisagem, indicadora do seu valor cénico, inclui dois elementos 

fundamentais de perceção, dependentes das características biofísicas e estéticas da paisagem, 

são eles: as características intrínsecas do espaço em análise e a qualidade visual do seu 

contorno. 

A qualidade visual é uma característica muito difícil de avaliar de forma absoluta, pois está 

dependente de fatores subjetivos como é a sensibilidade e o interesse do observador. 

Para a elaboração desta cartografia cruzou-se os seguintes parâmetros: 

• Relevo; 

• Uso do Solo; 

• Água; 

• Elementos Patrimoniais; 

• Elementos de desvalorização visual. 

Os parâmetros referidos anteriormente, que definem a qualidade visual intrínseca da paisagem, 

cruzaram-se com outros aspetos, de valor positivo, nomeadamente a existência de pontos de 

vista notáveis/ visualização, aspetos geomorfológicos que configuram paisagens muito 

interessantes (cones vulcânicos de Mafra e Torres Vedras, cabeços dos Castelos de Torres 

Vedras e Óbidos, várzeas de Sintra e Óbidos) e paisagens de especial interesse. 

Nas paisagens de especial interesse incluíram-se as seguintes: 

• Áreas relativas ao campo de Lapiás da Granja dos Serrões e campo de Lapiás de Negrais, 

ambos no concelho de Sintra,  

• Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira (PPLSSA), situada no concelho 

de Torres Vedras que, apesar de não fazer, ainda, parte da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, possui um regulamento aprovado por deliberação da assembleia municipal de 4 

de maio de 2012. De acordo com informação da CM de Torres Vedras (http://www.cm-

tvedras.pt) existe a pretensão de integrar esta área na Rede Nacional de Áreas Protegidas, 

sendo para tal necessárias alterações ao regulamento; 

• Áreas naturais de valor paisagístico do concelho de Torres Vedras que na área em estudo 

http://www.cm-tvedras.pt/
http://www.cm-tvedras.pt/
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incluem, além da serra do Socorro já anteriormente referida, o castro do Zambujal, o castro 

da Fórnea e a mata do Juncal (Artigo 54.º do Regulamento do PDM de Torres Vedras). 

Os parâmetros intervenientes na qualidade visual da paisagem, referidos anteriormente, 

constam no quadro seguinte, correspondendo o resultado final do cruzamento de todos estes 

valores à Qualidade Visual da paisagem. 

Em termos de valoração das manchas definidas de cada um dos componentes analisados foram 

consideradas cinco classes: Negativo (-1), Nulo (0), Baixo (1), Médio (2) e Elevado (3). 

Quadro 4.7-3 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetros 
Valor da Qualidade Visual 

Negativo Nulo (0) Positivo 
-1 Baixo (1) Médio (2) Elevado (3) 

Relevo 

Plano (0 a 5%)   X   

Ondulado a muito inclinado 
(5 a 25%)    X  

Acidentado (> 25%)     X 

Uso do Solo 

Povoamentos florestais 
(eucalipto e/ou pinheiro bravo)  X    

Matos e incultos   X   

Áreas agrícolas 
(exceto pomares e vinha)    X  

Áreas agrícolas de pomares e vinha     X 

Centros urbanos de maior 
dimensão *   X   

Povoações de média e pequena 
dimensão    X  

Zonas históricas     X 

Presença de Água 
(Albufeiras e linhas de água permanentes)     X 

Valores patrimoniais      X 

Elementos de 
desvalorização 

visual da 
paisagem 

Espaços de indústria, comércio, 
transportes e áreas de extração de 

inertes 
X     

Parques eólicos X     

Postes/linhas de alta tensão X     

Parâmetros corretivos      
Aspetos geomorfológicos    X  

Paisagens de especial interesse     X 

Pontos de vista notáveis     X 
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Parâmetros 
Valor da Qualidade Visual 

Negativo Nulo (0) Positivo 
-1 Baixo (1) Médio (2) Elevado (3) 

Manchas de Vegetação com Interesse (Quercus 
sp, ou outras)    X  

*Correspondem aos aglomerados urbanos de Mira-Sintra e Meleças, no início do traçado, Malveira, Torres Vedras (com exceção da parte 
histórica), Bombarral e Caldas da Rainha 

A carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou do cruzamento dos valores constantes no quadro 

anterior e da agregação desses resultados em quatro classes: 

 Às manchas com valor igual ou inferior a 4 atribui-se baixa qualidade visual; 

 Às manchas com valor compreendido entre 5 a 7 atribui-se média qualidade visual; 

 Para as manchas com valor compreendido entre 8 e 9 atribui-se elevada qualidade 

visual; 

 Para as manchas com valor superior a 9 atribuiu-se qualidade visual muito elevada.  

Pela análise da carta de Qualidade Visual da Paisagem produzida (Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0009) é possível concluir que as áreas de elevada qualidade visual da paisagem 

(20%) têm maior expressão nas zonas correspondentes à várzea de Alfouvar (UP D – Complexo 

Vulcânico), nos cones vulcânicos de Mafra (UP F), nas serras e cones vulcânicos de Torres 

Vedras (UP H), no mosaico agrícola do Bombarral (UP M), mas sobretudo em Óbidos nas 

várzeas dos rios Real e Arnóia (UP N) e nas encostas envolventes do castelo de Óbidos (UP P). 

As zonas de muito elevada qualidade visual têm uma expressão muito reduzida no corredor em 

estudo (3%) e são sobretudo coincidentes com os leitos dos principais cursos de água, 

nomeadamente os rios Real, Arnóia, Sizandro e Bogota, ou com elementos patrimoniais, caso 

dos castelos de Torres Vedras e Óbidos com as zonas históricas que lhes estão associadas, ou 

ainda a serra dos Cucos e as respetivas Termas. 

As zonas identificadas com baixa qualidade visual (35%) estão associadas a zonas artificiais 

(áreas com características urbanas), nomeadamente à zona urbana de Sintra, no início do 

traçado e ao eixo urbano das Caldas da Rainha, no final do mesmo. No entanto, a mancha de 

maior extensão classificada com baixa qualidade visual localiza-se a norte de Torres Vedras e a 

sul do Bombarral, entre os km71+500 a 76+500, e corresponde a uma extensa mancha contínua 
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de uso florestal, maioritariamente de eucalipto, em zona de relevo plano a ondulado, onde 

também é marcante a presença de vários locais de extração de inertes. 

As áreas de média qualidade visual são aquelas com maior representatividade no corredor em 

estudo (42%) e distribuem-se de forma homogénea ao longo do mesmo, com destaque para as 

zonas compreendidas entre os km23+000 a 37+000 e 42+000 a 62+000. 

4.7.7. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

A capacidade de absorção visual constitui o poder que uma paisagem tem de absorver 

visualmente modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual. Quando a 

paisagem possui baixa capacidade de absorção, diz-se que é visualmente mais vulnerável. 

Na determinação da Capacidade de Absorção da Paisagem foram utilizados indicadores de 

acessibilidade visual. Foram assim escolhidos pontos de observação representativos da 

presença humana no território em análise (povoações, elementos patrimoniais, pontos com 

vistas panorâmicas e vias), e para cada ponto de observação foi gerada a sua bacia visual (raio 

de 3km e 360º de ângulo de visão) à altura média de um observador (1,60m). 

A carta da Capacidade de Absorção Visual foi, assim, obtida por cruzamento dos potenciais 

pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo 

Digital do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação). O resultado 

para cada célula/pixel do MDT traduz a informação/somatório do número de bacias visuais que 

se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. 

A carta expressa, assim, graficamente para cada pixel, de quantos pontos de observação o 

mesmo é visível, e essa informação é que determina se essa área está visualmente muito ou 

pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respetivamente. 

No sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, selecionaram-se cerca de 325 

pontos de observação. Estes pontos, a partir dos quais foram elaboradas as respetivas bacias 

visuais, encontram-se assinalados no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0011 – Capacidade de 
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Absorção Visual da Paisagem. Para os pontos de observação considerados, verificou-se que o 

número máximo de potenciais observadores de uma determinada célula era de 19. 

Em termos de classificação, foram consideradas quatro classes (Baixa, Média, Elevada e Muito 

Elevada), tal como consta no quadro seguinte. 

Quadro 4.7-4 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

Sobreposição de Visibilidades Classes de Capacidade de Absorção Visual 
0 Muito elevada 

1 a 5 Elevada 
6 a 10 Média 

11 a 19 Baixa 

 

Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0011) é possível concluir que as áreas com baixa capacidade para absorver 

novos elementos na paisagem são muito reduzidas (1%) e concentram-se sobretudo na parte 

final do corredor em estudo, na envolvente das Caldas da Rainha. 

As áreas de média capacidade de absorção visual estão representadas em cerca de 6% da área 

em estudo e distribuem-se na zona envolvente às Caldas da Rainha, bem como no território 

compreendido entre esta cidade e Óbidos. Na zona envolvente ao Bombarral localizam-se 

também algumas manchas com expressão, o mesmo sucedendo na várzea de Alfouvar/ Granja 

do Marquês, em Sintra. 

As áreas de muito elevada capacidade de absorção visual (40%) encontram-se distribuídas 

sobretudo na periferia do corredor em estudo e também na faixa compreendida entre os 

km71+500 a 76+500, correspondente a uma extensa mancha contínua de uso florestal, onde a 

presença de áreas sociais é menos frequente. 

Quanto às áreas de elevada capacidade de absorção visual, as mesmas são aquelas que 

apresentam maior expressão no corredor em estudo (53%) distribuindo-se de forma mais ou 

menos homogénea ao longo do mesmo. 
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4.7.8. SENSIBILIDADE VISUAL 

Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem fez-se o cruzamento da 

informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e qualidade visual da 

paisagem, de acordo com o expresso no quadro seguinte. 

Quadro 4.7-5 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Valor da Sensibilidade 
Visual 

Capacidade de Absorção 
Visual Qualidade Visual 

Baixa 

Muito Elevada Baixa 
Elevada Baixa 

Muito Elevada Média 
Elevada Média 

Média 

Muito Elevada Elevada 
Elevada Elevada 

Muito Elevada Muito Elevada 
Elevada Muito Elevada 
Média Média 
Média Baixa 
Baixa Baixa 

Elevada 
Baixa Elevada 
Baixa Média 
Média  Elevada 

Muito Elevada Baixa Muito Elevada 
Média Muito Elevada 

 

Da análise da cartografia (Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0010), elaborada de acordo com a 

metodologia descrita, verifica-se que a grande maioria da área em análise apresenta baixa 

sensibilidade visual (cerca de 66%) tendo as áreas de sensibilidade visual elevada expressão 

mais relevante na várzea do rio Arnóia, na envolvente de Óbidos, assim como em algumas 

zonas situadas na envolvente das Caldas da Rainha, Bombarral, Torres Vedras e várzea de 

Sintra. 

As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz de 

avaliação designada por áreas de muito elevada sensibilidade, são praticamente inexistentes 

(1%). 
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4.8. RUÍDO E VIBRAÇÕES 

4.8.1. METODOLOGIA E ENQUADRAMENTO LEGAL 

A caraterização da Situação Atual / Situação de Referência na componente ruído foi efetuada 

através a obtenção dos Mapas de Ruido e Classificação Acústica dos concelhos atravessados 

pela Linha do Oeste entre Mira-Sintra e Caldas da Rainha, a saber (sul para norte): Sintra, 

Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da 

Rainha. 

Foram ainda efetuadas medições acústicas in situ em 10 Pontos de Medição ao longo do 

traçado, cujos resultados obtidos se apresentam em seguida. 

O enquadramento legal da componente ruido corresponde ao diploma DL 9/2007, de 17 de 

janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído, estando estabelecidos, no essencial, os 

seguintes tipos de requisitos na envolvente de uma via de tráfego [conjugação do Artigo 19.º 

(infraestruturas de transporte) com o Artigo 11-º do DL 9/2007]: 

• Recetores Sensíveis (o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lazer, com utilização humana) classificados como Zona Mista [alínea a) do n.º 1 do 

Artigo 11.º]: 

o Lden ≤ 65 d(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

• Recetores Sensíveis classificados como Zona Sensível [alínea b) do n.º 1 do Artigo 

11.º]: 

 Lden ≤ 55 d(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

• Recetores Sensíveis ainda não classificados (n.º 3 do Artigo 11-º): 

o Lden ≤ 63 d(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

• Recetores Sensíveis não classificados (n.º 3 do Artigo 11-º): 

o Equiparação a Zona Mista ou Sensível a efetuar pela Câmara Municipal. 

Apresentam-se em seguida algumas das definições do Artigo 13.º, do DL 9/2007, julgadas 

relevantes: 
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o j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
o l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos 

de um ano; 

o m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

o n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos 

de um ano; 

o o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores 

Lden e Ln, traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas 

delimitadas às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em 

dB(A); 

o p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, 

de modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

 i) Período diurno — das 7 às 20 horas; 

  ii) Período do entardecer — das 20 às 23 horas; 

 iii) Período nocturno — das 23 às 7 horas; 

o q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço 

de lazer, com utilização humana; 

o s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num 

determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado;  
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o t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

o u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos 

particulares, para uma situação determinada;  

o v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível;  

o x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

 

Não existindo “Mapas de Vibração” como existem “Mapas de Ruído”, a caraterização 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, cujos resultados obtidos se apresentam em seguida. 

O enquadramento legal da componente vibração corresponde apenas à proteção dos trabalhadores  

(DL 46/2006), e à proteção de estruturas contra danos devido a vibrações impulsivas tipo explosões  

(NP 2074:2015), o que transcende o âmbito do presente Estudo. Nestas circunstâncias é necessário 

recorrer a Regras de Boa Prática, considerando-se ser de destacar os denominados Critérios LNEC  que 

podem ser resumidos da seguinte forma: 

1. Danos em edifícios/estruturas: 

a. vmax,ef,1s < 3.5mm/s. 

2. Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: 

a. vmax,ef,1s  < 0.11mm/s. 

3. Afetação humana devido ao Ruído Estrutural resultante da vibração: 

a. vmax,ef,1s < 0.03mm/s. 

4. Afetação do funcionamento de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração: 
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a. Não ultrapassagem dos valores de vibração atuais, nas zonas com atividades muito 

sensíveis à vibração. 

O parâmetro vmax,ef,1s corresponde ao valor máximo dos valores eficazes de segundo a segundo, relativos 

à velocidade de vibração. 

4.8.2.1. Informação e resultados obtidos 

A linha do Oeste, entre Mira-Sintra e Caldas da Rainha, desenvolve-se nos seguintes concelhos 

para os quais foi obtida a seguinte informação acústica: 

1. Sintra: 

a. Não possui Mapa de Ruído no site 

http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoM

unicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Segundo o documento http://www.cm-

sintra.pt/phocadownload/PDF/PDM/Relatorio-da-Proposta.pdf todos os 

Recetores Sensíveis estão classificados como Zona Mista. 

2. Mafra: 

a. Possui Mapa de Ruído no site 

http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoM

unicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Na Classificação Acústica disponível (http://www.cm-

mafra.pt/sites/default/files/1f_acustico_25000_0.pdf), a maioria dos Recetores 

está classificado com Zona Mista, estando a Zona Sensível mais próxima da 

Linha do Oeste a cerca de 400 metros de distância. 

3. Sobral de Monte Agraço: 

a. Possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica. 
 

4. Torres Vedras: 

http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/PDF/PDM/Relatorio-da-Proposta.pdf
http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/PDF/PDM/Relatorio-da-Proposta.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.cm-mafra.pt/sites/default/files/1f_acustico_25000_0.pdf
http://www.cm-mafra.pt/sites/default/files/1f_acustico_25000_0.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
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a. Não possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica. 
 

5. Cadaval: 

a. Possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Segundo a informação obtida não existe Classificação Acústica oficial. 
 

6. Bombarral: 

a. Possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Segundo a informação obtida não existe Classificação Acústica oficial. 
 

 
7. Óbidos: 

a. Não possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Não foi possível obter informação sobre Classificação Acústica. 
c. No Relatório 

http://wwp.obidos.oestedigital.pt/_uploads/PDM/mapa_ruido/relatorio_anexos/
Relatorio.pdf existem resultados de algumas medições acústicas in situ. 
 

8. Caldas da Rainha: 

a. Possui Mapa de Ruído no site 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMu
nicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf. 

b. Segundo a informação obtida não existe Classificação Acústica oficial. 

Foram realizadas medições acústicas nos seguintes pontos de medição, tendo sido obtidos os 

seguintes resultados médios apresentados no quadro abaixo. Estes pontos estão localizados 

nos Desenhos n.º LO.EP.PG.EIA.0013 e 0014 

http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://wwp.obidos.oestedigital.pt/_uploads/PDM/mapa_ruido/relatorio_anexos/Relatorio.pdf
http://wwp.obidos.oestedigital.pt/_uploads/PDM/mapa_ruido/relatorio_anexos/Relatorio.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomunicipais_maio2016.pdf
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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°47'41.08"N; 

9°18'49.89"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* 

59** 

52 

 

 

48 

70* 

48** 

59 

 

 

PM03 

38°55'47.50"N; 

9°15'13.70"W 

 

0.091 

53 

68* 

53** 

51 

68* 

51** 

45 

 

 

54 

 

 

PM04 

38°59'13.89"N; 

9°11'53.07"W 

 

0.136 

56 

70* 

56** 

49 

70* 

50** 

45 

 

 

55 
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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 

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 

 

 

PM07 

39°13'11.61"N; 9° 

9'55.66"W 

 

0.201 

46 

79* 

51** 

44 

 

 

42 

79* 

46** 

49 

 

 

PM08 

39°15'55.84"N; 9° 

9'12.22"W 

 

0.039 
(tráfego 
rodovia) 

41 

65* 

42** 

41 

 

 

40 

64* 

40** 

46 
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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 

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 

 

 

 

Analisando os resultados obtidos nas medições in situ, verifica-se que na esmagadora maioria 

dos Pontos de Medição não é significativo o contributo do ruído da Passagem dos Comboios 

(considerou-se cerca de 16 passagens por dia de acordo com os horários disponíveis), 

prevalecendo no global o Ruído Ambiente caraterístico dos locais, associado a outras fontes de 

ruído que não o tráfego ferroviário, nomeadamente tráfego rodoviário. 

 

Excetua-se ao referido o Ponto de Medição PM07 onde prevalece o ruído da passagem de 

comboios, dada a proximidade à linha e a influência diminuta de outras fontes de ruído. 

Confrontando os valores obtidos nas medições in situ com os Mapas de Ruído/Classificação 

Acústica disponíveis, e com os requisitos principais do DL 9/2007, verifica-se o seguinte: 

o Cumprimento dos requisitos de Zona Mista [Lden ≤ 65 d(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]: 
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o As medições in siu revelaram o cumprimento atual destes limites em todos os 

Pontos de Medição. 

o Cumprimento dos requisitos de Zona Sensível [Lden ≤ 55 d(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]: 

o As medições in siu revelaram o cumprimento atual destes limites nos seguintes 

Pontos de Medição: PM01, PM03, PM04, PM06, PM08 e PM09. 

o Influência da Linha do Oeste nos Mapas de Ruído disponíveis: 

o Mafra: 

De acordo com o estabelecido na página 3/5 do Resumo Não Técnico do Mapa de 

Ruído, julga-se que a Linha do Oeste não faz parte das Fontes de Ruído 

consideradas no modelo:  

“Tendo em conta o estipulado pelas Directrizes para a Elaboração de Mapas de 

Ruído (Versão 2) de Junho de 2008 (Agência Portuguesa do Ambiente), os mapas 

de ruído incluíram as seguintes fontes:  

- Rodovias cujo tráfego médio diário anual (TMDA) é superior a 8 000 veículos;  

- Fontes fixas abrangidas pelos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental 

e de Prevenção e Controlo Integrados de Poluição” 

o Sobral de Monte Agraço: 

É evidente no Mapa de Ruído ser pouco significativa a influência da Linha do Oeste 

para o Ruído Ambiente global, o que não se fica a dever a uma não consideração 

da Linha do Oeste nas fontes de ruído modeladas, mas sim a uma diminuta 

emissão sonora associado, dado o seguinte texto constante na página 28/40 do 

Resumo Não Técnico do Mapa de Ruído: “No presente estudo foram considerados 

os troços de linha-férrea situados entre Mira Sintra – Torres Vedras”, o que está de 

acordo com os níveis sonoros medidos in situ. 

o Cadaval: 

Conclusão semelhante à referida para Sobral de Monte Agraço. 

o Bombarral: 

Conclusão semelhante à referida para Sobral de Monte Agraço e Cadaval. 

o Caldas da Rainha: 
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Conclusão semelhante à referida para Sobral de Monte Agraço., Cadaval e 

Bombarral. 

Relativamente à vibrações tem-se: 

• Analisando os resultados obtidos nas medições in situ, verifica-se que em 7 dos pontos 

caraterizados (PM01, PM03, PM05, PM06, PM08, PM09 e PM10) o valor máximo da velocidade 

eficaz de vibração de segundo a segundo é menor do que o limite não vinculativo associado à 

sensação da vibração como tal (vmax,ef,1s < 0.11mm/s) e apenas em 3 pontos (muito próximos da 

Linha férrea; PM02, PM04 e PM07) os valores associados são maiores do que esse limite. 

4.9. QUALIDADE DO AR 

4.9.1. METODOLOGIA 

Para a caracterização da qualidade do ar da região em estudo, considerou-se adequado 

proceder ao respetivo enquadramento legal (a nível comunitário e nacional), assim como 

proceder à identificação das fontes de poluentes atmosféricos existentes (pontuais, lineares e 

em área) e das condições de dispersão dos poluentes atmosféricos.  

Caracterizou-se igualmente o estado de qualidade do ar na zona em estudo com base nos 

dados recolhidos nas estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas.  

Por último efetuou-se a identificação do índice de qualidade do ar para a zona e aglomerado da 

Área Metropolitana de Lisboa Norte e zona do Oeste, Vale do Tejo e Península de Setúbal.  

4.9.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A qualidade do ar é o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição no ar 

que respiramos. A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas, 

lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição 

natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na 

qualidade do ar, consoante a sua composição química, concentração na massa de ar em causa 

e condições meteorológicas. (APA d, 2016) 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-249 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser 

antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das atividades 

humanas, como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto as fontes naturais 

englobam fenómenos da Natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou 

fogos florestais de origem natural. (APA d, 2016) 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as actividades 

económicas que aí se praticam, bem como com as características dos usos do solo presentes. 

As actividades económicas, nomeadamente as instalações de combustão e os processos 

industriais, os transportes, com particular destaque para os veículos automóveis, bem como as 

características do uso do solo, afetam, consoante a sua natureza e presença, a qualidade do ar 

das regiões em que inserem. 

A importância que este descritor assume está relacionada com os efeitos nefastos que pode 

provocar, não só ao nível da saúde pública, como também ao nível do ambiente em geral.  

No que diz respeito às emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes, refere-se que, ao 

nível do solo, as concentrações de SO2 e NOx, em paralelo com as de partículas e de ozono 

troposférico, são indicadores habitualmente utilizados na avaliação da qualidade do ar. A sua 

ação pode causar danos diretos na saúde humana, no património construído e no ambiente, ao 

contribuir para a eutrofização e acidificação dos solos, da água e para a destruição de 

ecossistemas.  

Em Portugal a qualidade do ar é conhecida, principalmente, a partir dos dados recolhidos em 

diversas estações de monitorização localizadas predominantemente nas grandes áreas urbanas 

(áreas de influência de tráfego) ou nas áreas industriais mais relevantes. De um modo geral, a 

informação atualizada relativa a concentrações em localizações de fundo, fora das principais 

áreas industriais e aglomerações urbanas do país é escassa, resultando apenas a aplicação de 

modelos de dispersão de poluição atmosférica a situações muito específicas de estudo de 

fontes pontuais, ou da realização de campanhas de monitorização que incidiram quase sempre 

sobre zonas urbanas.  
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4.9.3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A grande importância das questões da qualidade do ar levou a que a União Europeia se tenha 

dedicado a elas de uma forma ativa, trabalhando a vários níveis para a sua melhoria, tais como 

controlando as emissões de substâncias nocivas para a atmosfera, melhorando a qualidade dos 

combustíveis e integrando requisitos de proteção ambiental nos sectores da energia e 

transportes. 

Torna-se muito importante avaliar a qualidade do ar ambiente para salvaguardar a saúde 

humana e os ecossistemas, principalmente para investigar as consequências da atuação 

humana num determinado local. (Ar Diagnostic, 2016). 

Recentemente, toda a legislação comunitária em matéria de qualidade do ar foi revista com o 

objetivo de incorporar os últimos progressos científicos e técnicos neste domínio bem como a 

experiência adquirida nos Estados-Membros, tendo sido publicada a Diretiva 2008/50/CE de 21 

de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. 

A Diretiva 2008/50/CE, de 21 de Maio, agrega num único ato legislativo as disposições legais 

da Diretiva 96/62/CE, de 27 de Setembro, e das três primeiras diretivas filhas (Diretivas 

1999/30/CE, de 22 de Abril, 2000/69/CE, de 16 de Novembro e 2002/3/CE, de 12 Fevereiro) 

relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, C6H6, CO e O3, e a Decisão 97/101/CE do 

Conselho, de 27 de Janeiro, que estabelece um intercâmbio recíproco de informações e de 

dados provenientes das redes e estações individuais que medem a poluição atmosférica nos 

Estados-membros. 

Esta Diretiva foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 

de Setembro, que agregou ainda a quarta Diretiva filha (Diretiva 2004/107/CE, de 15 de 

Dezembro), relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente, revogando os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 

276/99, de 23 de Julho; Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril;  Decreto-Lei n.º 320/2003, de 

20 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto;  Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de 

Outubro. Desta forma, este diploma veio proceder à consolidação do regime jurídico relativo à 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:296:0055:0063:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:313:0012:0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:067:0014:0030:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:PT:PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/1999/07/170A00/45994604.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/1999/07/170A00/45994604.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2002/04/089A00/37113722.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2003/12/293A00/85128521.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2003/12/293A00/85128521.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/08/15000/0504005042.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/10/20400/0770607712.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/10/20400/0770607712.PDF
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avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava disperso por vários 

diplomas. 

A Figura 4.9-1 apresenta de forma esquemática o enquadramento legislativo da avaliação e 

gestão da qualidade do ar ambiente na União Europeia e em Portugal. 

 

Figura 4.9-1 - Representação esquemática do enquadramento legislativo da avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente na UE e em Portugal. Fonte: CCDR-LVT, 2017. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece objetivos para a qualidade do ar 

ambiente, tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial 

de Saúde, para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, 

partículas PM10 e PM2,5 e para os poluentes chumbo, benzeno, monóxido de carbono, ozono, 

arsénio, cádmio, níquel, mercúrio e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com o fim de 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelines-for-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelines-for-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version
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prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente e institui as 

condições de avaliação e de gestão da qualidade do ar e de informação ao público em todo o 

território nacional.  

Define também os procedimentos para a avaliação da qualidade do ar nas unidades de gestão e 

avaliação estabelecidas para esse efeito (zonas e aglomerações), dando ainda especial atenção 

às medidas de controlo e garantia de qualidade das medições.  

Estabelece ainda a adoção das medidas necessárias para garantir que as concentrações dos 

poluentes atmosféricos cumprem os objetivos de qualidade do ar estipulados para cada 

poluente em todo o território nacional. Neste sentido, sempre que os objetivos não forem 

atingidos, devem ser aplicadas medidas da responsabilidade de diversos agentes, as quais 

podem estar integradas em planos de ação de curto prazo ou em planos de qualidade do ar, 

estes últimos, concretizados através de programas de execução. 

Este diploma foi recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, com vista 

a melhor traduzir os princípios e objetivos fixados na Diretiva 2008/50/CE e visando também a 

adaptação às regras respeitantes ao intercâmbio reciproco e à comunicação de informação 

sobre a qualidade do ar ambiente, estabelecidas pela Decisão de Execução da Comissão nº 

2011/850/EU, de 12 de dezembro.  

O Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, procede á segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de maio, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/1480 da 

Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das Diretivas 2004/107/CE 

e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem as regras relativas aos 

métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de amostragem para a 

avaliação da qualidade do ar ambiente. 

Sempre que os objectivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da 

responsabilidade de diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar 

integradas em planos de ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados 

através de programas de execução. (ARSLVT, 2012) 

https://dre.pt/application/file/66857541
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0086:0106:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0086:0106:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0086:0106:EN:PDF
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L1480
https://dre.pt/application/external/eurolex?08L0050
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A par da legislação mencionada, refere-se o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 126/2006, de 3 de Julho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos 

apropriados a garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos 

e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis 

aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações.  

Este diploma legal abrange todas as fontes de emissão de poluentes atmosféricos associados a 

instalações que desenvolvam actividades de caráter industrial, produção de eletricidade e/ou 

vapor, instalações de combustão integradas em estabelecimentos industriais, comerciais e/ou 

de serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de ensino e instituições 

do estado, bem como atividades de armazenagem de combustíveis, de pesquisa e exploração 

de massas minerais e de manutenção e reparação de veículos. 

A atual conjuntura de revisão da política europeia para um ar mais limpo veio reforçar a 

necessidade de estabelecer uma abordagem integrada do recurso ar, com a articulação de 

políticas e medidas ao nível setorial e entre os vários níveis de governação, tendo alavancado a 

elaboração da Estratégia Nacional para o Ar para 2020 (ENAR2020), por forma a garantir uma 

coerência e aderência entre as políticas e medidas em matéria de emissões e de qualidade do 

ar com vista à redução dos impactes na saúde e nos ecossistemas. A ENAR2020 tem como 

visão "melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde humana, da qualidade de vida 

dos cidadãos e à preservação dos ecossistemas" e está assente em três eixos: “Avaliar”, 

“Antecipar” e “Atuar. Com as medidas preconizadas na ENAR2020 pretende-se alcançar os 

objetivos de qualidade do ar propostos no Programa Ar Limpo para a Europa e contribuir para o 

Compromisso para o Crescimento Verde, em linha com os instrumentos nacionais da política 

climática, designadamente nas medidas com co-benefício para a qualidade do ar. (APA c, 2017) 

Enquadramento no Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

A nível nacional, a resposta política e institucional em matéria de alterações climáticas tem sido 

desenvolvida e atualizada, encontrando-se espelhada no Quadro Estratégico para a Política 

Climática (QEPiC), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de 
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julho, o qual estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, 

reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo 

carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal. Este quadro 

estratégico inclui os principais instrumentos de política nacional, nas vertentes de mitigação e 

adaptação em alterações climáticas, dos quais se destacam o Plano Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional para as Alterações 

Climáticas 2020 (ENAAC 2020). 

O QEPiC assume ainda o desafio de identificar opções de política para dar cumprimento aos 

objetivos do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) na sua dimensão de promoção de 

uma economia resiliente aos efeitos das alterações climáticas, competitiva e de baixo carbono. 

O PNAC assume um carácter de compilação de outros instrumentos existentes e constitui um 

quadro de referência dinâmico para a identificação e definição de políticas e medidas setoriais, 

assente na avaliação ex-ante e ex-post das mesmas, na vertente de baixo carbono. Identifica 

objetivos de política climática, alinhados com o potencial custo eficaz de redução de emissões 

para assegurar a manutenção do país numa trajetória de baixo carbono, e incide 

prioritariamente sobre os setores não abrangidos pelo CELE (não-CELE), como é o caso do 

setor dos transportes. 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e 

funcionamento da Estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das 

alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no 

conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para este efeito, propõe-se melhorar o nível 

de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a integração da adaptação às 

alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de operacionalização, 

colocando um maior ênfase na implementação de medidas de adaptação.  

A Figura 4.9-2 apresenta de forma esquemática as componentes do QEPiP e articulação com as 

políticas de ar. 
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Figura 4.9-2 - Componentes do QEPiC e papel do PNAC. Fonte: RCM n.º 56/2015 

 

O PNAC, tendo em vista alcançar em 2020 valores globais de redução entre -18% e -23% e em 

2030 entre -30% e -40% (face a 2005), estabeleceu para os setores não-CELE objetivos de 

redução de -15% em 2020 e de -31% em 2030 (face a 2005). 

 

O setor dos transportes que integra as emissões do transporte rodoviário e ferroviário 

(passageiros e mercadorias), aviação e navegação entre destinos do território nacional, 

representou em 2012 cerca de 25% das emissões nacionais de GEE e cerca de 32% das 

emissões associadas à componente de energia. Apesar de em 2012 as emissões dos 

transportes estarem ainda 65% acima dos valores de 1990 verifica-se que o setor regista uma 

redução de -14% face aos níveis de 2005. 

 

Em 2020 serão expectáveis reduções de emissões no setor dos transportes da ordem dos -24% 

em relação a 2005 e dos -11% em relação a 2012. Em 2030, os cenários analisados indiciam 

reduções de emissões na ordem dos -26% a -35% em relação a 2005, e na ordem dos -13% e 

-24%, em relação a 2012. 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-256 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

Especificamente no transporte ferroviário as emissões reduzem entre 9% a 19% entre 2010 e 

2030 devido à eletrificação deste modo de transporte. 

 

4.9.4. FONTES POLUIDORAS EXISTENTES NA ZONA EM ESTUDO 

Na avaliação da qualidade do ar ambiente é necessário definir as suas unidades funcionais de 

gestão, nomeadamente, a definição e distinção do conceito de zona e aglomeração.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, define-se zona como “uma área 

geográfica de características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação de solo e 

densidade populacional delimitada para fins de avaliação e gestão da qualidade do ar”. Por sua 

vez, uma aglomeração é definida como “uma zona que constitui uma conurbação caraterizada 

por um número de habitantes superior a 250 000 ou em que o número de habitantes se situe 

entre os 250 000 e os 50 000 e tenha uma densidade populacional superior a 500 hab/km2”. 

Assim, uma aglomeração é também uma zona, contudo, os critérios que a definem são mais 

objetivos, estando apenas relacionados com parâmetros estatísticos da população.  

Para efeitos de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, as zonas e aglomerações para 

cada poluente do troço em análise são delimitadas pela CCDR-LVT, em articulação com a APA, 

sendo que o troço de modernização da Linha do Oeste se desenvolve na zona e aglomeração 

da Área Metropolitana de Lisboa Norte e da zona de Oeste e Vale do Tejo, mais concretamente 

nos concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, 

Óbidos e Caldas da Rainha, de acordo com o apresentado na Figura 4.9-3. 
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Figura 4.9-3 - Delimitação das unidades de gestão e avaliação da qualidade do ar ambiente na área em 

estudo. Fonte: APA e, 2017. 

Tendo em conta que os poluentes atmosféricos que são emitidos num determinado ponto ou 

área podem estender-se por uma vasta área territorial e, consequentemente, afetar a qualidade 

do ar das regiões envolventes, optou-se por alargar a área de caracterização, para além das 

zonas que se encontram na envolvente imediata do traçado ferroviário, nomeadamente, num 

corredor de 2km para cada lado do eixo do traçado. 

As fontes de emissão de poluentes primários e dos componentes secundários podem ser as 

mais variadas possíveis. Na região em causa identificaram-se três conjuntos principais de fontes 

de poluição atmosférica, designadamente:  

AML Norte 

Oeste e Vale do Tejo 
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• Fontes Pontuais - correspondem às que emitem poluentes a partir de um determinado 

ponto, como são exemplo as unidades industriais; 

• Fontes em Linha - os poluentes não são emitidos de forma contínua a partir de um ponto 

mas sim de uma linha ou corredor, que se estende por uma determinada região, como 

são o caso das vias de tráfego rodoviário (Autoestradas, Itinerários Principais e 

Complementares, entre outras) e as vias ferroviárias. Nesses casos, os geradores de 

poluição são todos os veículos automóveis que circulam nas vias rodoviárias e as 

composições ferroviárias que utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia. Pela 

importância que representa para a qualidade do ar de qualquer local, não pode deixar de 

ser referida a rede rodoviária municipal que se estende por todas as manchas urbanas 

referidas, pois é a que ocorre numa maior expressão. 

• Fontes em Área - correspondem a aglomerações e a áreas urbanas. 

De seguida procede-se à caracterização de cada um dos tipos de fontes de poluição atmosférica 

existentes na área de estudo e nas regiões envolventes.  

 

4.9.4.1. Fontes Pontuais 

De acordo com a informação disponibilizada na plataforma SILIAmb, é possível identificar as 

unidades industriais de poluição pontual que possam ter um contributo importante para a 

qualidade do ar de toda da área em estudo e sua envolvente. 

Listam-se de seguida as unidades industriais identificadas, divididas nas categorias de 

indústrias abrangidas pelo CELE e indústrias com Registo de Emissões e Transferências de 

Poluentes PRTR, identificadas no corredor de 2km. 

CELE 
Indústrias transformadoras  

• AMFIRI, S.A. – Indústria de fabricação de tijolos; localizada no Ramalhal. 

• Cerâmica Avelar S.A. - Indústria de fabricação de tijolos; localizada no Ramalhal. 
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• CERÂMICA TORREENSE - F3. - Indústria de fabricação de cerâmica estrutural; subsetor: 

telhas e tijolos; localizada no Ramalhal. 

• CT - CobertTelhas, S.A. – Indústria de fabricação de telhas; subsetor: telhas; localizada 

na freguesia do Ramalhal. 

• Cerâmica Torreense - F4 + F5 - Indústria de fabricação de tijolos; subsetor: tijolos; 

localizada na união de freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça. 

• Cerâmica da Floresta, Lda. - localizada na união de freguesias de Campelos e Outeiro da 

Cabeça. 

 
PRTR 

Indústrias Transformadoras 

• GALAPA - INDÚSTRIA DE CARNES, S.A. - Indústria de abate de gado (produção de 

carne); subsetor de Suínos; localizada na união de freguesias de Venda do Pinheiro e 

Santo Estevão das Galés. 

• CASO – Centro de Abate de Suínos do Oeste, LDA – Indústria de abate de gado 

(produção de carne); subsetor de Suínos; localizada na freguesia de Milharado. 

• Cromotorres - Cromagem e Zincagem, Lda. - Indústria de Tratamento e revestimento de 

metais; localizada em Torres Vedras. 

• Rações Valouro, S.A. - Unidade Fabril do Ramalhal - Indústria de fabricação de alimentos 

para animais de criação (exceto para aquicultura); subsetor de rações; localizada no 

Ramalhal. 

• Avibom Avícola – Indústria de abate de aves (produção de carne); subsetor de aves; 

localizada no Ramalhal. 

• AMFIRI, S.A. – Indústria de fabricação de tijolos; localizada no Ramalhal. 

• CERÂMICA TORREENSE - F1 - Indústria de fabricação de telhas; localizada na união de 

freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça. 

• CT - CobertTelhas, S.A. – Indústria de fabricação de telhas; subsetor: telhas; localizada 

na freguesia do Ramalhal. 
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• Rações Avenal, SA – Indústria de fabricação de alimentos para animais de companhia; 

subsetor de Pet food; localizado na união de freguesias de Caldas da Rainha – Nossa 

Senhora do Populo, Coto e São Gregório. 

 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 

• Aviário do Ramalhal - Indústria Avícola; subsetor: ave reprodutora; localizada no 

Ramalhal. 

• PORSICUNI - Soc. Agro-Pecuária, Lda. - P. Negras - Indústria da suinicultura; localizada 

na união de freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça. 

• Quinta da Freiria – Indústria Avícola; localizada na Roliça. 

• Estabelecimento AVICOLA AVARELA – Indústria Avícola; subsetor Peru; localizada em 

A-dos-Francos, na união de freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa. 

 

Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição 

• Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste – CTRO - Indústria de tratamento e 

eliminação de outros resíduos não perigosos; Aterro resíduos urbanos; localizada em 

Vilar CDV. 

• Viapetro - Gestão de Resíduos, SA – Indústria de tratamento e eliminação de resíduos 

perigosos; localizada na união de freguesias do Bombarral e Vale Covo. 

 

A Figura 4.9-4 apresenta a localização das indústrias supra citadas, assim como o traçado 

proposto para a modernização da Linha do Oeste, com o corredor de 2km para cada lado do 

eixo da via. 
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Figura 4.9-4 - Localização das fontes pontuais de poluição presentes na área em estudo. 

Fonte: APA e, 2017. 
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Finalmente, na envolvente imediata do traçado ferroviário em análise apontam-se ainda diversos 

locais como possíveis fontes de poluição pontual: 

• Concelho de Sintra 

− Na estação do Sabugo, freguesia de Almargem do Bispo, entre os km 25+100 e 

25+400, encontra-se do lado este da via o complexo industrial da Siemens e do lado 

oeste o complexo industrial da Eurocabos. 

− Entre os km 29+400 e 29+800, encontra-se do lado este a pedreira da Pedra 

Furada e do lado oeste a pedreira da Pedra Furada n.º 5, ficando estas nas 

imediações do apeadeiro da Pedra Furada, que serve a povoação com o mesmo 

nome. 

 

Complexo industrial da Siemens 

 
Complexo industrial da Eurocabos 

 

Pedreira da Pedra Furada 

 
Pedreira da Pedra Furada n.º 5 

Figura 4.9-5 – Imagens de fontes de poluição pontual existentes no Concelho de Sintra na envolvente 

imediata à Linha do Oeste. Fonte: Google Earth, 2017. 
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• Concelho de Mafra 

− Entre os km 39+300 e 40+100, na união de freguesias de Venda do Pinheiro e 

Santo Estevão, encontra-se do lado este da linha férrea a fábrica de escovaria Fapil 

– Indústria, S.A.. 

 

Figura 4.9-6 - Imagens de fontes de poluição pontual existentes no Concelho de Mafra na envolvente 

imediata à Linha do Oeste. Fonte: Google Earth, 2017. 

• Concelho de Torres Vedras 

− Entre os km 59+800 e 60+100, encontra-se do lado este da linha férrea uma área 

de indústria extrativa.  

− Entre os km 73+100 e 73+300, encontra-se do lado oeste da linha férrea uma área 

de indústria extrativa.  
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Área de indústria extrativa 

  

 
Área de indústria extrativa 

Figura 4.9-7 - Imagens de fontes de poluição pontual existentes no Concelho de Torres Vedras na 

envolvente imediata à Linha do Oeste. Fonte: Google Earth, 2017. 

• Concelho de Óbidos 

− Entre os km 101+200 e 101+600, encontra-se do lado oeste da linha férrea uma 

área de indústria extrativa.  

 
Área de indústria extrativa 

Figura 4.9-8 - Imagens de fontes de poluição pontual existentes no Concelho de Óbidos na envolvente 

imediata à Linha do Oeste. Fonte: Google Earth, 2017. 
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4.9.4.2. Fontes Lineares 

Pela importância que representa para a qualidade do ar de qualquer local, a rede rodoviária que 

está presente por toda a zona de estudo, e a própria rede ferroviária, constituem fontes lineares 

de poluição. 

Rede Rodoviária 

No que diz respeito à rede rodoviária, merecem particular destaque os seguintes elementos: 

• Autoestrada A16/IC16 – que atravessa a Linha do Oeste na zona do Telhal; 

• Autoestrada A8/IC1 - que atravessa a Linha do Oeste nas zonas de Sapataria, Torres 

Vedras, Bombarral e Óbidos/Caldas da Rainha; 

• Autoestrada A21 - que atravessa a Linha do Oeste na zona da Malveira; 

• Itinerário Principal IP6 - que atravessa a Linha do Oeste na zona de A-da-Gorda, no nó 

com a A8; 

Pela importância que representa também para a qualidade do ar de qualquer local, não pode 

deixar de ser referida a rede rodoviária municipal que se estende um pouco por toda a zona de 

estudo.  

Na envolvente imediata do traçado ferroviário em análise indicam-se, através do Quadro 4.9-1, 

os seguintes locais onde as fontes em linha podem assumir uma maior expressão. 

Quadro 4.9-1 - Localização das fontes de poluição lineares - rede rodoviária da zona de estudo  

Rede Rodoviária Nacional intersetada pela área em estudo 

− IC19 
− IP6 
− A8/IC1 
− A21 
− A15/IP6 
− A16/IC16 

− EN 
8, 8-2, 9, 115, 116, 117, 361, 361-
1, 374, 544, 544-1, 545, 539-2, 
542, 548, 537, 536, 530, 532, 575, 
566, 565-3, 575, 560, 570-1, 570, 
582, 569, 587, 588, 584, 574, 607, 
623, 608, 609, 677, 676, 631. 

− EM 
1288, 1284, 1270, 1286, 1268, 
1202, 1201, 1197-1, 1200, 1185, 
1185-1, 1197, 1209, 1093, 1176, 
1211, 1210, 1092, 1085, 1081-1, 
1078, 1081, 1094, 1058, 1048, 
1050, 1424, 1423, 1420, 1416, 
1410, 1408, 1361 
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Na Figura 4.9-9 está representada a localização da rede rodoviária na região da zona em 

estudo, com base no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000).   

 

Figura 4.9-9 - Localização das fontes de poluição lineares - rede rodoviária na região da zona de estudo. 

Fonte: Plano Rodoviário Nacional 
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Rede Ferroviária 

Relativamente à rede ferroviária, a Linha do Oeste é atualmente operada por locomotivas com 

motor a diesel, uma vez que a linha não se encontra eletrificada. Neste sentido constitui uma 

fonte linear de poluição, em toda a sua extensão.  

A Linha de Sintra, de onde deriva a linha do Oeste, encontra-se já eletrificada, operando 

locomotivas elétricas que não contribuem para a emissão de poluentes atmosféricos.  

 

Figura 4.9-10 - Localização das fontes de poluição lineares - rede ferroviária na região da zona de estudo. Fonte: 

Rede Ferroviária Nacional 

Troço de modernização 

da Linha do Oeste 
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4.9.4.3. Fontes em Área 

Tal como referido anteriormente, as fontes em área correspondem às aglomerações e a áreas 

urbanas existentes na região. Assim, e tendo em conta as aglomerações e áreas urbanas 

presentes na área de estudo, consideram-se como fontes em área as que se seguem: 

• Aglomeração da Área Metropolitana de Lisboa Norte (AML Norte) 

• Área Urbana dos concelhos de Sintra (Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro e Mira-

Sintra), Mafra (Malveira), Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha. 

Consideram-se estas áreas como fontes de poluição em área devido aos seguintes aspectos: 

• pelo facto de existir atravessamento de centros urbanos pelo traçado em estudo; 

• por serem nesses centros urbanos que a circulação automóvel assume uma maior 

expressão e, consequentemente, onde a poluição atmosférica gerada nas vias 

municipais atinge valores mais elevados. 

Na Figura 4.9-11 apresenta-se a localização das principais áreas urbanas que são atravessadas 

pelo traçado da Linha do Oeste, com o respetivo corredor de 2km para cada lado do eixo da via.  
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Figura 4.9-11 – Localização das principais áreas urbanas presentes na área em estudo. 

Tendo em conta que existe uma proporção cada vez mais direta entre o número de habitantes 

de um dado local e o número de veículos automóveis que nele circulam, é de esperar que as 

cidades com maior densidade populacional constituam focos de poluição em área mais 

importantes. 

Corredor em estudo 

Traçado em estudo 
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Na envolvente imediata do traçado ferroviário em análise, as fontes em área que podem assumir 

uma maior expressão são todas as áreas urbanas de maior densidade, nomeadamente: 

Sabugo, Venda do Pinheiro, Ramalhal e Óbidos. 

Qualquer uma destas fontes de poluição (Pontuais, Lineares e em Área), pode emitir e gerar 

diversos tipos de poluentes, cujos efeitos podem ser muito diferentes. As diferentes 

características começam pois, pelos diferentes modos como são gerados os poluentes; assim é 

possível, à partida, distinguir dois tipos de poluentes: 

• Poluentes Primários - são aqueles que são emitidos diretamente pelas fontes para a 

atmosfera, sendo expelidos diretamente por estas (por exemplo, os gases que provêm do 

tubo de escape de um veículo automóvel ou de uma chaminé de uma fábrica). Exemplos: 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx) constituídos pelo monóxido de azoto 

(NO) e pelo dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) ou partículas em 

suspensão; 

• Poluentes Secundários - os que resultam de reações químicas que ocorrem na 

atmosfera, nas quais se verifica a presença de alguns poluentes primários. Exemplo: o 

ozono troposférico (O3) que resulta de reações fotoquímicas realizadas na presença de 

luz solar, que se estabelecem entre os óxidos de azoto, o monóxido de carbono ou os 

compostos orgânicos voláteis (COV). 

 

4.9.5. CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

No seguimento do referido no capítulo referente ao descritor Clima e de acordo com os dados 

recolhidos nas estações climatológicas consideradas para o presente estudo, verificou-se a 

predominância de ventos de Noroeste/Norte para a estação de Sintra e ventos de Noroeste para 

a estação de Alcobaça. 

Para a estação de Sintra, a velocidade média do vento registada foi de 13,2km/h, verificando-se 

que a velocidade do vento é mais elevada sobretudo nos meses de Junho (14,3km/h), Julho 

(16,5km/h) e Agosto (15,2km/h). Em contraste, é nos meses de outono/inverno que se verifica 

uma menor velocidade média do vento, nomeadamente, 11,5km/h em outubro e 11,2km/h em 

Novembro e Janeiro. 
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Na estação de Alcobaça, nos meses de primavera/verão, entre Abril e Agosto, a velocidade do 

vento é mais elevada, sendo que a média é de 7,18km/h. Nos meses de outono/inverno verifica-

se uma menor velocidade média do vento, nomeadamente, 5,5km/h em outubro e novembro. A 

velocidade média anual da velocidade do vento obtida é de 6,5km/h. 

As condições de dispersão dos poluentes atmosféricos relacionam-se também com as 

condições de estabilidade atmosférica e, consequentemente, com a insolação. Tal como referido 

no capítulo do clima, em termos do número médio anual de horas insolação, os valores 

registados foram de 2.607,0 e 2.259,3 horas anuais, para as estações de Sintra e Alcobaça, 

respetivamente. A insolação reflete a evolução das estações, em termos de altura do sol, 

duração do dia e nebulosidade. De um modo geral, os meses onde em média ocorrem o maior e 

o menor número de horas de insolação são, respetivamente, Agosto e Dezembro. 

Por fim, convém ainda dizer que as condições climatéricas observadas, além de terem influência 

sobre a dispersão de poluentes, desempenham também um papel importante na formação de 

alguns dos poluentes secundários já referidos, dos quais se destaca o ozono (O3), por se formar 

preferencialmente em dias de grande insolação. 

 

4.9.6. ESTADO DE QUALIDADE DO AR DA ZONA EM ESTUDO 

Ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser desenvolvido trabalho com o objetivo de efetuar uma 

avaliação preliminar da qualidade do ar em todo o território nacional, tendo por base as 

unidades de gestão de qualidade do ar, ou seja, as zonas e aglomerações delimitadas, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

Um exemplo desse trabalho materializa-se na elaboração anual de um Relatório do Estado do 

Ambiente em Portugal, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde é 

apresentado o Diagnóstico Nacional da Qualidade do Ar e também pelos estudos para 

Avaliação da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo desenvolvidos para a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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No âmbito da rede de qualidade do ar da região de Lisboa e Vale do Tejo, foi recolhida 

informação das estações de monitorização cuja localização se aproxima da área em estudo, de 

acordo com a Figura 4.9-12.  

 

Figura 4.9-12 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar existentes na área em 

estudo. Fonte: CCDR-LVT, 2017. 
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As estações consideradas representativas da qualidade do ar da área em estudo foram a 

estação de Mem-Martins e a estação da Lourinhã, ambas consideradas estações de fundo, 

cujas principais características são apresentadas no Quadro 4.9-2. 

Quadro 4.9-2 - Caracterização das estações de monitorização da Rede de Qualidade do Ar consideradas 

para a área de estudo 

Zona/Aglomeração Concelho Estação Tipo de 
ambiente 

Tipo de 
Influência 

Data 
início 

Área Metropolitana de 
Lisboa Norte (a) Sintra Mem-

Martins Urbano Fundo Out-02 

Vale do Tejo e Oeste (b) Lourinhã Lourinhã Rural perto da 
cidade Fundo Dez-08 

(a) Aglomeração 
(b) Zona 
 
 

As estações de fundo não se encontram sob a influência direta de vias de tráfego ou de 

qualquer fonte próxima de poluição, permitindo conhecer a exposição média da população aos 

fenómenos de poluição de fundo. (CCDR LVT, 2017) 

A estação de Mem-Martins está localizada numa zona residencial de tráfego reduzido, na 

proximidade da zona industrial de Mem-Martins. Por outro lado, a estação da Lourinhã fica 

situada na antiga escola primária da aldeia, numa zona rural afastada de fontes industriais e de 

tráfego.  

Para as estações analisadas, foram considerados os seguintes poluentes: PM10 – partículas em 

suspensão suscetíveis de serem recolhidas através de uma tomada de amostra seletiva, com 

eficiência de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 10µm, SO2 – Dióxido de Enxofre; 

NO2 – Dióxido de Azoto e o O3 – Ozono Troposférico.  

O período de referência considerado para os poluentes PM10, NO2 e O3 foram os anos de 2013, 

2014 e 2015 e, para o poluente SO2, pela inexistência de dados no mesmo período, foram 

analisados os anos de 2010 e 2011.  
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No caso dos poluentes PM10 e NO2, é importante proceder à sua análise pelo facto de serem as 

fontes antropogénicas provenientes das áreas urbanas com influência do tráfego e de atividades 

industriais.  

Quanto ao SO2, a sua avaliação é justificável pela presença de algumas fontes pontuais 

importantes, sendo o sector industrial o principal responsável pelas emissões deste poluente.  

Relativamente ao O3, e dado que não é emitido diretamente, sendo resultante da emissão de 

gases precursores emitidos pelo tráfego automóvel, como CO e NOx, é importante perceber a 

sua evolução. 

A inexistência de estações de tráfego e estações industriais não permite uma perfeita 

caracterização da área do estudo. Por este motivo, complementa-se a análise seguidamente 

apresentada com os índices de qualidade do ar para a aglomeração/zona em análise. 

 

4.9.6.1. Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um cheiro intenso quando em elevadas 

concentrações. É um poluente irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, podendo 

provocar efeitos agudos e crónicos na saúde, especialmente ao nível do aparelho respiratório. 

Em grupos mais sensíveis, como as crianças, pode estar relacionado com o surgimento de 

problemas do foro respiratório, como asma ou tosse convulsa. 

Trata-se de um gás acidificante, muito solúvel em água, que pode dar origem ao ácido sulfúrico 

(H2SO4), contribuindo para a formação de chuvas ácidas, com a consequente acidificação das 

águas e dos solos, lesões em plantas e degradação de materiais. O sector industrial é o 

principal responsável pelas emissões de SO2, especialmente através da combustão em 

refinarias e caldeiras, onde são queimados combustíveis com elevados teores de enxofre. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o poluente SO2 encontram-

se definidos os valores limite diário e horário para a proteção da saúde humana e o limiar de 

alerta. 
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Segue-se, então, a avaliação da situação de referência em relação ao poluente atmosférico 

SO2, conforme os valores apresentados no Quadro 4.9-3. 

 

Quadro 4.9-3 – Valores limite de SO2 para a proteção da saúde humana 

Valor Limite Diário de SO2  

• VL = 125 μg.m-3, sem 

margem de tolerância. 

• Este VL não deve ser 

excedido mais do que 3 

vezes em cada ano 

civil. 

 

Para as estações 

analisadas não se 

verificou a ocorrência 

de excedências de 

SO2. 

1.5

4.2

2.9

3.0

0 25 50 75 100 125

Mem-Martins

Lourinhã

Concentração máxima de SO2 - base diária [μg.m-3]

2010 2011  
Figura 4.9-13 - Concentração máxima diária de SO2, em 2010 e 2011, e 

comparação com o VL diário para proteção da saúde humana 

Valor Limite Horário de SO2  

• VL = 350 μg.m-3, com 

margem de tolerância 

de 150 μg.m-3 (43%). 

• Este VL não deve ser 

excedido mais do que 

24 vezes em cada ano 

civil.  

 

Para as estações 

analisadas não se 

verificou a ocorrência 

4.9

9.3

14.1

7.9

0 50 100 150 200 250 300 350

Mem-Martins

Lourinhã
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Figura 4.9-14 - Concentração máxima horária de SO2, em 2010 e 2011, e 
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de excedências de 

SO2. 

comparação com o VL horário para a proteção da saúde humana 

Limiar de Alerta de SO2 

• VL = 500 μg.m-3 

 
No período em análise, não se verificaram situações com medição em três 

horas consecutivas de concentrações superiores a 500 μg.m-3, pelo que não 

se registaram casos de ultrapassagem do limiar de alerta para o SO2. 

 

Através da representação dos valores máximos diários, na Figura 4.9-13, constata-se que em 

nenhum dos locais de medição foi excedido o valor limite diário para proteção da saúde 

humana. 

Observando o gráfico da Figura 4.9-13, verifica-se que as estações apresentaram tendências 

diferentes de 2010 para 2011. Enquanto a estação da Lourinhã registou um aumento da 

concentração, a estação de Mem-Martins teve uma dinâmica de decréscimo no período em 

análise. No entanto, a diferença de concentrações não é significa e encontra-se muito longe do 

VL para a proteção da saúde humana. 

De acordo com a Figura 4.9-14 as concentrações de SO2, nas estações analisadas, encontram-

se igualmente muito longe do valor limite. È de salientar o decréscimo de cerca de 65% na 

concentração de SO2 da Estação de Mem-Martins de 2010 para 2011. 

Quanto ao SO2, a sua avaliação é justificável pela presença de algumas fontes pontuais 

importantes, sendo o sector industrial o principal responsável pelas emissões deste poluente.  

 

4.9.6.2. Partículas em Suspensão (PM10) 

As partículas são um dos principais poluentes no que diz respeito a efeitos na saúde humana, 

principalmente as de menor dimensão, uma vez que ao serem inaláveis, penetram no sistema 

respiratório, potenciando o agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares, alterações 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-277 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

da resposta do sistema imunitário a materiais estranhos, destruição de tecidos pulmonares, 

cancro e morte prematura. (APA d, 2017) 

No que diz respeito à origem das emissões do material particulado, esta pode ser primária 

(emissão direta das fontes para o ambiente) ou secundária (resultado de processos de 

conversão gás-partícula na atmosfera). As principais fontes primárias relacionam-se com o 

tráfego automóvel, a queima de combustíveis fosseis e as actividades industriais, como as 

cimenteiras, as siderurgias e as pedreiras. De destacar também as emissões naturais das 

poeiras provenientes dos desertos do Norte de Africa, aerossóis marinhos e as resultantes dos 

incêndios florestais, fontes bastante significativas em território nacional. Note-se, no entanto, 

que, apesar de considerados como uma fonte natural de partículas, os incêndios em Portugal 

não tem esta causa como origem maioritária. (CCDR LVT, 2017) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o poluente PM10, 

encontram-se definidos os valores limite anual e horário para a proteção da saúde humana. 

Segue-se, então, a avaliação da situação de referência em relação ao poluente atmosférico 

PM10. 

Quadro 4.9-4 - Valores limite de PM10 para a proteção da saúde humana 

Valor Limite Anual de PM10  

• VL = 40 μg.m-3, com 

20% de margem de 

tolerância. 
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Figura 4.9-15 - Representação das médias anuais de PM10, em 2013, 2014 e 

2015, e comparação com o VL para a proteção da saúde humana 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-278 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

Valor Limite Diário de PM10 

• VL = 50 μg.m-3, com 

50% de margem de 

tolerância. 

• Este VL não deve ser 

excedido mais do 

que 35 vezes em 

cada ano civil. 

6
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Nº de excedências  [dias]

2013 2014 2015  
Figura 4.9-16 - Representação do número de dias em que se observaram 

excedências ao VL diário de PM10 para proteção da saúde humana, em 
2013, 2014 e 2015. 

 

Observa-se na Figura 4.9-15 que as estações registam concentrações médias anuais 

semelhantes e estão a cerca de 50% abaixo do valor limite para a proteção da saúde humana. 

Refere-se apenas a estação de Mem-Martins que apresenta concentrações ligeiramente 

superiores à estação da Lourinhã por se tratar de uma estação urbana na proximidade de uma 

zona industrial.  

Analisando o gráfico da Figura 4.9-16, constata-se que em ambas as estações analisadas não 

foi excedido o valor limite diário de 50 µg.m-3 para um máximo de 35 dias de excedências.  

Fazendo uma comparação entre as duas estações, verifica-se que foi na estação de Mem-

Martins que ocorreu o maior número de excedências para o ano de 2015. Mais uma vez, a 

influência das zonas urbana e industrial na estação pode explicar o número de dias de 

excedência dos 50 µg.m-3 de valor limite diário de concentração de PM10.  
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4.9.6.3. Dióxido de Azoto (NO2)  

Os óxidos de azoto (NOx), onde se incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de azoto 

(NO), têm origem em fontes antropogénicas, principalmente ao nível da queima de combustíveis 

fósseis, e em fontes naturais, tais como as descargas elétricas na atmosfera ou transformações 

microbianas. 

O NO2 é um gás tóxico, detetável pelo odor, muito corrosivo e com forte capacidade oxidante. 

Apresenta uma cor amarelo-alaranjada em baixas concentrações e vermelho-acastanhada para 

concentrações mais elevadas. Pode provocar lesões nos brônquios e nos alvéolos pulmonares e 

aumentar a reatividade a alergénicos de origem natural. (CCDR LVT, 2017) 

Para a presente avaliação do estado da qualidade do ar para a área a intervencionar, no que 

toca aos óxidos de azoto, apenas se procederá à análise do poluente NO2 que, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, se encontram definidos os valores limite anual e 

horário para a proteção da saúde humana e o limiar de alerta.  

Segue-se, então, a avaliação da situação atual em relação ao poluente atmosférico NO2. 

 

Quadro 4.9-5 - Valores limite de NO2 para a proteção da saúde humana 

Valor Limite Anual de NO2  

• VL = 40 μg.m-3, sem 

margem de tolerância 

(a partir de 1 de 

janeiro de 2010). 

 

 

 

 
 

Figura 4.9-17 – Concentrações médias anuais de NO2 registadas nas 
estações da área de estudo e comparação com o valor anual de proteção 
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humana referente a 2013, 2014 e 2015 

Valor Limite Horário de SO2  

• VL = 200 μg.m-3, sem 

margem de tolerância 

(a partir de 1 de 

janeiro de 2010). 

• Este VL não deve ser 

excedido mais do que 

18 vezes em cada 

ano civil. 

 

Para as estações 

analisadas não se 

verificou a ocorrência 

de excedências de 

NO2. 

109.6

40

101.5

41.8

111

44.2

0 50 100 150 200

Mem-Martins

Lourinhã

Concentração máxima anual de NO2 - base horária [μg.m-3]

2013 2014 2015  
Figura 4.9-18 – Concentrações máximos anuais de base horária de NO2 

registados nas estações da área de estudo e comparação com os VL 
horários para proteção humana referente a 2013, 2014 e 2015 

Limiar de Alerta de NO2 

• 400 μg.m-3 

 
No período em análise, não se verificaram situações com medição em três 

horas consecutivas de concentrações superiores a 400 μg.m-3, pelo que não 

se registaram casos de ultrapassagem do limiar de alerta para o NO2. 

 

Através das Figura 4.9-17 e Figura 4.9-18 verifica-se que, nas estações analisadas, as 

concentrações médias anuais de NO2 se encontram cerca de 60% e 50% abaixo do valor limite 

indicado, respetivamente. A estação de Mem-Martins, com influência urbana e industrial, 

registou concentrações de NO2 superiores às registadas na estação da Lourinhã. 

 

As tendências verificadas em cada uma das estações ditam um decréscimo da concentração 

deste poluente para o período em análise.  
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4.9.6.4. Ozono Troposférico 

O ozono (O3) é um gás incolor (apresentando-se com cor azul-escura quando em estado 

liquido), cujas moléculas são formadas por três átomos de oxigénio. Na chamada “camada de 

ozono” é um constituinte natural, desempenhando um papel primordial para a existência de vida 

no planeta – filtro para a radiação solar ultra-violeta. O restante existe na troposfera, onde, pelo 

contrário, os seus efeitos são prejudiciais. 

Na saúde humana, os efeitos deste poluente, tal como de todos os outros, dependem de vários 

aspectos, dos quais se destacam as concentrações registadas na atmosfera, a duração da 

exposição, o volume de ar inalado e o grau de sensibilidade ao poluente, que varia de individuo 

para individuo. Desta forma, os grupos mais sensíveis às concentrações elevadas de ozono são 

as crianças, os idosos, os asmáticos/alérgicos e os indivíduos com outros problemas 

respiratórios.  

Ao nível da vegetação, o ozono pode também ser responsável por perdas ou danos em diversas 

espécies naturais, dado que reduz a atividade fotossintética. Desta forma, os efeitos nestes 

seres vivos são traduzidos em quebras no seu valor económico, bem como na qualidade e 

biodiversidade existente, podendo provocar a destruição de culturas mais sensíveis. O O3 está 

ainda relacionado com a degradação de vários materiais, tais como borrachas, têxteis e 

pinturas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro encontram-se definidos os 

seguintes valores limite (VL) para o Ozono:  

• Valor alvo e objetivo a longo prazo de O3 para a proteção da saúde humana e respetivo 

número de excedências permitidas; 

• Limiar de Informação e de Alerta de O3 para a proteção da saúde humana. 

Segue-se, então, a avaliação da situação atual em relação ao poluente atmosférico O3. 
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Quadro 4.9-6 - Valores limite de O3  

Valor Alvo e Objetivo a longo prazo de O3 para proteção da saúde humana 

• VL = 120 μg.m-3 – base octo-horária 

• Este VL não deve ser excedido mais do que 25 vezes em cada ano civil. 

Figura 4.9-19 - 

Concentrações média anual 

de O3 – base octo-horária 

registadas nas estações da 

área de estudo e 

comparação com os VL 

horário para proteção 

humana referente a 2013, 

2014 e 2015 
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Figura 4.9-20 - 

Concentrações média 

anual de O3 – base octo-

horária registadas nas 

estações da área de 

estudo e comparação com 

os VL para proteção 

humana referente a 2013, 

2014 e 2015 

Figura 4.9-21 - 

Concentrações média anual 

de O3 – base octo-horária 

registadas nas estações da 

área de estudo e 

comparação com os VL 

horário para proteção 

humana referente a 2013, 

2014 e 2015 

Limiar de Informação e de Alerta de O3 

• Limiar de informação de 180 μg.m-3 (concentração horária) 

O limiar de informação indica o nível acima do qual é necessária a divulgação horária atualizada das 

concentrações registadas, uma vez que exposições de curta duração acarretam riscos para a saúde 

humana de grupos particularmente sensíveis da população, tais como crianças, idosos, 

asmáticos/alérgicos e indivíduos com outros problemas respiratórios.  

• Limiar de alerta de 240 μg.m-3 (concentração horária) 

O limiar de alerta representa o nível a partir do qual devem ser adotadas medidas imediatas, na forma de 

planos de ação de curto prazo, caso exista um potencial significativo de redução do referido risco ou da 

duração ou gravidade das excedências dos limiares de alerta (na circunstância deste limiar ser excedido 

durante mais de 3 horas consecutivas).  
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Pela análise da Figura 4.9-19 verifica-se que, para ambas as estações, as concentrações 

médias anuais de O3 têm vindo a decrescer e se encontram abaixo do valor limite de 120 μg.m-3 

– base octo-horária.  

Na Figura 4.9-20 as concentrações máximas anuais de O3 já excedem o valor limite para ambas 

as estações e em todos os anos considerados, embora se verifique um decréscimo considerável 

de 2013 para 2015. É de salientar que a estação de Mem-Martins para o ano de 2013 

ultrapassou o valor do limiar de informação, tratando-se de uma situação de curta duração que 

apresenta riscos para a saúde humana. 

Em termos do número de excedências ao valor limite das concentrações médias anuais verifica-

se pela análise da Figura 4.9-21 que, apenas no ano de 2013, as estações da Lourinhã e de 

Mem-Martins excederam o valor limite em 5 vezes e 15 vezes, respetivamente. Nos anos de 

2014 e 2015 houve um decréscimo significativo do número de excedências, ficando cerca de 

50% abaixo do valor limite definido. 

Em suma, da análise efectuada, verifica-se que, dos parâmetros analisados, os incumprimentos 

que se registaram foram apenas na concentração máxima anual de O3 e no seu número de 

excedências, encontrando-se os valores dos restantes parâmetros, significativamente abaixo 

dos valores limite. 

 

4.9.7. ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

Neste capítulo efetua-se a análise do índice de qualidade do ar (IQAr) obtido nos anos de 2014 

e 2015, na zona e aglomerado da Área Metropolitana de Lisboa Norte (AML Norte) e da zona do 

Oeste, Vale do Tejo e Península de Setúbal (OVT).  

O IQAr permite traduzir a qualidade do ar de uma determinada aglomeração, área industrial ou 

cidade, através da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as 

estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com as gamas 

de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis 
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pelo índice. O índice varia para cada poluente entre Muito Bom e Mau, de acordo com a referida 

matriz de classificação. 

Para que a determinação do índice seja possível numa dada zona/aglomeração, devem existir, 

na área em questão, dados de pelo menos um analisador de NO2, O3 e PM10, o que acontece 

neste caso. As concentrações de CO e SO2 não são dados obrigatórios a incluir no cálculo do 

índice, contudo, no caso de estarem disponíveis, devem ser consideradas. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os IQAr para a zona e aglomerado da AML Norte e zona 

do OVT, em 2014 e 2015. 

 

 

  
Figura 4.9-22 - Índice de Qualidade do Ar na zona e aglomerado da Área Metropolitana de Lisboa Norte, 

em 2014 e 2015. Fonte: APA d, 2016. 
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Figura 4.9-23 - Índice de Qualidade do Ar na zona do Oeste, Vale do Tejo e Península de Setúbal, em 

2014 e 2015. Fonte: APA d, 2016. 

Com base nos gráficos do IQAr apresentados na Figura 4.9-22 e na Figura 4.9-23, conclui-se 

que a zona e aglomerado da Área Metropolitana de Lisboa Norte e a zona de Oeste, Vale do 

Tejo e Península de Setúbal registam um IQAr globalmente Bom.  

Na AML Norte, o índice Bom justifica-se pelo facto de este ter ocorrido em 298 dias em 2014 e 

em 286 dias em 2015, verificando-se um ligeiro decréscimo da qualidade do ar nesta 

aglomeração. 

No que diz respeito à zona do OVT o índice Bom justifica-se pelo facto de este ter ocorrido em 

315 dias em 2014 e em 317 dias em 2015, verificando-se um decréscimo ligeiro da qualidade do 

ar nesta aglomeração. 
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4.10. PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 
 

4.10.1. INTRODUÇÃO 
A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do Projeto, baseiam-se em pesquisa 

bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados. 

 

O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor 

científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam 

integrar-se no corredor a afetar pelas ações e obras a implementar, inerentes à modernização 

da Linha do Oeste (Troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha, entre os km20+320 e 

107+740). 

 

4.10.2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas 

fundamentais: 

• Recolha de informação; 

• Trabalho de campo; 

• Registo e inventário. 

 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos 

patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes 

âmbitos: 

• Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados 

e em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos 

em cartas de condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de 

ordenamento e gestão territorial; 

• Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não 

estando abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação 

creditados, em inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra 
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convencionado; 

• Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos 

processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em 

moldes tradicionais, definidos como património vernáculo. 

 

Assim, aborda-se um amplo espetro de realidades: 

• Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão 

de materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

• Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 

• Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

• Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de 

matérias-primas; 

• Estruturas hidráulicas e industriais; 

• Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

• Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

• Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

 

4.10.3. PESQUISA DOCUMENTAL 
A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 

• Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de 

documentação específica disponível, de carácter geral ou local; 

• Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000 

da Carta Militar de Portugal, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios. 
 

Quadro 4.10-1 - Listagem das Cartas Militares de Portugal utilizadas na pesquisa cartográfica. 

Cartas Militares de Portugal 

n.º Nome Data da última revisão 

416 Sintra 2008 4ª edição 
402 Mafra 2009 5ª edição 
388 Ericeira / Mafra 2009 5ª edição 
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Cartas Militares de Portugal 

n.º Nome Data da última revisão 

389 Sobral de Monte Agraço 2009 5ª edição 
403 Póvoa de Santa Iria 2009 5ª edição 
375 Olhalvo 2009 5ª edição 
374 Torres Vedras 2009 5ª edição 
362 Ramalhal 2014 4ª edição 
350 Bombarral 2014 4ª edição 
338 Óbidos 2014 5ª edição 
326 Caldas da Rainha 2014 5ª edição 

 

 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

• Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo e base de dados 

Ulysses - Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de 

Informação para o Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural – 

DGPC; bases de dados das autarquias abrangidas pelo corredor de estudo); 

• Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

• Planos de ordenamento e gestão do território; 

• Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais 

desenvolvidos curso na região. 

 

O corredor de estudo integra-se num território no qual foram registadas inúmeras fontes de 

pesquisa documental e bases inventariais bastante pertinentes para o inventário.  

 

Neste âmbito refira-se a consulta das bases nacionais, a informação facultada pela DGPC e a 

consulta dos processos disponíveis neste organismo da tutela e a consulta das autarquias, para 

obtenção de dados atualizados resultantes de trabalhos arqueológicos, designadamente 

projetos de carta arqueológica dos concelhos atravessados pelo corredor de estudo.  
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Assinalam-se grandes discrepâncias ao nível da sistematização da informação patrimonial entre 

os diferentes concelhos que integram este corredor de estudo, no que respeita à inventariação 

de património e à sua gestão em sistemas de informação geográfica. 

 

Foi igualmente solicitada informação de âmbito espeleo-arqueológico ao Espeleo Clube de 

Torres Vedras – ECTV, devido à riqueza e sensibilidade do território situado entre os cabeços do 

Barrigudo e da Portucheira (lugar designado da Portela) e a Estação de CP de Torres Vedras 

em fenómenos cársicos com vestígios de ocupação humana e povoados de cumeada datados 

da Pré-história recente. 

 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento 

sistemático de informação de carácter fisiográfico e toponímico.  

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas 

de origem antrópica antiga. 

 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou 

menos estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se 

ainda na seleção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas 

quais foram desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.  

 

Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das 

estratégias de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental 

na planificação das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com 

interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações 

que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de 

determinados espaços em moldes tradicionais. 

 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com 

este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no 

contexto mais amplo da diacronia de ocupação do território.  
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Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o 

valor patrimonial da área de incidência do Projeto e do seu território envolvente. 

 

4.10.4. TRABALHO DE CAMPO 
Nos termos da Lei, designadamente do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de Novembro, a prospeção arqueológica é previamente 

autorizada pela Tutela do património arqueológico. 

 

A metodologia específica aplicada ao fator enquadra-se nas diretrizes estabelecidas na Circular 

do ex. Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

A equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 

• Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

• Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no 

terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou 

etnográficos) não detetados na bibliografia; 

• Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais 

citados; 

• Prospeção sistemática do corredor de estudo, com uma largura de 400 metros, 

centrados no eixo principal da via e respetivas infraestruturas associadas (passagens 

superiores, passagens inferiores, obras de arte, restabelecimento de caminhos, 

drenagem, etc.). 

 

A metodologia empregue em campo consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia 

em formato papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o 

estabelecimento prévio da área a percorrer. 
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Os dados disponíveis relativos aos sítios e estruturas conhecidos de antemão através da 

pesquisa documental na área de incidência do Projeto e respetiva envolvente, resultam na 

introdução das coordenadas em GPS, para que se possa proceder a uma verificação/correção 

de todas as localizações facultadas pela bibliografia. 

 

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, 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. 

 

Através de fotografia aérea e posteriormente de trabalho de campo, foi possível verificar que as 

manchas definidas para estes sítios não delimitam necessariamente efetivas 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. 

 

O Espeleo Clube de Torres Vedras colaborou neste projeto procedendo à prospeção sistemática 

da área entre os cabeços do Barrigudo e da Portucheira (lugar designado da Portela) e a 

Estação de CP de Torres Vedras. Toda esta área já era conhecida do ECTV mas optamos por 

confirmar o posicionamento cartográfico das grutas e sítios arqueológicos previamente 

registados, apesar da intensa cobertura vegetal do território. 
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4.10.5. REGISTO E INVENTÁRIO 
Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário (compilação dos elementos identificados).  

 

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e 

etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:  

• Identificação – número de inventário e topónimo; 

• Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas 

geográficas; 

• Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e 

referências bibliográficas. 

 

O Quadro 4.10-2 e Quadro 4.10-3 representam o inventário sintético do património inserido no 

corredor de incidência do Projeto e documentado em trabalho de campo.  

 

No Anexo VII.1, através do preenchimento da Ficha de Património Cultural, este inventário 

encontra-se mais detalhado, com descrições, fotografias ilustrativas e referências às principais 

fontes documentais disponíveis para cada ocorrência. 

 

Dada a complexidade inerente a este território, foi elaborado um segundo inventário 

complementar, relativo à envolvente da área de implementação do Projeto, representado 

sinteticamente no Quadro 4.10-3. O registo destas ocorrências periféricas revela-se pertinente 

para a compreensão e contextualização do património inventariado no corredor de estudo. 

 

Este enquadramento abrange uma área de aproximadamente 500m de distância em relação ao 

limite exterior do corredor de 400m de largura, centrado no eixo da via sobre a qual incide o 

Projeto, no entanto, foram igualmente representados sítios arqueológicos localizados a 

distâncias superiores (até cerca de 1.500m) que correspondem a contextos de referência para a 

compreensão da ocupação antrópica antiga do território ou porque a sua localização, não sendo 
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consensual nas fontes de pesquisa, no presente estudo considerou-se oportuna a respetiva 

clarificação. 

 

O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Etnográfico.  

 

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade 

patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas 

que possam vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção 

específicas. 

 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000, sobre as quais as realidades 

inventariadas são georeferenciadas.  

 

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos 

testemunhos patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística. 

 

4.10.6. RESULTADOS DA PESQUISA 
O corredor de estudo implanta-se na designada Região Oeste, que em termos fisiográficos se 

enquadra em linhas gerais, entre a linha de costa atlântica e o curso fluvial do rio Tejo. 

 

Esta plataforma foi desde os tempos mais remotos intensamente ocupada por comunidades 

humanas, decorrente do clima ameno e da diversidade de recursos naturais disponíveis. 

Por exemplo, área tifónica das Caldas da Rainha é reconhecida desde a antiguidade pelos seus 

recursos minerais, tais como as águas termais e medicinais, mas também gesso, sal-gema, 

caulinos, inertes (areias, diatomitos…) e rochas ornamentais (calcários). Esta variedade de 

recursos advém da diversidade de eventos tectono-estratigráficos característicos de todo o 

Maciço Estremenho. 

 

Em termos climatéricos, a região é fortemente influenciada pelo denominado Sistema 

Montanhoso Montejunto-Estrela, delimitador climático entre o norte e o sul do país, no qual a 
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serra de Montejunto (situada a cerca de vinte quilómetros da costa atlântica, com orientação 

nordeste/sudoeste, funciona como uma importante barreira natural e uma cortina de altitude, à 

progressão das massas de ar marítimo). As condições climáticas que se verificam podem ser 

bastante diferenciadas, em função da localização em relação ao sistema montanhoso e à costa. 

  

A exposição costeira sofre a ação direta e intensa dos ventos oceânicos, mais húmidos e frios, 

com consequências evidentes na circulação hídrica, no coberto vegetal e até na própria 

morfologia da superfície do terreno.  

 

A sul/sudeste de Montejunto verifica-se maior exposição solar e proteção dos ventos marítimos, 

sendo uma paisagem mais quente e seca, o que provoca um coberto vegetal mais esparso e 

mais rasteiro. 

 

De um modo geral, as paisagens calcárias existentes na região caraterizam-se por uma 

ausência de cursos de água permanentes. Embora se verifiquem médias anuais de precipitação 

consideráveis, nomeadamente a norte/noroeste da serra de Montejunto, as águas são de 

escorrência rápida ou então infiltram-se pelas numerosas fraturas e fendas da rocha calcária, 

até ao nível freático mais profundo, propiciando o aparecimento temporário de uma incipiente 

circulação subterrânea nas camadas mais superficiais. Deste modo, a serra de Montejunto 

funciona simultaneamente como centro de dispersão hidrográfica desta região e como zona de 

recarga dos aquíferos. 
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Figura 4.10-1 - A Bacia Lusitânica. Fonte: extraído de Silva et al. 2013, baseado em Azerêdo et al. 2002. 

 

Do ponto de vista geológico, a região enquadra-se na Orla MesoCenozóica ocidental de 

Portugal, mais particularmente na Bacia Lusitânica, na qual se verificam de forma mais ou 

menos clara vestígios da evolução dos ambientes sedimentares, desde a Era Mesozóica até à 

Atualidade. 

 

O território de estudo é marcado a sul pelos relevos associados à formação da Serra de Sintra, 

que envolve um extenso complexo de plataformas onduladas, pontuado por algumas colinas 

mais proeminentes, integradas no complexo vulcânico de Lisboa. Também se destaca a 

relevância paisagística dos relevos sobre os interflúvios. 
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Este território integra setores diversificados, associados ao mosaico morfológico que constitui a 

Península de Lisboa. Parte deste território integra a plataforma litoral, com planaltos abrasados, 

extensões de calcários e arenitos e também inúmeras intrusões do Maciço Vulcânico de Lisboa-

Mafra ou Complexo Basáltico de Lisboa. 

 

Alguns vales mais aplanados contrastam com entalhes vigorosamente pronunciados, sobretudo 

na aproximação dos cursos fluviais à linha de costa, assinalando-se a dualidade entre a 

plataforma litoral oceânica da Península de Lisboa e as áreas subsidiárias do estuário do Tejo. 

Registam-se áreas de interesse paleontológico, no território envolvente ao corredor de estudo, 

como na povoação da Cadriceira, onde se localiza um tronco fóssil de Araucária datado do 

Jurássico Superior Português, dado como um dos troncos de maior dimensão desta espécie, 

quando descoberto em 1908.  

 

Ainda a título de exemplo, na Serra da Archeira encontram-se expostos sedimentos 

pertencentes ao Cretácico Superior, onde se registam vários grupos de fósseis de 

invertebrados, em particular moluscos cefalópodes, bivalves e gastrópodes, que demonstram 

uma clara influência marinha, correspondendo a momentos de avanço do mar sobre o 

continente. 

 

Relativamente aos vestígios de presença humana, o corredor de estudo e território envolvente 

permitem atestar ocupações bastante arcaicas. 

 

Entre estes vestígios registam-se utensílios em pedra lascada, com cronologias que remontam 

ao Paleolítico inferior, designadamente Casal da Toiça (CARQO58 / CNS 34628), onde a 

documentação assinala inclusivamente a preservação de importantes contextos estratigráficos. 

Carlos Ribeiro assinalou na área de Colaride uma estação paleolítica, onde registou o 

aparecimento de instrumentos de sílex, a qual designou como Casal de Rocanes (CNS 6735). 

Existem igualmente abundantes referências a achados dispersos de vestígios da pré-história. 

 

A geologia calcária permite a formação de importantes fenómenos de carsificação na região, 

alguns dos quais com grande importância para a ocupação humana no decurso da Pré-história.  
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A Gruta de Colaride é uma cavidade natural aberta em calcários do período crectácico, a uma 

altitude de 180m, desenvolvendo-se em vários andares ligados por poços. Esta terá sido 

utilizada como necrópole romana, entre 200a.C. e 400 a.C., mas continha ainda vestígios de 

artefactos da Idade do Bronze. Foram igualmente recolhidos materiais arqueológicos neolíticos, 

mas na área limítrofe à gruta e não no seu interior (CNS 3528). 

 

Embora a alguma distância do corredor de estudo, regista-se um dos contextos de gruta mais 

representativos da região. A Gruta da Columbeira (CNS 1154) foi descoberta em 1961. 

Implantada na vertente norte do Vale Roto, cerca de 20m acima do fundo do vale. Desenvolve-

se ao longo de um comprimento de 20m, com cerca de 4 a 5m de largura e 10m de altura 

máxima, na qual se preserva uma sequência estratigráfica de 5,5m, embora nem todos os níveis 

contenham testemunho da presença humana. O espólio recolhido é atribuível a períodos do 

Paleolítico Médio e Superior, tendo-se encontrado a indústria de técnica mousteriense 

associada a restos de Neandhertal. Regista-se ainda grande quantidade de fauna, sobretudo de 

micro-fauna. 

 

No entanto, esta não é caso único na área de estudo. No território do concelho de Torres 

Vedras, na zona entre Portucheira e o Cabeço dos Cucos, regista-se uma importante 

concentração de cavidades cársicas, para a identificação das quais a equipa contou com a 

colaboração do ECTV.  

 

O estudo especializado de espeleo-arqueologia permitiu a inventariação das seguintes 

cavidades cársicas, parcialmente escavadas no primeiro quartel do século XX: Gruta da 

Portucheira I, Gruta da Portucheira II, Gruta da Princesa ou Fórnea I, Abrigo das Carrascas e 

Cova da Moura I.  

 

Na Gruta da Portucheira I foram recuperados alguns fragmentos de ossos humanos e de 

cerâmica pré-histórica (CNS 525); na Gruta da Portucheira II não foi identificado espólio e na 

Gruta da Portucheira III foram recuperados alguns fragmentos de ossos humanos e machados 

de pedra polida. Na Gruta da Princesa ou Fórnea I há registo da identificação de fragmentos de 

cerâmica neolítica. 
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O Abrigo das Carrascas (CNS 4010) forneceu abundante espólio arqueológico, pertencente aos 

períodos Neolítico Fnal e Calcolítico, composto por centenas de ossos humanos, cerâmica e 

espólio funerário em pedra e osso. 

 

Da Gruta Cova da Moura I (CNS 4008) provem abundante espólio, sobretudo do período 

Calcolítico, com uma ocupação como necrópole, na qual foram registados ossos humanos e 

espólio funerário em osso e pedra, cerâmica, machados de pedra polida. Foi igualmente 

descoberto espólio atribuído aos períodos Neolítico e Idade do Bronze, atestando uma longa 

diacronia de utilização da cavidade. Foi ainda registado, em sedimento existente no fundo 

daquela que é a atual sala de entrada, um osso de Equus Caballus, indiciando a existência de 

níveis de ocupações muito mais antigos. 

 

Outras cavidades localizadas nesta área são: Cova da Moura II, Gruta dos Cucos I, Gruta dos 

Cucos II, Gruta dos Cucos III, Gruta da Cova da Raposa. Neste conjunto não foram 

reconhecidos vestígios arqueológicos.  

 

Na zona de Óbidos registam-se três abrigos naturais, de pequena dimensão, localizados na 

encosta oeste do Outeiro de Santo Antão (CNS 30085). Dois destes abrigos foram identificados 

e escavados por Choffat no século XIX e recentemente alvo de novas intervenções com registo 

de vestígios do período Neolítico.  

 

Em termos geomorfológicos destaca-se a existência na área de Negrais e Pedra Furada de 

vários campo de lapiás. Sendo que o grupo de Pedra Furada é central em relação ao corredor 

de estudo, uma vez que, é justamente cortado pelo traçado da linha de caminho-de-ferro 

(Sousa, 1998, p. 60). O crescimento das povoações, a par da abertura de amplas frentes de 

lavra de extracção de pedra, terão contribuído para a potencial destruição de importante 

património geológico e vestígios arqueológicos a este associados. 

 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-300 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

O povoamento da Pré-história Recente seria particularmente representativo no núcleo a sudeste 

da povoação de Negrais, incluindo cavidades como a Casa da Bruxa. Na zona de Monte do 

Musgo assinala-se a Gruta da Moura (Sousa, 1998, p. 60). 

 

Regista-se ainda que na área designada como Fonte Figueira, correspondente a terrenos 

situados nas imediações da linha de caminho-de-ferro a norte da Pedra Furada e integrados na 

designada “Pedreira dos Duartes”, o sítio arqueológico com vestígios do Neolítico e do 

Calcolítico foi praticamente arrasado. Este sítio localiza-se próximo dos lapiás da Pedra Furada 

(um afloramento com uma perfuração), no qual se encontram formações geológicas de 

particular monumentalidade (Sousa, 1998, p. 62). 

 

Figura 4.10-2– Mapa da área de lapiás de Negrais (extraído de Sousa, 1998, p.268, baseado em Fleury, 1917). 

 

Enquanto sítios da Pré-história Recente de referência neste território destacam-se o "Complexo 

arqueológico de Olelas (Serra de Olelas)" (classificado como SIP - Sítio de Interesse Público, 

Portaria n.º 208/2013, DR, 2.ª série, n.º 71, de 11-04-2013 e CNS 1835), que se reporta a um 
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povoado fortificado e a dois monumentos de planta circular escavados nos anos cinquenta por 

Eduardo da Cunha Serrão e Eduardo Prescott Vicente, que os interpretaram então como 

monumentos sepulcrais. Os materiais encontrados junto à rocha de base indicam uma ocupação 

do Neolítico Final. Sobre esta fase, foi construída uma estrutura de fortificação muito segura 

durante o Calcolítico Inicial. Esta estrutura tem planta aproximadamente quadrangular, os seus 

lados norte e este aproveitam as falésias rochosas, enquanto que os lados oeste e sul são 

muralhas construídas. No lado oeste existem ainda dois torreões redondos ligados pelas 

muralhas. 

 

O Penedo do Lexim (Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 28/82, DR, 

I Série, n.º 47, de 26-02-1982) é já conhecido da investigação arqueológica desde o século XIX. 

Situa-se numa zona de afloramentos basálticos. Uma primeira fase de ocupação data do 

Neolítico Final. Contrariamente ao que se verifica na maioria dos povoados desta zona, não se 

detetou uma ocupação campaniforme, mas apenas dois níveis correspondendo ao Calcolítico 

Inicial e Pleno. Mais tarde, estabeleceram-se aí temporariamente metalurgistas do Bronze e do 

Ferro. A muralha deste povoado é constituída por grandes prismas de basalto, com mais de 1 

metro de comprimento, empilhados horizontalmente. 

 

Apesar da densa vegetação que cobre maioritariamente os povoados de cumeada da Pré-

história Recente e Proto-história ou a destruição imposta por práticas agro-florestais profundas e 

intrusivas, a bibliografia assinala outros importantes núcleos de habitat, com indícios de 

fortificação e importantes espólios arqueológicos.  

 

O Cabeço dos Orgãos / Alcainça (CNS 6177) é um exemplo de sítio afetado pela mobilização de 

solos, com vestígios documentados de ocupação calcolítica e da Idade do Bronze e consistiam 

em parte de bainha de espada "língua de carpe" e cinco xorcas, fragmentos de vasos de carena 

alta e vasos de colo, cerâmica de retícula brunida e vasos carenados, uma alabarda, braceletes, 

uma ponta de lança, machados de alvado e uma ponta de Palmela. 

 

O povoado de altura do Penedo (CNS 522) parece ter sido ocupado durante todo o Calcolítico e 

na transição para o Bronze. Ocupa uma posição de charneira sobre o curso do rio Sizandro, 
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situado na margem norte, dominando o setor imediatamente antes do curso do rio se subdividir, 

próximo de Dois Portos. Foram realizados no local, trabalhos de escavação em 1933 e 1940, 

dos quais não existem quaisquer relatórios. 

 

O Castro da Fórnea (CNS 1187) consiste num povoado fortificado do período Calcolítico, que 

apresenta diversas estruturas defensivas, panos de muralhas e torres no setor norte e no topo 

pelo menos uma estrutura de cabana. Foi parcialmente escavado nas décadas de 1930 (uma 

campanha) e 1980 (duas campanhas de escavações arqueológicas). Entre o espólio exumado 

contam-se fragmentos de cerâmica, machados de pedra polida e utensílios em sílex. 

 

Ainda ao período Calcolítico são atribuídas as ocupações de cumeada do Castro do Barrigudo, 

do Castro da Portucheira, em ambos os casos, o cabeço onde estava implantado este povoado 

foi intensamente agricultado, pelo que atualmente só se encontram fragmentos de cerâmica, 

dispersos por uma área considerável. Não se reconhecem quaisquer estruturas associadas.  

 

Também o Castro da Boiaca é um povoado Calcolítico. Neste encontram-se visíveis algumas 

estruturas defensivas muito destruídas e fragmentos de cerâmica dispersos por toda a área do 

cabeço. 

 

Em São Mamede (CNS 1157) escavações do princípio do século XX e recentes, confirmam uma 

ocupação calcolítica do cabeço, com espólio composto por cerâmica lisa e decorada, líticos e 

inclusivamente fragmentos em osso decorados e uma conta de colar, para além de fragmentos 

de cobre. 

 

Classificada como SIP - Sítio de Interesse Público, é a Estação Romana de Colaride (Portaria 

n.º 187/2013, DR, 2.ª série, n.º 69, de 9-04-2013), onde na década de 1970 foram recolhidos 

alguns materiais à superfície, como tijolos, tegulae, imbrices, pesos de tear, fragmentos de 

ânforas e fragmentos de recipientes cerâmicos de cozinha e de armazenagem, bem como 

fragmentos de terra sigillata. Encontrava-se estalecida a presença, não apenas de uma área de 

necrópole, mas também de um sítio contíguo de habitat. No decorrer de trabalhos de 
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implantação da rede primária de gás natural identificou-se uma pedreira explorada a céu aberto 

durante a ocupação romana.  

 

Ao período romano remonta também o sítio arqueológico da Granja dos Serrões (Classificado 

como SIP - Sítio de Interesse Público, Portaria n.º 268/2013, DR, 2.ª série, n.º 90, de 10-05-

2013), uma uilla romana situada em Montelavar, à qual também se associa um monumento 

funerário, uma epigrafe e um vasto espólio. 

 

Na Aldeia do Penedo (CNS 1150), a quando da abertura de alicerces encontraram-se bases, 

colunas e capitéis. Durante o acompanhamento de saneamento das águas do oeste, na zona 

sobranceira ao monte contíguo à aldeia, foram identificados mais vestígios de uma ocupação 

romana do local. Numa propriedade contígua foi identificada uma sepultura feita de pedra e 

argamassa, de época romana e sem espólio associado. 

 

Também na Quinta da Portucheira (CNS 526) existem registos de achados que deverão 

corresponder a uma ocupação do tipo uilla. Nunca houve qualquer intervenção arqueológica, 

mas desta área foram retirados vários elementos arquitectónicos e estelas funerárias, 

depositados no Museu Municipal Leonel Trindade. 

 

A Região Oeste é fortemente marcada pela arquitetura militar.  

 

Entre os castelos de origem medieval destacam-se Torres Vedras (IIP - Imóvel de Interesse 

Público, Decreto n.º 41 191, DG, I Série, n.º 162, de 18-07-1957) e Óbidos (Classificado como 

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

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

 

No caso de Torres Vedras, embora sem contextos que clarifiquem a tipologia de ocupação, 

existem indícios de presença romana e islâmica, mas só a partir da conquista cristão existem 

dados mais concretos sobre esta fortificação. Mesmo na zona baixa do aglomerado urbano 
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(entre a rua da Corredoura e a Rua Cândido dos Reis) foram identificados vestígios de muralha 

medieval (CNS 15387). 

 

Também em Óbidos terá existido um primitivo reduto fortificado de origem romana. A Alta Idade 

Média não deixou vestígios representativos e apenas na viragem para o século XII, Óbidos é 

objeto de referências documentais precisas. 

 

No período moderno/contemporâneo destacam-se as Linhas de Torres, como resultado da 

construção de uma complexa linha defensiva múltipla, ligando costa marítima a margem fluvial, 

composta por obras de fortificação semi-permanente, conjugando fortes, redutos, baterias, 

posições entrincheiradas, escarpamentos, estradas militares, desenvolvendo em grande escala 

o princípio do campo entrincheirado. As principais obras fortificadas (fortes, fortes destacados e 

redutos) apresentam perímetro poligonal, com número de lados muito variável, quase sempre 

sem saliências, mas por vezes recorrendo à forma tenalhada, revelando a influência do sistema 

designado por fortificação poligonal, proposto pelo marquês de Montalembert. Estas obras 

militares, que adaptaram a topografia da zona, bem como algumas construções preexistentes 

(alguns moinhos foram mesmo convertidos em postos de tiro tipo "blockhouses"), são 

consideradas o mais eficiente sistema de fortificações da história da arquitetura militar. Foram 

numeradas de acordo com a ordem cronológica da sua construção e quando completadas foram 

guarnecidas por 68.000 homens e comportaram 1.000 peças de artilharia. Apesar do secretismo 

com que as obras foram executadas, na zona de Torres Vedras eram bastante evidentes por 

decorrerem muito próximo da povoação, tendo assim passado a ser designadas por Linhas de 

Torres Vedras.  

 

Os exemplares mais próximos do corredor de estudo são o Forte da Feira da Malveira (Em Vias 

de Classificação), o Forte de São Vicente (classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, 

Decreto nº 47 508, DG, 1.ª série, n.º 20 de 24 de Janeiro 1967/ ZEP, Portaria n.º 715/77, DR, 1.ª 

série, n.º 268 de 19 de Novembro de 1977) e o reduto do Outeiro da Forca de Torres Vedras 

(Em Vias de Classificação). 
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Mais a norte, o corredor de estudo passa pelo campo de Batalha da Roliça. O combate da 

Roliça foi travado no dia 17 de Agosto de 1808, durante a primeira invasão francesa de Portugal, 

no âmbito da Guerra Peninsular (entre 1807 e 1814). Neste combate enfrentaram-se as forças 

anglo-lusas comandadas pelo Tenente-General Sir Arthur Wellesley e as forças francesas 

comandadas pelo general de Divisão Henri-François Delaborde. Foi o primeiro confronto 

importante entre a força expedicionária britânica e os Franceses. Estes, embora obrigados a 

retirar, cumpriram a sua missão de retardar as forças de Wellesley. Entre São Mamede e Roliça 

localizava-se a 1ª posição francesa, a 2º posição estava situada a sul da Columbeira. 
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Figura 4.10-3 - Campo de combate da Roliça. Fonte: http://asinvasoesfrancesas.blogspot.pt/ 

 

Em Pero Negro situa-se a Quinta dos Freixos, imóvel que devido à sua proximidade da Casa em 

Casal Cochim (quartel-general de William Beresford), bem como do posto de comando das 

Linhas de Torres no Forte do Alqueidão, funcionou como quartel-general de Arthur Wellesley, 

durante as invasões francesas. 
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O início do corredor de estudo é marcado pela presença de um dos troços do Aqueduto das 

Águas Livres (Monumento Nacional), um complexo sistema de captação, adução e distribuição 

de água à cidade de Lisboa. Trata-se de uma das maiores obras de engenharia construídas em 

território nacional e a que maior impacto teve na história moderna do país 

(http://www.patrimoniocultural.gov.pt). 

 

O Aqueduto das Águas Livres foi construído durante o reinado de D. João V, com origem na 

nascente das Águas Livres, em Belas, entrou em funcionamento em 1748 e foi sendo 

progressivamente reforçado e ampliado ainda ao longo do século XIX, tendo mesmo resistido 

incólume ao terramoto de 1755. 

 

A conduta de água apresenta maioritariamente perfil curvo, lançando-se pontualmente em 

arcaria de volta perfeita, sendo interrompido regularmente por clarabóias de diversas tipologias, 

a maioria em forma de templete prismático, com cobertura formando vértice. Apresenta duas 

mães de água, ambas de planta centralizada, com coberturas em domo, coroadas por lanternins 

encimados por pináculos, tendo no interior pias circulares para conter a água e bancos corridos 

que contornam as paredes entre os vãos. (SIPA, 2017) 

 

De menor extensão, mas mais arcaico, será o Aqueduto de Torres Vedras Aqueduto, projeto 

gótico, de razoáveis dimensões, construído para abastecimento de água à vila e parcialmente 

correndo em canais subterrâneos e à superfície, em estrutura com dupla fila de arcos plenos. A 

disposição dos arcos é interrompida sobre o rio Sizandro e estrada, onde tem apenas um arco, 

já com dimensões monumentais. (SIPA, 2017) 

 

Ainda no âmbito do aproveitamento de águas há que assinalar as Termas dos Cucos. A 

utilização das águas e lamas dos Cucos começou em 1746, contudo, só em 1866 foi nomeada 

uma Comissão que procedeu a estudos preliminares sobre as Águas Minerais do Reino e onde 

figuravam as nascentes dos Cucos. 

 

Duas décadas depois chega a Torres Vedras o primeiro comboio da Linha do Oeste e é 

projetada a construção do complexo termal. 
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A construção do conjunto arquitectónico constituído por balneário, “buvette”, hotel, “challets” e 

casino data de 1893. A sua importância reside na memória de uma época em que o termalismo 

se afirmava um pouco por toda a Europa. 

 

As grandes propriedades rurais eram bastante abundantes na região Oeste, dando origem à 

construção de edifícios notáveis, como a Quinta do Molha Pão em Sintra (classificado como MIP 

- Monumento de Interesse Público, Portaria n.º 740-DE/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 

(suplemento), de 24-12-2012) ou o Solar dos Melos e Castro (IIP - Imóvel de Interesse Público, 

Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983) em São Mamede e ao qual inicialmente 

estava associada a construção da Capela de São Lourenço. 

 

No âmbito do património etnográfico destacam-se os moinhos de vento de torre fixa em 

alvenaria e tração por sarilho, que é a tipologia de moinho mais característica da Região Oeste e 

a sua presença é frequente no corredor de estudo.  

 

O seu edifício, de forma cilíndrica, é uma construção robusta de pedra e cal, com uma base de 

cerca de cinco metros e meio de diâmetro e quatro metros e meio de altura. O topo é coberto 

por uma estrutura de madeira com tábuas, serapilheira ou lona, revestida a alcatrão (o capelo). 

No seu interior, regista-se o sarilho, o mecanismo que permite rodar a copa do moinho e o 

mastro conforme a orientação do vento. O mastro é composto por oito velas de pano e cerca de 

doze a quinze búzios. 

 

Também são muito abundantes ao longo do corredor de estudo as referências a moinhos de 

água. No entanto, muitos destes já não são detetáveis ou estão muito descaracterizados.  

 

Os moinhos de água subdividem-se essencialmente em moinhos de roda horizontal (de rodízio 

ou rodete submerso) e moinhos de roda vertical (azenhas), apresentando, contudo, em aspectos 

de pormenor específicos. Em associação com os moinhos de água encontram-se ainda 

exemplares, melhor ou pior preservados de açudes, que consistem genericamente numa 

muralha semicircular, disposta de forma a unir ambas as margens e assente sobre o leito 
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rochoso fluvial. Caracteriza-se por uma linha de fecho a montante, desenvolvendo-se para 

jusante em declive acentuado. 

 

Da riqueza e diversidade paisagística é de salientar a Paisagem Protegida Local das Serras do 

Socorro e Archeira (APPSSA, criada ao abrigo do Decreto-lei nº 142/2008, de 24 de Julho), 

integrada no corredor de estudo. 

 

O traçado objeto de estudo é em si mesmo pertinente do ponto de vista histórico, uma vez que o 

desenvolvimento dos caminhos-de-ferro em Portugal reveste-se de uma elevada importância 

para o próprio desenvolvimento do país, a partir de meados do século XIX.  

 

As primeiras tentativas para a implementação deste meio de transporte iniciaram-se na década 

de 1840, embora as obras da primeira ligação ferroviária só se tenham iniciado em 1853. O 

primeiro troço, entre Lisboa e o Carregado, foi aberto três anos depois e em 1891 terminou a 

construção da Linha do Oeste. 

 

Quadro 4.10-2 - Património inventariado no corredor de estudo  

n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

    

CMP 416 

1 

Aqueduto das Águas Livres, 
seus aferentes e 

correlacionados (Concelho de 
Sintra) 

Sintra 
Algueirão-Mem Martins 473869 / 4295434 

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  
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

CMP 402 

2 Sabugo 
Sintra 

Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro, Montelavar 

474048 / 4297899 
Arqueológico 

Achado isolado 
Neolítico 

3 Pedra Furada 2 
Sintra 

Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro, Montelavar 

474302 / 4302761 
Arqueológico 

Mancha de ocupação 
Moderno e Indeterminado (Pré-história) 

4 Casa de Mastrontas 
Sintra 

Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro, Montelavar 

474674 / 4303290 
Etnográfico  

Casa 
Contemporâneo 

5 Moinhos da Batalha 
Sintra 

Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro, Montelavar 

474584 / 4303935  
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

6 Azenha Nova Mafra 
Igreja-Nova e Cheleiros 474442 / 4305369  

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

7 Estação de Mafra-Gare Mafra 
Igreja-Nova e Cheleiros 474722 / 4305453  

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 

8 Azenha do Paço Mafra 
Igreja-Nova e Cheleiros 474913 / 4305865  

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

9 Azenha do Apeadeiro de 
Alcainça 

Mafra 
Malveira e São Miguel de 

Alcainça 
475425 / 4307539 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

10 Azenha dos Gatos e Quinta 
dos Simões 

Mafra 
Malveira e São Miguel de 

Alcainça 
477012 / 4308614  

Etnográfico 
Quinta/Moinho 

Contemporâneo 

11 Estação de Malveira 
Mafra 

Malveira e São Miguel de 
Alcainça 

477693 / 4308915  
Arquitetónico 

Estação Ferroviária 
Contemporâneo  

12 Forte da Feira 
Mafra 

Malveira e São Miguel de 
Alcainça 

477889 / 4309677  

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

Incluído na classificação das Linhas de 
Torres (Em vias de classificação) 

13 Chaminé de Fábrica da 
Malveira 

Mafra 
Malveira e São Miguel de 

Alcainça 
478643 / 4310208 

Arquitetónico 
Fábrica 

Contemporâneo 

14 Estação de Pero Negro Sobral de Montagraço 
Sapataria 482895 / 4315539 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 

15 Quinta dos Freixos / Quartel-
general de Arthur Wellesley / 

Sobral de Montagraço 
Sapataria 482861 / 4315671 Arquitetónico 

Quinta 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Casa do Duque de Wellington Contemporâneo 

16 Moinho dos Freixos Sobral de Montagraço 
Sapataria 482812 / 4315751 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

17 Azenha de Gozundeira Sobral de Montagraço 
Sobral de Montagraço 483994 / 4317336 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

18 Azenha das Cachoças Torres Vedras 
Dois Portos 482812 / 4315751 

Etnográfico 
Azenha 

Contemporâneo 

19 Capela de Nossa Senhora das 
Necessidades (Feliteira) 

Torres Vedras 
Dois Portos 484731 / 4319496 

Arqueiteónico 
Capela 

Moderno 

CMP 375 

20 Estação ferroviária de Dois 
Portos 

Torres Vedras 
Dois Portos e Runa 484042 / 4321520 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 

21 Moinho do Penedo Torres Vedras 
Dois Portos e Runa 482538 / 4324004 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 

22 Edifício onde está instalado o 
Asilo de Inválidos Militares 

Torres Vedras 
Dois Portos e Runa 482094 / 4324979 

Arquitetónico 
Edifício 

-- 
IIP - Imóvel de Interesse Público 

Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, 
de 24-01-1967 

23 Castro da Portucheira 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

481430 / 4325620 
Arqueológico 

Povoado 
Calcolítico 

24 Quinta da Porticheira 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

481217 / 4325824 
Arquitetónico 

Quinta 
Contemporâneo 

25 Quinta da Porticheira 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

481189 / 4325828 
Arqueológico 

Villa 
Romano 

26 Gruta da Portucheira I 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

481092 / 4326035 
Arqueológico / Geológico 

Gruta 
Pré-história 

27 Gruta da Portucheira III 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

480759 / 4325882 
Arqueológico / Geológico 

Gruta 
Pré-história 

28 Gruta da Portucheira II 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

480739 / 4325858 
Arqueológico / Geológico 

Gruta 
Pré-história 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

29 Apeadeiro da Quinta da 
Macheia 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
480188 / 4325994 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

30 Azenha da Boiça 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479631 / 4326084 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

-- 
Moinho de água implantado sobre o 

curso do Rio Sizandro, composta por um 
edifício principal de planta irregular e por 

um amplo açude, parcialmente já 
destruído pela força das águas. 

31 Azenha do Cabaço 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479274 / 4326325 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

-- 
Azenha implantada sobre o curso do Rio 

Sizandro, composta por um edifício 
principal de planta irregular e por um 

amplo açude, parcialmente já destruído 
pela força das águas. 

32 Gruta da Cova da Raposa 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479271 / 4326358 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença antrópica 
antiga 

33 Gruta dos Cucos III 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479254 / 4326332 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença antrópica 
antiga 

34 Castro da Boiaca  
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479171 / 4326278 
Arqueológico 

Povoado 
Calcolítico 

35 Cova da Moura II 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479092 / 4326325 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença antrópica 
antiga 

36 Cova da Moura I 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

479091 / 4326343 
Arqueológico / Geológico 

Gruta 
Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze 

37 Estância Termal dos Cucos e 
respetivo parque 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
479119 / 4326846 

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 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

CMP 374 

38 Gruta dos Cucos I 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

478953 / 4326416 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença antrópica 
antiga 

39 Gruta dos Cucos II 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

478951 / 4326426 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença antrópica 
antiga 

40 Aqueduto de Torres Vedras / 
Aqueduto da Fonte dos Canos 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
478235 / 4327119 

Arquitetónico 
Aqueduto 
Moderno  

-- 
MN - Monumento Nacional 

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

41 
Igreja Paroquial de Torres 

Vedras / Igreja de São Pedro e 
São Tiago 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
477639 / 4327125 

Arquitetónico 
Igreja 

Medieval / Moderno 
-- 

MN - Monumento Nacional 

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

23-06-1910  

42 Chafariz dos Canos 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

477663 / 4327161 

Arquitetónico 
Chafariz 
Moderno  

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

23-06-1910  

43 
Torres Vedras - Rua da 

Corredoura/Rua Cândido dos 
Reis 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
477713 / 4327200 

Arqueológico 
Muralha 
Medieval 

44 
Castelo de Torres Vedras / 
Castelo e cerca urbana de 

Torres Vedras 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
477404 / 4327320 

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 

45 Ermida da Senhora do Ameal 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

477451 / 4327725 

Arquitetónico 
Ermida 

Moderno (Século XVI) 
-- 

MN - Monumento Nacional 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

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 

46 Reduto do Outeiro da Forca / 
Forte da Forca 

Torres Vedras 
Santa Maria, São Miguel e 

Matacães 
477734 / 4327815 

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

Incluído na classificação das Linhas de 
Torres (Em vias de classificação) 

47 Capela e Forte de São Vicente 
Torres Vedras 

Santa Maria, São Miguel e 
Matacães 

477123 / 4327875 

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 

CMP 350 

48 Estação ferroviária do 
Bombarral 

Bombarral 
Bombarral e Vale Covo 486762 / 4346205 

Arquitetónico 
Estação ferroviária 

Contemporâneo 

49 Quinta da Granja Bombarral 
Bombarral e Vale Covo 486327 / 4347810 

Arquitetónico 
Quinta 

Contemporâneo 

CMP 338 

50 Campo de Batalha da Roliça Bombarral 
Roliça 484633 / 4351944 

Arqueológico 
Campo de Batalha 

Seculo XIX 

51 
Apeadeiro ferroviário e 

cruzeiro de caminho de São 
Mamede 

Bombarral 
Roliça 484583 / 4352451 

Arquitetónico 
Apeadeiro e cruzeiro 

Contemporâneo 

52 
Solar dos Melos e Castro, 

respectiva ermida e terreno 
adstrito ao solar 

Bombarral 
Roliça 484553 / 4352829 

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 

53 Capela de São Lourenço, 
incluindo todo o seu recheio 

Bombarral 
Roliça 484529 / 4352835 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Séc. XVI) 
-- 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

IIP - Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, 

de 6-03-1996 

54 São Mamede ou Outeiro de 
São Mamede 

Bombarral 
Roliça 484278 / 4353329 

Arqueológico 
Povoado fortificado 

Calcolítico 

55 Calisias 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

484994 / 4354417 

Arqueológico 
Vestígios de superfície 

Paleolítico Inferior, Moderno e 

Contemporâneo 

56 Granja 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

484471 / 4354093 
Arqueológico 
Casal Rústico  

Romano, Moderno e Contemporâneo 

57 Amoreiras II 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

484891 / 4354419 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

58 Amoreiras 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

484749 / 4354587 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 
Indeterminado (Pré-História) 

59 Arneiro II 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

484968 / 4355183 
Arqueológico 

Povoado 
Neo-Calcolítico  

60 Capela de São Brás / Capela 
de Santo António 

Óbidos 
Santa Maria, São Pedro e 

Sobral da Lagoa 
485423 / 4355211 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Século XVII)  

61 Fonte da Vila 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

485718 / 4356050 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 
Indeterminado (Pré-História) 

62 Arregaças II 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

485503 / 4356252 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 

Indeterminado (Pré-História) 

63 Capela de Santa Ana do 
Pinhal 

Óbidos 
Santa Maria, São Pedro e 

Sobral da Lagoa 
485905 / 4356329 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Século XVIII) 

64 Pinhal II 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

485954 / 4356389 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Neo-Calcolítico, Romano, Moderno, 

Contemporâneo e Indeterminado (Pré-
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

História) 

65 Pinhal I 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

485914 / 4356566 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

66 Moinho do Mocho 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

485699 / 4356950 

Arqueológico 
Vestígios de superfície  

Moderno, Contemporâneo e 

Indeterminado (Pré-História) 

67 
Capela de Nossa Senhora do 
Carmo / Ermida de São João 

do Mocharro e Necrópole 

Óbidos 
Santa Maria, São Pedro e 

Sobral da Lagoa 
485699 / 4356950 

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) 

68 
Castelo de Óbidos e todo o 

conjunto urbano da vila 
 

Óbidos 
Santa Maria, São Pedro e 

Sobral da Lagoa 
486457 / 4357080 

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, 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 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

486848 / 4357542 

Arqueológico 
Poço  

Moderno / Contemporâneo 
CARQO321 
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n.º Designação Localização administrativa e geográfica 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

70 Casal do Zambujeiro II 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

487705 / 4358576 
Arqueológico 
Casal Rústico 

Romano 

71 Terra Grande/ Bujardia 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

488220 /4359172 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

72 Casal da Toiça 
Óbidos 

Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 

487986 /4359253 

Arqueológico 
Mancha de ocupação 

Paleolítico Inferior, Moderno e 
Contemporâneo 

CMP 326 

73 Estação das Caldas da Rainha Caldas da Rainha 487944 /4361905 
Arquitetónico 

Estação Ferroviária 
Contemporâneo 

 

Quadro 4.10-3 - Património identificado na área envolvente ao corredor de estudo (até cerca de 1km de 

distância) 

CMP 416 

E1 Moinho Velho de Rocane (Moderno, CNS 12072) 
E2 Sítio Arqueológico de Colaride (estação arqueológica romana, CNS 12074) 
E3 Gruta de Colaride (Neolítico, Idade do Bronze e Romano, CNS 3528) 
E4 Cacém – escola nº 1 (Povoado, Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze, CNS 16958) 
E5 Agualva (Tholos, Calcolítico, CNS 654) 
E6 Conjunto Urbano da Quinta da Bela Vista 
E7 Quinta da Barroca (Vestígios diversos, Medieval-Cristão, CNS 3562) 
E8 Quinta de Nossa Senhora do Monte do Carmo 
E9 Quinta do Molhapão 

E10 Sítio do Telhal (Casal rústico, Romano, CNS 30117) 
E11 Mouros (Forno, Medieval-Cristão, CNS 6739) 
E12 Vale de Lobos (Gruta, CNS 1962) 
E13 Complexo Arqueológico de Olelas (Neolítico Final, Calcolítico, CNS 1835) 
E14 Casal das Vivas (Monumento, Romano, CNS 4437) 
E15 Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano) 
E16 Casal do Silvério (Necrópole Romano, CNS 30119) 
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CMP 416 

E17 Anços (Habitat, Neolítico Final, Calcolítico e Idade do Bronze, CNS 27469) 
E18 Penedo do Lexim (Povoado fortificado, Neolítico e Calcolítico, CNS 664) 
E19 Cabeço dos Órgãos / Alcainça (Habitat, Calcolítico e Idade do Bronze, CNS 6177) 
E20 Portal Manuelino da Antiga Capela do Espirito Santo de Alcainça Grande 

E21 Fortificações pertencentes à 1ª e 2ª linhas de defesa a norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecida como Linha de Torres 

E22 Malfornos (Anta, Neolítico e Calcolítico, CNS 5534) 

E23 Fortificações pertencentes à 1ª e 2ª linhas de defesa a norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecida como Linha de Torres 

E24 Fortificações pertencentes à 1ª e 2ª linhas de defesa a norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecida como Linha de Torres 

E25 Igreja de São Pedro de Dois Portos (incluindo inscrição romana, CNS 3397)  
E26 Ermida de Nossa Senhora da Purificação 
E27 Aldeia do Penedo (Villa, Romano, CNS 1150) 
E28 Penedo (Povoado, Calcolítico, CNS 522) 
E29 Castro Barrigudo (Povoado, Calcolítico) 
E30 Residência Solarenga da Quinta do Juncal (local indicado de proveniência de inscrição romana, CNS 507) 
E31 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 
E32 Ermida do senhor Jesus do Clavário 
E33 Gruta da Princesa ou da Fórnea I (Neolítico) 
E34 Castro da Fórnea (Povoado, Calcolítico, CNS 1187) 
E35 Abrigo da Carrasca (Neolítico Final, Calcolítico) 
E36 Quinta da Macheia (Povoado fortificado, Idade do Bronze, CNS 6611) 
E37 Igreja e Convento da Graça 
E38 Igreja de Santiago 

E39 Fortificações pertencentes à 1ª e 2ª linhas de defesa a norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também 
conhecida como Linha de Torres 

E40 Capela de São Brás  
E41 Palácio Gorjão / Palácio dos Coimbras 
E42 Teatro Eduardo Brazão 
E43 Abrigo do Outeiro de Santo Antão (Neolítico, CNS 30085) 
E44 Outeiro de Santo Antão (Povoado, Calcolítico, Medieval Cristão, Contemporâneo, CNS 5342) 
E45 Torre (Vestígios de superfície, Pré-história, CNS 34048) 
E46 Califórnia (Estação de ar livre, Paleolítico Médio, Moderno e Contemporâneo, CNS 34377) 
E47 Feteira (Mancha de ocupação, Calcolítico) 
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CMP 416 

E48 

Negrais (Povoamento em lapiás, Neolítico e Calcolítico, CNS 1882) 
E48a Negrais – Pedraceiras 
E48b Negrais - Barrucheiros 

E48c Negrais – Fonte da Figueira 
 

4.10.7. PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA E RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS EDIFICADOS 
No território no qual se enquadra a área de estudo os principais fatores de condicionamento 

para a fiabilidade dos resultados obtidos em prospeção consistem nas condições de visibilidade 

do solo e no grau de alteração do terreno resultante de construção civil, pedreiras e lavras 

mecanizadas associadas a agricultura e florestação. 

 

A densidade do coberto vegetal varia em função de diferentes parcelas de exploração agrícola, 

ocupação florestal, baldios e matos. O coberto vegetal das áreas de produção agrícola está 

ainda dependente das diferentes épocas do calendário, corresponde a distintas condições de 

observação da superfície do solo e decorrente potencial para a observação de vestígios 

arqueológicos de superfície. 

 

As características gerais do terreno ao longo do corredor de estudo são muito diversificadas em 

termos de ocupação natural e/ou antrópica e em termos de orohidrografia. 

 

Figura 4.10-4 - Troço inicial do traçado, zona urbanizada, em torno a estação de Mira-Sinta Meleças. 
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Registam-se zonas densamente edificadas, associadas a pólos urbanos ou peri-urbanos, 

complexos industriais e logísticos, entre outros que se verificam no início do corredor, na zona 

da Malveira, Torres Vedras, zona logística a norte de Óbidos e finalmente a área urbana de 

Caldas da Rainha. Áreas afetadas por frentes de lavra de pedreiras são verificadas em Pedra 

Furada e a norte de Óbidos.  

 

 

Figura 4.10-5 - Terrenos muito mobilizados, sobretudo devido à extração de pedra, mas imediações de Pedra 

Furada. 

 

Contudo, a maior parte deste traçado percorre áreas rurais, que intercalam assim as florestas, 

os matos, os baldios e os efectivos terrenos agrícolas com atividade. 
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Figura 4.10-6 - Troço do traçado com declives acentuados e ocupado por vegetação de floresta e matos muito 

densos, nas imediações de Mafra-Gare. 

 

Se na extremidade sul do corredor predomina a edificação e os baldios, a extremidade norte do 

território do concelho de Sintra e concelho de Mafra integram manchas florestais e matos 

densos, associados aos declives mais acentuados do corredor. 
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Figura 4.10-7 - Terrenos agrícolas na área da Quinta da Macheia e os declives mais acentuados e vegetação 

arbustiva densa dos cabeços da Boiaca e dos Cucos, zona onde a linha se desenvolve em túnel. 

 

Ainda no concelho de Torres Vedras se registam declives acentuados, mas intercalados com 

maior regularidade com terrenos de vale com alguma extensão, onde se torna mais regular a 

atividade agrícola, com prevalência da vinha e caminhando para norte, o pomar ocupa a maior 

percentagem do espaço agrícola, sobretudo entre Bombarral e Caldas da Rainha. 
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Figura 4.10-8 - Terrenos agrícolas na área de Roliça e de Óbidos.   

Os terrenos mais propícios para a prospeção consistem numa morfologia aplanada ou 

suavemente ondulada, ocupada dominantemente por culturas que implicam uma lavra e limpeza 

regular do solo. 

 

Na Carta do Património apresentam-se cartografadas as condições de visibilidade do terreno 

aquando da realização dos trabalhos de campo. 

 

Assim, a cartografia que se apresenta relativamente às condições de visibilidade do terreno, 

inclui quatro classes: 

• Condições óptimas: verificadas em terrenos lavrados, desprovidos de vegetação que 

não implicam qualquer obstáculo para uma total observação da superfície do solo, 
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sendo possível proceder a uma identificação de artefactos e estruturas patrimoniais e a 

correta avaliação da área de dispersão de materiais e da área ou áreas de maior 

concentração de materiais; 

• Condições médias/razoáveis: verificadas em terrenos com alguma vegetação rasteira, 

em sementeiras ainda de pequeno porte e pomar, onde genericamente se verifica a 

observação eficaz da superfície do solo e a eventual deteção de vestígios 

arqueológicos;  

• Condições insuficientes/reduzidas: verificadas em terrenos com sementeiras mais 

desenvolvidas, terrenos após colheita com abundante restolho), em baldio, em matos e 

pousio onde a existência de vegetação rasteira e/ou de médio porte com alguma 

densidade. 

• Condições muito adversas/nulas: verificadas em terrenos com cultura muito 

desenvolvida no pé, baldios com vegetação herbácea densa e com mais de 30cm de 

altura, floresta, matos densos e galerias nas margens de linhas de água, onde a 

densidade do coberto vegetal não permite a observação da superfície do solo, não 

sendo possível identificar vestígios de interesse patrimonial. São ainda enquadradas 

nesta classe as áreas densamente edificadas ou destruídas por frentes de lavra de 

pedreiras. 

 

4.11. SOCIOECONOMIA 
 

4.11.1. INTRODUÇÃO 

De modo a responder efetivamente a problemas ambientais, os decisores têm de saber tanto 

acerca dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de ameaças ambientais como 

sabem acerca dos efeitos biológicos (Wandersman & Hallman, 1993). Neste sentido, a avaliação 

do impacte social (AIS) pretende ser um processo de avaliação das consequências sociais que 

são prováveis surgir a partir da realização de determinadas ações (Harrop & Nixon, 1999). 

Assim, o seu principal objetivo é prever possíveis alterações sobre a qualidade de vida das 

populações e sentimentos de bem-estar físico e psicológico, bem como a forma como os 
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indivíduos ou grupos se adaptam às situações decorrentes das intervenções propostas (Barrow, 

1999). 

4.11.2. METODOLOGIA 
O capítulo referente à componente social procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de 

serem influenciados pelo desenvolvimento do projeto em análise. O estudo deste descritor 

contemplará dois níveis de análise: um primeiro nível de caráter socioeconómico, que permitirá 

caracterizar o enquadramento regional, sub-regional, concelhio e de freguesias atravessadas 

pelo projeto – enquadramento regional e concelhio do projeto; e um segundo nível de caráter 

psicossocial e nível local que envolverá a caracterização da área de estudo – enquadramento 

local. 

 

A caracterização e avaliação do primeiro nível de análise é efetuada a partir de um conjunto de 

indicadores socioeconómicos, disponíveis sob a forma de dados estatísticos, a partir dos quais 

habitualmente se infere a qualidade de vida das populações residentes em áreas relativamente 

amplas. Ao nível socioeconómico os procedimentos subjacentes ao decurso dos trabalhos 

consistiram em: 

• Recolha de um conjunto de dados socioeconómicos, junto do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), e das Autarquias locais. 

• Compilação, tratamento e análise da informação tendo em conta o projeto em 

apreciação e os indicadores socioeconómicos sensíveis ao mesmo. 

 

Ao nível da recolha de dados estatísticos é importante referir que em 2013 se deu uma 

reorganização administrativa das freguesias – CAOP2013 (Carta Administrativa Oficial 

Portuguesa), que inclui as alterações registadas nos limites administrativos de 

freguesias/municípios/distritos do Continente, decorrentes da Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica. No entanto, a maior parte dos dados fornecidos pelo INE ainda se 

encontram apurados com a CAOP 2010, que foi a organização administrativa de base utilizada 

nos Censos 2011. 
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Neste sentido, no presente EIA, sempre que possível, foi recolhida informação segundo a CAOP 

2013, ainda que como já foi referido, a maior parte dos dados ainda se encontrem organizados 

segundo a CAOP 2010. Sempre que os dados se apresentam ainda segundo a CAOP 2010, 

encontram-se assinaladas com “*” as unidades geográficas que sofreram alterações. 

 

Os principais indicadores estatísticos a utilizar nesta secção apresentam-se de seguida: 

 

Dinâmica e Composição Demográfica  

Esta secção compreende a apresentação de dados relativos a população residente, evolução da 

população residente, taxas de natalidade e de mortalidade, estrutura etária da população e sua 

distribuição por nível de instrução. 

 

As dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. 

Um exemplo é a estrutura etária, uma vez que o número de indivíduos em idade ativa está 

relacionado com os pólos de emprego.  

 

Parque Habitacional 

Serão aqui integrados dados relativos ao número de alojamentos, a sua tipologia, dimensão e 

forma de ocupação. 

 

Este indicador permite realizar uma análise quantitativa e qualitativa do parque habitacional, em 

termos do tipo e forma de utilização dos alojamentos. A análise permite ainda caracterizar por 

exemplo a identidade local das populações em análise, diferenciando aqueles que aí vivem de 

forma permanente e aqueles que o fazem de forma ocasional/sazonal, o que implica diferentes 

formas de vivenciar e perceber o espaço que utilizam.  

 

Estruturação Económica e Sócio Produtiva  

Esta secção consistirá na exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo 

da região, nomeadamente em termos das sociedades sediadas por setor de actividade, volume 

de vendas nestas sociedades; taxas de atividade e de desemprego. 
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Estes indicadores são de particular relevância porque nas sociedades contemporâneas as 

atividades profissionais são um dos principais núcleos estruturadores de toda a vida social, quer 

do ponto de vista das instituições, quer do ponto de vista das biografias e quotidianos pessoais. 

Como tal, caracterizar uma região ou um concelho, do ponto de vista económico e social, passa 

também por definir a taxa de atividade e de desemprego e outras variáveis macroeconómicas. 

Isto porque a profissão e o trabalho condicionam e definem o quadro de valores do indivíduo e 

dos grupos. Toda a análise da estruturação económica e sócio produtiva assume neste contexto 

uma importância crucial, uma vez que permite a avaliação deste projeto, relativamente ao seu 

impacte no mercado de trabalho local.  

 

Mobilidade e Transportes 

Neste ponto serão caracterizados os movimentos pendulares da população, nomeadamente, os 

destinos de deslocação pendular dos residentes ao nível regional, a distribuição modal 

associada a essas mesmas deslocações e o tempo despendido.  

 

Num projeto como o que se encontra atualmente em análise os dados relativos à compreensão 

da articulação entre as diferentes acessibilidades existentes e a forma como estas servem os 

padrões de mobilidade inter-concelhio e regional, adquirem particular importância, por forma a 

antever os impactes criados ao nível dos padrões de mobilidade. 

 

A caracterização e análise do segundo nível de análise – Enquadramento local, visa 

compreender o quotidiano dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos 

humanizados da paisagem, e a forma como esse quotidiano pode ser afetado pelo projeto 

durante as fases de construção e de exploração.  

 

Esta secção pretende ter em consideração a população que, pela proximidade ao projeto, 

poderá ser sujeita a um contacto mais próximo com alterações na sua envolvente física e que 

poderão implicar uma disrupção dos seus padrões comportamentais habituais e respostas 

emocionais, sendo por isso sujeita a um maior esforço de adaptação. Ao nível local será então 

providenciada uma análise dos elementos humanizados presentes na área de estudo e que 

serão diretamente afetados pelo projeto em consideração, salientando-se de forma concreta os 
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seguintes aspetos: caracterização da tipologia das zonas onde a linha férrea se insere; 

principais equipamentos e infra-estruturas relevantes; e vias afetadas. 

 

4.11.3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O projeto em análise desenvolve-se nas regiões Centro e Área Metropolitana de Lisboa, nas 

sub-regiões do Oeste e Área Metropolitana de Lisboa. Ao todo o projeto abrange um total de 8 

concelhos e 27 freguesias de acordo com a imagem e quadro que se seguem. 
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Figura 4.11-1  - Enquadramento Administrativo do projeto em estudo 
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Quadro 4.11-1- Unidades geográficas a estudar na Caracterização Socio-económica (CAOP 2013) 

CONCELHO FREGUESIA 

Região Centro 
Área Metropolitana de Lisboa 

Sub-regiões Oeste 
Área Metropolitana de Lisboa 

Sintra 

Rio de Mouro 
Algueirão-Mem Martins 
União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra 
União de Freguesias de Cacém e São Marcos 
União de Freguesias de Queluz e Belas 
União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar 

Mafra 

União de Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 
União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça 
União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés 
Milharado 
União de Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário 

Sobral de Monte Agraço 
Sapataria 
Santo Quintino 
Sobral de Monte Agraço 

Torres Vedras 

Ramalhal 
União de Freguesias de Dois Portos e Runa 
União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães 
União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça 

Cadaval União de Freguesias de Cadaval e Pêro Moniz 

Bombarral 
União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo 
Carvalhal 
Roliça 

Óbidos União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 
Gaeiras 

Caldas da Rainha 
União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro 
União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 
União de Freguesias de tornada e Salir do Porto 
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4.11.4. ENQUADRAMENTO REGIONAL E CONCELHIO 
 

4.11.4.1. Dinâmica e Composição Demográfica 
 

População Residente e Densidade Populacional 

A região Centro estende-se por um total de 28 199,35 Km2, o correspondente a cerca de 32% do 

total de Portugal Continental, sendo que a sub-região do Oeste  ossui um total de 2 220,16 Km2, 

o correspondente a cerca de 8% do total da região. Por sua vez a região da Área Metropolitana 

de Lisboa tem uma extensão de 3 015,24 Km2, correspondente a apenas cerca 3% da área de 

Portugal Continental, sendo a sub-região da Área Metropolitana de Lisboa a sua única sub-

região. 

 

Ao nível concelhio, o maior concelho estudado é Torres Vedras que possui 407,15 Km2, 

ocupando cerca de 18% do total da Sub-região do Oeste. Seguem-se os concelhos da Sub-

região da Área Metropolitana de Lisboa, Sintra e Mafra com uma superfície de respetivamente 

319,23 Km2 e 291,66 Km2 (cerca de 11% e 10% do total da sub-região). Caldas da Rainha, 

Cadaval e Óbidos apresentam áreas de respetivamente 255,69 Km2, 174,89 Km2 e 141,55 Km2 

e por último, os concelhos de Bombarral e Sobral de Monte Agraço apresentam-se como os 

mais pequenos em estudo com, respetivamente, 91,29 Km2 e 52,10 Km2 (o correspondente a 

apenas cerca de 4% e 3% da sub-região do Oeste). 

 

No que se refere às freguesias em estudo (vd. quadro seguinte) verifica-se que a União das 

freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar (concelho de Sintra) é a que 

ocupa uma maior superfície estendendo-se por 64,07 Km2, enquanto que, pelo contrário, a 

União das freguesias do Cacém e São Marcos (concelho de Sintra) possui a menor área com 

4,44 Km2. 

Quadro 4.11-2 – Área total das freguesias em análise (CAOP 2013). 

Concelhos Freguesias Área (Km2) 

Sintra 
Algueirão-Mem Martins 16 
Rio de Mouro 36,84 
União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra 5,98 
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Concelhos Freguesias Área (Km2) 
União das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro e Montelavar 64,07 

União das freguesias de Queluz e Belas 26,47 
União das freguesias do Cacém e São Marcos 4,44 

Mafra 

Milharado 24,43 
União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e 
Vila Franca do Rosário 31,65 

União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 37,07 
União das freguesias de Malveira e São Miguel de 
Alcainça 16,85 

União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo 
Estêvão das Galés 29,48 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 29 
Sapataria 14,4 
Sobral de Monte Agraço 8,7 

Torres Vedras 

Ramalhal 16,49 
União das freguesias de Campelos e Outeiro da 
Cabeça 29,96 

União das freguesias de Dois Portos e Runa 43,23 
União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, 
Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e 
Matacães 

62,44 

Cadaval União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz 38,43 

Bombarral 
Carvalhal 32,34 
Roliça 22,63 
União das freguesias do Bombarral e Vale Covo 29,54 

Óbidos 
Gaeiras 10,31 
União das freguesias de Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 36,59 

Caldas da Rainha 

União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 31,69 

União das freguesias de Caldas da Rainha - Santo 
Onofre e Serra do Bouro 27,51 

União de freguesias de Tornada e Salir do Porto 29,53 
Fonte: INE, 2015. 

Ao nível da densidade populacional, em 2015, constatava-se que a região Centro possuía uma 

densidade inferior à média nacional, enquanto que a região da Área Metropolitana de Lisboa 

apresentava uma densidade mais de oito vezes superior à média nacional (vd. figura seguinte). 

 

A sub-região do Oeste também apresentava um valor de densidade populacional superior ao do 

País. Cadaval e Óbidos eram os concelhos que apresentavam uma menor densidade 

populacional, ambos com valores inferiores à média nacional (respetivamente, 79,1 hab/km2 e 
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82 hab/Km2). Os restantes concelhos registavam densidades superiores à média do país, sendo 

que Sintra apresentava um valor mais de dez vezes superior (1 198, 3 hab/Km2) 

 

 

Figura 4.11-2 – Densidades populacionais para as regiões, sub-regiões e concelhos em estudo (hab/KM2) – CAOP 
2013. Fonte: INE, 2015. 

 

Ao nível das freguesias em estudo, em 2011, verificavam-se valores de densidades 

populacionais muito díspares, sendo que a freguesia que apresentava uma maior densidade 

populacional era a de Mira-Sintra (9819,5 hab/Km2), enquanto que Pêro Moniz era a freguesia 

com menor densidade populacional (24,9 hab/Km2). 

Quadro 4.11-3 - Densidades populacionais nas freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias Densidade 

Sintra 

Algueirão-Mem Martins 4141,8 
Almargem do Bispo* 225,7 
Belas* 1142,2 
Montelavar* 412,9 
Queluz* 7229,3 
Rio de Mouro 2868,4 
Pêro Pinheiro* 2868,4 
Agualva* 271,3 
Cacém* 7423 
Mira-Sintra* 9819,5 
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Concelhos Freguesias Densidade 
São Marcos* 4573,2 

Mafra 

Cheleiros* 7651,1 
Enxara do Bispo* 96,4 
Gradil* 166,1 
Igreja Nova* 118,9 
Malveira* 664,2 
Milharado 287,5 
Santo Estêvão das Galés* 96,1 
Vila Franca do Rosário* 140,3 
Venda do Pinheiro* 696,6 
São Miguel de Alcainça* 249,5 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 127,8 
Sapataria 211,3 
Sobral de Monte Agraço 194,9 

Torres Vedras 

Campelos* 116,5 
Dois Portos* 58,1 
Matacães* 80,8 
Ramalhal 94,3 
Runa* 151 
Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e São 
Miguel)* 377,5 

Torres Vedras (São Pedro e Santiago)* 573,3 
Outeiro da Cabeça* 147,5 

Cadaval Cadaval* 244,2 
Pêro Moniz* 24,9 

Bombarral 

Bombarral* 308,7 
Carvalhal 81,4 
Roliça 124,1 
Vale Covo* 103,4 

Óbidos 

Óbidos (Santa Maria)* 93,9 
Óbidos (São Pedro)* 127,6 
Sobral da Lagoa* 93,5 
Gaeiras 226 

Caldas da Rainha 

Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo)* 1342,9 
Coto* 238,4 
São Gregório* 68,5 
Serra do Bouro* 38,6 
Caldas da Rainha (Santo Onofre)* 1218,2 
Tornada* 180,8 
Salir do Porto* 80,9 

 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Em 2015 a população residente na região Centro ascendia a 2 256 364 habitantes e na região 

da Área Metropolitana de Lisboa a 2 812 678 habitantes, o equivalente a respetivamente cerca 

de 21,82% e 27,20% da população residente em Portugal. O Oeste, por sua vez, albergava 

cerca de 15,89% do total da população do centro (358 594 habitantes). Ao nível concelhio (vd. 

figuras seguintes) verificava-se que Torres Vedras e Caldas da Rainha eram dos concelhos da 

sub-região do Oeste os que apresentavam um maior número de habitantes (respetivamente, 78 

989 e 51 542 residentes), enquanto que os concelhos de Óbidos e Sobral de Monte Agraço era 

os que registavam um menor número de habitantes (respetivamente, 11 612 e 10 230 

residentes). Já em relação aos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, verificava-se que 

Sintra era o segundo concelho com um maior número de residentes (382 521) e Mafra possuía 

apenas 81 961 habitantes. 

 

 
Fonte: INE, 2015 

 

 
Fonte: INE, 2015 

Figura 4.11-3 - Distribuição da população residente nos 

concelhos do Oeste, em 2015 (CAOP 2013). 

Figura 4.11-4 - Distribuição da população residente nos concelhos 

da Área Metropolitana de lisboa, em 2015 (CAOP 2013). 

 

Analisando a evolução da população durante o último período intercensitário, verifica-se que a 

região do Centro teve uma perda populacional de 0,88% (perdeu 20 642 habitantes), ao 

contrário da região de Lisboa que aumentou a sua população residente na ordem dos 6%. 
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Ao nível concelhio, registaram-se aumentos de população em todos os concelhos em estudo, à 

excepção do concelho do Bombarral que obteve um ligeiro decréscimo populacional (cerca de 

1%). Os concelhos de Mafra e de Sobral de Monte Agraço foram os que registaram um aumento 

relativo da população mais acentuado (respetivamente, 41,07 e 13,77%), como se pode 

observar no quadro que se segue. 

 
Quadro 4.11-4 – População residente e respetiva variação, por regiões, sub-regiões e concelhos em estudo, no 

último período intercensitário (2001-2011), segundo a CAOP 2010. Fonte: INE, 2011. 

Unidades Geográficas 2001 2011 Variação 
2001-2011 

Variação 
2001-2011 (%) 

Regiões     
Centro 2 348 397 2 327 755 -20 642 -0,88 
Lisboa* 2 661 850 2 821 876 160 026 6,01 
Sub-regiões 
Oeste 338 711 362 540 23 829 7,04 
Grande Lisboa* 1 947 261 2 042 477 95 216 4,89 
Concelhos 
Sintra 363 749 377 835 14 086 3,87 
Mafra 54 358 76 685 22 327 41,07 
Sobral de Monte Agraço 8 927 10 156 1 229 13,77 
Torres Vedras 72 250 79 465 7 215 9,99 
Cadaval 13 943 14 228 285 2,04 
Bombarral 13 324 13 193 -131 -0,98 
Óbidos 10 875 11 772 897 8,25 
Caldas da Rainha 48 846 51 729 2 883 5,90 

 

Relativamente às freguesias em análise verificava-se que, em 2001, a freguesia de Algueirão de 

Mem Martins era a que apresentava uma maior população residente com 66 250 habitantes. De 

um modo oposto, a freguesia de Sobral da Lagoa era a que possuía um menor número de 

residentes totalizando 439 habitantes, como se pode observar pelo quadro seguinte. 

 

Ao nível da variação de população, a Venda do Pinheiro foi a freguesia que registou um maior 

aumento relativo no último período intercensitário, crescendo ao nível populacional cerca de 

75%. 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Quadro 4.11-5 - População residente nas freguesias em estudo e respetiva variação, em 2001 e 2011 

(CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias 2001 2011 Variação 2001-
2011 

Variação 2001-2011 
(%) 

Sintra 

Algueirão-Mem 
Martins 62557 66250 3693 5,90 

Almargem do 
Bispo* 8417 8983 566 6,72 

Belas* 21172 26087 4915 23,21 
Montelavar* 3645 3559 -86 -2,36 
Queluz* 27913 26248 -1665 -5,96 
Rio de Mouro 46022 47311 1289 2,80 
Pêro Pinheiro* 4712 4246 -466 -9,89 
Agualva* NA  35824 NA NA  
Cacém* NA  21289 NA NA  
Mira-Sintra* NA  5280 NA NA  
São Marcos* NA  17412 NA NA  

Mafra 

Cheleiros* 1365 1347 -18 -1,32 
Enxara do Bispo* 1647 1740 93 5,65 
Gradil* 901 1226 325 36,07 
Igreja Nova* 2280 3037 757 33,20 
Malveira* 4457 6493 2036 45,68 
Milharado 5251 7023 1772 33,75 
Santo Estêvão 
das Galés* 1620 1709 89 5,49 

Vila Franca do 
Rosário* 888 871 -17 -1,91 

Venda do 
Pinheiro* 4660 8146 3486 74,81 

São Miguel de 
Alcainça* 1170 1764 594 50,77 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo Quintino 3432 3706 274 7,98 
Sapataria 2558 3044 486 19,00 
Sobral de Monte 
Agraço 2937 3406 469 15,97 

Torres 
Vedras 

Campelos* 2708 2827 119 4,39 
Dois Portos* 2153 2124 -29 -1,35 
Matacães* 1222 1087 -135 -11,05 
Ramalhal 3052 3472 420 13,76 
Runa* 1032 1004 -28 -2,71 
Torres Vedras 
(Santa Maria do 
Castelo e São 
Miguel)* 

5061 6665 1604 31,69 

Torres Vedras 
(São Pedro e 17548 17965 417 2,38 
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Concelhos Freguesias 2001 2011 Variação 2001-
2011 

Variação 2001-2011 
(%) 

Santiago)* 

Cadaval Cadaval* 2435 3113 678 27,84 
Pêro Moniz* 644 639 -5 -0,78 

Bombarral 

Bombarral* 5514 5664 150 2,72 
Carvalhal 2934 2634 -300 -10,22 
Roliça 2744 2808 64 2,33 
Vale Covo* 1192 1157 -35 -2,94 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 1788 2032 244 13,65 

Óbidos (São 
Pedro)* 1280 1308 28 2,19 

Sobral da Lagoa* 420 439 19 4,52 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da Rainha 
(Nossa Senhora 
do Pópulo)* 

14453 16114 1661 11,49 

Coto* 1135 1344 209 18,41 
São Gregório* 907 955 48 5,29 
Serra do Bouro* 720 703 -17 -2,36 
Caldas da Rainha 
(Santo Onofre)* 10775 11223 448 4,16 

Tornada* 3150 3561 411 13,05 
Salir do Porto* 770 797 27 3,51 
Gaeiras 1858 2331 473 25,46 
Outeiro da 
Cabeça* 932 840 -92 -9,87 

 

Estrutura Etária da População 

No que concerne à distribuição da população por faixa etária, verifica-se que, em 2015, a 

maioria da população residente nas regiões, sub-regiões e concelhos em análise, possuía entre 

24 a 64 anos, como se pode observar pelo quadro que se segue. 

 

Ao nível concelhio importa referir que para todos os concelhos em estudo pertencentes à sub-

região do Oeste, a segunda porção de população mais significativa era a população idosa (com 

mais de 65 anos), enquanto que para os concelhos aqui em estudo da área Metropolitana de 

Lisboa, as crianças e jovens entre os 0-14 anos eram a segunda faixa de população mais 

representativa. 
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Quadro 4.11-6 – Distribuição da população residente, por níveis etários, nas regiões, sub-regiões e 

concelhos em estudo, em 2015 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2015. 
Unidades Geográficas 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 

Regiões     

Centro 12,72% 10,39% 53,58% 23,31% 

Área Metropolitana de Lisboa 15,86% 9,95% 53,31% 20,88% 

Sub-regiões 

Oeste 14,16% 10,91% 54,07% 20,85% 

Área metropolitana de Lisboa  15,86% 9,95% 53,31% 20,88% 

Concelhos 

Sintra 16,65% 11,47% 55,91% 15,97% 

Mafra 18,14% 11,40% 54,81% 15,65% 

Sobral de Monte Agraço 15,27% 11,27% 55,67% 17,79% 

Torres Vedras 14,51% 11,00% 54,16% 20,33% 

Cadaval 13,47% 10,56% 52,32% 23,66% 

Bombarral 12,79% 10,67% 53,35% 23,19% 

Óbidos 13,45% 10,88% 54,41% 21,26% 

Caldas da Rainha 13,01% 9,91% 50,69% 26,39% 

 

Relativamente às freguesias verificava-se, em 2011, tal como nas restantes unidades 

geográficas em estudo que a maioria da população residente se encontrava na faixa etária dos 

25 aos 64 anos. A segunda faixa etária mais representativa na maioria das freguesias em 

análise era a dos indivíduos mais idosos (> 65 anos), à exceção das freguesias de Coto, Caldas 

da Rainha (Santo Onofre), Sapataria, Algueirão-Mem Martins, Belas, Rio de Mouro, Agualva, 

Cacém, São Marcos, Igreja Nova, Malveira, Milharado, Venda do Pinheiro e São Miguel de 

Alcainça onde o segundo grupo mais significativo era o das crianças e jovens até aos 14 anos 

(0-14 anos). A distribuição da população por freguesias pode ser observada no quadro que se 

segue. 
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Quadro 4.11-7 - Distribuição da população residente, por níveis etários, nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 

2010). Fonte: INE, 2015. 

Concelhos Freguesias 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 

Sintra 

Algueirão-Mem 
Martins 18,69% 11,40% 57,63% 12,28% 

Almargem do 
Bispo* 15,42% 10,24% 54,60% 19,74% 

Belas* 20,15% 11,02% 58,90% 9,94% 
Montelavar* 15,00% 10,68% 54,26% 20,06% 
Queluz* 14,72% 10,99% 52,94% 21,34% 
Rio de Mouro 19,00% 12,29% 57,50% 11,22% 
Pêro Pinheiro* 14,11% 10,69% 54,03% 21,17% 
Agualva* 15,61% 12,64% 58,01% 13,74% 
Cacém* 17,61% 12,33% 56,88% 13,19% 
Mira-Sintra* 13,31% 10,06% 46,67% 29,96% 
São Marcos* 24,80% 10,67% 60,68% 3,85% 

Mafra 

Cheleiros* 12,84% 11,14% 54,12% 21,90% 
Enxara do Bispo* 16,15% 10,98% 53,74% 19,14% 
Gradil* 19,33% 9,71% 51,06% 19,90% 
Igreja Nova* 17,52% 9,35% 57,75% 15,38% 
Malveira* 19,05% 9,33% 58,17% 13,45% 
Milharado 21,20% 10,29% 56,31% 12,19% 
Santo Estêvão 
das Galés* 14,92% 9,71% 54,71% 20,66% 

Vila Franca do 
Rosário* 16,76% 11,37% 54,42% 17,45% 

Venda do 
Pinheiro* 21,08% 9,17% 57,67% 12,08% 

São Miguel de 
Alcainça* 20,52% 9,52% 57,71% 12,24% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo Quintino 16,81% 10,36% 55,18% 17,65% 
Sapataria 17,71% 8,74% 56,64% 16,92% 
Sobral de Monte 
Agraço 15,50% 10,25% 55,05% 19,20% 

Torres 
Vedras 

Campelos* 15,60% 11,04% 55,01% 18,36% 
Dois Portos* 13,18% 9,32% 50,00% 27,50% 
Matacães* 13,34% 7,64% 49,22% 29,81% 
Ramalhal 15,32% 10,43% 54,29% 19,96% 
Runa* 12,35% 10,16% 46,22% 31,27% 
Torres Vedras 
(Santa Maria do 
Castelo e São 
Miguel)* 

15,90% 9,51% 57,51% 17,07% 

Torres Vedras 
(São Pedro e 
Santiago)* 

15,56% 10,43% 55,02% 18,99% 
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Concelhos Freguesias 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos > 65 anos 
Outeiro da 
Cabeça* 13,57% 9,64% 54,40% 22,38% 

Cadaval Cadaval* 17,25% 9,51% 54,93% 18,31% 
Pêro Moniz* 16,28% 8,45% 52,43% 22,85% 

Bombarral 

Bombarral* 14,74% 10,58% 53,53% 21,15% 
Carvalhal 11,09% 10,52% 51,75% 26,65% 
Roliça 12,39% 9,86% 53,35% 24,39% 
Vale Covo* 13,83% 9,08% 50,48% 26,62% 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 15,55% 8,91% 52,61% 22,93% 

Óbidos (São 
Pedro)* 16,06% 8,79% 54,97% 20,18% 

Sobral da Lagoa* 12,98% 10,02% 53,53% 23,46% 
Gaeiras 15,92% 10,60% 57,01% 16,47% 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da Rainha 
(Nossa Senhora 
do Pópulo)* 

13,98% 11,31% 53,77% 20,94% 

Coto* 17,63% 10,79% 54,39% 17,19% 
São Gregório* 13,72% 7,43% 54,35% 24,50% 
Serra do Bouro* 10,53% 8,11% 50,36% 31,01% 
Caldas da Rainha 
(Santo Onofre)* 16,07% 11,67% 56,77% 15,49% 

Tornada* 39,83% 5,41% 45,03% 9,72% 
Salir do Porto* 40,46% 4,26% 41,88% 13,40% 

 

O índice de envelhecimento, revelador da evolução demográfica recente, aumentou em todas as 

unidades geográficas em consideração entre 2011 e 2015, tal como se pode constatar pela 

observação das figuras seguintes. 

 

A região centro destacava-se em 2015, por ser a segunda região de Portugal Continental com 

maior índice de envelhecimento (possuía à referida data 183 idosos com 65 ou mais anos de 

idade, por cada 100 jovens com menos de 15 anos de idade), apresentando um índice superior 

à média Nacional (146,5%). Ao contrário a região da área Metropolitana de Lisboa era a região 

de Portugal Continental com um menor índice de envelhecimento (131,7%). 
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Figura 4.11-5 – Evolução do Índice de envelhecimento (%) nas regiões e sub-regiões em estudo, entre 2011 e 2015 

(CAOP 2013). Fonte: INE, 2015 

 

Também nos concelhos em análise se tem vindo a verificar um aumento no índice de 

envelhecimento, sendo que o concelho de Cadaval se destacava em todos os intervalos de 

tempo considerados, por possuir o maior índice de envelhecimento, índice este que aumentou 

de 180 indivíduos idosos por cada 100 jovens, em 2011, para 202 em 2015. Pelo contrário, o 

concelho de Mafra apresentou sempre o índice de envelhecimento mais baixo, mas registando 

também sempre um aumento do mesmo. 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-343 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 
Figura 4.11-6 - Evolução do Índice de envelhecimento (%) nos concelhos em estudo, entre 2011 e 2015 (CAOP 

2013). Fonte: INE, 2015 

 

No que diz respeito ao índice de envelhecimento das freguesias em estudo (vd. quadro 

seguinte), denotava-se que, em 2011, eram as freguesias de Serra do Bouro (concelho das 

Caldas da Rainha) e Runa (concelho de Torres Vedras) que detinham os índices de 

envelhecimento mais elevados (respetivamente, 294,6% e 253,2%). Inversamente, as 

freguesias de São Marcos e Belas (ambas pertencentes ao concelho de Sintra) possuíam os 

menores índices de envelhecimento de todas as freguesias em análise (respetivamente, 15,5% 

e 49,3%). São ainda de destacar Rio de Mouro, Cacém, Malveira, Milharado, Venda do Pinheiro 

e São Miguel de Alcaínça como freguesia onde o índice de envelhecimento é inferior a 75, 

revelando claramente um maior número de jovens comparativamente à população com idade 

superior a 65 anos. 
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Quadro 4.11-8 – Índices de envelhecimento (%) nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 

2015. 

Concelhos Freguesias Índice de envelhecimento 

Sintra 

Algueirão-Mem Martins 65,7 
Almargem do Bispo* 128 
Belas* 49,3 
Montelavar* 133,7 
Queluz* 144,9 
Rio de Mouro 59,1 
Pêro Pinheiro* 150,1 
Agualva* 88 
Cacém* 74,9 
Mira-Sintra* 225 
São Marcos* 15,5 

Mafra 

Cheleiros* 170,5 
Enxara do Bispo* 118,5 
Gradil* 103 
Igreja Nova* 87,8 
Malveira* 70,6 
Milharado 57,5 
Santo Estêvão das Galés* 138,4 
Vila Franca do Rosário* 104,1 
Venda do Pinheiro* 57,3 
São Miguel de Alcainça* 59,7 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 105 
Sapataria 95,6 
Sobral de Monte Agraço 123,9 

Torres Vedras 

Campelos* 117,7 
Dois Portos* 208,6 
Matacães* 223,5 
Ramalhal 130,3 
Runa* 253,2 
Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e São Miguel)* 107,4 
Torres Vedras (São Pedro e Santiago)* 122 
Outeiro da Cabeça* 164,9 

Cadaval Cadaval* 106,2 
Pêro Moniz* 140,4 

Bombarral 

Bombarral* 143,5 
Carvalhal 240,4 
Roliça 196,8 
Vale Covo* 192,5 

Óbidos Óbidos (Santa Maria)* 147,5 
Óbidos (São Pedro)* 125,7 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Concelhos Freguesias Índice de envelhecimento 
Sobral da Lagoa* 180,7 
Gaeiras 103,5 

Caldas da Rainha 

Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo)* 149,8 
Coto* 97,5 
São Gregório* 178,6 
Serra do Bouro* 294,6 
Caldas da Rainha (Santo Onofre)* 96,5 
Tornada* 102,3 
Salir do Porto* 65,1 

Fonte: INE, 2011. 

 

No que concerne ao nível e instrução da população, verificava-se que, em 2011, a maioria da 

população residente nas unidades geográficas em análise possuía estudos ao nível do Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico, à exceção do concelho de Sintra onde a percentagem da população que 

possuía estudos ao nível do Terceiro Ciclo do Ensino Básico é ligeiramente superior, mas muito 

similar à percentagem de população com estudos ao nível do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, 

como se pode constatar pelo quadro que se segue. 

 

Quadro 4.11-9– Distribuição da população por nível de ensino completo, nas regiões, sub-regiões e concelhos em 

estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE 2011. 

Unidades 
Geográficas Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio ou 

Superior 
Regiões 
Centro 20,03% 27,52% 12,80% 15,91% 12,50% 11,25% 
Lisboa* 20,23% 27,00% 13,56% 16,66% 13,02% 9,54% 
Sub-regiões 
Oeste 20,23% 27,00% 13,56% 16,66% 13,02% 9,54% 
Grande Lisboa* 20,09% 29,80% 14,23% 16,04% 11,75% 8,10% 
Concelhos 
Sintra 16,95% 19,70% 13,18% 20,23% 17,68% 12,25% 
Mafra 19,84% 21,35% 13,03% 16,39% 15,36% 14,02% 
Sobral de Monte 
Agraço 20,99% 26,67% 14,34% 15,90% 13,04% 9,06% 

Torres Vedras 20,03% 25,80% 13,89% 17,10% 12,75% 10,44% 
Cadaval 22,62% 31,23% 13,47% 14,58% 11,74% 6,35% 
Bombarral 20,09% 29,80% 14,23% 16,04% 11,75% 8,10% 
Óbidos 21,43% 28,45% 13,82% 15,32% 12,38% 8,61% 
                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Unidades 
Geográficas Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio ou 

Superior 
Caldas da Rainha 18,84% 25,14% 11,88% 17,67% 14,52% 11,95% 
 

As freguesias em análise seguiam o mesmo padrão das restantes unidades geográficas, onde a 

maioria da população residente possuía estudos (completos) ao nível do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. No entanto há que ressalvar que as freguesias de Caldas da Rainha (Nossa Senhora do 

Pópulo), Torres Vedras (São Pedro e Santiago) e Venda do Pinheiro registavam mais de 20% de 

população com estudos completos ao nível Médio ou Superior, como se pode observar pelo 

quadro que se segue. Como se pode observar na sua grande maioria entre 30 a 50 porcento da 

população das freguesias têm instrução ao nível do primeiro ciclo do ensino básico ou não têm 

qualquer instrução (exceto no caso de São Marcos, em Sintra). 

 
Quadro 4.11-10 - Distribuição da população por nível de ensino completo, nas freguesias em estudo, em 2011 

(CAOP 2010). Fonte: INE 2011. 

Concelhos Freguesias Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio ou 
Superior 

Sintra 

Algueirão-Mem 
Martins 7,74% 21,31% 9,46% 20,10% 24,75% 16,65% 

Almargem do 
Bispo* 8,76% 34,13% 11,22% 16,39% 17,80% 11,71% 

Belas* 8,00% 22,01% 9,21% 18,17% 22,95% 19,66% 
Montelavar* 9,78% 35,44% 10,69% 15,65% 17,86% 10,58% 
Queluz* 7,01% 26,53% 10,10% 20,39% 21,86% 14,11% 
Rio de Mouro 7,62% 21,16% 9,89% 20,19% 24,71% 16,43% 
Pêro Pinheiro* 8,89% 35,54% 10,52% 17,26% 17,87% 9,92% 
Agualva* 6,66% 24,17% 10,00% 20,85% 24,10% 14,22% 
Cacém* 7,63% 24,09% 10,09% 21,48% 24,04% 12,68% 
Mira-Sintra* 9,45% 36,75% 9,66% 19,80% 16,28% 8,06% 
São Marcos* 8,60% 16,10% 10,13% 20,91% 27,95% 16,31% 

Mafra 

Cheleiros* 6,96% 41,30% 10,29% 14,90% 16,19% 10,36% 
Enxara do 
Bispo* 10,68% 38,23% 14,57% 16,22% 13,57% 6,73% 

Gradil* 7,52% 32,29% 11,33% 15,22% 18,17% 15,47% 
Igreja Nova* 8,47% 30,70% 9,60% 15,23% 18,24% 17,76% 
Malveira* 9,58% 23,26% 8,55% 16,16% 22,62% 19,82% 
Milharado 8,72% 29,22% 11,40% 16,41% 18,43% 15,83% 
Santo Estêvão 
das Galés* 10,95% 37,26% 9,05% 14,23% 17,80% 10,71% 

Vila Franca do 
Rosário* 9,33% 31,88% 11,22% 17,95% 17,24% 12,40% 
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Concelhos Freguesias Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio ou 
Superior 

Venda do 
Pinheiro* 8,27% 22,42% 9,28% 16,24% 21,13% 22,66% 

São Miguel de 
Alcainça* 8,28% 26,42% 8,87% 17,97% 21,32% 17,15% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo Quintino 9,94% 33,24% 12,58% 15,71% 17,17% 11,36% 
Sapataria 10,63% 33,58% 11,24% 16,02% 17,22% 11,31% 
Sobral de 
Monte Agraço 9,39% 29,06% 11,44% 16,56% 19,36% 14,18% 

Torres 
Vedras 

Campelos* 11,22% 37,27% 10,46% 16,31% 15,66% 9,08% 
Dois Portos* 13,94% 39,12% 10,13% 13,65% 13,46% 9,70% 
Matacães* 12,09% 41,80% 9,93% 15,75% 12,65% 7,78% 
Ramalhal 8,61% 32,10% 12,81% 17,51% 18,31% 10,66% 
Runa* 10,45% 39,66% 8,92% 15,42% 15,11% 10,45% 
Torres Vedras 
(Santa Maria 
do Castelo e 
São Miguel)* 

8,05% 27,50% 9,67% 16,92% 19,52% 18,34% 

Torres Vedras 
(São Pedro e 
Santiago)* 

6,48% 25,34% 8,95% 16,94% 20,71% 21,58% 

Outeiro da 
Cabeça* 11,64% 39,46% 10,91% 16,05% 15,32% 6,62% 

Cadaval Cadaval* 2,12% 42,11% 12,30% 15,73% 17,94% 9,80% 
Pêro Moniz* 7,73% 41,87% 10,95% 14,98% 14,81% 9,66% 

Bombarral 

Bombarral* 7,96% 30,99% 10,17% 17,29% 19,25% 14,35% 
Carvalhal 10,68% 39,91% 10,48% 16,23% 14,36% 8,35% 
Roliça 8,86% 40,76% 12,03% 16,00% 15,06% 7,29% 
Vale Covo* 8,71% 40,98% 10,84% 12,80% 16,62% 10,04% 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 11,87% 32,22% 10,30% 17,30% 15,93% 12,38% 

Óbidos (São 
Pedro)* 9,06% 33,02% 10,17% 16,15% 16,63% 14,97% 

Sobral da 
Lagoa* 10,28% 44,86% 12,62% 13,79% 11,45% 7,01% 

Gaeiras 8,06% 28,48% 9,39% 16,56% 19,62% 17,89% 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha (Nossa 
Senhora do 
Pópulo)* 

7,10% 23,16% 8,38% 16,38% 21,07% 23,91% 

Coto* 9,34% 26,19% 11,56% 19,37% 19,68% 13,86% 
São Gregório* 10,61% 40,62% 9,32% 15,76% 15,97% 7,72% 
Serra do 
Bouro* 13,31% 40,81% 7,09% 13,02% 16,79% 8,97% 

Caldas da 
Rainha (Santo 
Onofre)* 

7,77% 24,91% 9,89% 18,18% 22,58% 16,67% 
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Concelhos Freguesias Nenhum 1º Ciclo  2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio ou 
Superior 

Tornada* 9,99% 33,02% 10,97% 15,87% 17,98% 12,18% 
Salir do Porto* 7,87% 35,53% 8,12% 15,48% 18,15% 14,85% 

 

4.11.4.2. Parque Habitacional 
De acordo com os resultados dos Censos de 2011 do INE relativos à habitação (ver quadro 

seguinte), é possível registar um dinamismo importante de expansão do parque habitacional 

tanto nas regiões Centro, como nas sub-regiões e concelhos em análise. 

 

Cada uma das regiões registava cerca de um quarto do total de alojamentos familiares do país 

(24,6% do total nacional de alojamentos localizavam-se na região Centro e 25,3% do total dos 

alojamentos de Portugal localizavam-se na região de Lisboa). Apesar de se terem registado 

aumentos em todas as unidades geográficas em análise, verifica-se que ao nível da densidade 

de alojamentos a região de Lisboa, a sub-região da Grande Lisboa e o concelho de Sintra 

apresentavam valores bastante mais elevados que as restantes unidades geográficas em 

consideração (respetivamente cerca de 496, 775 e 573 alojamentos por Km2). 

 

Ao nível dos concelhos destacam-se, como já foi referido o concelho de Sintra por apresentar a 

densidade de alojamentos mais elevada dos concelhos em estudo e, de um modo oposto, o 

concelho de Cadaval com apenas 50 alojamentos por Km2. 

 

No que respeita ao último período intercensitário 1991-2001, verifica-se que todas as unidades 

geográficas em consideração presenciaram um aumento tanto no número de alojamentos 

familiares como no número de edifícios. Este facto encontra-se diretamente relacionado com o 

crescimento populacional nestas unidades geográficas, pois o aumento de população traduz-se 

num aumento da necessidade de edificações para fins residenciais.  
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Quadro 4.11-11 – Alojamentos familiares, edifícios e densidade de edifícios nas regiões, sub-regiões e concelhos 

em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas 

Alojamentos Familiares (nº) Edifícios (nº) Densidade de 
Alojamento – 2011 

(nº. de alojamentos por 
km2) 

2001 2011 2001 2011 

Regiões      
Centro 1 254 701 1 448 644 992 321 1 111 952 51,37 
Lisboa* 1 295 832 1 487 858 394 520 448 957 495,64 
Sub-regiões      
Oeste 182 206 223 950 135 247 160 794 100,87 
Grande Lisboa* 934 223 1 066 868 249 649 277 387 774,96 
Concelhos      
Sintra 166 934 182 854 51 708 56 903 572,8 
Mafra 30 273 42 957 22 204 28 002 147,29 
Sobral de Monte 
Agraço 4 333 5 303 3 409 4 113 101,78 
Torres Vedras 37 375 45 350 27 972 32 816 111,38 
Cadaval 7 671 8 764 7 129 7 878 50,11 
Bombarral 6 863 8 038 5 716 6 489 88,05 
Óbidos 6 259 9 027 5 909 8 286 63,77 
Caldas da Rainha 25 888 31 063 16 561 19 202 121,48 

 

Ao nível das freguesias destaca-se, em 2011, a freguesia do Cacém com uma maior densidade 

de alojamentos (4 618,47 edifícios por Km2), seguindo-se as freguesias de Queluz, Agualva e 

São Marcos, todas elas pertencentes ao concelho de Sintra. 

 

Em relação ao último período intercensitário verifica-se, tal como nas restantes unidades 

geográficas em consideração, um aumento de alojamentos familiares e do número de edifícios 

na maioria das freguesias em estudo. As exceções ocorrem para a freguesia de Outeiro da 

Cabeça (Concelho de Torres Vedras) que registou decréscimos nestas duas vertentes e as 

freguesias de Queluz e Pêro Pinheiro (concelho de Sintra) que viram diminuído o seu número de 

edifícios. Este facto não é de estranhar tendo em conta que, nestas freguesias, a sua população 

residente tem vindo a diminuir.  

 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Quadro 4.11-12- Alojamentos familiares, edifícios e densidade de edifícios nas freguesias em estudo, em 

2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias 

Alojamentos Familiares (nº) Edifícios (nº) Densidade de 
Alojamento – 2011 

(nº. de 
alojamentos por 

km2) 
2001 2011 2001 2011 

Sintra 

Algueirão-Mem 
Martins 28 519 30 851 7 217 7 770 1 928,73 

Almargem do Bispo* 3 747  4 529 3 320 3 903 113,8 
Belas* 9 567 11 187 2 423 2 927 489,83 
Montelavar* 1 632 1 779 1 340 1 407 206,4 
Queluz* 13 133 13 692 2062 2040 3 771,08 
Rio de Mouro 19664 22 003 4 780 5 193 1 334,01 
Pêro Pinheiro* 2 287 2 400 1 986 1 911 153,36 
Agualva* - 17 355 -  2 409 3 596,1 
Cacém* - 10 013 - 1 217 4 618,47 
Mira-Sintra* - 2385 - 393 2 065,72 
São Marcos* - 8145 - 678 3 579,05 

Mafra 

Cheleiros* 713 790 629 704 68,6 
Enxara do Bispo* 777 829 736 754 45,91 
Gradil* 463 654 440 587 88,62 
Igreja Nova* 1 146 1 542  1 056 1 384 60,35 
Malveira* 2 308 3 288 1 097 1 246 336,32 
Milharado 2 102 3 085 1 781 2 296 126,27 
Santo Estêvão das 
Galés* 807 882 723 819 49,59 

Vila Franca do 
Rosário* 392 438 330 375 70,54 

Venda do Pinheiro* 2 114 3 722 1 523 2153 318,29 
São Miguel de 
Alcainça* 578 867 495 609 122,65 

Sobral de 
Monte Agraço 

Santo Quintino 1 704 2 072 1 535 1 839 71,44 
Sapataria 1 164 1 485 1 031 1 248 103,09 
Sobral de Monte 
Agraço 1 465 1 746 843 1 026 200,76 

Torres Vedras 

Campelos* 1 149 1 368 1 091 1 224 56,37 
Dois Portos* 1 124 1 484 1 088 1 434 40,57 
Matacães* 583 594 556 578 44,17 
Ramalhal 1 514 1 676 1 432 1 539 45,5 
Runa* 479 492 422 438 74,01 
Torres Vedras 
(Santa Maria do 
Castelo e São 
Miguel)* 

2 387 3 554 1 736 2 066 201,29 
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Concelhos Freguesias 

Alojamentos Familiares (nº) Edifícios (nº) Densidade de 
Alojamento – 2011 

(nº. de 
alojamentos por 

km2) 
2001 2011 2001 2011 

Torres Vedras (São 
Pedro e Santiago)* 8 031 9 299 3 074 3 514 296,75 

Outeiro da Cabeça* 454 453 417 391 79,53 

Cadaval Cadaval* 1 196 1 663 804 961 130,47 
Pêro Moniz* 390 431 364 421 16,78 

Bombarral 

Bombarral* 2 846 3 436 1 859 2 076 187,26 
Carvalhal 1 571 1 714 1 542 1 675 53 
Roliça 1 407 1 687 1 331 1 583 74,53 
Vale Covo* 616 698 570 665 62,37 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 961 1 288 918 1255 59,5 

Óbidos (São 
Pedro)* 710 867 667 825 84,6 

Sobral da Lagoa* 291 340 286 336 72,42 
Gaeiras 841 1151 753 976 111,61 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da Rainha 
(Nossa Senhora do 
Pópulo)* 

7 876 9 819 2 920 3 541 818,3 

Coto* 504 660 483 622 117,05 
São Gregório* 495 538 474 530 38,61 
Serra do Bouro* 509 592 509 591 32,51 
Caldas da Rainha 
(Santo Onofre)* 5 122 6 207 1 798 2006 673,75 

Tornada* 1567 3507 1430 1790 99 
Salir do Porto* 604 797 491 766 91,09 

 

Uma análise do quadro que se segue permite concluir que, em 2011, a quase totalidade dos 

alojamentos familiares existentes nas unidades geográficas em estudo eram clássicos, 

registando-se apenas uma minoria de alojamentos não clássico†. 

 

Do mesmo modo, constatava-se que, à referida data, a maioria dos alojamentos familiares 

encontravam-se ocupados como residência habitual, salientando-se ainda uma percentagem 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
† Barracas, casas rudimentares de madeira, alojamentos improvisados e móveis. 
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considerável de alojamentos vagos para todas as unidades em consideração, valores para todos 

os casos superiores a 9% da totalidade do respetivo parque habitacional. 

 

Quadro 4.11-13 – Forma de Ocupação do Parque Habitacional na região, sub-região e concelhos em estudo, em 

2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas Clássicos Não Clássicos Residência 

habitual 
Uso sazonal/ 
Secundário Vagos 

Regiões  

Centro 1 443 886 1 457 895 314 353 055 196 974 
99,67% 0,10% 61,94% 24,43% 13,63% 

Lisboa* 1483717 2078 1129789 171097 184909 
99,72% 0,10% 76,04% 11,52% 12,45% 

Sub-regiões  

Oeste 223 190 289 138 971 53 267 31 241 
99,66% 0,10% 62,19% 23,84% 13,98% 

Grande Lisboa* 1 064 036 1 199 822 235 107 113 135 887 
99,73% 0,10% 77,19% 10,06% 12,76% 

Concelhos  

Sintra 182 489 184 142 812 16 729 23 132 
99,80% 0,10% 78,18% 9,16% 12,66% 

Mafra 42 867 28 28 592 9 334 4 969 
99,79% 0,10% 66,66% 21,76% 11,58% 

Sobral de Monte 
Agraço 

5 294 3 3 830 520 947 
99,83% 0,10% 72,31% 9,82% 17,88% 

Torres Vedras 
45 242 43 29 801 9 535 5 949 
99,76% 0,10% 65,81% 21,06% 13,14% 

Cadaval 8 731 18 5 540 2 380 829 
99,62% 0,10% 63,32% 27,20% 9,48% 

Bombarral 8 016 9 5 146 1 492 1 387 
99,73% 0,10% 64,12% 18,59% 17,28% 

Óbidos 8 989 7 4 512 3 288 1 196 
99,58% 0,10% 50,16% 36,55% 13,29% 

Caldas da Rainha 30 909 25 20 376 5 686 4 872 
99,50% 0,10% 65,87% 18,38% 15,75% 

 

No que se refere às freguesias em análise (vd. quadro seguinte), constatava-se, à mesma data, 

que estas descrevem o mesmo padrão das restantes unidades geográficas em estudo, com uma 

predominância dos alojamentos familiares clássicos, sendo que a maioria dos mesmos se 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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encontrava ocupada como residência habitual. Ainda assim, a percentagem de habitação 

destinada a residência habitual adquire uma grande variabilidade quando comparadas as 

diferentes freguesias, assumindo valores desde a ordem dos 50% (Serra do Bouro) aos 85% 

(Mira-Sintra). 

 

Quadro 4.11-14 - Forma de Ocupação do Parque Habitacional nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010). 

Fonte: INE: 2011. 

 
Unidades 
Geográficas 
(Concelhos) 

Unidades 
Geográficas 
(Freguesias) 

Clássicos Não 
Clássicos 

Residência 
habitual 

Uso sazonal/ 
Secundário Vagos 

Sintra 

Algueirão-Mem 
Martins 

30 787 17 24 783 2 036 3 985 
99,94% 0,06% 80,45% 6,61% 12,94% 

Almargem do Bispo* 
4 517 4 3 404 527 590 

99,91% 0,09% 75,29% 11,66% 13,05% 

Belas* 11 165 12 9 086 844 1 247 
99,89% 0,11% 81,29% 7,55% 11,16% 

Montelavar* 1 775 2 1 404 138 235 
99,89% 0,11% 79,01% 7,77% 13,22% 

Queluz* 13 672 10 10 980 767 1 935 
99,93% 0,07% 80,25% 5,61% 14,14% 

Rio de Mouro 21 966 27 17 412 1 810 2 771 
99,88% 0,12% 79,17% 8,23% 12,60% 

Pêro Pinheiro* 2 392 2 1 682 106 606 
99,92% 0,08% 70,26% 4,43% 25,31% 

Agualva* 17 328 22 13 780 1 360 2 210 
99,87% 0,13% 79,42% 7,84% 12,74% 

Cacém* 10 009 3 8 141 709 1 162 
99,97% 0,03% 81,31% 7,08% 11,61% 

Mira-Sintra* 2 378 2 2 036 160 184 
99,92% 0,08% 85,55% 6,72% 7,73% 

São Marcos* 8 136 8 6 543 492 1 109 
99,90% 0,10% 80,34% 6,04% 13,62% 

Mafra 

Cheleiros* 789 0 540 60 189 
100,00% 0,00% 68,44% 7,60% 23,95% 

Enxara do Bispo* 829 0 647 81 101 
100,00% 0,00% 78,05% 9,77% 12,18% 

Gradil* 649 1 439 99 112 
99,85% 0,15% 67,54% 15,23% 17,23% 

Igreja Nova* 1 540 1 1 149 194 198 
99,94% 0,06% 74,56% 12,59% 12,85% 

Malveira* 3 283 3 2 524 313 449 
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Unidades 
Geográficas 
(Concelhos) 

Unidades 
Geográficas 
(Freguesias) 

Clássicos Não 
Clássicos 

Residência 
habitual 

Uso sazonal/ 
Secundário Vagos 

99,91% 0,09% 76,81% 9,53% 13,66% 

Milharado 3 081 3 2 467 220 397 
99,90% 0,10% 79,99% 7,13% 12,87% 

Santo Estêvão das 
Galés* 

879 1 650 122 108 
99,89% 0,11% 73,86% 13,86% 12,27% 

Vila Franca do 
Rosário* 

438 0 314 68 56 
100,00% 0,00% 71,69% 15,53% 12,79% 

Venda do Pinheiro 
3715 3 2918 246 554 

99,92% 0,08% 78,48% 6,62% 14,90% 
São Miguel de 
Alcainça* 

867 0 667 78 122 
100,00% 0,00% 76,93% 9,00% 14,07% 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 2 071 0 1 418 284 369 
100,00% 0,00% 68,47% 13,71% 17,82% 

Sapataria 1 482 1 1 108 132 243 
99,93% 0,07% 74,71% 8,90% 16,39% 

Sobral de Monte 
Agraço 

1 741 2 1 304 104 335 
99,89% 0,11% 74,81% 5,97% 19,22% 

Torres Vedras 

Campelos* 1 364 3 1 024 167 176 
99,78% 0,22% 74,91% 12,22% 12,87% 

Dois Portos* 1 482 2 846 340 298 
99,87% 0,13% 57,01% 22,91% 20,08% 

Matacães* 593 0 393 79 121 
100,00% 0,00% 66,27% 13,32% 20,40% 

Ramalhal 1 673 2 1 269 256 150 
99,88% 0,12% 75,76% 15,28% 8,96% 

Runa* 491 0 353 42 96 
100,00% 0,00% 71,89% 8,55% 19,55% 

Torres Vedras 
(Santa Maria do 
Castelo e São 
Miguel)* 

3 551 1 2 642 292 618 

99,97% 0,03% 74,38% 8,22% 17,40% 

Torres Vedras (São 
Pedro e Santiago)* 

9 276 6 7 044 721 1517 

99,94% 0,06% 75,89% 7,77% 16,34% 

Outeiro da Cabeça* 
453 0 333 57 63 

100,00% 0,00% 73,51% 12,58% 13,91% 

Cadaval Cadaval* 1 657 4 1 208 257 196 
99,76% 0,24% 72,73% 15,47% 11,80% 

Pêro Moniz* 425 5 257 137 36 
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Unidades 
Geográficas 
(Concelhos) 

Unidades 
Geográficas 
(Freguesias) 

Clássicos Não 
Clássicos 

Residência 
habitual 

Uso sazonal/ 
Secundário Vagos 

98,84% 1,16% 59,77% 31,86% 8,37% 

Bombarral 

Bombarral* 3 428 2 2 215 544 671 
99,94% 0,06% 64,58% 15,86% 19,56% 

Carvalhal 1 711 0 1 050 396 265 
100,00% 0,00% 61,37% 23,14% 15,49% 

Roliça 1 681 3 1 095 357 232 
99,82% 0,18% 65,02% 21,20% 13,78% 

Vale Covo* 697 0 456 101 140 
100,00% 0,00% 65,42% 14,49% 20,09% 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 

1 277 2 748 309 222 
99,84% 0,16% 58,48% 24,16% 17,36% 

Óbidos (São 
Pedro)* 

852 0 496 221 135 
100,00% 0,00% 58,22% 25,94% 15,85% 

Sobral da Lagoa* 340 0 182 95 63 
100,00% 0,00% 53,53% 27,94% 18,53% 

Gaeiras 1 149 1 869 132 149 
99,91% 0,09% 75,57% 11,48% 12,96% 

Caldas da Rainha 

Caldas da Rainha 
(Nossa Senhora do 
Pópulo)* 

9 725 5 6 687 1 231 1 812 

99,95% 0,05% 68,73% 12,65% 18,62% 

Coto* 659 0 478 92 89 
100,00% 0,00% 72,53% 13,96% 13,51% 

São Gregório* 535 0 347 143 45 
100,00% 0,00% 64,86% 26,73% 8,41% 

Serra do Bouro* 591 1 298 186 108 
99,83% 0,17% 50,34% 31,42% 18,24% 

Caldas da Rainha 
(Santo Onofre)* 

6 194 10 4 574 887 743 
99,84% 0,16% 73,73% 14,30% 11,98% 

Tornada* 1946 1 1323 326 297 
99,95% 0,05% 67,99% 16,75% 15,26% 

Salir do Porto* 897 1 350 309 238 
99,89% 0,11% 39,02% 34,45% 26,53% 

 

4.11.4.3. Estrutura Económica e Socio-Produtiva 
No ano de 2015, a região Centro detinha 72 371 sociedades sedeadas que correspondiam a 

cerca de 20% da totalidade de sociedades sedeadas em Portugal, sendo que destas 11 781 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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pertenciam à sub-região do Oeste (cerca de 16% do total regional). Já a região (e sub-região) da 

Área Metropolitana de Lisboa detinha um total de 115 806 sociedades sedeadas sendo a região 

de Portugal com um maior número de sociedades sedeadas (cerca de 32% do total nacional). 

 

Ao nível concelhio, como se pode observar pela figura que se segue, Sintra era o concelho com 

um maior número de sociedades sedeadas (11 000, cerca de 10% do total da sub-região da 

Área Metropolitana de Lisboa), tendo este concelho quase tantas sociedades como a sub-região 

do Oeste. Por sua vez o concelho de Sobral de Monte Agraço era dos concelhos em estudo o 

que possuía um menor número de sociedades sedeadas (346, cerca de 3% do total da sub-

região do Oeste). 

 

 
Figura 4.11-7 – Sociedades Sedeadas nos concelhos em estudo, em 2015 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2001 

 

Através do próximo quadro é possível observar a distribuição das sociedades com sede nas 

unidades geográficas em estudo, segundo a CAE-REV 3. 

 

Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir: 
A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 
B Indústrias extractivas 
C Indústrias transformadoras 
D Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
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Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir: 
E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
F Construção 
G Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos  
H Transportes e armazenagem  
I Alijamento, restauração e similares 
J Actividades de informação e de comunicação 
K Actividades financeiras e de seguros 
L Actividades Imobiliárias 
M Actividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares 
N Actividades administrativas e dos serviços de apoio 
O Administração pública e defesa; segurança social obrigatória 
P Educação 
Q Actividades de saúde humana e apoio social 
R Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e 

recreativas 
S Outras actividades de serviços 
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Quadro 4.11-15 – Distribuição das sociedades sedeadas nas unidades geográficas em análise, em 2015 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2015 

Unidade 
Territorial A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Regiões 

Centro  3 660   241  9 144   154   275  8 895  20 586  3 730  5 947  1 284  3 635  5 987  1 893   896  3 543   770  1 721 
5,06% 0,33% 12,64% 0,21% 0,38% 12,29% 28,45% 5,15% 8,22% 1,77% 5,02% 8,27% 2,62% 1,24% 4,90% 1,06% 2,38% 

AML  1 567   81  5 844   288   254  10 617  27 608  6 354  11 928  4 970  9 974  16 120  4 675  2 057  8 140  1 837  3 492 
1,35% 0,07% 5,05% 0,25% 0,22% 9,17% 23,84% 5,49% 10,30% 4,29% 8,61% 13,92% 4,04% 1,78% 7,03% 1,59% 3,02% 

Sub-regiões 

Oeste   876   48  1 288   20   47  1 421  3 429   667   947   249   718   844   338   159   416   123   191 
7,44% 0,41% 10,93% 0,17% 0,40% 12,06% 29,11% 5,66% 8,04% 2,11% 6,09% 7,16% 2,87% 1,35% 3,53% 1,04% 1,62% 

AML  1 567   81  5 844   288   254  10 617  27 608  6 354  11 928  4 970  9 974  16 120  4 675  2 057  8 140  1 837  3 492 
1,35% 0,07% 5,05% 0,25% 0,22% 9,17% 23,84% 5,49% 10,30% 4,29% 8,61% 13,92% 4,04% 1,78% 7,03% 1,59% 3,02% 

Concelhos                  

Sintra   81   21  1 040   6   20  1 395  3 036   632   995   379   640  1 098   452   235   537   152   281 
0,74% 0,19% 9,45% 0,05% 0,18% 12,68% 27,60% 5,75% 9,05% 3,45% 5,82% 9,98% 4,11% 2,14% 4,88% 1,38% 2,55% 

Mafra   86   3   235   4   5   329   810   179   254   93   139   247   110   54   143   51   58 
3,07% 0,11% 8,39% 0,14% 0,18% 11,75% 28,93% 6,39% 9,07% 3,32% 4,96% 8,82% 3,93% 1,93% 5,11% 1,82% 2,07% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

  22   0   49   2   0   45   90   38   17   6   23   19   13   7   10   3   2 

6,36% 0,00% 14,16% 0,58% 0,00% 13,01% 26,01% 10,98% 4,91% 1,73% 6,65% 5,49% 3,76% 2,02% 2,89% 0,87% 0,58% 
Torres 
Vedras 

  189   2   264   5   13   391   812   115   187   61   144   221   77   37   131   20   42 
6,97% 0,07% 9,74% 0,18% 0,48% 14,42% 29,95% 4,24% 6,90% 2,25% 5,31% 8,15% 2,84% 1,36% 4,83% 0,74% 1,55% 

Cadaval   62   4   31   0   0   41   107   34   13   7   12   24   14   4   7   4   8 
16,67% 1,08% 8,33% 0,00% 0,00% 11,02% 28,76% 9,14% 3,49% 1,88% 3,23% 6,45% 3,76% 1,08% 1,88% 1,08% 2,15% 

Bombarral   44   0   48   0   1   42   138   16   13   8   20   21   6   3   10   7   4 
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Unidade 
Territorial A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

11,55% 0,00% 12,60% 0,00% 0,26% 11,02% 36,22% 4,20% 3,41% 2,10% 5,25% 5,51% 1,57% 0,79% 2,62% 1,84% 1,05% 

Óbidos   34   1   39   0   4   48   94   17   62   24   27   45   14   5   7   7   5 
7,85% 0,23% 9,01% 0,00% 0,92% 11,09% 21,71% 3,93% 14,32% 5,54% 6,24% 10,39% 3,23% 1,15% 1,62% 1,62% 1,15% 

Caldas da 
Rainha 

  83   2   134   0   6   179   532   63   159   44   139   161   57   36   96   24   30 
4,76% 0,11% 7,68% 0,00% 0,34% 10,26% 30,49% 3,61% 9,11% 2,52% 7,97% 9,23% 3,27% 2,06% 5,50% 1,38% 1,72% 
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Através da análise do quadro anterior verificava-se, em 2015, um predomínio das sociedades sedeadas 

na actividade G (Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de veículos Automóveis e Motociclos), 

para todas as unidades geográficas em consideração. 

 

De salientar que o concelho do Cadaval tem uma percentagem significativa de sociedades sedeadas 

na CAE A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (16,67%), facto que não é de estranhar 

uma vez que este concelho é o principal produtor e exportador de pêra Rocha ao nível nacional. Tal 

como evidenciado no descritor uso do solo que cita os documentos regulamentares associados às 

marcas ‘Maçã de Alcobaça’ e ‘Pêra Rocha do Oeste’, os concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Torres Vedras e Óbidos encontram-se abarcados na área de produção da primeira; sendo que 

a área de produção da segunda engloba também, além dos concelhos referidos, os concelhos Sobral 

de Monte Agraço e Mafra. 

 

Também o concelho de Bombarral apresenta um valor expressivo de sociedades sedeadas na CAE A - 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (11,55%), sendo de destacar no concelho as 

culturas de pomares (pêra e maçã) e da vinha, verificando-se o destaque da componente de 

enoturismo no site da Câmara Municipal do concelho. De acordo com o Instituto da Vinha e do Vinho, o 

concelho de Bombarral, assim como os concelhos do Cadaval, Caldas da Rainha e Óbidos integram a 

área geográfica correspondente à Denominação de Origem Controlada ‘Óbidos’. Ainda assim, e apesar 

da actividade agrícola se encontrar diluída no conjunto dos sectores económicos, Torres Vedras 

posiciona-se como um dos concelhos maiores produtores de vinho à escala nacional e um dos 

principais centros vinícolas do país. Tal como expresso no descritor Uso dos Solos, no último 

recenseamento agrícola 45% da superfície agrícola utilizada (SAU) do concelho era ocupada pela 

cultura da vinha. Uma análise da sub-região de produção para vinhos delimitada no âmbito da região 

de Torres Vedras, verifica-se que o projeto atravessa duas freguesias constantes da mesma: Dois 

Portos e Runa (atualmente União de freguesias de Dois Portos e Runa). 

 

Apesar das sociedades sedeadas nas atividades B (Indústrias extrativas) se apresentarem como as 

menos representativas para todas as unidades em estudo (não obstante as diversas extrações de 

pedra nas freguesias de Pero Pinheiro e Montelavar no concelho de Sintra; as diferentes extrações de 
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argilas para construção nos concelhos de Torres Vedras, Bombarral e Cadaval; e a presença de 

algumas explorações na área de influência alargada do projeto – consultar para maior detalhe o 

descritor uso do solo) registava-se em todos os concelhos um valor superior a 10% de sociedades 

sedeadas no setor da indústria da construção; representando a indústria transformadora cerca de 10% 

das sociedades sedeadas nos diferentes concelhos. 

 

No que se refere ao volume de negócios constata-se que, em 2015, o volume de negócios na região 

Centro registou um valor de 59 441 968 milhares de euros (cerca de 19% da totalidade do volume de 

negócios em Portugal), sendo que a sub-região do Oeste contribuía com cerca de 15% do total de 

volume de negócios regional (8 895 594 milhares de euros). Por sua vez, a região (e sub-região) da 

Área Metropolitana de Lisboa contava com um volume de negócios de 125 855 000 milhares de euros, 

sendo a região que mais contribuía para o total nacional (cerca de 40% do total de Portugal).  

 

Ao nível concelhio, Torres Vedras destacava-se por ser o concelho com maior volume de negócios da 

sub-região do Oeste (cerca de 27% do total sub-regional). No entanto, da totalidade dos concelhos em 

estudo, Sintra era o que apresentava um maior volume de negócios com 8 709 642 milhares de euros, 

sendo este valor bastante superior ao dos restantes concelhos, como se pode observar pela figura que 

se segue.  
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Figura 4.11-8 – Volume de negócios (em milhares de euros) por município de estabelecimento, nos concelhos em estudo, 

em 2015 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2007. 

 

Taxas de Atividade e de Desemprego 

Observando a figura que se segue, verifica-se que, em 2011, tanto a região do Centro como a sub-

região do Oeste apresentavam taxas de atividade ligeiramente inferiores à média nacional 

(respetivamente 45,38% e 47,35%). Ao contrário a região de Lisboa e a sub-região da Grande Lisboa 

apresentavam taxas de atividade ligeiramente acima da média de Portugal (respetivamente, 49,79% e 

50,06%). 

 

Ao nível concelhio, verifica-se que, tal como o esperado, dos concelhos em estudo, os pertencentes à 

sub-região da Grande Lisboa eram os que apresentavam as taxas de atividade mais elevadas, 

chegando estas a ser mais elevadas que todas as unidades territoriais em estudo (Mafra com 51,55% e 

Sintra com 52,10%). Dos concelhos pertencentes à sub-região do Oeste, apenas Sobral de Monte 
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Agraço e Torres Vedras apresentavam taxas de atividade superiores à média nacional (respetivamente 

49,42% e 48,79%), sendo o Cadaval o concelho que apresentava a taxa de atividade mais baixa 

(43,08%). 

 

 
Figura 4.11-9 – Taxas de actividade (%) para as regiões, sub-regiões e concelhos em análise, em 2011 (CAOP 2010). 

Fonte: INE, 2011. 

 

No que diz respeito às freguesias em análise, verificava-se que as freguesias que apresentavam uma 

maior taxa de atividade eram São Marcos (concelho de Sintra) e Malveira (concelho de Mafra), com 

respetivamente 59,4% e 54,46%. De um modo oposto as freguesias de Mira Sintra (concelho de Sintra) 

e de Serra do Bouro (concelho de Caldas da Rainha) eram as que apresentavam uma taxa de atividade 

mais baixa, com respetivamente 37,23% e 38,55%. Os dados relativamente às freguesias podem ser 

consultados no quadro abaixo. 
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Quadro 4.11-16 - Taxas de atividade (%) para as freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias Taxa de actividade 

Sintra 

Algueirão-Mem Martins 53,28 
Almargem do Bispo* 49,03 
Belas* 52,45 
Montelavar* 49,59 
Queluz* 48,39 
Rio de Mouro 53,67 
Pêro Pinheiro* 48,61 
Agualva* 52,34 
Cacém* 51,75 
Mira-Sintra* 37,23 
São Marcos* 59,4 

Mafra 

Cheleiros* 49 
Enxara do Bispo* 47,07 
Gradil* 44,86 
Igreja Nova* 51,4 
Malveira* 54,46 
Milharado 52,41 
Santo Estêvão das Galés* 48,45 
Vila Franca do Rosário* 49,6 
Venda do Pinheiro* 53,19 
São Miguel de Alcainça* 52,55 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 49,84 
Sapataria 49,18 
Sobral de Monte Agraço 49,18 

Torres Vedras 

Campelos* 48 
Dois Portos* 43,08 
Matacães* 40,39 
Ramalhal 49,14 
Runa* 43,53 
Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e São 
Miguel)* 52,26 

Torres Vedras (São Pedro e Santiago)* 49,89 
Outeiro da Cabeça* 47,98 

Cadaval Cadaval* 43,08 
Pêro Moniz* 42,41 

Bombarral 

Bombarral13 46,79 
Carvalhal 41,91 
Roliça 43,09 
Vale Covo* 41,49 

Óbidos Óbidos (Santa Maria)* 44,29 
Óbidos (São Pedro)* 48,39 

                                                           
13 Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Concelhos Freguesias Taxa de actividade 
Sobral da Lagoa* 43,74 
Gaeiras 48,69 

Caldas da Rainha 

Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo)* 48,29 
Coto* 47,84 
São Gregório* 47,84 
Serra do Bouro* 38,55 
Caldas da Rainha (Santo Onofre)* 52,34 
Tornada* 45,18 
Salir do Porto* 36,01 

 
 

Relativamente à taxa de desemprego (vd. figura seguinte), constatou-se que tanto as regiões como as 

sub-regiões possuíam uma taxa de desemprego inferior à média nacional, sendo a região (e sub-

região) da Área Metropolitana de Lisboa a registar a maior taxa (12,94%). Já ao nível concelhio, a 

maioria dos concelhos em estudo apresentava também taxas de desemprego inferiores à média 

nacional, com exceção dos concelhos de Caldas da Rainha e Sintra (com respetivamente 13,71% e 

13,54%). O concelho de Sobral de Monte Agraço era o que apresentava a taxa de desemprego mais 

baixa com um valor de 8,85%.  

 

 
Figura 4.11-10 – Taxas de desemprego (%) para a região, sub-região e concelhos em estudo, em 2011 (CAOP 2013). 

Fonte: INE, 2011. 
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Relativamente às freguesias em estudo, verificava-se que as freguesias de Sapataria (concelho de 

Sobral de Monte Agraço) e Milharado (concelho de Mafra) eram as que apresentavam uma menor taxa 

de desemprego (respetivamente, 7,62% e 7,9%). Já a União das freguesias de Caldas da Rainha - 

Santo Onofre e Serra do Bouro (concelho de Caldas da Rainha) e a União das Freguesias de Agualva 

e Mira-Sintra (concelho de Sintra) são, das freguesias em estudo, as que apresentavam maior nível de 

desemprego (respetivamente, 16,47% e 15,38%), como se pode observar no quadro que se segue. 

Quadro 4.11-17 – Taxas de desemprego (%) para as freguesias em análise, em 2011 (CAOP 2013). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias Taxa de desemprego (%) 

Sintra 

Algueirão-Mem Martins 14,01 
Rio de Mouro 14,32 
União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra 15,38 
União das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro e Montelavar 12,29 

União das freguesias de Queluz e Belas 14,32 
União das freguesias do Cacém e São Marcos 13,22 

Mafra 

União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e 
Vila Franca do Rosário 8,38 

União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 9,77 
União das freguesias de Malveira e São Miguel de 
Alcainça 8,98 

União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo 
Estêvão das Galés 9,01 

Milharado 7,9 

Sobral de Monte 
Agraço 

Santo Quintino 10,45 
Sapataria 7,62 
Sobral de Monte Agraço 8,18 

Torres Vedras 

Ramalhal 10,20 
União das freguesias de Campelos e Outeiro da 
Cabeça 9,22 

União das freguesias de Dois Portos e Runa 10,85 
União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, 
Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e 
Matacães 

10,38 

Cadaval União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz 11,44 

Bombarral 
Carvalhal 13,86 
Roliça 11,40 
União das freguesias do Bombarral e Vale Covo 12,01 

Óbidos 
Gaeiras 10,40 
União das freguesias de Santa Maria, São Pedro e 
Sobral da Lagoa 11,01 

Caldas da Rainha União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa 13,65 
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Concelhos Freguesias Taxa de desemprego (%) 
Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 
União das freguesias de Caldas da Rainha - Santo 
Onofre e Serra do Bouro 16,47 

União das freguesias de Tornada e Salir do Porto 14,03 

 
4.11.4.4. Mobilidade e Transportes 

Caracterização dos Movimentos Pendulares da População 

Em 2011 a grande maioria da população residente na região Centro e sub-região Oeste trabalhava ou 

estudava na freguesia onde residia, seguindo-se a população que trabalhava ou estudava noutra 

freguesia do concelho de residência. Já em relação à região de Lisboa e sub-região da Grande Lisboa 

verificava-se o padrão inverso, a maioria da população residente trabalhava ou estudava noutra 

freguesia do concelho de residência e a segunda parcela mais significativa de população trabalhava ou 

estudava na própria freguesia. 

 

Em relação aos concelhos em análise, verificava-se que nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas 

da Rainha e Torres Vedras, a maioria da população trabalhava ou estudava na freguesia onde residia. 

Já nos concelhos de Óbidos, Sobral de Monte Agraço, Sintra e Mafra a maioria da população 

trabalhava ou estudava noutro concelho que não aquele onde residia, como se pode constatar pelo 

quadro que se segue. 

 

Quadro 4.11-18 - População residente (em %) empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo, nas regiões, 

sub-regiões e concelhos em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas Em casa Na freguesia de 

residência 
Noutra 

freguesia do 
concelho 

Noutro 
concelho 

No 
estrangeiro 

Regiões      
Centro 2,67% 38,82% 33,67% 23,66% 1,17% 
Lisboa14 1,78% 28,84% 29,81% 38,62% 0,95% 
Sub-regiões      
Oeste 2,52% 40,37% 29,88% 26,17% 1,06% 
Grande Lisboa* 1,89% 27,31% 32,24% 37,61% 0,94% 

                                                           
14 Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Unidades 
Geográficas Em casa Na freguesia de 

residência 
Noutra 

freguesia do 
concelho 

Noutro 
concelho 

No 
estrangeiro 

Concelhos      
Sintra 1,42% 29,45% 25,17% 43,13% 0,82% 
Mafra  2,45% 37,12% 21,92% 37,82% 0,69% 
Sobral de Monte 
Agraço 2,49% 31,06% 16,96% 48,88% 0,62% 

Torres Vedras 2,41% 40,85% 35,62% 20,31% 0,81% 
Cadaval 3,87% 28,55% 26,13% 40,42% 1,03% 
Bombarral 3,16% 45,71% 21,13% 29,02% 0,98% 
Óbidos 2,72% 38,08% 36,23% 21,93% 1,04% 
Caldas da Rainha 2,63% 39,89% 25,68% 30,98% 0,82% 

 
No que se refere às freguesias em estudo (vd. quadro seguinte) verificava-se que, à mesma data, estas 

diferiam entre si no que toca ao local de trabalho ou estudo: existiam freguesias cuja maioria da 

população trabalhava ou estudava noutro concelho que não o de residência (a freguesia com o valor 

mais elevado era Sapataria com cerca de 57,50% do total de população residente trabalhadora ou 

estudante); freguesias onde a fatia mais significativa de população era a que trabalhava ou estudava na 

própria freguesia de residência (a freguesia com o valor mais elevado era Bombarral com cerca de 

58,07% do total de população trabalhadora ou estudante); e freguesias onde a maioria da população 

trabalhava ou estudava noutra freguesia do concelho de residência (a freguesia com valor mais 

elevado era Coto com cerca de 68,79% do total de população residente trabalhadora ou estudante). 

Quadro 4.11-19 - População residente (em %) empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo, nas 

freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias Em casa Na freguesia 
de residência 

Noutra 
freguesia do 

concelho 
Noutro 

concelho No estrangeiro 

Sintra 

Algueirão-
Mem Martins 1,15% 35,08% 27,28% 35,74% 0,76% 

Almargem do 
Bispo* 2,28% 31,82% 24,77% 40,66% 0,47% 

Belas* 1,39% 21,40% 27,46% 49,01% 0,75% 
Montelavar* 3,42% 41,32% 35,27% 19,34% 0,65% 

Queluz* 1,09% 25,84% 17,99% 54,29% 0,78% 
Rio de Mouro 1,12% 30,62% 25,22% 42,24% 0,79% 
Pêro Pinheiro* 1,58% 44,49% 36,68% 16,96% 0,28% 

Agualva* 0,93% 29,33% 23,33% 45,60% 0,81% 
Cacém* 0,82% 29,73% 24,12% 44,62% 0,71% 
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Concelhos Freguesias Em casa Na freguesia 
de residência 

Noutra 
freguesia do 

concelho 
Noutro 

concelho No estrangeiro 

Mira-Sintra* 0,76% 29,87% 31,47% 36,79% 1,12% 
São Marcos* 0,87% 20,91% 19,12% 58,23% 0,86% 

Mafra 

Cheleiros* 4,45% 21,26% 34,49% 39,18% 0,62% 
Enxara do 

Bispo* 4,60% 23,56% 35,25% 36,11% 0,48% 

Gradil* 1,79% 25,16% 32,57% 39,72% 0,77% 
Igreja Nova* 4,99% 23,48% 29,21% 41,62% 0,69% 

Malveira* 1,24% 36,26% 20,69% 41,20% 0,61% 
Milharado 1,89% 29,00% 22,92% 45,87% 0,32% 

Santo Estêvão 
das Galés* 3,42% 25,71% 28,93% 41,54% 0,39% 

Vila Franca do 
Rosário* 2,20% 33,39% 33,58% 30,09% 0,73% 

Venda do 
Pinheiro* 1,90% 33,86% 15,27% 48,25% 0,72% 

São Miguel de 
Alcainça* 0,89% 20,55% 34,69% 43,46% 0,41% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo 
Quintino 3,09% 21,20% 25,86% 49,26% 0,59% 

Sapataria 2,52% 23,74% 15,52% 57,50% 0,72% 
Sobral de 

Monte Agraço 1,80% 48,38% 8,55% 40,71% 0,55% 

Torres 
Vedras 

Campelos* 2,43% 43,66% 26,61% 23,95% 3,34% 
Dois Portos* 3,13% 23,31% 42,57% 30,66% 0,34% 
Matacães* 2,26% 19,97% 64,06% 13,54% 0,17% 
Ramalhal 2,49% 38,21% 43,55% 14,59% 1,15% 

Runa* 1,37% 34,12% 42,75% 19,41% 2,35% 
Torres Vedras 
(Santa Maria 
do Castelo e 
São Miguel)* 

1,26% 33,88% 44,98% 19,37% 0,50% 

Torres Vedras 
(São Pedro e 

Santiago)* 
1,82% 58,95% 19,90% 18,67% 0,66% 

Outeiro da 
Cabeça* 1,79% 36,45% 37,25% 22,11% 2,39% 

Cadaval Cadaval* 1,92% 56,70% 11,02% 29,57% 0,78% 
Pêro Moniz* 2,97% 24,63% 43,62% 27,30% 1,48% 

Bombarral 

Bombarral* 1,99% 58,07% 9,91% 29,09% 0,94% 
Carvalhal 2,34% 29,89% 31,09% 35,47% 1,21% 

Roliça 4,20% 37,00% 30,53% 27,27% 1,00% 
Vale Covo* 4,21% 24,02% 40,56% 30,27% 0,94% 

Óbidos 
Óbidos (Santa 

Maria)* 3,53% 25,99% 24,81% 44,66% 1,01% 

Óbidos (São 6,75% 39,16% 16,27% 36,51% 1,33% 
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Concelhos Freguesias Em casa Na freguesia 
de residência 

Noutra 
freguesia do 

concelho 
Noutro 

concelho No estrangeiro 

Pedro)* 

Sobral da 
Lagoa* 4,02% 19,68% 38,96% 36,55% 0,80% 

Gaeiras 2,79% 25,73% 17,97% 53,03% 0,48% 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha 
(Nossa 

Senhora do 
Pópulo)* 

2,27% 51,56% 23,31% 22,06% 0,80% 

Coto* 1,74% 14,27% 68,79% 14,73% 0,46% 
São Gregório* 3,27% 29,42% 49,04% 16,54% 1,73% 

Serra do 
Bouro* 4,28% 15,29% 61,77% 17,43% 1,22% 

Caldas da 
Rainha (Santo 

Onofre)* 
1,43% 41,85% 35,77% 19,78% 1,17% 

Tornada* 2,97% 27,52% 52,36% 15,83% 1,32% 
Salir do Porto* 1,89% 17,30% 38,38% 40,54% 1,89% 

Fonte: INE, 2011. 

No que concerne ao tempo despendido nas deslocações para o local de trabalho ou estudo (vd. quadro 

seguinte), constatava-se que, em 2011, a maioria da população residente nas regiões, sub-regiões e 

concelhos em estudo despendia no máximo 15 minutos nas suas deslocações pendulares, seguindo-se 

a fatia de população que demorava entre 16 a 30 minutos a deslocar-se para o local de trabalho ou 

estudo.  
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Quadro 4.11-20 - População residente (em %) empregada ou estudante segundo a duração dos movimentos pendulares, 

nas regiões, sub-regiões e concelhos, em 2011 (CAOP 2010). Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas Até 15 min 16-30 min 31-60 min 61-90 min > 90 min 

Regiões      
Centro 62,76% 26,13% 8,08% 1,80% 1,23% 
Lisboa15 40,00% 31,11% 22,00% 5,44% 1,45% 
Sub-regiões      
Oeste 62,39% 23,84% 9,54% 3,10% 1,13% 
Grande Lisboa* 39,09% 32,87% 22,32% 4,55% 1,17% 
Concelhos      
Sintra 38,78% 29,07% 24,39% 6,30% 1,46% 
Mafra  47,17% 24,99% 22,83% 4,07% 0,93% 
Sobral de Monte 
Agraço 49,35% 26,52% 19,23% 3,86% 1,05% 

Torres Vedras 57,81% 25,01% 12,08% 4,02% 1,08% 
Cadaval 65,98% 25,77% 4,93% 2,28% 1,05% 
Bombarral 67,13% 22,95% 6,29% 2,51% 1,12% 
Óbidos 68,84% 21,43% 5,81% 2,66% 1,26% 
Caldas da Rainha 61,43% 23,36% 10,39% 3,78% 1,03% 

Fonte: INE, 2011. 
 

As freguesias em análise seguiam o padrão das restantes unidades geográficas em que a grande 

maioria da população residente demorava no máximo 15 minutos a chegar ao seu local de trabalho ou 

estudo, seguindo-se a população que despendia entre 16 a 30 minutos a efetuar os seus movimentos 

pendulares. A única exceção ocorria para a freguesia de Queluz que apresentava o padrão inverso: a 

maioria da população perdia entre 16 a 30 minutos nas suas deslocações pendulares, seguindo-se a 

população que despendia no máximo 15 minutos a chegar ao local de trabalho ou estudo, como se 

pode observar no quadro que se segue. 

 

                                                           
15 Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Quadro 4.11-21 - População residente (em %) empregada ou estudante segundo a duração dos movimentos pendulares, 

nas freguesias em estudo, em 2011. 

Concelhos Freguesias Até 15 min 16-30 min 31-60 min 61-90 min > 90 min 

Sintra 

Algueirão-
Mem Martins 41,85% 27,63% 22,12% 7,04% 1,35% 

Almargem do 
Bispo* 44,20% 31,38% 19,33% 4,07% 1,02% 

Belas* 33,80% 34,86% 24,86% 5,33% 1,15% 
Montelavar* 59,73% 23,79% 11,85% 3,46% 1,17% 

Queluz* 32,48% 33,21% 28,27% 4,57% 1,46% 
Rio de Mouro 40,09% 26,55% 24,76% 6,98% 1,62% 
Pêro Pinheiro* 62,14% 22,07% 11,68% 3,24% 0,87% 

Agualva* 33,07% 27,71% 29,72% 7,78% 1,73% 
Cacém* 37,24% 26,53% 26,32% 8,15% 1,75% 

Mira-Sintra* 35,58% 25,35% 23,77% 11,60% 3,70% 
São Marcos* 33,49% 31,93% 25,97% 7,00% 1,61% 

Mafra 

Cheleiros* 53,44% 28,44% 14,68% 3,04% 0,40% 
Enxara do 

Bispo* 45,54% 28,00% 24,41% 1,74% 0,31% 

Gradil* 41,11% 28,51% 26,66% 3,18% 0,53% 
Igreja Nova* 43,62% 30,17% 22,16% 3,47% 0,59% 

Malveira* 46,90% 25,23% 23,04% 3,87% 0,96% 
Milharado 41,82% 30,60% 23,54% 3,36% 0,68% 

Santo Estêvão 
das Galés* 40,84% 28,81% 25,10% 3,91% 1,34% 

Vila Franca do 
Rosário* 51,17% 24,32% 19,84% 3,70% 0,97% 

Venda do 
Pinheiro* 44,63% 27,02% 24,50% 3,29% 0,57% 

São Miguel de 
Alcainça* 44,45% 24,77% 25,27% 4,67% 0,83% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo Quintino 49,93% 26,52% 18,09% 4,38% 1,08% 
Sapataria 41,71% 32,72% 22,21% 2,60% 0,76% 
Sobral de 

Monte Agraço 55,57% 20,95% 17,79% 4,42% 1,26% 

Torres 
Vedras 

Campelos* 62,91% 22,91% 9,97% 2,54% 1,67% 
Dois Portos* 50,27% 32,37% 12,95% 3,60% 0,81% 
Matacães* 60,11% 28,88% 7,40% 2,53% 1,08% 
Ramalhal 60,51% 25,82% 9,60% 3,23% 0,83% 

Runa* 60,88% 23,22% 11,51% 3,56% 0,84% 
Torres Vedras 
(Santa Maria 
do Castelo e 
São Miguel)* 

64,60% 18,26% 12,33% 3,78% 1,03% 

Torres Vedras 66,07% 18,15% 11,04% 3,81% 0,93% 
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Concelhos Freguesias Até 15 min 16-30 min 31-60 min 61-90 min > 90 min 
(São Pedro e 

Santiago)* 

Outeiro da 
Cabeça* 54,96% 32,76% 6,47% 3,88% 1,94% 

Cadaval Cadaval* 69,31% 16,23% 9,64% 3,82% 1,00% 
Pêro Moniz* 64,05% 25,49% 7,19% 3,27% NA 

Bombarral 

Bombarral16 70,45% 19,58% 5,92% 2,82% 1,24% 
Carvalhal 56,74% 31,33% 8,28% 2,11% 1,54% 

Roliça 68,22% 22,42% 6,12% 2,29% 0,96% 
Vale Covo* 66,20% 22,82% 6,45% 3,66% 0,87% 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 71,73% 20,68% 4,21% 2,65% 0,73% 

Óbidos (São 
Pedro)* 69,53% 22,30% 4,02% 3,19% 0,97% 

Sobral da 
Lagoa* 57,21% 32,88% 6,76% 0,90% 2,25% 

Gaeiras 74,40% 16,49% 5,22% 2,24% 1,64% 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha (Nossa 

Senhora do 
Pópulo)* 

72,84% 17,41% 5,20% 3,33% 1,21% 

Coto* 77,21% 15,07% 4,48% 2,12% 1,12% 
São Gregório* 61,90% 28,57% 7,87% 1,24% 0,41% 

Serra do 
Bouro* 65,08% 27,12% 5,08% 1,36% 1,36% 

Caldas da 
Rainha (Santo 

Onofre)* 
71,69% 19,44% 5,21% 2,24% 1,42% 

Tornada* 75,37% 17,23% 4,28% 1,96% 1,16% 
Salir do Porto* 61,80% 24,53% 7,76% 3,11% 2,80% 

Fonte: INE, 2011. 

 

No que se refere à escolha modal (ver próximo quadro) para as deslocações pendulares constatava-se 

que, em 2011, a maioria dos residentes nas regiões e sub-regiões em consideração utilizava o 

automóvel ligeiro particular.  

 

Ao nível concelhio verificam-se algumas diferenças: os concelhos de Bombarral, Cadaval e Torres 

Vedras seguem o padrão da sub-região, onde a maioria da população utiliza o automóvel para fazer os 

                                                           
16 Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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seus movimentos pendulares; já nos concelhos de Caldas da Rainha, Sobral de Monte Agraço, Mafra e 

Sintra a maioria da população empregada ou estudante desloca-se a pé; por último, no concelho de 

Óbidos, a maioria da população utiliza o autocarro para ir para o local de trabalho ou estudo. 

 

Quadro 4.11-22 - Caracterização da escolha modal na mobilidade dos residentes nas regiões, sub-regiões e concelhos em 

estudo, em 2011. Fonte: INE, 2011. 

Unidades 
Geográficas A pé Automóvel Autocarro 

Motociclo 
ou 

bicicleta 

Transporte 
coletivo da 
empresa ou 

escola 
Comboio Outro 

meio 

Regiões 
Centro 14,15% 69,41% 8,96% 2,93% 3,14% 1,07% 0,34% 
Lisboa17 15,33% 54,04% 15,04% 0,95% 1,64% 7,63% 5,37% 
Sub-regiões 
Oeste 15,92% 67,23% 10,15% 1,66% 3,83% 0,79% 0,42% 
Grande 
Lisboa* 14,84% 54,23% 15,55% 0,89% 1,30% 7,71% 5,47% 

Concelhos 
Sintra 33,65% 0,12% 22,38% 1,65% 3,32% 37,33% 1,56% 
Mafra 39,26% 1,16% 41,34% 2,91% 12,71% 1,04% 1,58% 
Sobral de 
Monte Agraço 25,94% 20,91% 19,68% 12,19% 7,94% 2,34% 10,99% 

Torres Vedras 4,19% 89,10% 3,76% 1,12% 1,50% 0,08% 0,24% 
Cadaval 27,82% 5,10% 45,49% 4,54% 13,85% 0,56% 2,64% 
Bombarral 20,57% 62,60% 8,97% 1,71% 3,59% 1,79% 0,77% 
Óbidos 58,35% 5,33% 20,17% 4,54% 9,58% 0,79% 1,23% 
Caldas da 
Rainha 16,14% 64,69% 9,65% 1,62% 6,67% 0,62% 0,61% 

 
Tal como as regiões e sub-regiões em estudo, também nas freguesias em análise a grande maioria da 

população residente recorria ao automóvel particular para efetuar os seus movimentos pendulares, 

como se pode observar pelo quadro que se segue. De ressalvar que as freguesias de Algueirão-Mem 

Martins, Belas, Queluz, Rio de Mouro, Agualva, Cacém, Mira Sintra e São Marcos apresentavam uma 

percentagem significativa (de 10% a 20%) de população que utilizava o comboio nos seus movimentos 

pendulares  

 

                                                           
* Unidades geográficas que sofreram modificações da CAOP 2010 para a CAOP 2013. 
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Quadro 4.11-23 - Caracterização da escolha modal na mobilidade dos residentes das freguesias em estudo, em 2011. 
Fonte: INE, 2011. 

Concelhos Freguesias A pé Automóvel Autocarro 
Motociclo 

ou 
bicicleta 

Transporte 
colectivo da 
empresa ou 

escola 
Comboio Outro 

meio 

Sintra 

Algueirão-
Mem Martins 15,65% 55,79% 6,83% 0,67% 1,58% 18,96% 0,53% 

Almargem do 
Bispo* 12,04% 66,31% 14,44% 1,27% 2,27% 1,82% 1,86% 

Belas* 8,61% 63,91% 13,89% 0,68% 1,71% 10,38% 0,82% 
Montelavar* 15,99% 65,58% 10,97% 2,54% 1,71% 3,02% 0,20% 
Queluz* 20,77% 38,47% 11,96% 0,52% 1,43% 25,88% 0,97% 
Rio de Mouro 16,82% 53,25% 7,32% 0,68% 1,42% 20,00% 0,51% 
Pêro Pinheiro* 17,50% 64,84% 10,60% 2,00% 1,62% 3,12% 0,33% 
Agualva* 18,95% 41,56% 10,98% 0,41% 1,41% 26,06% 0,61% 
Cacém* 20,42% 45,21% 8,74% 0,53% 2,02% 22,61% 0,47% 
Mira-Sintra* 18,79% 39,40% 22,03% 0,50% 0,58% 18,08% 0,62% 
São Marcos* 11,81% 59,07% 13,40% 0,69% 1,00% 13,62% 0,40% 

Mafra 

Cheleiros* 6,48% 71,96% 13,49% 0,93% 4,89% 1,72% 0,53% 
Enxara do 
Bispo* 7,90% 69,13% 14,36% 0,82% 5,44% 0,92% 1,44% 

Gradil* 11,94% 65,78% 17,77% 0,13% 3,98% 0,00% 0,40% 
Igreja Nova* 4,48% 75,87% 13,61% 0,91% 3,84% 0,80% 0,48% 
Malveira* 14,96% 71,78% 10,23% 0,82% 1,26% 0,54% 0,42% 
Milharado 5,88% 72,81% 14,03% 0,68% 5,26% 0,19% 1,16% 
Santo Estêvão 
das Galés* 8,74% 67,90% 15,43% 0,82% 5,97% 0,10% 1,03% 

Vila Franca do 
Rosário* 12,65% 66,93% 15,56% 0,39% 3,70% 0,19% 0,58% 

Venda do 
Pinheiro* 9,99% 77,29% 9,54% 0,62% 2,12% 0,13% 0,31% 

São Miguel de 
Alcainça* 5,09% 76,65% 15,51% 0,25% 1,75% 0,42% 0,33% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Santo 
Quintino 8,07% 72,40% 13,44% 1,35% 3,47% 0,68% 0,59% 

Sapataria 9,15% 70,48% 10,08% 0,60% 6,55% 2,49% 0,65% 
Sobral de 
Monte Agraço 25,18% 61,59% 8,41% 0,49% 3,26% 0,83% 0,24% 

Torres 
Vedras 

Campelos* 13,99% 66,69% 10,53% 2,48% 5,45% 0,19% 0,68% 
Dois Portos* 6,74% 68,08% 14,84% 1,08% 7,91% 0,81% 0,54% 
Matacães* 8,48% 73,47% 12,27% 0,90% 4,51% 0,18% 0,18% 
Ramalhal 12,00% 66,39% 12,69% 1,91% 6,52% 0,24% 0,24% 
Runa* 16,74% 63,39% 14,44% 1,26% 3,14% 0,84% 0,21% 
Torres Vedras 
(Santa Maria 
do Castelo e 
São Miguel)* 

16,97% 68,55% 11,45% 0,81% 1,86% 0,17% 0,19% 
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Concelhos Freguesias A pé Automóvel Autocarro 
Motociclo 

ou 
bicicleta 

Transporte 
colectivo da 
empresa ou 

escola 
Comboio Outro 

meio 

Torres Vedras 
(São Pedro e 
Santiago)* 

7,50% 68,09% 13,91% 1,10% 8,90% 0,00% 0,50% 

Outeiro da 
Cabeça* 14,66% 60,56% 7,97% 2,80% 9,70% 4,09% 0,22% 

Cadaval Cadaval* 28,25% 63,10% 4,99% 0,94% 1,50% 0,94% 0,28% 
Pêro Moniz* 11,44% 65,36% 3,27% 3,59% 14,38% 0,98% 0,98% 

Bombarral 

Bombarral* 27,49% 62,12% 4,78% 1,17% 1,87% 2,38% 0,19% 
Carvalhal 9,42% 65,58% 15,02% 2,11% 5,68% 0,73% 1,46% 
Roliça 14,45% 61,87% 12,24% 2,14% 5,97% 2,51% 0,81% 
Vale Covo* 8,01% 75,26% 10,80% 2,09% 1,39% 0,87% 1,57% 

Óbidos 

Óbidos (Santa 
Maria)* 8,51% 73,38% 10,98% 2,20% 3,84% 0,46% 0,64% 

Óbidos (São 
Pedro)* 14,40% 76,04% 6,23% 0,97% 1,52% 0,14% 0,69% 

Sobral da 
Lagoa* 7,21% 61,26% 19,82% 1,80% 9,01% 0,00% 0,90% 

Gaeiras 4,10% 81,04% 9,70% 0,90% 3,66% 0,15% 0,45% 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha 
(Nossa 
Senhora do 
Pópulo)* 

26,34% 66,31% 4,57% 1,02% 1,30% 0,26% 0,20% 

Coto* 4,73% 85,55% 5,85% 1,87% 1,49% 0,12% 0,37% 
São Gregório* 9,32% 71,01% 10,56% 2,48% 5,59% 0,00% 1,04% 
Serra do 
Bouro* 1,02% 82,71% 9,49% 1,36% 5,08% 0,00% 0,34% 

Caldas da 
Rainha (Santo 
Onofre)* 

28,97% 63,18% 3,89% 1,61% 1,67% 0,39% 0,28% 

Tornada* 6,82% 80,34% 8,51% 1,80% 2,06% 0,26% 0,21% 
Salir do Porto* 10,56% 75,16% 16,46% 10,56% 2,17% 1,86% 0,00% 

 

De acordo com o estudo de procura (Anexo X.3), o transporte ferroviário entre as estações de Santa-

Apolónia e Coimbra-B registou em 2014 o transporte de 451 547 passageiros, 357 022 dos quais em 

dia útil; equivalente a um valor médio de 1 417 passageiros em dia útil. 
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Figura 4.11-11 – Procura actual relativa ao modo de transporte ferroviário. Fonte: IP Engenharia (Estudo de Procura), 2016. 
 

Os valores apresentados para o modo ferroviário são bastante inferiores aos registados tanto para o 

tráfego ligeiro rodoviário (valor médio diário de 593 100 passageiros), como para o transporte coletivo 

rodoviário (valor médio diário de 57 315 passageiros). 
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Figura 4.11-12 – Procura actual relativa aos modos de transporte rodoviário. Fonte: IP Engenharia (Estudo de Procura), 

2016. 

 

De acordo com o mesmo estudo, é de salientar a relevância das indústrias Soporcel (terminal do 

Louriçal) e Secil (fábrica da Maceira) como os principais responsáveis do transporte de mercadorias no 

eixo em análise. 

 

Ao nível do transporte coletivo rodoviário, a área de estudo é servida pela empresa Barraqueiro Oeste. 

De seguida apresentam-se as localidades abrangidas por este serviço. 

 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-379 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

Figura 4.11-13 – Localidades abrangidas pelo serviço Barraqueiro Oeste. 

 

Acessibilidades 

A análise da infraestrutura rodoviária revela uma elevada oferta viária no eixo em análise fortemente 

utilizada pelo transporte individual, tal como revela o estudo de procura (Infra-estruturas de Portugal, 

2016). 
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Figura 4.11-14 – Utilização da rede viária com recurso a transporte individual 

 

De seguida apresentam-se as principais vias de ligação aos concelhos em estudo. 

 

Bombarral – Este concelho tem ligação com várias estradas nacionais tais como a EN8, EN247-1, a 

EN361, mas destaca-se que também está próximo do IC1, que permite a ligação tanto ao Norte como 

ao Sul do país e da A8.  

 

Cadaval – Os principais acessos do concelho do Cadaval são através da autoestrada A1, no sentido 

Lisboa – Porto, nó de ligação de Aveiras de Cima, mas também à A8, no sentido Lisboa – Caldas da 

Rainha. Tem também acesso à estrada nacional EN115, que atravessa a vila de Cadaval. 

 

Caldas da Rainha – As estradas que dão acesso a este concelho são várias, mas destacam-se a A8, 

que liga Lisboa a Caldas da Rainha, a EN360, a EN8 e também o IC1. Este concelho fica também 

próximo do Aeroporto da Portela.  
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Óbidos – O concelho de Óbidos tem duas autoestradas que permite o seu acesso, nomeadamente a 

A15, se a deslocação tiver sido no sentido do centro do país, mas também a A8, que dá acesso a partir 

de Lisboa ou do Porto. Também a EN360 atravessa este concelho e há proximidade com o IC1. 

 

Sobral de Monte Agraço – Os acessos com mais destaque neste concelho são estradas nacionais, 

como é o caso da EN115 e da EN248. Tem também ligação a autoestradas, como à A8 (de acesso a 

Lisboa/Leiria e que atravessa mesmo a localidade de Sapataria) e as A17/A29 (de ligação ao Porto). 

Localiza-se também próximo dos acessos pelas estradas IP6, A1, A23 e ao Aeroporto de Lisboa. 

 

Torres Vedras – no concelho de Torres Vedras destaca-se o IC1 que atravessa o concelho, mas 

também se pode salientar o acesso a estradas nacionais como é o caso da EN8 e da EN248, que 

atravessa a localidade de Runa.  

 

Sintra – Os principais acessos deste concelho são a A16, que faz a ligação de Belas, Sintra, Cascais e 

o IC19, que liga Lisboa a Sintra. Também de referir o IC16 e a EN247.   

 

Mafra – Este concelho dispõe de vários acessos como é o caso do IC1, da autoestrada A21 (que 

atravessa o concelho para melhorar os acessos a Lisboa e a Ericeira) e que faz ligação com a A8. 

Também especial destaque para as estradas nacionais EN9, EN116 e EN247.  

 

4.11.4.5. Modos de Vida e Identidade Territorial 
A caracterização dos modos de vida e identidades territoriais será realizada através da descrição e 

análise de feiras, festas e romarias de caráter Religioso, Popular, Histórico, Gastronómico, bem como 

do património com maior repercussão a nível da identidade territorial, nos concelhos em estudo. 

 

Sintra, enquanto concelho tem como principais monumentos o Palácio Nacional, o Castelo dos Mouros, 

o Palácio da Pena, o Palácio Nacional de Queluz e o Aqueduto das Águas Livres. Como festividades 

pode chamar-se à atenção do “Festival de Sintra” (de 5 a 27 de Maio). Na gastronomia destacam-se o 

leitão de Negrais, a carne de porco às Mercês, o cabrito, a vitela assada, mariscos e moluscos. Na 
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doçaria, salientam-se as queijadas de Sintra, os travesseiros, os pastéis da Pena, as nozes de 

Galamares e os fofos de Belas. O seu feriado municipal é comemorado a 29 de Junho.   

 

O concelho de Mafra tem numerosos monumentos, mas podem destacar-se o Palácio Nacional de 

Mafra, o Terreiro D. João V, a Igreja de Santo André, a Praça da República, a Rota dos Órgãos 

Históricos, entre outros. Também a Tapada Nacional de Mafra é um local histórico a considerar. O 

artesanato é composto por várias expressões artísticas tradicionais como é o caso da olaria e figurado 

de barro, cestaria, correaria e albardaria, tecelagem, azulejaria e latoaria. Neste ano, estão a ser 

celebrados os 300 anos do Palácio de Mafra com atividades até 17 de Novembro. Algumas das festas 

mais características de Mafra são as “Festas de Nossa Senhora do Ó” no Carvalhal (18 de Dezembro), 

a “Festa de Santo António” na Igreja Nova (13 de Junho), a “Festa de Nossa Senhora da Conceição” 

em Igreja Nova (8 de Dezembro), o “Mercado da Malveira” (quinta-feira, todas as semanas) e a 

“FexpoMalveira” (Agosto). Como elementos gastronómicos a apontar, a caneja d’infundice, o pão de 

Mafra, mão de vaca com grão, pezinhos de coentrada, caça, cozido à portuguesa, o morango, entre 

outros. 

 

Por sua vez, Sobral de Monte Agraço tem como património, entre outros monumentos, a Capela de 

São Salvador do Mundo, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, a Igreja de Nossa Senhora da 

Vida, os Fortes das Linhas de Torres, a Quinta dos Freixos, a Praça Pombalina e a Casa dos Condes 

de Sobral. Como eventos e festas, tem destaque a “Feira das Tasquinhas” (um fim-de-semana no mês 

de Outubro), a “Festa do Pão, Artesanato e Sabores” (3 dias no feriado municipal, que é comemorado 

na quinta-feira da Ascensão, geralmente em Maio – correspondente à comemoração religiosa católica), 

as “Festas e Feira de Verão” (Setembro) e “Feira de Todos os Santos” (1 de Novembro). Este concelho 

tem também uma tradição gastronómica em que o prato típico mais conhecido é a fritada e como doces 

típicos, a uvada e o bolo de perna.  

 

O concelho de Torres Vedras apresenta vários monumentos que são destacados tal como o Castro do 

Zambujal, o edifício Paços do Concelho, o castelo, o aqueduto, a Estação Termal de Vale dos Cucos, a 

Azenha de Santa Cruz, o Chafariz dos Canos, o Forte e Capela de São Vicente, o Forte de Olheiros e o 

Forte da Foca. Enquanto eventos, o concelho de Torres Vedras é largamente conhecido pelas 
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festividades carnavalescas, mas também tem outras festas como a “Feira de São Pedro” (1ª semana 

de Julho), a “Feira rural” (1º sábado de cada mês, de Abril a Outubro), as “Festas da Cidade” (Outubro 

e Novembro) e o “Festival Novas Invasões (de 31 de Agosto a 4 de Setembro em 2017). O doce mais 

conhecido do concelho são os pastéis de feijão, mas como tradicionalmente o concelho pertence a 

uma região vinícola, também estes são uma referência na sua identidade. O feriado municipal do 

concelho tem data a 11 de Novembro.  

 

Quanto ao concelho do Cadaval, a “Festa das Adiafas” (mês de Outubro) e o “Pintar e Cantar de Reis” 

são duas das mais importantes festas, a que se juntam as tradicionais festas religiosas, mas também o 

“Mercado Ecorural do Oeste” (todos os sábados de manhã), a “Feira do Artesanato, Velharias e 

Coleccionismo” (4º sábado de cada mês), a “Feira Mensal da vila do Cadaval” (3º sábado de cada mês) 

e a “Antiga Feira do Gado” (25 de Março). No turismo, é importante destacar a Serra de Montejunto e a 

Real Fábrica de Gelo, monumento nacional setecentista, como alguns dos pontos de interesse. Este 

concelho é o principal produtor e exportador de pêra Rocha e em gastronomia pode-se distinguir 

também o vinho Leve, o pão-de-ló Ti Piedade, o bolo doce Figueiros, o mel da Serra de Montejunto e 

os queijos e lacticínios de Montejunto. O feriado municipal deste concelho é a 13 de Janeiro. 

 

O concelho do Bombarral destaca-se por vários monumentos, entre eles a Capela de São Brás, Solar 

dos Melos e Castro e a Torre Medieval do Carvalhal. Em relação a festividades locais, é de salientar o 

“Festival do Vinho Português”, a “Feira Nacional da Pêra Rocha” (1ª semana de Agosto) e o “Passeio 

Equestre” no concelho do Carvalhal (no fim do mês de Março). Bombarral está em 2017, a comemorar 

o centenário do concelho com atividades durante todo o ano. No artesanato sobressai a loiça artística, 

azulejaria e pintura em cerâmica, trabalhos em conchas e ferro e cestaria em vime. Em relação à sua 

gastronomia são tradicionais as seguintes especialidades e doçarias: cabrito assado, arroz de golada, 

borrego (Roliça), linguiça de Santo Antão (Vale Covo), pão-de-ló da avó, mimos, bolo de noiva (Roliça) 

e broas de Natal. 

 

Já em relação ao concelho de Óbidos pode-se destacar o artesanato ligado ao barro e também o 

trabalho de Josefa d’Óbidos. Alguns dos monumentos mais conhecidos são a Igreja Matriz de Santa 

Maria, o Santuário do Sr. Jesus da Pedra, a Ermida de Nossa Senhora do Carmo, o aqueduto, o 
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castelo, a Ermida da Ordem Terceira, entre outros. Os eventos e festas com especial destaque são as 

comemorações do Feriado Municipal que tem data a 11 de Janeiro, mas que decorrem de Janeiro a 

Março, o “Festival Internacional de Chocolate” (Março e Abril), o “Mercado Medieval de Óbidos” (Julho 

e Agosto) e “Óbidos Vila Natal” (Dezembro). A gastronomia é influenciada pela existência da lagoa de 

Óbidos, pelo que um dos pratos que mais se salienta é a caldeirada de peixe da lagoa de Óbidos. 

Também a ginjinha de Óbidos é uma das referências locais, com o tradicional copo de chocolate.  

 

O concelho das Caldas da Rainha pode ser conhecido pelo termalismo, atividade sua característica, tal 

como pela cerâmica e louça ou os bordados. As festas mais representativas do concelho são as 

“Festas da Cidade” (a 15 de Maio), a celebração do dia 15 de Agosto em honra de Nossa Senhora da 

Conceição, o “Festival de Marisco” (Maio e Junho), a “Feira Nacional de Hortofruticultura: Feira dos 

Frutos” (mês de Agosto), a Expotur – “As tasquinhas” (durante o mês de Agosto), o “Caldas Nice Jazz” 

(Outubro e Novembro) e o “Caldas Street Food Festival” (mês de Dezembro). Como locais e 

monumentos emblemáticos, o Palácio Real, o Parque D. Carlos I, o Céu de Vidro, o Museu José 

Malhoa, a Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, a Ermida de São Sebastião e o Hospital Termal. Os 

seus pratos típicos são o ensopado de enguias da lagoa, o bacalhau à lagareiro, o polvo à lagareiro e 

fatias de carne frita à moda do Landal. Já na doçaria, distinguem-se as cavacas das Caldas, os 

beijinhos, as trouxas-de-ovos, as lampreias de ovos e o pão-de-ló do Landal. O feriado municipal do 

concelho das Caldas da Rainha comemora-se a 15 de Maio.  

 

4.11.5. ENQUADRAMENTO LOCAL 
 

4.11.5.1. Caracterização das zonas onde a linha do Oeste se insere e equipamentos e infra-estruturas 
relevantes 
De seguida apresenta-se uma descrição da área onde se insere o projeto, sendo referidas as áreas 

urbanas próximas, bem como as infra-estruturas mais relevantes na área de estudo. Para tal foram 

efetuadas visitas ao terreno e analisados os elementos cartográficos bem como outras informações 

cedidas pelas respetivas Câmaras Municipais. 
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O projeto de modernização da linha do Oeste tem a sua origem na estação de Mira Sintra/Meleças, 

ainda que relativamente próxima de algumas zonas urbanas, conta com uma área desafogada, que 

possui uma zona alargada de parqueamento de automóveis e autocarro.  

   

Figura 4.11-15- Estação de Mira-Sintra e parque de estacionamento envolvente 

 

Logo ao início do lado esquerdo da linha pode-se observar um edifício industrial (Antunes e Piorla, Lda) 

e do lado direito o colégio Vasco da Gama. A linha atravessa um Caminho Municipal ao pk 20+550.  

 

 

Figura 4.11-16- Edifícios relativamente contíguos ao caminho-de-ferro, no troço inicial do projeto 

 

Sensivelmente do pk 20+800 ao pk 21+300 a linha desenvolve-se entre habitações, no meio das 

povoações “Bairro do Belo Ar” e “Tala”, atravessando a Estrada Nacional 250-1 ao pk 21+330. 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-386 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

 

 

Figura 4.11-17- Habitações próximas à via entre o pk 20+900 e o pk 21+300 

 

Imediatamente antes do atravessamento da estrada nacional registam-se alguns equipamentos nas 

proximidades que se encontram, no entanto, numa posição desnivelada superior à via férrea, 

considerando-se nomeadamente o Centro Social da Quinta da Boa Vista, próximo ao pk 21+050 do 

lado direito da via. 

  

Figura 4.11-18 - Centro Social da Quinta da Boa Vista, e colégio do lado esquerdo da via 
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Figura 4.11-19 - Aglomerado habitacional do lado esquerdo da via no local onde a EN250 passa superiormente à via-férrea 

 

A partir do pk 21+300 a linha desenvolve-se numa zona de vegetação, sendo que sensivelmente ao pk 

21+950 se cruza com a A16. Imediatamente antes do local em que a A16 atravessa superiormente a 

via-férrea é possível avistar do lado direito da via-férrea um local que parece ser usado para viveiro de 

plantas, conforme imagem seguinte. 

 

Figura 4.11-20 - Área de exploração imediatamente antes do atravessamento da A16 

 

Do pk 22+000 ao pk 23+000, é possível constatar do lado esquerdo da linha um aglomerado de 

habitações pertencentes à povoação do Telhal e pelo CM 544, mesmo antes do apeadeiro do Telhal.  
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Figura 4.11-21 - Apeadeiro do Telhal e da povoação que o precede 

 

A partir do apeadeiro do Telhal até ao pk 24+200 a linha desenvolve-se sem qualquer infra-estrutura 

directa nas suas imediações, à excepção de umas ruinas do seu lado esquerdo ao pk 23+550. Do pk 

24+200 ao pk 25+700 a linha atravessa a povoação de Sabugo (e ao pk 25+000 a EN 117), onde 

predominam habitações do lado direito da mesma e do lado esquerdo sensivelmente ao pk 24+500 é 

possível observar a pousada/ escola de tiro com armas de caça “Casal Alentejano”.  
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Figura 4.11-22 - Atravessamento da povoação Sabugo e das habitações na sua envolvente mais directa 
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Figura 4.11-23 - Casal Alentejano 

 

Junto à estação de Sabugo do lado esquerdo da linha observam-se unidades industriais (como a 

Contibronzes e Eurocabos) e do lado direito uma unidade fabril da Siemens. A estação é antiga e a 

envolvente não possui comércio nem serviços.  
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Figura 4.11-24 - Estação de Sabugo e sua envolvente 

Ao pk 25+750 do lado esquerdo da linha localiza-se a subestação elétrica do Sabugo. Do pk 25+700 

até ao pk 29+500 o desenvolvimento da linha decorre sobretudo em área agrícola, verificando-se 

apenas do lado esquerdo da linha ao pk 26+200 a quinta “Casal da Quintanela”. 
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Figura 4.11-25 - Estação eléctrica (à esquerda) e do Casal da Quintanela (à direita) 

Do pk 29+500 ao pk 29+870 a linha passa por pedreiras que se situam em ambos os lados da linha. 

Aproximadamente ao pk 29+800, do lado esquerdo da linha, é visível um pequeno conjunto (cerca de 

3) de habitações que se localiza entre a linha e uma das pedreiras, bem como ao pk 29+877 o 

cruzamento da linha com um CM. Ao pk 29+931 localiza-se o apeadeiro da Pedra Furada, com 

habitações nas suas imediações dos dois lados da linha, existindo actualmente uma PN neste 

apeadeiro. 
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Figura 4.11-26 - Apeadeiro de Pedra Furada e continuação da linha do lado contrário ao do Apeadeiro 

 

Figura 4.11-27 - Passagem de Nível do Apeadeiro de Pedra Furada (o Apeadeiro aparece na imagem em baixo à 

direita), bem como da zona envolvente 
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A partir daqui a linha desenvolve-se sobretudo em terrenos agrícolas e zona de vegetação, sendo que 

sensivelmente ao pk 30+500 atravessa a pequena povoação de Mastrontas e o CM 1269. 

 

 

Figura 4.11-28 - PN na população de Mastrontas 

 

Do pk 33+00 ao pk 33+800 a linha passa pela povoação de Mafra Gare, com habitações 

predominantemente do lado esquerdo da linha, sendo que ao pk 33+384 se cruza com um CM. Depois 

disto a linha volta-se a desenvolver sobre uma zona de vegetação até ao apeadeiro de Alcainça de 

Moinhos (que se encontra desativado), passando apenas pelo pequeno aglomerado habitacional de 

Moinhos do lado esquerdo da via ao pk 35+000. 

 

 

Figura 4.11-29 - Estação de Mafra 
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Figura 4.11-30 - Habitações ao longo da linha até ao Apeadeiro de Alcainça de Moinhos 

  

Figura 4.11-31 - Apeadeiro de Alcainça de Moinhos e zona envolvente 

 

Do apeadeiro de Alcainça de Moinhos ao pk 36+200 observam-se algumas habitações, ainda que 

bastante dispersas, ao longo da linha e ao pk 36+226 travessa o CM 1200 com existência de um PN. A 

partir deste ponto e até ao pk 37+600, a linha desenvolve-se sobre vegetação. 

 

  

Figura 4.11-32 - Habitações dispersas ao longo da linha na área a seguir a Alcainça de Moinhos 
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Figura 4.11-33 - PN 36+290 e zona circundante 

Do pk 37+600 ao pk 39+500 a linha atravessa a área urbana consolidada da Malveira, com habitações 

e prédios em ambos os lados da linha. Ao pk 38+367 localiza-se a estação da Malveira e ao pk 38+896 

a linha cruza-se com a EN 8 (PS). Ao pk 39+900 do lado esquerdo da linha é possível constatar a 

existência de uma zona industrial. 

 

 

Figura 4.11-34 - Estação da Malveira 

   

Figura 4.11-35 - Habitações junto à Estação da Malveira 
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A partir do pk 39+900 até ao pk 41+000 a linha desenvolve-se sobretudo ao longo de vegetação e 

áreas agrícolas, passando pela A21 ao pk 40+300 (PI) verificando-se no entanto a existência de 

habitações pontuais ao longo deste trajeto em ambos os lados da linha. Ao pk 41+000 começam a 

existir mais habitações dos dois lados da linha, uma vez que esta atravessa as povoações de Casais 

dos Carriços e Jerumelo, até ao pk 42+600, sendo que ao pk 41+715 se cruza com o CM 1185. 

Jerumelo tem também um apeadeiro. 

 

 

Figura 4.11-36- Apeadeiro de Jerumelo 

 

 

Figura 4.11-37- Imagem mais próxima das habitações junto ao Apeadeiro 
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Figura 4.11-38- Habitações ao longo do pk 41+000 

 

A partir destas povoações e até ao pk 45+000 a linha desenvolve-se mais uma vez por zonas florestais 

e agrícolas, cruzando a A8 ao pk 44+446 (PS). Imediatamente antes do pk 45+000 a linha passa sob a 

povoação de Sapataria através de túnel. Ao pk 45+445 verifica-se o cruzamento com um caminho (PI) 

que serve uma habitação que se encontra isolada do lado esquerdo da linha. A partir deste ponto e até 

ao apeadeiro de Sapataria verifica-se a existência de habitações apenas do lado direito da linha. 

 

   

Figura 4.11-39 - Apeadeiro de Sapataria 

 

Do apeadeiro de Sapataria e até à estação de Pêro Negro, a linha desenvolve-se sobretudo em zona 

florestal e agrícola, sendo que do lado direito ao pk 46+200 é possível observar um complexo agro-

pecuário, ao pk 46+975 uma quinta do lado esquerdo servida por um caminho, ao pk 47+750 umas 

habitações dos dois lados da linha e ao pk 47+900 umas habitações do lado direito da linha. Ao pk 

47+545 a linha cruza-se com um CM (PS). 
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Figura 4.11-40- Zona envolvente do PN 47+957 

  

Figura 4.11-41- Habitações ao longo do PK 47 

Na zona do apeadeiro de Pêro Negro, do lado esquerdo da linha observam-se habitações do 

aglomerado de Pêro Negro. 

 

 

Figura 4.11-42- Apeadeiro da Zibreira 
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Do apeadeiro de Pêro Negro ao apeadeiro da Zibreira a linha volta a desenvolver-se sobre terrenos 

florestais e agrícolas com habitações esporádicas nas suas imediações. Ao pk 49+900 verifica-se o 

cruzamento com o CM 1093 sendo a reposição do caminho feita através de uma PN. Do pk 49+880 ao 

pk 50+700 localiza-se do lado esquerdo da linha as povoações de Ponte Panasco, Casal Catarino e 

Gosundeira, sendo que ao pk 50+509 a linha atravessa o CM que dá acesso a estas povoações, 

mantendo-se o CM em funcionamento através de PN. 

 

Até ao apeadeiro de Feliteira a linha desenvolve-se mais uma vez sobre zona florestal e agrícola, 

observando-se de vez em quando algumas habitações nas suas imediações. Ao pk 52+509 localiza-se 

o apeadeiro da Feliteira, onde apesar de se observarem habitações da povoação de Feliteira dos dois 

lados da linha, as mais próximas se localizam do lado esquerdo. 

 

 

Figura 4.11-43- Zona de linha entre Apeadeiro da Zibreira e da Feliteira 

 

 

Figura 4.11-44- Apeadeiro da Feliteira 
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A partir daí a linha passa zonas de vegetação e ocupação agrícola. Ao pk 54+700 e até ao pk 55+150, 

nas imediações da estação de Dois Portos, visualizam-se dos dois lados da linha, zonas industriais e 

algumas habitações. A linha prossegue novamente sobre terrenos agrícolas e de vegetação até ao 

apeadeiro de Runa, sendo que nos metros anteriores ao apeadeiro é possível constatar a existência de 

algumas habitações nas imediações da linha, do lado direito. Também do lado direito e junto ao 

apeadeiro de Runa localiza-se o Asilo de Inválidos Militares/Centro de Apoio Social e do lado esquerdo 

uma ETAR. Ao pk 58+939 a linha cruza-se com a EN 374. 

 

 

Figura 4.11-45- Zona de vegetação antes de Dois Portos 

 

  

Figura 4.11-46- Estação de Dois Portos 
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Figura 4.11-47- Linha a partir da Estação de Dois Portos 

 

         

Figura 4.11-48- Habitações e adega (à direita)junto à Estação de Dois Portos 

 

 

Figura 4.11-49- PN 54+319 (Dois Portos) 
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Figura 4.11-50- PN 58+839 junto ao Apeadeiro de Runa 

 

   

Figura 4.11-51- Estação de Runa e área circundante 

A partir do apeadeiro de Runa e até à povoação de Torres Vedras, a linha prossegue em terrenos 

agrícolas e florestais, aproximando-se de uma atividade agro-pecuária, do lado esquerdo da linha, ao 

pk 60+650. Ao pk 61+893 passa por baixo da A28 (PS) e ao pk 62+219 passa sobre o rio Sizandro 

(Ponte sobre o rio Sizandro). 

 

Do pk 63+800 ao pk 66+500 a linha desenvolve-se no meio da malha urbana densa de Torres Vedras, 

com habitações, prédios, comércio, serviços e zonas industriais deste grande aglomerado urbano. Ao 

nível das vias, verifica-se um atravessamento de um CM ao pk 65+092 (PS) e da A8 ao pk 67+000 

(PS). 
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Figura 4.11-52- Estação de Torres Vedras 

  

  

Figura 4.11-53- Zona circundante à Estação de Torres Vedras 

De Torres Vedras à estação do Ramalhal a zona onde se insere a linha é predominantemente agrícola 

e florestal, verificando-se esporadicamente uma ou outra habitação junto à linha e algumas unidades 

industriais. 

 

Na zona da estação do Ramalhal verifica-se a existência de vários edifícios industriais dos dois lados 

da linha, destacando-se o ramal de Valouro que serve a fábrica de rações de Valouro. 
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Figura 4.11-54- Imagens tiradas a partir da estação do Ramalhal e zona industrial 

 

  

Figura 4.11-55 - Zona Industrial do ramal do Valouro 

Após a zona da estação do Ramalhal, a linha desenvolve-se em terrenos florestais (eucaliptos) e 

agrícolas não se observando habitações nas suas proximidades. Apenas sensivelmente ao pk 76+748 

se começam a visualizar algumas habitações pertencentes aos aglomerados de Larana, do lado 

esquerdo da linha, e de Casais Vale Cruzes, do lado direito da linha. 
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Do pk 77+618 ao pk 78+447 a linha atravessa a povoação de Outeiro da Cabeça, constatando-se a 

existência de inúmeras habitações dos dois lados da linha. Ao pk 78+166 localiza-se a estação do 

Outeiro e ao pk 78+477 a linha cruza-se com um CM (PS). Ao pk 79+000, junto à linha, do lado 

esquerdo, observam-se edifícios industriais. 

 

  

Figura 4.11-56 - Estação do Outeiro e zona envolvente 

 

Figura 4.11-57- PN 77+824 

A linha continua por zonas agrícolas e florestais, passando ao pk 81+970 pelo pequeno aglomerado de 

Vale de Francos, com habitações predominantemente do lado direito da linha e a passagem por um 

CM ao pk 81+990. Prossegue por terrenos agrícolas, voltando a existir habitações nas suas 

proximidades na zona do apeadeiro de Camarão. Do apeadeiro de Camarão até ao pk 85+800 continua 

por caminhos agrícolas. 
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Figura 4.11-58- PN 82+878 

 

  

Figura 4.11-59- Zona habitacional junto ao PN 82+872 

 

 

Figura 4.11-60- Apeadeiro de Camarão 
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Figura 4.11-61- Habitações junto ao Apeadeiro de Camarão 

 

A partir do pk 85+800 a linha desenvolve-se junto à povoação do Bombarral. Esta povoação localiza-se 

do lado esquerdo da linha constituindo uma zona urbana de dimensão significativa, localizando-se a 

estação do Bombarral ao pk 87+260. Após esta zona urbana, a linha volta a desenvolver-se em 

terrenos agrícolas e florestais, voltando a existir habitações nas suas imediações junto do apeadeiro de 

Paúl. Ao pk 89+997 passa pela A8 (PS). 

  

Figura 4.11-62- Estação do Bombarral 

  

Figura 4.11-63- Imagens tiradas a partir da Estação do Bombarral (para a linha) 
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Do apeadeiro de Paúl ao apeadeiro de São Mamede, a linha desenvolve-se predominantemente em 

terrenos agrícolas, existindo esporadicamente algumas habitações nas suas imediações. Junto ao 

apeadeiro de São Mamede, as habitações localizam-se sobretudo do lado direito da linha, existindo 

contudo algumas do lado esquerdo.  

 

 

Figura 4.11-64- Apeadeiro de Paúl 

 

  

Figura 4.11-65- Habitações junto ao Apeadeiro de Paúl 
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Figura 4.11-66- Apeadeiro de São Mamede 

 

 

Figura 4.11-67- Habitações à frente do Apeadeiro de São Mamede 

  

Figura 4.11-68- Imagens a partir de dentro do Apeadeiro de São Mamede 

Passando o apeadeiro de São Mamede, ao pk 94+720 do lado direito da via encontram-se algumas 

habitações pertencentes ao aglomerado de São Mamede. A partir deste ponto e até ao apeadeiro de 

Da Gorda-Peniche a linha desenvolve-se sobre terrenos agrícolas, sendo que ao pk 96+265 passa pelo 

IP6 (PS). 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-411 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

Figura 4.11-69- Apeadeiro de Dagorda 

 

Do pk 96+950 ao pk 97+500 o traçado passa no centro da zona urbana da povoação A-da-Gorda, 

observando-se habitações de ambos os lados da linha, bem como um café junto à passagem superior. 

Após esta zona, a linha volta a entrar em terrenos agrícolas por 1 km, sendo que ao pk 98+632 voltam 

a existir habitações do lado direito da linha, pertencentes à povoação de Pinhal. É também ao pk 

98+632 que a linha se cruza com a EM 574 (PS). Mais à frente (pk 99+597) localiza-se o apeadeiro de 

Óbidos, sendo que as primeiras casas da vila de Óbidos se localizam do lado direito, a mais de 150 m 

do mesmo. Ao pk 99+723 cruza-se com um CM. 

 

 

Figura 4.11-70- PN 99+723 
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Figura 4.11-71- Estação de Óbidos 

De Óbidos até ao pk 101+950 a linha volta a desenvolver-se sobre terrenos agrícolas e florestais, 

sendo que sensivelmente ao pk 101+500, do lado esquerdo da linha é possível observar umas Minas 

de Gesso. Ao pk 101+886 a linha cruza um CM (PS) e ao pk 101+952 cruza a A8 (PS). 

 

A partir do pk 101+950, a linha atravessa o grande aglomerado urbano das Caldas da Rainha, 

registando uma malha urbana densa tanto ao nível de habitações, prédios, serviços e comércio, como 

de caminhos e estradas municipais. Esta malha urbana estende-se até ao final do projeto em estudo 

(pk 107+740). De realçar ao pk 103+350, do lado esquerdo da linha (a cerca de 250m) a escola de 

Sargentos do Exército, ao pk 104+290 junto à linha, do lado direito, o cemitério das Caldas da Rainha e 

ao pk 104+986 a estação das Caldas da Rainha, que nas suas proximidades possui também uma 

escola básica. 
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Figura 4.11-72- Estação de Caldas da Rainha 

 

Figura 4.11-73- Imagens da Escola Básica junto à Estação 

 

Figura 4.11-74- Imagens das zonas envolventes da Estação de Caldas da Rainha 
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4.11.6. SÍNTESE  
Em síntese, o projeto em análise serve duas das sub-regiões com maior densidade populacional do 

país, e permite ligar concelhos com população tipicamente envelhecida e baixo nível de instrução, com 

elevadas densidades, mas também com elevado crescimento populacional. Ainda assim a linha do 

Oeste apresenta uma proximidade considerável a freguesias que registam menores níveis de 

crescimento e até perda populacional, como é o caso de Carvalhal, Runa, Dois Portos, ou Outeiro da 

Cabeça.  

 

Uma análise do uso do parque habitacional dos concelhos aponta para um uso residencial habitual 

entre os 60% e os 70% (exceção para o caso de Óbidos que apresenta um valor percentual da ordem 

dos 50%). No entanto, uma análise das freguesias atravessadas permite constatar grande variabilidade 

na percentagem de habitações destinadas a residência habitual, entre os 50% e os 80%; verificando-se 

maior homogeneidade entre as freguesias dos concelhos da Região e Subregião da Área Metropolitana 

de Lisboa, Sintra (apresentando todas valores próximos a 80%) e Mafra (próximo a 70% ou superior).  

 

No que se refere a padrões de mobilidade pendular, verifica-se nas freguesias dos concelhos da sub-

região de Lisboa (Mafra e Sintra) bem como dos concelhos de Sobral de Monte Agraço e Óbidos um 

grande predomínio de deslocações inter-concelhias que variam entre os 30% e os 58% (excepção feita 

à freguesia de Pêro Pinheiro em Sintra); sendo que nas freguesias atravessadas nos concelhos de 

Torres Vedras e Caldas da Rainha tendem a predominar as deslocações pendulares entre freguesias 

do mesmo concelho. Na maioria das freguesias dos concelhos da sub-região do Oeste verifica-se que 

85% ou mais das deslocações pendulares são feitas num período inferior a 30 minutos, e destas mais 

de 50% é feita em 15 minutos ou menos; nos concelhos de Mafra e Sintra entre 60% e 75% das 

viagens é feita em 30 minutos ou menos, ascendendo geralmente a valores entre os 20% e os 30% a 

população que demora entre 30 minutos e 1 hora nas deslocações pendulares e acima de 3%, a 

população que demora entre 60 e 90 minutos. Verifica-se ainda que o carro é o modo de transporte 

escolhido pela maioria da população nas deslocações pendulares. 

 

A economia dos concelhos atravessados é marcadamente assente no setor de comércio e serviços, 

ainda assim nos concelhos do Cadaval e do Bombarral a atividade agrícola apresenta uma expressão 
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considerável, sendo de salientar a produção de pêra rocha e a atividade vinícola, respetivamente. Além 

destes, todos os concelhos atravessados a norte de Torres Vedras (incluindo este) assumem uma 

relevância considerável na produção de pêra, maçã e vinho, integrando áreas que se classificam como 

regiões produtivas demarcadas. O maior volume de negócios e taxas de atividade registavam-se na 

região de Lisboa e sub-região da Grande Lisboa e nos concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de Monte 

Agraço e Torres Vedras. Considerando as freguesias atravessadas é precisamente nos concelhos mais 

urbanos (Mafra, Sintra, Caldas da Rainha e Torres Vedras) que se regista também maior variabilidade 

ao nível das taxas de atividade, registando-se diferenças que chegam aos 10% entre freguesias do 

mesmo concelho. 

 

O projeto desenvolve-se sobre a ferrovia já existente, e em concordância com a análise dos concelhos 

e freguesias atravessa áreas mais densamente povoadas sobretudo na sua parte inicial do traçado 

(Meleças-Sintra, Malveira), e também nas grandes cidades atravessadas (Torres Vedras e Caldas da 

Rainha). A partir da Malveira os núcleos habitacionais em torno da linha são bastante espaçados, e 

geralmente confluentes com a localização de Passagens de Nível.  

 

À parte das estações, onde é evidente maior presença de habitações, a ferrovia atravessa sobretudo 

áreas florestais ou áreas rurais onde existem alguns campos de exploração agrícola, sobretudo com 

recurso a culturas arbustivas (vinha e pomares); mais visível sobretudo a partir do apeadeiro de 

Sapataria. 

 

A maior parte das estações/apeadeiros tendem a ser antigas e a zona imediatamente envolvente dos 

apeadeiros é em vários casos pouco cuidada, apresentando as poucas estruturas habitacionais 

existentes e/ou algumas estruturas comerciais um aspeto algo degradado (ex. Sabugo, Dois Portos, 

Torres Vedras, Bombarral).  
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4.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 
 

4.12.1. METODOLOGIA 
 

O presente capítulo aborda a organização do território tendo em consideração a ocupação do solo da 

área em estudo, os modelos de gestão territorial, assim como as condicionantes ao uso do solo que se 

encontram atualmente em vigor. 

O processo de integração/adaptação de novas infraestruturas no território deve ser devidamente 

acompanhado de uma análise do planeamento urbano, nomeadamente através dos instrumentos de 

gestão do território existentes, e das áreas potencialmente afetadas pela implantação de tais 

infraestruturas. Estes instrumentos de gestão e planeamento têm a função de regular o uso, ocupação 

e transformação do território, pelo que devem ser entendidos como ferramentas importantes, quer para 

a compatibilização do uso do solo, quer para a preservação dos recursos (naturais e humanos). 

 

Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar a análise da compatibilidade do projeto com 

as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão territorial em vigor, quer em 

termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

 

Tendo em consideração que o ordenamento do território é um processo dinâmico e que existem 

atualmente diversos instrumentos de ordenamento em processo de revisão, serão também avaliadas 

as alterações que se encontram a ser preconizadas e as eventuais interferências que a execução do 

projeto poderá ter na sua futura concretização. 

 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será efetuada 

fundamentalmente com base nos instrumentos de planemanento de âmbito municipal que se 

encontram atualmente em vigor, em cada um dos concelhos intersetados pelo projeto em estudo. 

 

Para o efeito, e tendo em conta que a intervenção incide sobre uma infraestrutura existente, considera-

se uma área de análise que abrange a infraestrutura e uma faixa de 200m para cada um dos lados da 

via existente. Esta área permite efetuar a análise não só das interferências diretas do projeto na 
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estrutura territorial existente, mas também numa área envolvente com a qual existirão ligações 

funcionais, que se pretende que sejam mantidas. 

 

É de destacar a importância do contacto efetuado com as diversas entidades com relevância para o 

projeto, que permitiram de forma expedita, a recolha de informação fundamental á execução deste 

estudo. O resumo dos contactos estabelecidos com as diversas entidades é apresentado no Capítulo 1, 

apresentando-se no Anexo I.1 os ofícios de consulta e respetivas respostas. 

 

4.12.2. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

Em termos administrativos, o troço objeto de estudo atravessa de sul para norte os concelhos de 

Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da 

Rainha. Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos, aprovada pelo regulamento (EU) n.º 

868/2014 da Comissão de 8 de agosto de 2014, estes concelhos integram as NUT III Área 

Metropolitana de Lisboa e Oeste e as NUT II Área Metropolitana de Lisboa e Centro, respetivamente. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização do projeto relativamente aos concelhos abrangidos e no 

Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0001 apresenta-se a mesma informação à escala 1:25000. 
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Figura 4.12-1- Concelhos abrangidos pelo projeto em estudo 

 

No quadro que se segue é possível identificar o enquadramento administrativo da área em estudo, 

nomeadamente, distritos, concelhos e freguesias abrangidos.  

Mafra 
 

Sintra 

Sobral Mte Agraço 

Torres Vedras 
 

Cadaval 
 

Bombarral 
 

Óbidos 
 

Caldas da Rainha 
 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-419 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 
Quadro 4.12-1 – Enquadramento administrativo do projeto  

DISTRITO CONCELHO FREGUESIA 

LISBOA 

Sintra 

Rio de Mouro 
Algueirão-Mem Martins 
União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra 
União de Freguesias de Cacém e São Marcos 
União de Freguesias de Queluz e Belas 
União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar 

Mafra 

União de Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 
União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça 
União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés 
Milharado 
União de Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário 

Sobral de Monte Agraço 
Sapataria 
Santo Quintino 
Sobral de Monte Agraço 

Torres Vedras 

Ramalhal 
União de Freguesias de Dois Portos e Runa 
União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Matacães 
União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça 

Cadaval União de Freguesias de Cadaval e Pêro Moniz 

LEIRIA 

Bombarral 
União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo 
Carvalhal 
Roliça 

Óbidos União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 
Gaeiras 

Caldas da Rainha 
União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro 
União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 
União de Freguesias de tornada e Salir do Porto 

 

 

4.12.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O modelo territorial de Portugal é estabelecido pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, que define o modelo territorial 

que traduz espacialmente as orientações estratégicas em matéria de sistema urbano e acessibilidades 

e estabelece objetivos estratégicos para Portugal, os quais constituem o quadro referencial de 

compromissos das políticas com incidência territorial. Mais recentemente, a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto vem determinar a alteração do PNPOT, incidindo na elaboração 
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de um novo Programa de Ação a 10 anos e de um novo regime de gestão, acompanhamento e 

monitorização. 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, ao desenvolver as bases da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo estabelece regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, 

intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de 

elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

Importa também referir a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, Lei de Bases do Ambiente, que estabelece, no 

n.º 1 do artigo 16.º, que “constituem instrumentos de planeamento no âmbito da política de ambiente e 

do desenvolvimento sustentável, as estratégias, os programas e os planos de âmbito nacional, 

regional, local ou setorial, que fixam orientações, objetivos, medidas e ações, metas e indicadores e 

que determinam as entidades responsáveis pela sua execução e os financiamentos adequados.” 

Os IGT que grosso modo estabelecem o modelo de gestão territorial são os que se listam abaixo para 

o âmbito nacional, regional e municipal, os quais serão analisados seguidamente. 

ÂMBITO 

Nacional Regional Municipal 

PNPOT 

PNA 

PGRH (RH5) 

PGRI (RH5) 

PRN 

Ferrovia 2020 

PROT AML 

PROT OVT 

PROF LVT 

PROF Oeste 

PDM Sintra 

PU da Serra da Carregueira 

PDM Mafra 

PDM Sobral de Monte Agraço  

PDM Torres Vedras 

PP do Choupal e Áreas Envolventes 

PU da Cidade de Torres Vedras 

PP de Reabilitação do Centro Histórico de Torres Vedras 

PDM Bombarral 

PP da Zona Industrial do Bombarral 

PDM Cadaval 

PDM Óbidos 

PDM Caldas da Rainha 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-421 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

4.12.3.1. IGT de âmbito Nacional 

Plano Nacional de Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância 

para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na 

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação 

com os demais Estados Membros para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro.  

Na sequência da Avaliação do Programa de Ação 2007-2013 do PNPOT , terminado o seu período de 

vigência e assinado o Acordo de Parceria - Portugal 2020, o Governo determina o início dos trabalhos 

para a preparação de um novo Programa de Ação 2014-2020, através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, que visa a alteração do PNPOT, incidindo em particular na 

elaboração de um novo Programa de Ação a 10 anos e de um novo regime de gestão, 

acompanhamento e monitorização. 

Este permitirá consubstanciar a definição e programação de uma Estratégia de Desenvolvimento 

Territorial para a aplicação dos fundos comunitários e nacionais, numa ótica de integração e 

territorialização das políticas públicas, constituindo o suporte estratégico e institucional para a 

implementação das novas Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial previstas no Portugal 

2020. 

O novo Programa de Ação 2014-2020 a desenvolver, para além da prossecução das orientações 

estratégicas de base territorial e do modelo territorial estabelecido pelo relatório do PNPOT, deverá, 

entre outros aspetos: 

• Alicerçar o planeamento e a programação das redes de infraestruturas, equipamentos e serviços 

coletivos de interesse geral em critérios articulados de eficiência e equidade territorial e na 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
http://www.dgterritorio.pt/d_g_territorio/portal_d_g_territorio/menu/ordenamento_e_cidades/ordenamento_do_territorio/pnpot/avaliacao_do_programa_de_acao_2007_2013_do_pnpot
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estruturação dada pelo Sistema Urbano Nacional, promovendo soluções integradas e espacialmente 

equilibradas das funções urbanas; 

• Investir numa política de promoção da regeneração e requalificação urbana focalizada nos centros 

urbanos estruturantes e na resposta aos desafios de desenvolvimento urbano sustentável; 

De acordo com o Relatório do PNPOT, de 2006, “Ao longo da última década, o total da extensão das 

linhas ferroviárias em operação tem vindo a diminuir (menos 302,8 km entre 1991 e 2001). Ainda 

assim, a extensão de linhas eletrificadas aumentou significativamente (mais 443,7 km entre 1991 e 

2001), demonstrando o esforço para tornar este modo de transporte mais eficiente em áreas de grande 

procura e maior densidade populacional, onde ainda compete com a rodovia”. 

O transporte ferroviário revela-se competitivo à escala urbana e suburbana, onde consegue competir 

com a rodovia, embora a amplitude dos valores do transporte rodoviário urbano ultrapasse em muito a 

do modo ferroviário. É notória a grande dificuldade do transporte ferroviário de mercadorias em 

competir com o transporte rodoviário. 

Dos grandes problemas identificados no PNPOT, em matéria de Ordenamento do Território destacam-

se os seguintes: 

• Expansão desordenada das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, invadindo e 

fragmentando os espaços abertos, afetando a sua qualidade e potencial ecológico, paisagístico e 

produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das infraestruturas e a prestação dos 

serviços coletivos. 

• Despovoamento e fragilização demográfica e socioeconómica de vastas áreas e insuficiente 

desenvolvimento dos sistemas urbanos não metropolitanos e da sua articulação com os espaços 

rurais envolventes, enfraquecendo a competitividade e a coesão territorial do país. 

• Subdesenvolvimento dos sistemas aeroportuário, portuário e ferroviário de suporte à conectividade 

internacional de Portugal, no quadro ibérico, europeu, atlântico e global 
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• Deficiente intermodalidade dos transportes, com excessiva dependência da rodovia e do uso dos 

veículos automóveis privados e insuficiente desenvolvimento de outros modos de transporte, 

nomeadamente do ferroviário. 

As opções para o Desenvolvimento do Território Oeste e Vale do Tejo são, entre outras, as seguintes: 

• Promover um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, eficiente e sustentável ao serviço da 

estruturação do sistema urbano sub-regional; 

• Valorizar o papel de charneira inter-regional e o potencial de localização de actividades logísticas do 

polígono urbano Tomar - Torres Novas - Entroncamento - Abrantes, articulado com o litoral, a Beira 

Interior e o Alto Alentejo; 

• Estruturar o sistema urbano sub-regional, articulando e dando coerência a quatro subsistemas: o eixo 

Torres Vedras - Caldas da Rainha - Alcobaça, o eixo Vila Franca de Xira - Carregado/Azambuja - 

Cartaxo - Santarém, o eixo Almeirim/Santarém - Rio Maior - Caldas da Rainha e o polígono Tomar - 

Torres Novas - Entroncamento - Abrantes; 

O conjunto destes territórios (Oeste e Vale do Tejo) é, tradicionalmente, estruturado por dois grandes 

eixos radioconcênticos convergindo em Lisboa. O eixo definido pela A8 e Linha do Oeste articula os 

aglomerados urbanos de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Alcobaça. Com maior dinamismo, o eixo 

Vila Franca de Xira/Cartaxo/Santarém, com prolongamento para o Médio Tejo, apoia-se sobre a A1 e 

sobre a Linha do Norte e apresenta-se crescentemente integrado na dinâmica funcional comandada 

por Lisboa. Contudo, verifica-se que a tradicional separação pelo sistema montanhoso 

Montejunto/Aires/Candeeiros tende a atenuar-se com as novas acessibilidades transversais A15, IC10, 

IC11 e IC9, criando oportunidades para reforço das interdependências entre o sistema urbano do 

Oeste, Rio Maior e o eixo Santarém/Vila Franca de Xira. 

Para melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conectividade internacional de Portugal no 

quadro ibérico, europeu, atlântico e global, o plano de ação do PNPOT estabelece algumas medidas 

prioritárias. Dessas destacam-se as medidas prioritárias: 
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“2.2.5. Concluir e executar o Plano Diretor da Rede Ferroviária Nacional, articulando as soluções 

de alta velocidade nas deslocações internacionais e no eixo Lisboa-Porto-Vigo com a 

concretização de um plano para a rede convencional, reforçando a interoperabilidade segundo 

padrões europeus, com destaque para a migração da bitola, eliminando os estrangulamentos à 

circulação de comboios de passageiros e de mercadorias (2007-2010). 

2.2.6 – Promover a integração da rede ferroviária do território continental nas redes ibérica e 

europeia de passageiros e mercadorias, garantindo a possibilidade de transferência modal da 

rodovia para a ferrovia e reforçando, assim, a competitividade nacional e o papel de Portugal 

como plataforma de elevada acessibilidade no espaço europeu e global (2007-2013)”. 

Não obstante, estas medidas assentavam em grandes projetos como o novo aeroporto de Lisboa e a 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade, que face às contingências derivadas da conjuntura de crise 

nacional económica e orçamental, não passaram de estudos e projetos, mas pouca realização física e 

material. 

Com a aproximação do final do Programa de Assistência Económica e Financeira para o período 2007-

2013, e tendo em conta os programas de financiamento para o período 2014-2020, tornou-se 

necessário criar um quadro estratégico atualizado - o Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) - que condicionará o desenvolvimento futuro da Rede Ferroviária 

Nacional (RFN). 

O Relatório de Avaliação do Programa de Ação 2007-2013 refere que “Face à situação geográfica de 

Portugal nos contextos ibérico e europeu, prevê-se que os investimentos em infraestruturas focados na 

redução dos tempos e custos de transporte e consequente diminuição dos custos de contexto, 

continuem a assumir uma importância estratégica para a economia nacional e para a conectividade 

internacional. A prioridade centra-se agora no transporte ferroviário de mercadorias e na navegação 

marítima, aproveitando as oportunidades decorrentes das mudanças dos fluxos mundiais de 

mercadorias e de energia, sobretudo gás e petróleo.” 
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O projeto da Modernização da Linha do Oeste enquadra-se assim quer na estratégia definida pelo 

PNPOT, quer nos objetivos específicos do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-

2020.  

Plano Nacional da Água (PNA) 

O PNA aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro constitui um instrumento de política 

setorial de âmbito nacional e estratégico. Pretende definir as grandes opções estratégicas da política 

nacional da água na decorrência da Lei da Água, a aplicar pelos PGRH para o período 2016 -2021 e 

Programas de Medidas que lhes estão associados. Esta revisão aponta também as grandes linhas 

prospetivas daquela política para o período 2022 -2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento 

da Diretiva Quadro da Água. 

A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais: a) A proteção e requalificação do estado 

dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e das zonas húmidas que deles 

dependem, no que respeita às suas necessidades de água; b) A promoção do uso sustentável, 

equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua afetação aos vários tipos de usos tendo 

em conta o seu valor económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos 

disponíveis; e c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 

No quadro do PNA e das especificidades das bacias hidrográficas são criadas diversas regiões 

hidrográficas (RH), destacando-se a que se encontra na área em estudo - Tejo e Ribeiras do Oeste 

(RH5) que compreende as bacias hidrográficas de todas as linhas de água a sul da foz do Lis até ao 

estuário do rio Tejo exclusive, e as bacias hidrográficas do rio Tejo e outras pequenas ribeiras 

adjacentes.  

A análise do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) é 

efetuada seguidamente. 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 

Os PGRH foram publicados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 setembro e 

retificada pela Declaração de retificação n.º 22-B/2016, de 18 novembro. 
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No seguimento da análise integrada dos diversos instrumentos de planeamento, nomeadamente planos 

e programas nacionais relevantes para os recursos hídricos, foram definidos os seguintes objetivos 

estratégicos (OE) para a RH5:  

OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água;  

OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;  

OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;  

OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;  

OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais;  

OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso- -espanhol 

Do ponto de vista operacional, as medidas foram enquadradas em diversos eixos e respetivos 

programas de medidas, destacando-se aqueles que poderão ter maior interesse para o projeto em 

análise: 

• PTE1 — Redução ou eliminação de cargas poluentes 

o PTE1P10 — Prevenir e/ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas urbanas, 

transportes e infraestruturas; 

• PTE5 — Minimização de riscos 

o PTE5P1 — Minimizar riscos de inundação (nomeadamente medidas naturais de retenção de 

água); 

 

Plano de Gestão de Risco de Inundação do Oeste (PGRI) 

O objetivo dos PGRI é a redução das potenciais consequências prejudiciais das inundações, através 

de medidas infraestruturais e não infraestruturais, com a ênfase colocada nas segundas pois existe a 

consciência de que as primeiras têm sempre outros impactes ambientais negativos. 
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O risco de inundação é definido pela intensidade da cheia, que se encontra associada à probabilidade 

da ocorrência do evento, e pelo dano que pode ocorrer, sendo utilizada para o efeito uma matriz de 

risco. 

Na RH5 estão identificadas as seguintes zonas com riscos potenciais significativos de inundações: 

Torres Vedras (Ribeiras do Oeste, rio Sizandro); Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira (rio Tejo); 

Loures e parte de Odivelas (rio Trancão); Tomar (rio Nabão). 

No entanto, o concelho de Torres Vedras não tem área significativa do seu território exposto ao risco 

“Muito Alto” ou “Alto” independentemente do cenário hidrológico. A maior área atingida está associada 

ao risco “insignificante” (maior que 49%). O risco “Médio” representa entre 5% a 20% do território, 

sendo aí onde é expectável os prejuízos mais significativos pois são afetadas a população (superior a 

1900 habitantes), as zonas industriais, as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e algumas 

instalações públicas e de bombeiros. 

Esta informação é tratada com maior detalhe no capítulo referente aos Recursos Hídricos (Capítulo 

4.4). 
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Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O PRN define a rede rodoviária nacional constituída pelas redes fundamental e complementar. O PRN 

foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 

de agosto.  

Na área em estudo há a destacar 

como via prevista o IC11 Peniche – 

Marateca que estabelece a ligação 

entre os seguintes pontos: Peniche-

Lourinhã-Torres Vedras (IC 1)-

Carregado-Pegões-Marateca (IP 1). 

 

 

 

 

 

Figura 4.12-2 – Extrato do PRN 2000 na área em estudo.  
Fonte: Adaptado de http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 

 

Plano de Proximidade Rodoviário 2015-2019 

O Plano de Proximidade Rodoviário de Médio Prazo 2015-2019 define um conjunto de intervenções a 

realizar nos próximos cinco anos, nas áreas de Conservação Corrente, Grandes Reparações, 

Segurança Rodoviária, Obras de Arte e Construção.  

Na área em estudo as principais intervenções previstas são ao nível de contratos de conservação 

corrente e alguns troços com grandes reparações previstas. 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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Estratégia Rede Ferroviária Nacional (RFN) 2014-2050 

A RFN deve desenvolver-se de acordo com os seguintes objetivos estratégicos: 

• Promover o transporte de mercadorias, facilitando a movimentação de cargas entre os principais 

polos nacionais e internacionais, contribuindo para a competitividade da economia nacional, de modo 

a: 

− Assegurar a existência de ligações ferroviárias eficientes de/para os principais polos 

geradores/consumidores; 

− Oferecer capacidade, flexibilidade e fluidez, através de uma rede ferroviária sem 

estrangulamentos ou constrangimentos; 

− Assegurar a interoperabilidade e a intermodalidade/multimodalidade nos principais corredores 

internacionais de mercadorias; 

− Criar condições para a agregação de cargas e formação de comboios nos principais nós da rede. 

• Reforçar a acessibilidade e mobilidade urbana assegurando a eficiência das ligações de caráter 

urbano e suburbano, em articulação com os restantes modos de transporte, individual ou coletivo, de 

modo a: 

− Favorecer a eficiência e a flexibilização da oferta; 

− Criar condições que permitam a intermodalidade quer com o transporte individual quer com o 

transporte coletivo; 

− Contribuir para a adaptação dos serviços ferroviários às necessidades de deslocação que 

resultam do alargamento/expansão das áreas metropolitanas, através do estabelecimento de 

ligações em falta ou através da eliminação de estrangulamentos ou constrangimentos de 

exploração existentes; 

− Contribuir para o descongestionamento rodoviário. 
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• Reforçar a acessibilidade e mobilidade interurbana, assegurando ligações competitivas ao longo do 

Eixo Atlântico e contribuindo para a sua coesão e reforço da posição socioeconómica do país no 

contexto ibérico e para a promoção da coesão social e territorial, com vista à redução das assimetrias 

regionais, procurando: 

− Estabelecer ligações competitivas do Eixo Atlântico aos principais destinos nacionais e ibéricos: 

Algarve, Madrid e Galiza; 

− Assegurar adequada acessibilidade a outros polos de reconhecida dimensão e com potencial de 

captação/geração de viagens. 

A RFN tenderá para ser totalmente eletrificada à tensão de 25 kV, dotada de sistemas de 

controlo-comando e sinalização de acordo com o standard europeu (ERTMS/ETCS) e com os 

principais corredores de mercadorias com condições integrais de interoperabilidade e preparados 

para a circulação de comboios com 750m de comprimentos e 1.400 Ton de carga em tração 

simples.  

A materialização da estratégia da RFN, prevendo como horizonte temporal o ano de 2050, incluirá 

metas intermédias correspondentes aos anos de 2020 e 2030, existindo para cada um dos 

períodos diferentes prioridades de atuação: 

− Período 2014-2020: Prioridade Mercadorias - Prioridade para o desenvolvimento do tráfego de 

mercadorias e forte aposta nos investimentos que melhorem e rentabilizem a infraestrutura 

existente, com alguns investimentos pontuais e muito localizados de ampliação da rede. 

− Período 2021-2030: Prioridade Mercadorias e Interoperabilidade - Construção das ligações de 

altas prestações e melhoria das condições do tráfego de mercadorias. 

− Período 2031-2050: Prioridade Interoperabilidade e Ligações de Elevado Desempenho - 

Realização de ações que confiram padrões uniformes de interoperabilidade a toda a rede 

ferroviária e finalização das ligações de altas prestações. 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas Horizonte 2014-2020 (PETI3+) 
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O PETI3+, que se fundiu no Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020 - Ferrovia 2020, 
aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 61-A/2015 de 20 de agosto de 2015, 

estabelece um quadro de orientações para o setor dos transportes e um conjunto de intervenções 

prioritárias, com destaque para os investimentos na infraestrutura ferroviária, assente em critérios 

de sustentabilidade, com vista à criação de valor para as empresas e para a economia 

Portuguesa, prosseguindo os princípios de programação do Acordo de Parceria 2014-2020. 

O Plano de Investimentos da Rede Ferroviária Nacional (RFN) para o período 2014-2020 pretende 

consolidar as prioridades de intervenção, estabelecidas pela Estratégia RFN 2014-2050, 

desenvolvendo as intervenções apresentadas como prioritárias no Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) que inclui, entre outras: 

− A construção de novos troços de ligações ferroviárias; 

− A modernização das infraestruturas existentes, designadamente através da eletrificação e da 

instalação de sistemas de sinalização elétrica e telecomunicações; 

− A eliminação de vários constrangimentos na infraestrutura, visando a otimização da 

infraestrutura, aumentando a sua eficiência e a qualidade do serviço prestado. 

− Uma quota modal equilibrada e uma rede de transportes e infraestruturas eficiente, com redução 

das emissões de CO2 e de poluentes atmosféricos por passageiro e por unidade de carga 

transportada, baseada numa redução do consumo de combustíveis fósseis minimizando a 

dependência energética externa do país e a fatura energética nacional; 

− Uma rede ferroviária pertencente à RTE -T totalmente eletrificada a 25.000V, com sinalização 

ERTMS, com capacidade para circulação de comboios de mercadorias de 750 m e 1.400 ton e 

em bitola europeia; 

− Uma oferta de serviços públicos de transporte de passageiros a nível local, regional e nacional 

que promova a migração do transporte individual para o transporte público, com qualidade, 

níveis de oferta e de serviço adequadas à satisfação das necessidades das populações. 
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Este Plano inclui ainda um conjunto de investimentos que, não constituindo um upgrade 

tecnológico para a infraestrutura ferroviária, são essenciais para assegurar adequadas 

condições de fiabilidade e de segurança da RFN, designadamente ações de reabilitação da 

infraestrutura e supressão de passagens de nível. 

Constituem prioridades de intervenção para os projetos de investimento a concretizar no 

horizonte 2014-2020, as seguintes: 

A) Promoção da competitividade e eficiência da economia e do sistema de transportes: 

B) Fomento da intermodalidade entre modos e redes de transportes: 

C) Enquadramento na política de transportes: 

D) Sustentabilidade financeira e disponibilidade de fontes de financiamento: 

E) Nível de maturidade: 

F) Coesão social e territorial: 

 

4.12.3.2. IGT de âmbito Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território Área Metropolitana de Lisboa (PROT AML) 

O PROT AML foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, 8 de abril e abrange 

os concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, 

Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Seixal, Sintra, Vila Franca de Xira e Odivelas. Não 

obstante, a área metropolitana de Lisboa é, uma entidade territorial alargada cuja polarização se 

estende, ao longo do Vale do Tejo, do Litoral Centro e do Alentejo, muito para além dos seus limites 

administrativos. 

A Linha do Oeste insere-se no arco urbano envolvente norte, que no seu conjunto e devidamente 

estruturada, pode constituir o espaço de remate onde as fronteiras da franja urbano-rural da AML norte 

se estabilizam. 

Ao nível das orientações setoriais para ordenamento territorial e planeamento urbanístico é 

estabelecido que a estrutura e organização preconizada no esquema do modelo territorial deve estar 

articulada com as redes e sistemas de transportes, tendo em conta a existência dos diferentes 
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subsistemas urbanos e funcionais identificados e o necessário reforço da atratividade do transporte 

coletivo. 

Especificamente no Arco urbano envolvente norte as orientações territoriais assentam no seguinte: 

• Fomentar e reforçar o desenvolvimento de atividades ligadas à indústria, armazenagem e logística nas 

áreas de Terrugem/Pêro Pinheiro/Sabugo, em articulação com a de Mem Martins, e na área de 

atividades do MARL, em articulação com Alverca/Bobadela, tirando partido das suas localizações 

periféricas e das boas condições de acessibilidade.  

• Promover a constituição de remate urbano da área metropolitana norte e definir limites estáveis para a 

serra da Carregueira e para a Várzea de Loures.  

• Salvaguardar as áreas com recursos geológicos de usos que ponham em causa a sua exploração, 

ordenar as áreas em exploração e recuperar as áreas esgotadas.  

• Impedir a ocupação urbana nas áreas de risco das costeiras de Loures e de Odivelas, relocalizando as 

edificações existentes 

• Concretizar as áreas e corredores vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da configuração e 

remates do sistema urbano. 

Plano Regional de Ordenamento do Território Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT) 

O PROT OVT foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 outubro. Este estabelece a estrutura 

regional do sistema urbano, das redes de infraestruturas e dos equipamentos de interesse regional e 

define os objetivos e princípios quanto à localização das atividades e os grandes investimentos 

públicos, estabelecendo as orientações de carácter genérico e as diretrizes para o ordenamento do 

território regional.  

Promove um modelo territorial articulado com o PROT AML e está enquadrado por uma perspetiva 

estratégica integrada para as Regiões de Lisboa e do Oeste e Vale do Tejo (em vigor desde 2002). 

O Oeste e a Lezíria apresentam-se como as áreas de expansão natural da Área Metropolitana de 

Lisboa e oferecem alternativa de localização metropolitana (por exemplo, de equipamentos e de 

pessoas). 
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A região do Oeste, é tradicionalmente estruturada por dois grandes eixos radio concêntricos (A8/Linha 

do Oeste e A1) convergindo para Lisboa, atenuando-se a separação entre as duas sub-regiões com a 

criação de novas acessibilidades proporcionadas pelos eixos A15 e IC9, 10 e 11 reforçando a 

mobilidade interna regional. 

As infraestruturas ferroviárias contemplam três corredores Norte/ Sul e três corredores transversais, 

mas ligados só a um dos eixos Norte/Sul — a Linha do Norte. 

Os corredores radiais articulam-se ao longo da Linha do Norte (entre Lisboa e Porto) e da Linha do 

Oeste (que se desenvolve entre Lisboa e a Figueira da Foz e Coimbra, com passagem por Leiria).  

Em termos ferroviários não se pode considerar que no Oeste e Vale do Tejo exista um real 

funcionamento em rede que permita uma articulação das três sub-regiões, de modo efetivo e 

competitivo (tempos e custo), com o transporte individual. 
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O PROT OVT refere que a Região Oeste e Vale do Tejo se encontra integrada na área de polarização 

funcional da Área Metropolitana de 

Lisboa e a proximidade e localização do 

Oeste e Vale do Tejo, relativamente à 

Área Metropolitana de Lisboa, representa 

uma disponibilidade de significativos 

recursos estratégicos, mas também uma 

vulnerabilidade à lógica de 

desenvolvimento e expansão 

metropolitanas. 

O Modelo Territorial definido no PROT 

OVT, enquanto esquema global de 

ordenamento, traduz espacialmente as 

Opções Estratégicas de Base Territorial e 

orienta a reconfiguração espacial e 

funcional do Oeste e Vale do Tejo.  

Figura 4.12-3 — Região de Polarização Metropolitana. Fonte: PROT 

OVT 

Este modelo assenta em três sistemas fundamentais: o sistema urbano e de competitividade; o sistema 

ambiental e o sistema de mobilidade. 

No que respeita especificamente ao sistema de mobilidade este assenta na rede de infraestruturas 

físicas rodoferroviárias existentes e num conjunto de propostas que visam o reforço da malha existente. 

Pretende-se o completamento da rede viária principal programada e a melhoria das condições de 

acessibilidade proporcionadas pela ferrovia, mediante a modernização de linhas existentes e a 

construção de troços de conexão que visam a melhoria significativa da conectividade da rede e o 

incremento da utilização do modo de transporte ferroviário, no contexto da promoção do transporte 

público em detrimento do transporte individual. 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Agosto de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 4-436 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12-4 – Modelo territorial definido no PROT OVT. Fonte: Adaptado de PROT OVT 
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A contiguidade à área metropolitana central coloca-a numa posição vantajosa, sobretudo no que 

respeita à procura de uma nova geração de urbanitas que desejam o retorno à paisagem rural. Com 

um vasto património natural e cultural, o Oeste e Vale do Tejo oferece quadros de vida tranquilos, e, no 

entanto, tão próximos da metrópole. 

O Oeste tem um modelo de povoamento com elevada dispersão, que se relaciona com a dimensão da 

propriedade e a forma típica de organização em torno de casais, sobressaindo claramente os centros 

urbanos de Caldas da Rainha e Torres Vedras, e ainda Alcobaça, Peniche e um conjunto de núcleos 

urbanos de menor dimensão. 

No que diz respeito à mobilidade, o PROT OVT salienta que o sistema ferroviário e rodoviário 

estruturante do Oeste e Vale do Tejo assentou numa lógica de articulação com Lisboa, de 

atravessamento N-S, porém, hoje constituem-se importantes elos complementares de atravessamento 

W-E e assiste-se ao reforço da conetividade quer no seu interior, quer com o exterior da Região. Com 

efeito, a estrutura atual dos corredores estruturantes não se afasta da base tradicional e natural, 

apenas a reforça e completa. Assim, a rede de infraestruturas de transportes do Oeste e Vale do Tejo 

(tendo subjacentes as estruturas contempladas no Plano Rodoviário Nacional e as Orientações 

Estratégicas do Sector Ferroviário) apresenta no seu conjunto, corredores radiais estratégicos, 

corredores circulares de ligação estratégicos e nós estratégicos de acessibilidade. 

No caso particular das infraestruturas ferroviárias, destacam-se três corredores Norte/Sul e três 

corredores transversais, mas ligados só a um dos eixos Norte/Sul – a Linha do Norte. Estes corredores 

transversais correspondem à Linha de Vendas Nova, com articulação com a Linha do Alentejo, a Linha 

da Beira Baixa e o Ramal de Tomar (vd. Figura 4.12-5). 

Situados na margem direita do rio Tejo os corredores radiais articulam-se ao longo da Linha do Norte 

(entre Lisboa e Porto) e a Linha do Oeste (que se desenvolve entre Lisboa e a Figueira da Foz e 

Coimbra, com passagem por Leiria. A futura Linha de Alta Velocidade consistiria no terceiro corredor 

ferroviário Norte/Sul.  
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Figura 4.12-5 - Redes Rodo e Ferroviárias atuais e previstas. Fonte: PROT OVT, 2009 

A promoção de um modelo de mobilidade sustentável surge como um fator de vantagem estratégica 

regional, enquadrando-se num processo mais vasto e contínuo de melhoria das condições de 

deslocação, tendo em vista a diminuição dos respetivos impactes ambientais. Procurando estimular o 

incremento da utilização dos transportes públicos, o modelo territorial do Oeste e Vale do Tejo estipula 

uma oferta de serviços de transporte público impulsionadora da complementaridade modal, 

nomeadamente, potenciando utilizações e cadeias de transporte mais eficientes, numa lógica de 

acessibilidade e inclusão. 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 

Os PROF são instrumentos de gestão de política sectorial, que incidem sobre espaços florestais e 

visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento 

florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento 

sustentado destes espaços. 

No entanto, a ocorrência de factos relevantes justificativos do início do procedimento de revisão dos 

PROF em vigor determina a suspensão parcial dos PROF, por um período de 2 anos, através da 

Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, sendo este novamente prorrogado por um período de 2 anos, 

pelo Portaria n.º 141/2015 de 21 de maio. 

O PROF AML foi aprovado pela Declaração de Retificação n.º 15/2006, de 19 outubro e abrange os 

municípios de Amadora, Almada, Alcochete, Mafra, Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, Cascais, 

Oeiras, Odivelas, Lisboa, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Sesimbra, Setúbal e Palmela. 

Em termos de sub-regiões homogéneas, a área de estudo abrange a Grande Lisboa e a Região Saloia, 

correspondendo esta última à parte mais a norte da AML.  

A sub-região da Grande Lisboa corresponde à área mais urbana dos concelhos do arco ribeirinho norte 

de Lisboa. Em termos florestais, como primeira função assume-se o recreio, enquadramento e estética 

da paisagem, para satisfazer uma população urbana ávida de espaços verdes. Por outro lado, por 

apresentar terrenos com elevado risco de erosão, esta sub-região apresenta como segunda função a 

proteção. Como terceira função surge a conservação de habitats, de espécies da fauna e flora de 

geomonumentos, que correspondem a uma função enfatizadora do valor que os espaços verdes 

adquirem numa matriz essencialmente urbana. 

Os objetivos específicos delineados para esta sub-região são: 

• Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e do lazer; 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

• Preservar os valores paisagísticos dos espaços florestais. 
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Sendo mais rural e mais montanhosa, a Região Saloia merece especial atenção do ponto de vista da 

erosão. Neste sentido, ficou estabelecida como função prioritária a proteção. Em relação à segunda 

função, por corresponder ao início de uma área onde a atividade e tradição cinegética tem elevado 

peso, estabeleceu-se a silvo pastorícia, caça e pesca. Como terceira função, definiu-se a produção 

pelo potencial produtivo que apresenta. 

Os objetivos específicos apresentados para esta sub-região são: 

• Diminuição do número de incêndios, da área ardida e minimização dos danos; 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

• Melhorar a gestão dos terrenos de caça, harmonizando-a com os outros usos do solo; 

• Melhorar a qualidade técnica e genética dos povoamentos existentes; 

• Melhoria das condições para a silvo pastorícia. 

 

Pela análise efetuada à carta síntese do PROF (vd. Figura 4.12-6), verifica-se que a área de estudo 

não interfere com zonas sensíveis para a conservação relevantes (ou seja, áreas classificadas, mata 

modelo ou regime florestal). Salienta-se, contudo, a interseção da área de estudo com um corredor 

ecológico, no concelho de Mafra, abrangendo também o limite de uma mancha pertencente a zona 

crítica do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, no concelho de Sintra. 
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Figura 4.12-6 - Enquadramento do Projeto no PROF AML 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste 

O PROF do Oeste foi aprovado pelo Decreto regulamentar n.º 14/2006, de 17 de outubro e abrange os 

os concelhos de Nazaré, Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Cadaval, Lourinhã, 

Torres Vedras, Alenquer, Sobral do Monte Agraço e Arruda dos Vinhos. 

A área de estudo abrange a sub-regiões homogéneas Região Oeste Sul, Floresta do Oeste Interior 

(marginalmente) e Floresta do Oeste Litoral. 

A sub-região homogénea Região Oeste Sul corresponde à parte mais a sul da região Oeste. Sendo 

mais rural e montanhosa, esta região merece especial atenção do ponto de vista da erosão. Nesse 

sentido, ficou estabelecida como função prioritária a proteção. Em relação à segunda função, por 

corresponder ao início de uma área onde a atividade e tradição cinegética tem elevado peso, 

estabeleceu-se a silvo pastorícia, caça e pesca de águas interiores. Como terceira função, definiu-se a 

produção, pelo potencial produtivo que apresenta. 

Os objetivos específicos para esta sub-região são: 

• Diminuição do número de incêndios, da área ardida e minimização dos danos; 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água 

• Melhorar a gestão dos terrenos de caça, harmonizando-a com os outros usos do solo. 

• Melhorar a qualidade genética dos povoamentos existentes 

• Melhoria das condições para a silvo pastorícia. 

No que diz respeito à sub-região homogénea Floresta Oeste Interior, é considerada como primeira 

função a produção, devido ao seu alto potencial produtivo. Corresponde também a uma área de relevo 

bastante acidentado, pelo que a função de proteção se assume como segunda função. Como a 

atividade e tradição cinegética têm elevado peso na região Oeste, a função a silvopastorícia, caça e 

pesca de águas interiores aparece como terceira função. 

Para a concretização destas diretrizes são estabelecidos os seguintes objetivos: 

• Diminuição do número de incêndios, da área ardida e minimização dos danos; 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água 
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• Melhorar a qualidade técnica e genética dos povoamentos existentes 

• Melhorar a gestão dos terrenos de caça, harmonizando-a com os outros usos do solo. 

• Melhoria das condições para a silvo pastorícia; 

• Ordenamento dos espaços de recreio. 

A sub-região da Floresta do Oeste Litoral, de relevo suave, apresenta como primeira função a 

produção, devido ao seu elevado potencial produtivo do ponto de vista florestal. Tratando-se de uma 

zona de acentuada tradição cinegética foi estabelecida como segunda função a silvo pastorícia, caça e 

pesca nas águas interiores. Num panorama agrícola, em que os pequenos núcleos florestais assumem 

um papel fundamental na compartição e diversificação da paisagem, ficou estabelecida como terceira 

função o recreio, enquadramento estético da paisagem. 

A fim de prosseguir as funções referidas, são estabelecidos os seguintes objetivos: 

• Melhorar a estrutura produtiva dos espaços florestais; 

• Aumentar a quantidade e qualidade de bens e serviços pouco valorizados; 

• Melhoria da qualidade das pastagens 

• Otimizar a gestão das zonas cinegéticas 

• Diminuição do número de incêndios e da área ardida 

• Ordenamento dos espaços florestais de recreio. 

À semelhança do referido para o PROFAML, também o PROF Oeste se encontra suspenso até maio 

de 2017.  

Pela análise efetuada à carta síntese do PROF (vd. Figura 4.12-7), verifica-se que a área de estudo 

abrange corredores ecológicos, nos concelhos de Torres Vedras, Bombarral e Óbidos. 

Os corredores ecológicos contribuem para a formação de meta populações de comunidades da fauna e 

da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os 

principais eixos de conexão. Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de 

defesa da floresta contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário. 
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Figura 4.12-7 – Enquadramento do Projeto no PROF Oeste 
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4.12.3.3. IGT de Âmbito Municipal 

Os IGT de âmbito municipal que se encontram em vigor na área em estudo são os que se apresentam 

no quadro abaixo. 

Quadro 4.12-2 - IGT de âmbito municipal na área em estudo 

Município IGT Publicação 

Sintra 

Plano Diretor Municipal de 
Sintra 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/99, de 16 de setembro, 
alterado e republicado pelo Aviso n.º 407/2016, de 14 de janeiro 
Medidas preventivas para o concelho de Sintra no âmbito do processo 
de revisão do Plano Diretor Municipal - Aviso n.º 2088/2016, de 19 de 
fevereiro. 

Plano de Urbanização da 
Serra da Carregueira 

Aviso n.º 12900/2015, de 4 de novembro 

Mafra Plano Diretor Municipal de 
Mafra 

Aviso n.º 6614/2015, de 15 de junho 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

Plano Diretor Municipal de 
Sobral de Monte Agraço 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/96, de 27 de agosto e 
alterado por adaptação pelo Aviso n.º10517/2010, de 26 de maio. 

Torres 
Vedras 

Plano Diretor Municipal de 
Torres Vedras 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 144/2007, de 26 de setembro, 
2ª retificação pelo Edital n.º 157/2011, de 10 de fevereiro, 1ª alteração 
pelo Aviso n.º 927/2014, de 22 de janeiro e 1ª correção material pela 
Declaração n.º 149/2014, de 12 de agosto. 

Plano de Pormenor do 
Choupal e Áreas Envolventes 

Edital n.º 382/2009, de 21 de Abril 

Plano de Urbanização da 
Cidade de Torres Vedras 

Aviso n.º 9455/2015, de 24 de agosto 

Revisão do Plano de 
Pormenor de Reabilitação do 
Centro Histórico de Torres 
Vedras 

Edital n.º 313/2010, de 6 de abril 

Cadaval Plano Diretor Municipal do 
Cadaval 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 170/95, de 13 de dezembro e 
alterado por adaptação pelo Aviso n.º 15376/2010, de 3 de agosto 

Bombarral Plano Diretor Municipal do 
Bombarral 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/97, de 21 de janeiro com a 
5ª alteração pelo Aviso n.º 14901/2015, de 21 de dezembro. 

Óbidos Plano Diretor Municipal de 
Óbidos 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 187/96, de 28 de novembro, 3ª 
alteração pelo Aviso n.º 7804/2013, de 17 de junho e 1ª correção 
material pela Declaração n.º 142/2015, de 26 de junho. 

Caldas da 
Rainha 

Plano Diretor Municipal das 
Caldas da Rainha 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 101/2002, de 18 de junho e 4ª 
alteração pelo Aviso n.º 3162/2015, de 25 de março. 

 

Os planos referidos acima consistem em Planos Municipais de Ordenamento do Território que são 

instrumentos de natureza regulamentar, aprovados pelos municípios e estabelecem o regime de uso do 
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solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e 

sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da 

qualidade ambiental.  

Para cada um dos planos identificados no quadro acima, apresenta-se de seguida a sua análise no que 

respeita à classificação e qualificação do solo dos espaços atravessados pelo corredor em análise, que 

teve por base as plantas de ordenamento cujos extratos se apresentam no Desenho n.º 

LO.EP.PG.EIA.0025. 

No Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0018 apresenta-se a carta de ordenamento elaborada no âmbito do 

presente estudo.  

Município de Sintra 

O município de Sintra encontra-se presentemente em fase de revisão do seu PDM, mantendo ainda em 

vigor o PDM de1999. Face à necessidade de evitar a ação das circunstâncias e condições existentes 

que possam comprometer o processo de planeamento e a execução do Plano foram adotadas medidas 

preventivas que se aplicam a toda a área geográfica do município de Sintra, com exceção da área 

abrangida pelo Plano de Urbanização da Serra da Carregueira, que se mantém em vigor. 

As medidas preventivas limitam as operações de loteamento de qualquer natureza, as obras de 

urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por operação de 

loteamento e trabalhos de remodelação de terrenos que impliquem a destruição e alteração do 

revestimento vegetal, a alteração do relevo natural e das camadas de solo arável ou o derrube de 

árvores de alto porte ou em maciço para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais ou 

mineiros, fora de perímetro urbano. 

No entanto, encontram-se excluídas do âmbito de aplicação as medidas preventivas, todas as 

operações urbanísticas, ações e ou outras atividades de iniciativa municipal, e as relativas a 

infraestruturas de serviços públicos, nomeadamente de telecomunicações e energia, assim como todas 

as operações urbanísticas, ações ou outras atividades que, sendo da iniciativa pública ou privada, 

detenham comprovado interesse público devidamente reconhecido pela Câmara Municipal. 
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Em termos de qualificação do solo, apresenta-se no quadro abaixo as categorias de espaço do PDM de 

Sintra abrangidas pelo corredor em estudo considerado para esta análise. 

Quadro 4.12-3 – Qualificação do Solo do PDM de Sintra abrangido pela área em estudo 

Classe Categoria Área (ha) 

Espaço Agrícola 
Nível 1 62,5 
Nível 2 2,9 
Nível 3 9,2 

Sub total 74,6 
Espaço de Proteção e Enquadramento Proteção e enquadramento 33,4 

Espaços Culturais e Naturais Nível 1 193,9 
Nível 2 6,2 

Sub total 200,2 
Espaços Florestais Florestais 63,2 
Espaços Urbanizáveis Uso Habitacional 21,8 
Espaços Urbanos Urbano 41,6 
Espaços Industriais  Industriais 14,8 
Espaços Industrias Extrativas Indústrias Extrativas 12,5 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão  

Espaços Canais 
Rede Ferroviária 
Rede Rodoviária Nacional  
Interfaces 

 

No concelho de Sintra, o corredor em estudo abrange maioritariamente espaços culturais e naturais, 

seguido dos espaços agrícolas e, em menor proporção, os espaços industriais e de indústrias 

extrativas. Segue-se abaixo uma breve descrição dos espaços intersetados e os condicionamentos que 

impõem à ocupação do solo. 

 

Os espaços agrícolas são constituídos pelos solos com capacidade, existente ou potencial, de uso 

agrícola, tendo especialmente em vista a produção de bens alimentares, e constituem espaços de 

expressão rústica relevantes na composição da paisagem do concelho. São classificados em quatro 

categorias de uso — de nível 1, de nível 2, de nível 3 e de nível 4 — correspondendo a níveis de 

proteção e valorização diversos (…). Os espaços agrícolas de nível 1, ao qual corresponde a maioria 

dos espaços da área agrícola abrangidos, correspondem aos solos agrícolas onde são permitidas as 

atividades e desafetações definidas no regime da RAN. Neste e nos restantes espaços agrícolas, a 

ocupação do solo fica sujeita aos parâmetros definidos no artigo 31º do Regulamento do PDM.  
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Nos espaços de proteção e enquadramento 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. 

 

Os espaços culturais e naturais são os espaços nos quais se privilegiam a proteção dos recursos 

naturais e culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos. São classificados em duas categorias de 

uso — de nível 1 e de nível 2, correspondendo a níveis de proteção e valorização diversos. As 

atividades nos espaços de nível 1 estão sujeitas obrigatoriamente ao regime da REN e são aquelas 

que ocupam uma área mais significativa (193,9 ha) no corredor em estudo. Nos espaços de nível 1 e 2, 

são interditas as atividades definidas no nº. 5 do artigoº 36 do Regulamento do PDM. 

 

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. 

 

Os espaços urbanizáveis de uso habitacional correspondem a áreas de uso dominante habitacional e 

que podem vir a adquirir níveis de infraestruturação e de atividades próprias dos espaços urbanos e 

geralmente designados por áreas de expansão urbana. Para estes espaços estão definidas medidas de 

estruturação interna e requalificação, com índices urbanísticos a observar nas áreas destinadas 

predominantemente ao uso habitacional. 

 

Os espaços urbanos são constituídos pelos aglomerados urbanos existentes, para os quais são 

definidas melhorias na sua estruturação interna e requalificação, tendo em conta os objetivos 

específicos definidos no respetivo regulamento. 

 

Os espaços industriais são constituídos pelas áreas sujeitas e a sujeitar a atividades transformadoras, 

de armazenagem e serviços complementares da atividade económica. Para estes espaços são 
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definidas as medidas de estruturação e restruturação, com índices urbanísticos a observar, tendo em 

conta os objetivos específicos definidos no regulamento do PDM. Os espaços industriais do corredor 

em estudo inserem-se fundamentalmente na zona do Sabugo. 

 

Os espaços para indústrias extrativas são constituídos por áreas com depósitos ou massas minerais 

suscetíveis de serem objeto de atividades extrativas e pelas áreas que já foram sujeitas a atividades de 

extração. Nestes, não podem ser autorizadas nem previstas ações que, pela sua natureza ou 

dimensão, comprometam o aproveitamento dos recursos existentes, salvo quando digam respeito à 

recuperação e reconformação paisagística de extrações esgotadas e abandonadas e que sejam 

compatíveis com a vocação e usos das zonas envolventes. Estas áreas ocorrem maioritariamente na 

Pedra Furada onde são visíveis duas áreas de extração contíguas à linha. 

 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) são áreas territoriais que, pela sua 

homogeneidade física, de estrutura de povoamento e atividades, do quadro geral de acessibilidade, 

deverão vir a ser objeto de particularização em planos municipais de ordenamento do território, 

designadamente planos de urbanização e ou planos de pormenor. Nesta UOPG enquadra-se o Plano 

de Urbanização da Serra da Carregueira, adiante analisado. 

 

Os espaços canais são os espaços nos quais se privilegiam a proteção a corredores ativados por 

infraestruturas e que têm efeito de barreira física dos espaços que os marginam. As atuações nestes 

espaços devem respeitar as correspondentes servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

definidas. Nestes inserem-se, a rede ferroviária – Linha do Oeste, a Rede Rodoviária Nacional - A16 e 

via de cintura (programada) a norte da Pedra Furada e os Interfaces – estação Mira-Sintra/Meleças, 

apeadeiro do Telhal, estação do Sabugo e apeadeiro da Pedra Furada. 

 

O Plano de Urbanização da Serra da Carregueira (PUSC) insere-se no corredor em estudo, no seu 

extremo Oeste, cujo limite confina com a via-férrea.  

Os objetivos do Plano estruturam-se segundo 4 eixos estratégicos, a saber:  

• Sustentabilidade ambiental — Salvaguarda ambiental e proteção dos recursos naturais;  
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• Proteção e valorização do património natural e construído;  

• Afirmação e desenvolvimento do turismo nas áreas do lazer, saúde e bem-estar;  

• Qualificação do ambiente urbano 

De acordo com a análise da Planta de Zonamento do PUSC, são atravessadas pela área em estudo as 

classes de uso do solo que se apresentam na figura e quadro abaixo. 
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Figura 4.12-8 – Planta de Zonamento do PUSC 
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Quadro 4.12-4 – Qualificação do solo do Plano de Urbanização da Serra da Carregueira abrangido pela área em estudo  

Classe Categoria Subcategoria 

Solo Rural 

Espaço Natural 2 - 
Espaço Natural 3 - 
Espaço Natural 4 - 
Espaço Agrícola - 
Espaço Florestal Conservação 

Rede Ferroviária - - 

 

A área de estudo inserida no PUSC abrange fundamentalmente áreas agrícolas e florestais estando o 

uso do solo qualificado para efeitos do plano de Solo Rural. 

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 áreas que contribuam para um contínuo do espaço natural, cuja utilização dominante 

não seja agrícola, florestal ou geológica. 

São princípios da categoria de espaço natural: a) Promover a preservação das espécies da flora e 

fauna com valor biogeográfico; b) Garantir a conservação e valorização da paisagem, bem como a 

existência de contínuos naturais; C) Proteger e prevenir a degradação da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas; D) Promover o uso sustentável dos espaços naturais da Serra da 

Carregueira. 

Assim, o regime especifico aplicável às categorias apresentadas no quadro acima, é o seguinte para: 

• Espaço Natural 2: 

o É proibida a construção/edificação, bem como qualquer construção de apoio a atividades;  

o 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;  

o Deve ser mantida ou garantida uma permeabilidade do solo de 100 %;  
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o É proibida a alteração do solo e do coberto vegetal, incluindo a exploração florestal e agrícola;  

o Não é permitido o fracionamento do solo; 

o As propriedades devem ser limitadas por marcos ou vedações que permitam a livre circulação 

das espécies de fauna identificadas pelo Plano nos espaços naturais;  

• Espaço Natural 3: 

o É proibida a construção/edificação, bem como qualquer construção de apoio a atividades 

o Deve ser mantida ou garantida uma permeabilidade do solo de 95 % 

o 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 

o Não é permitido o fracionamento do solo 

o As propriedades devem ser limitadas por marcos ou vedações que permitam a livre circulação 

das espécies de fauna identificadas pelo Plano nos espaços naturais 

• Espaço Natural 4: 

o É proibida a construção/edificação, exceto para a construção de apoios agrícolas, até 10 

metros quadrados de área bruta de construção, desde que a área afeta à respetiva classe de 

espaço seja superior ou igual a 5.000 metros quadrados;  

o Deve ser mantida ou garantida uma permeabilidade do solo de 95 %; 

o Deve ser evitada a alteração do solo e do coberto vegetal; 

o Não é permitido o fracionamento do solo; 

o As propriedades devem ser limitadas por marcos ou vedações que permitam a livre circulação 

das espécies de fauna identificadas pelo Plano nos espaços naturais. 

O espaço agrícola tem como princípios a conservação e valorização da expressão rústica da 

paisagem e a proteção, preservação e valorização dos solos com capacidade de uso agrícola ou 

florestal. No caso em presença, o espaço agrícola não se encontra inserido em Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

Para os espaços da categoria de espaços agrícolas, não inseridos em RAN, devem ser 

respeitados os indicadores e parâmetros urbanísticos estipulados no regulamento do Plano. 
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O espaço florestal destina-se ao desenvolvimento florestal com base no aproveitamento do solo 

vivo e dos demais recursos e condições biofísicas que garantem a sua fertilidade. O espaço 

florestal de conservação são áreas com sensibilidade ecológica elevada, que constituem espaços 

relevantes para a proteção aos habitats de espécies da flora e da fauna e áreas que constituem 

potenciais corredores ecológicos. 

 

Para o espaço florestal de conservação, o regime específico aplicável é o seguinte: 

o Promover a conservação da biodiversidade e riqueza paisagística;  

o Nas áreas classificadas como “bosques” e como “pinhais com tojais/urzais sobre arenitos”, na 

carta da estrutura ecológica municipal (EEM), é proibida a alteração do coberto e subcoberto 

vegetal, incluindo a exploração florestal. Da análise efetuada a esta carta, não se verifica a 

sobreposição da área de estudo com espaço florestal de conservação com áreas de bosques e 

pinhais com tojais/urzais sobre arenitos. 

o Nas áreas classificadas como “eucaliptais com tojais/urzais sobre arenitos”, na carta das unidades 

de vegetação, como é o caso presente, deverá ser proibida a alteração do subcoberto, incluindo a 

exploração agrícola e estimulada a substituição faseada do eucalipto; 

 

Município de Mafra 

O PDM de Mafra foi recentemente revisto, tendo a sua revisão sido aprovada pelo Aviso n.º 6614/2015, 

de 15 de junho. 

De acordo com a carta de qualificação do solo, este divide-se em solo agrícola e solo rural, sendo este 

último o mais predominante na área em estudo, conforme se verifica no quadro abaixo. 

Quadro 4.12-5 – Qualificação do solo do PDM de Mafra abrangido pela área em estudo 

Classe Categoria Área (ha) 

Solo Rural  

Espaços Naturais 91,1 
Espaços Agroflorestais 81,0 
Espaços Florestais 56,5 
Espaços Agrícolas 34,8 
Aglomerados Rurais 6,4 
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Classe Categoria Área (ha) 

Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas 2,6 
Sub total 272,4 

Solo Urbano 
Solo Urbanizado 

Espaços Residenciais – Áreas a estruturar 34,3 
Espaços Residenciais – Áreas Consolidadas 44,9 
Espaços Verdes 18,8 
Espaços de Atividades Económicas – Áreas a Estruturar 9,7 

Sub total  108,1 
Solo Urbano  
Solo Urbanizável 

 16,3 

Espaços Canais e outras 
infraestruturas 

Rede Rodoviária - Rede Estruturante 
Rede Rodoviária - Rede de Distribuição Principal 
Rede Rodoviária - Rede de Distribuição Local 
Rede Ferroviária – Linha do Oeste 
Infraestruturas - ETAR da Malveira - Existente 

UOPG Malveira/Venda do Pinheiro 
 SUOPG 1 – Malveira Centro 
 SUOPG 2 – Malveira Sul 
 SUOPG 3 – Malveira Expansão 

 

No concelho de Mafra, o corredor em estudo abrange áreas de solo rural e de solo urbano, sendo a 

primeira em maior área. Em termos de solo rural predominam os espaços naturais seguidos dos 

espaços agroflorestais, enquanto os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas 

constituem as menores áreas. Em termos de solo urbano, a maior área coincide com o solo 

urbanizado, nomeadamente de espaços residenciais consolidados e a estruturar. O solo urbanizável 

abrange uma área mais reduzida, dentro do solo urbano. 

 

Os espaços naturais correspondem, na área de estudo, fundamentalmente a áreas integradas na REN 

e onde se privilegia a salvaguarda das suas características essenciais e fundamentais para a 

conservação da natureza e da biodiversidade e para a preservação da paisagem. A ocupação e 

utilização deste solo estão vinculadas às disposições legais e regulamentares do regime jurídico 

específico da REN, que é analisado no capítulo relativo às condicionantes. 
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Os espaços agroflorestais correspondem àqueles que, não estando integrados nos espaços agrícolas, 

abrangem as demais áreas adequadas à produção agrícola, florestal, pecuária ou agroflorestal. As 

formas de ocupação e utilização do solo destes espaços são aquelas que decorrem das suas aptidões 

próprias, dos regimes de gestão específicos a que estejam ou venham a estar eventualmente 

vinculados. 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. 

 

Os espaços florestais incluem áreas florestadas submetidas ao regime florestal e destinam-se, para 

além da produção florestal e de atividades associadas, à preservação do equilíbrio ecológico, à 

valorização paisagística e a atividades ligadas ao turismo de natureza, recreio e lazer. A ocupação e 

utilização do solo nestes espaços decorrem das suas aptidões próprias e dos instrumentos de gestão 

específicos a que estão sujeitos. 

 

Os espaços agrícolas compreendem áreas de uso agrícola e de pecuária, nomeadamente as 

integradas na RAN. Os usos dominantes e os complementares destes espaços são os previstos no 

regime jurídico da RAN, que será analisado no subcapítulo Condicionantes. No artigo 16.º do 

Regulamento do PDM são também admitidos como uso, infraestruturas ferroviárias, assim como outros 

empreendimentos públicos ou de serviço público. 

 

Os aglomerados rurais correspondem a áreas edificadas compactas localizadas em contextos 

territoriais predominantemente afetos a funções agrícolas e florestais, correspondentes a aglomerações 

populacionais com mais de 5 edificações. O corredor em análise abrange os seguintes aglomerados: 

• Paço de Belmonte 

• Carrasqueira 

• Moinhos 

• Casal do Moinho 

• São João das Covas 
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O espaço destinado a equipamentos e outras estruturas correspondem a áreas afetas ou a afetar a 

equipamentos, estruturas, infraestruturas ou ocupações que não conferem o estatuto de solo urbano, 

compatíveis com o estatuto de solo rural- Nestes espaços são admitidos equipamentos, estruturas e 

infraestruturas associados a atividades económicas e sociais e desde que salvaguardada a 

sustentabilidade ambiental e paisagística destes espaços e da envolvente. É ainda permitida a 

reconstrução, alteração ou ampliação de edificações para habitação, desde que salvaguardada a 

compatibilidade de usos e contribua para a dinamização económica e social das ocupações previstas. 

 

Na categoria de solo urbanizado, estão incluídos, na área em estudo, espaços residenciais, a estruturar e 

consolidados, espaços verdes e áreas a estruturar de espaços de atividades económicas. 

 

Nos espaços residenciais é permitido para além dos usos de habitação, comércio, serviços, equipamentos 

de utilização coletiva e espaços verdes, atividades de turismo e outras atividades complementares, a 

instalação de outros usos, compatíveis com o uso habitacional e com as infraestruturas existentes. Os 

espaços consolidados são áreas estabilizadas em termos de infraestruturação e morfologia urbana, com 

um caráter compacto e contínuo, correspondendo a uma significativa concentração de edifícios. As áreas a 

estruturar correspondem a áreas com um padrão espacial fragmentado, assentes numa estrutura urbana 

incompleta. 

 

Nos espaços verdes privilegia-se o acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, de lazer, desporto e 

cultura, admitindo-se a edificação de estruturas de apoio, sem prejuízo das demais servidões e restrições 

aplicáveis. Admite-se, ainda, a implantação de infraestruturas públicas viárias, de saneamento, de 

abastecimento de água, de energia elétrica, telecomunicações, gás e obras indispensáveis à proteção civil, 

por reconhecido interesse para o concelho. 

 

As áreas a estruturar em espaços de atividades económicas são áreas destinadas exclusivamente à 

ocupação de atividades económicas, não sendo admitido o uso habitacional e devendo as operações 

urbanísticas ser precedidas de PU, PP ou de unidades de execução. 
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O solo urbanizável corresponde na área em estudo a uma antiga área de exploração (pedreira). Este 

espaço destina-se à expansão urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de programação. Este 

espaço é abrangido pela Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 3 — Malveira 

expansão, de acordo com o referido abaixo. 

 

Em termos de espaços canais e infraestruturas, há a assinalar na área em estudo, para além de toda a 

rede rodoviária principal e secundária, o espaço afeto à A21 já construída e que atravessa a Linha do Oeste 

inferiormente ao PK 40+272. 

 

No seguimento do contacto efetuado com a Câmara Municipal de Mafra foi também fornecido o traçado de 

uma variante rodoviária que atravessa a Linha do Oeste ao PK 39+800, em viaduto, e tem uma ligação 

projetada à PN existente ao PK 40+062. O viaduto projetado para esta variante já contempla a duplicação 

da Linha, conforme imagem apresentada abaixo. 

 

 

Figura 4.12-9 – Alçado tipo do viaduto no atravessamento da Linha do Oeste ao PK 39+800 

 

Em termos de infraestruturas destaca-se a ETAR da Malveira a cerca de 110 m do PK 36+600.  

 

Para a área em estudo estão definidas as seguintes Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG): 
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Quadro 4.12-6 – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão abrangidos pela área em estudo, no concelho de Mafra 

Grupo UOPG SUOPG Objetivos 

Gr
up

o 1
 —

 C
or

re
do

r c
en

tra
l 

UO
PG

1 —
 M

afr
a 

SUOPG 1 — 
Malveira centro 

Estruturação da malha urbana tendo em atenção as condicionantes físicas e a melhoria 
das condições de mobilidade e acessibilidade. 
Valorização do espaço público. 
Reperfilamento da EN8 como eixo urbano. 
Requalificação do espaço da feira, com previsão de áreas de estacionamento, para 
serviços e visitantes, mobiliário urbano adequado e equipamentos de apoio. 
Requalificação da zona do Forte da Malveira ou Forte da Feira, obra n.º 65. 

SUOPG 2 — 
Malveira sul 

Estruturação da malha urbana, incluindo a integração da variante à N8 na hierarquia 
viária. 
Consolidação da expansão sul ao longo da Estrada da Avessada. 
Reformulação da área envolvente à linha de água relocalizando equipamentos e 
integrando obras de mitigação de riscos de inundação. 
Realização de estudo hidrológico/hidráulico, que avalie o risco para pessoas e bens 
face às alterações à ribeira, quer na área de exclusão da REN, quer na envolvente e 
promover a implementação de medidas de minimização de impactes. 
Integração de uma área de interface de transportes coletivos. 

SUOPG 3 — 
Malveira 

expansão 

Estruturação da malha urbana, incluindo a integração da variante norte na hierarquia 
viária. 
Requalificação da área envolvente à linha de água relocalizando equipamentos e 
integrando obras de mitigação de riscos de inundação. 
Minimização dos impactes criados pela barreira criada pela linha férrea. 
Avaliação da EEM na confrontação com a A21. 
Elaboração de plano que promova a reconversão da zona de exploração de inertes, 
como área preferencialmente vocacionada para atividades económicas. 

 

Na figura seguinte encontra-se a localização das SUOPG abrangidas pelo corredor. 
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Figura 4.12-10 - SUOPG abrangidas pela área em estudo 

 

Município de Sobral de Monte Agraço 

 

O PDM de Sobral de Monte Agraço, ratificado em agosto de 1996 encontra-se em fase de revisão, 

estando ainda em vigor a versão aprovada nessa data. 

Quadro 4.12-7 – Qualificação do solo do PDM de Sobral de Monte Agraço abrangido pela área em estudo 

Classe Categoria Área (ha) 

Espaço Agrícola 
Área agrícola da RAN 94,2 
Área agrícola não incluída na RAN 20,5 
Área agro-pastoril 55,2 

37+000 

40+000 
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Classe Categoria Área (ha) 

Sub total 169,9 
Espaço Florestal Área de mata e mato de proteção 67,3 
Espaço Urbano Área urbanizada 48,1 
Espaço Urbanizável Área urbanizável 0,9 
Espaço Industrial Área industrial existente 2,4 

Área industrial proposta 2,4 
Sub total 4,8 

Espaço canal de infraestrutura Rede Nacional de estradas - A8 
Estradas nacionais a desclassificar - EN374 
Estradas e caminhos municipais 
Rede Ferroviária – Linha do Oeste 

UOPG UOPG/Plano de Urbanização Sapataria 
UOPG/Plano de Urbanização Pero Negro 

 

No concelho de Sobral de Monte Agraço, o corredor em estudo abrange uma maior área de espaços 

agrícolas, seguido do espaço florestal, mais concretamente de área de mata e mato de proteção. Em 

termos de espaços agrícolas a principal ocupação é de áreas agrícolas da RAN que ocupam 94,2 ha 

no corredor em estudo. 

 

As áreas urbanizáveis são particamente inexistentes (0,9%), seguidas das áreas industriais. 

 

O espaço agrícola é destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária. No 

presente caso abrange área agrícola da RAN, área agrícola não incluída na RAN e área agro-pastoril. A 

área agrícola da RAN destina-se à produção agrícola e pecuária, submete-se às disposições 

estabelecidas no regime jurídico da RAN, onde deverá ser garantido o objetivo de proteção do solo 

como recurso natural insubstituível, de fundamental importância para a sobrevivência, fixação e bem-

estar das populações e para uma evolução equilibrada da paisagem. Remete-se para o subcapítulo 

Condicionantes a análise efetuada ao regime jurídico da RAN. A área agrícola não incluída na RAN 

consiste numa área preferencialmente destinada à produção agrícola, mas não submetida ao regime 

jurídico da RAN. A área agro-pastoril destina-se à produção agrícola, mas porque praticada em solos 
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de menor capacidade de uso agrícola, mais vocacionada para o estabelecimento de pastagens 

melhoradas, conservação e renovação de prados, ou introdução de culturas forrageiras em rotação. 

 

No espaço agrícola não é admitido o licenciamento de loteamento ou obra de urbanização. No entanto, 

é admitido, a título excecional e sem constituir precedente ou expectativa de futura urbanização, o 

licenciamento de edificação utilizada para habitação do proprietário ou dos trabalhadores permanentes 

da mesma, que se considere indispensável para as utilizações referidas, bem como ainda de 

instalações para apoio à atividade agrícola e agro-pecuária. Outras atividades, como industrias e 

atividades suscetíveis de serem consideradas incómodas, apenas são permitidas em área agro-

pastoril. 

 

O espaço florestal destina-se no seu uso geral dominante à produção florestal e ao uso múltiplo da 

floresta, exercendo ainda as funções de proteção ambiental. As áreas de mata e mato de proteção 

correspondem a áreas cuja função principal é a proteção e secundariamente os outros usos da floresta 

constituída pelas faixas de proteção dos cursos de água, pelas comunidades de vegetação instaladas 

nas unidades pedológicas litossolos de arenitos, nas zonas de relevo acidentado e nas encostas de 

vale que pendem para as ribeiras principais, estabelecendo um contínuo natural para salvaguarda do 

património genético, defesa e valorização dos recursos hídricos, redução dos riscos de erosão do solo 

e de incêndio.  

 

No espaço agrícola não é admitido o licenciamento de loteamento ou obra de urbanização. No entanto, 

é admitido, a título excecional e sem constituir precedente ou expectativa de futura urbanização, o 

licenciamento de edificação indispensável à proteção e exploração silvícola desse espaço e de 

habitação do proprietário. 

A instalação de atividade suscetível de ser considerada incómoda, de equipamentos coletivos, entre 

outras atividades, apenas é permitida em área silvo–pastoril. 

 

O espaço urbano é caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação urbana e densidade 

populacional, onde o solo se destina predominantemente a edificação. Nesta encontram-se as 

categorias de espaço de área urbanizada mista, habitacional e de equipamento, onde é autorizada a 
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construção de infraestruturas urbanísticas e edificações através de licenciamento municipal de 

loteamento urbano e de construção. 

 

No espaço urbanizável são consideradas as categorias de espaço de área urbanizável mista e 

habitacional consoante o uso dominante diferenciado do solo, onde é autorizada a construção de 

infraestruturas urbanísticas e edificações, através de licenciamento municipal de loteamento urbano e 

de construção. 

 

O espaço industrial é caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação, desenvolvido segundo uma 

rede viária estruturante, servido por vias de comunicação, estacionamentos, infraestruturas de 

saneamento e de abastecimento. Neste são consideradas as categorias de área industrial existente e 

proposta onde é autorizada a construção de infraestruturas urbanísticas e edificações, através de 

licenciamento municipal de loteamento urbano e de construção, e ainda estabelecimentos e atividades 

industriais, através de licenciamento industrial. A área industrial existente corresponde à zona industrial 

de Casais da Macieira e de Molhados e a área industrial proposta corresponde à área industrial a 

constituir em Pêro Negro. 

 

Em termos de espaços canal destaca-se a própria Linha do Oeste, o cruzamento com a A8 e a 

proximidade à EN374, embora se identifiquem também outras estradas e caminhos de âmbito 

municipal. 

 

Embora estejam definidas as referidas UOPG/PU para a zona da Sapataria e do Pêro Negro os 

respetivos Planos de Urbanização não se encontram ainda estabelecidos. 
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Município de Torres Vedras 

O Regulamento do PDM de Torres Vedras tem sofrido, desde a sua publicação através da RCM n.º 

144/2007, de 26 de setembro, diversas alterações. Foi republicado através do Regulamento n.º 

81/2008, de 15 de fevereiro e foi posteriormente alterado pelo Edital n.º 411/2008, de 22 de abril e pelo 

Edital n.º 157/2011, de 10 de fevereiro. Mais recentemente sofreu uma alteração pelo Aviso n.º 

927/2014, de 22 de janeiro e uma correção material pela Declaração n.º 149/2014, de 12 de agosto. 

Quadro 4.12-8 – Qualificação do solo do PDM de Torres Vedras abrangido pela área em estudo 

Classe Categoria Área (ha) 

Solo urbano 
Solos urbanizados 131,1 
Solos de urbanização programável 114,5 
Solos afetos à estrutura ecológica 154,0 

Sub-total 399,6 
Solo rural Espaços agrícolas  444,9 

Espaços florestais 249,7 
Sub-total 694,6 

Espaços destinados a 
infraestruturas 

Caminho de ferro – Linha do Oeste 
Estrada nacional/regional existente 
Espaços canais rodoviários  
Rede Fundamental IC1-A8 
Estradas municipais 
Arruamentos e caminhos 

UOPG UOPG 25 – Área de aptidão turística da Feliteira 
UOPG 23 – Dois Portos 
UOPG 20 - Runa  
UOPG 20 b) Penedo 
UOPG 16 – Torres Vedras 
UOPG 16 g) – Termas dos Cucos 
UOPG 16 f) – Zona de Expansão Nascente 
UOPG 16 d) – PP do Choupal e Áreas Envolventes 
UOPG 16 c) – PP de Reabilitação do Centro Histórico de Torres 
Vedras 
UOPG 16 a) – Zonas Especial Proteção da Capela e Forte de S. 
Vicente 
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UOPG 12 – Outeiro da Cabeça 
UOPG 12 a) - Ribeira de Vale Cruzes 

 

 

O concelho de Torres Vedras é atravessado verticalmente pelo corredor em estudo, ocupando uma 

área de cerca de 1000 ha. Maioritariamente são ocupadas áreas de solo rural, em particular espaços 

agrícolas, mas também espaços florestais e, embora minoritariamente mas com significativa 

expressão, áreas de solo urbano, distribuídas de forma praticamente equitativa em solos urbanizados, 

solos de urbanização programável e solos afetos à estrutura ecológica. 

 

A qualificação do solo urbano determina a definição do perímetro urbano que, no caso do corredor em 

estudo, engloba os perímetros de Granja, Feliteira, Dois Portos, Runa, Espera, Torres Vedras, Casal da 

Volta, Abrunheira, Casais Larana e Outeiro da Cabeça. Destes, destaca-se o perímetro urbano da 

cidade de Torres Vedras, correspondente ao núcleo urbano de nível I, ao passo que os restantes 

correspondem a núcleos de nível II, III e IV. 

 

Os solos urbanizados caracterizam-se por um elevado nível de infraestruturação e concentração de 

edificações, destinando-se predominantemente à construção. 

 

Nos solos urbanizados distinguem-se, na área em estudo, as áreas urbanas, áreas de equipamento 

existente, áreas industriais existentes, área urbana existente em leito de cheia, área industrial existente 

em leito de cheia e área de equipamento existente em leito de cheia. 

 

Os solos de urbanização programável são suscetíveis de virem a ser infraestruturados, adquirindo 

características urbanas e constituindo ou complementando os solos urbanizados. 

 

Nos solos de urbanização programável distinguem-se na área em estudo as áreas urbanizáveis, áreas 

de aptidão turística, áreas de aptidão turística em leito de cheia, áreas industriais propostas, área de 

equipamento proposto e área de equipamento proposto em leito de cheia. 
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Nas áreas urbanas e urbanizáveis é interdita a instalação de depósitos de sucatas, de resíduos sólidos 

e de produtos explosivos, a instalação de agropecuárias e a instalação de estruturas precárias 

destinadas ao comércio.  

 

Os solos afetos à estrutura ecológica destinam -se a funções de respiração e equilíbrio do sistema 

urbano. No corredor em estudo correspondem na sua grande maioria a áreas de Reserva Ecológica 

Nacional e a algumas áreas de Reserva Agrícola Nacional. 

 

Nos solos afetos à estrutura ecológica distinguem-se a área verde ecológica urbana e área verde 

ecológica urbana em leito de cheia. 

 

O regime de uso e ocupação dos terrenos situados na RAN, na REN é regulado por diplomas 

específicos que se analisam no subcapítulo Condicionantes.  

 

O solo rural compreende na área em estudo os espaços agrícolas e os espaços florestais que, por sua 

vez se encontram subdivididos em diversas categorias. Os espaços agrícolas possuem características 

adequadas ao desenvolvimento das atividades agrícolas ou que as possam vir a adquirir. No corredor 

em estudo abrangem áreas agrícolas especiais, áreas agro-florestais, áreas de edificação dispersa 

(Quinta da Portucheira), áreas de indústria extrativa proposta. Os espaços florestais incluem áreas com 

boas condições para a ocupação florestal e outras utilizações de recursos silvestres. Na área em 

estudo são compostos por áreas florestais e áreas de indústria extrativa proposta. 

 

Nas áreas florestais são permitidas obras de construção nova, alteração e ampliação nos seguintes 

casos: 

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; 
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f. Obras consideradas indispensáveis à defesa do património cultural, designadamente, de 

natureza arquitetónica e arqueológica; 

g. Agropecuárias; 

h. Adegas e agroindústrias 

 

Nos espaços agrícolas e florestais estão ainda incluídos os espaços de indústria extrativa que são 

constituídos por recursos geológicos destinados à exploração ou reserva de depósitos minerais, 

recursos hidrominerais, massas minerais e águas de nascente. Na área em estudo são constituídos por 

áreas de indústria extrativa propostas, atualmente ocupados por área agrícolas e por áreas industriais. 

Nos espaços de indústria extrativa é interdita a instalação de edifícios para habitação, serviços e 

equipamentos, com exceção dos de apoio àquela atividade. 

 

A respeito de espaços destinados a infraestruturas, existem alguns espaços reservados a 

infraestruturas rodoviárias, nomeadamente espaços canais previstos com faixas de proteção de 50 

metros e de 100 metros, cujo desenvolvimento previsto atravessa a linha férrea em alguns pontos. Este 

aspeto é apresentado de seguida na análise dos planos existentes. 

 

O corredor da Linha do Oeste abrange 5 UOPG, descriminadas no quadro acima, e algumas das suas 

subunidades. Das unidades existentes, configuram instrumentos de planeamento municipal, a UOPG 

16 - Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras (PUCTV), a UOPG 16 c) - Plano de 
Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico de Torres Vedras (PPRCHTV) e a UOPG 16 d) - 

Plano de Pormenor do Choupal e Áreas Envolventes (PPCAE), de acordo com o apresentado no 

Quadro 4.12-2. A figura seguinte ilustra espacialmente a localização de cada um destes planos no 

concelho e em relação ao corredor em estudo. 
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Figura 4.12-11 – IGT de Torres Vedras 

 

Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras 

 

O PUCTV, publicado a 24 de agosto de 2015, estabelece o regime de ocupação, uso e transformação 

do solo no perímetro urbano da cidade de Torres Vedras. Constituem objetivos estratégicos do Plano 

de Urbanização os seguintes:  

a) Assegurar a conservação, requalificação, colmatação e expansão do parque edificado da 

cidade com vista a um crescimento sustentável e a uma qualificação generalizada do espaço 

urbano;  

b) Definir a rede viária que estrutura o modelo urbano, de modo a criar infraestruturas 

complementares às existentes, evitando a sobrecarga contínua que se verifica atualmente no 

centro da cidade;  
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c) Definir espaços vocacionados para o desenvolvimento de atividades económicas e financeiras 

e dotá-los de meios com o objetivo de atrair e fixar população, contrariando o envelhecimento 

populacional verificado no concelho e, simultaneamente, contribuir para a diversificação do 

tecido empresarial;  

d) Dotar a Cidade de Torres Vedras de espaços qualificados vocacionados para o recreio e lazer 

da população, promovendo a beneficiação do espaço público;  

e) Definir uma estrutura ecológica que vise fomentar a qualidade ambiental do sistema urbano, 

salvaguardando os valores naturais presentes na área de intervenção;  

f) Proteger e dinamizar o património existente, reforçando a importância do centro histórico da 

cidade;  

g) Definir a estratégia para a mobilidade, criando uma cidade devidamente articulada com a 

região em que se insere, apostando também na funcionalidade inerente a um sistema urbano 

equilibrado. 

 

No sentido de reduzir os problemas que se verificam de distribuição e circulação de tráfego, 

principalmente na zona do centro urbano da cidade de Torres Vedras, o plano prevê implementar 

novas vias, de modo a facilitar a circulação e a possibilitar o acesso ao centro da cidade de modo o 

mais radial possível.  

 

Para além da melhoria da rede viária, pretende-se dotar a cidade de uma rede de parqueamento 

automóvel dimensionada para a população residente e que assegure a capacidade adicional 

necessária para reduzir o acesso automóvel ao centro histórico. Em complemento, pela sua dimensão, 

a cidade de Torres Vedras pretende assegurar a mobilidade através de modos de transporte 

sustentáveis, potenciando o serviço de transportes coletivos, a circulação pedonal e ciclista. Ainda de 

acordo com o relatório do plano, a linha ferroviária do Oeste também é relevante neste domínio, pelo 

que a sua renovação poderá ser o principal fator de potenciação. 

 

Em termos de ordenamento, o solo urbano e urbanizável constante do plano subdivide-se nas classes 

apresentadas na figura abaixo. Uma parte significativa da área de estudo pertence a áreas 

classificadas como espaços verdes propostos. 
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De acordo com o PUTV está prevista a execução de três vias estruturantes que atravessam a Linha do 

Oeste e que têm definida uma faixa de proteção, designadamente, a Via Estruturante 2 (VE2) - Circular 

Nascente, a Via Estruturante 5 (VE5) - Circular Interior Norte e a Via Estruturante 7 (VE7) – Circular 

Exterior Norte. 

 

• VE2 – Circular Nascente (CN): a Circular Nascente proposta inicia-se na EN8, a Sul (Nó 7) e 

desenvolve-se ao longo de todo o setor Este do PU até ao Nó 15.  

• VE5 – Circular Interior Norte (CIN): a Circular Interior Norte corresponde ao fecho da Circular no 

setor Norte da área do PU, materializando entre a Ligação à Autoestrada (Nó 17) e a EN 9 a Oeste 

(Nó 1) (estrada para Santa Cruz), ligando à Circular Poente (VE1).  

• VE7 - Circular Exterior Norte (CEN): a Circular Exterior Norte (atual Variante a Boavista – Olheiros) 

corresponde a uma via que limitará, a Norte, a área do PU, servindo como delimitadora do 

desenvolvimento urbano da Cidade de Torres Vedras. Desenvolver-se-á entre o Nó 18 e o Nó 31, 

no limite Poente da área do PU e EN9. 
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Figura 4.12-12 – Zonamento do Plano de Urbanização da cidade de Torres Vedras 

 

No que respeita à mobilidade do concelho, em particular ao nível dos transportes coletivos, além dos 

circuitos atuais materializados em 40 km de percursos e distribuídos por 4 linhas: Linha Verde 

(Terminal Rodoviário – Arenes – Expotorres - Terminal Rodoviário), Linha Vermelha (Linha Escolas), 

Linha Azul (Linha Hilarião) e Linha Amarela (Linha Saúde), a solução proposta no plano alarga a área 

de influência destes serviços de transporte para as novas áreas de desenvolvimento e expansão 

urbana. Interliga também os 4 interfaces em definição: Terminal Rodoviário já existente e os propostos 

no Barro, junto ao Arena Shopping e Forte de São Vicente, e o parque Sul junto ao Nó de Torres 

Vedras Sul. 

 

De acordo com o PUTV, a Linha Ferroviária do Oeste, não sendo a sua gestão da competência 

camarária e sendo o transporte assegurado de nível regional, apesar de ser uma componente relevante 
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do sistema de transportes, não foram realizadas quaisquer propostas incidentes nesta temática, 

salvaguardando-se a necessidade de manter o serviço, com a maior qualidade possível, esperando-se 

que num futuro próximo possam ocorrer melhorias significativas da infraestrutura disponível e da oferta 

de transporte. 

 

Na área em estudo o PUTV abrange ainda as seguintes unidades de gestão (Figura 4.12-11): 

• Área de Intervenção Especifica (AIE) 3 – Zona a Reestruturar, Antiga Metalúrgica Hipólito; 

• AIE 4 - Parque Verde Nascente 

• AIE 9 – Zona de proteção do Forte de São Vicente 

• UOPG 1 – Conjunto Termal de Vale dos Cucos, a submeter a plano de pormenor 

 

Para as AIE, o PUTV define maior detalhe de regulamentação a acrescer à das subcategorias de 

espaço, tendo em vista a sua concretização de forma integrada e harmoniosa, consagrando os 

objetivos e estratégias de desenvolvimento. 

 

Plano de Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico de Torres Vedras 

 

O PPRCHTV é abrangido pela área em estudo de forma limítrofe. Tem como objetivos estratégicos:  

a) Reabilitação urbanística e ambiental do centro histórico;  

b) Reabilitação da estrutura socioeconómica do centro histórico;  

c) Recuperação do papel simbólico e estruturante do centro histórico no contexto do sistema 

urbano da cidade;  

d) Reformulação da estrutura viária. 

 

O plano dividiu a área de intervenção em 5 zonas, assim designadas: Castelo, Grau de Proteção 1, 

Grau de Proteção 2, Grau de Proteção 3 e Zona de Enquadramento. Esta compartimentação teve em 

conta aspetos relacionados com o caráter histórico-tradicional das edificações, com a época de 

construção, com a predominância funcional, etc. 
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Associada à requalificação dos espaços públicos para atividades de lazer o plano definiu a criação de 

novos estacionamentos e o reordenamento do tráfego do centro histórico. 

 

Plano de Pormenor do Choupal e Áreas Envolventes 

 

O PPCAE, publicado a 21 de abril, desenvolve e concretiza propostas de organização espacial para a 

área do Choupal e área envolvente, na cidade de Torres Vedras, definindo com detalhe a conceção da 

forma de ocupação e servindo de base aos projetos de execução das infraestruturas, da arquitetura 

dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as prioridades estabelecidas no programa de 

execução. 

 

O plano confina com a ferrovia e prevê a construção de passagens aéreas que permitem a ligação a 

ambos os lados da ferrovia, aproximadamente nos seguintes locais: 

• passagem aérea pedonal ao PK 64+800, 

• passagem aérea e passagem rodoviária ao PK 64+950 

• passagem rodoviária ao PK 65+090 

• passagem aérea ao PK 65+120.  

 

As passagens aéreas e a ponte pedonal sobre o rio Sizandro incluem-se no estabelecimento dos 

circuitos pedonais definidos no plano. 
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Figura 4.12-13 – Planta de implantação do PPCAE 

 

Município de Cadaval 

O PDM do Cadaval encontra-se atualmente em revisão. A sua aprovação decorre da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 170/95, de 13 de dezembro, alterado por adaptação ao PROTOVT pelo Aviso 

n.º 15376/2010, de 3 de agosto. 

 

Em termos de ordenamento, apresenta-se no quadro abaixo as classes e categorias de espaço 

abrangidas pelo corredor em estudo. 
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Quadro 4.12-9 – Qualificação do Solo do PDM do Cadaval abrangido pela área em estudo  

Classe Categoria Área (ha) 

Espaço agrícola 
Área da RAN 39,3 

Área agrícola não incluída na RAN 15,8 

Sub-total 55,1 

Espaço florestal Área de floresta de produção 36,9 

Espaço agro-florestal Espaço agro-florestal 46,7 

Espaço urbano Área Urbanizada 4,9 

Área de indústria extrativa Área de indústria extrativa 2,4 

Espaço industrial Área industrial existente 3,9 
 

O município do Cadaval é o menos intersetado pelo corredor em estudo, pelo que as áreas abrangidas 

são relativamente reduzidas. Ainda assim, a maior ocupação recai sobre espaços agrícolas, sendo em 

maioria em espaços pertencentes à RAN, seguidos de espaços agro-florestais e florestais de produção. 

As áreas industriais e urbanas estão em minoria, sendo as menores áreas atribuídas à área de 

indústria extrativa, seguido das áreas de indústrias existentes.  

 

O espaço agrícola é destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária. Neste 

espaço são consideradas as seguintes categorias de espaço: 

• área agrícola da RAN – área destinada à produção agrícola e pecuária, submetida às 

disposições estabelecidas no regime jurídico da RAN.  

• Área agrícola não incluída na RAN – área destinada à produção agrícola e pecuária mas não 

submetida ao regime jurídico da RAN, nem ao regime específico das obras de fomento 

hidroagrícola. 

 

Os principais povoamentos florestais do concelho são constituídos pelo perímetro florestal total da 

serra do Montejunto e por povoamentos puros de eucalipto e em associação com outras espécies. A 

área florestal de produção é ocupada por folhosas e resinosas, onde se privilegia essencialmente a 

exploração florestal. 
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Nos espaços agrícolas e nos espaços florestais não é admitido, nos termos da lei geral, o 

licenciamento de loteamento, obras de urbanização e edificação. É admitido, a título excecional, o 

licenciamento de edificação utilizada para habitação do proprietário ou dos trabalhadores permanentes 

da mesma que se considere indispensável para as utilizações referidas, para o caso dos espaços 

agrícolas, e de edificação indispensável à proteção e exploração indispensável à proteção e exploração 

agrícola ou silvícola desse espaço, que obtenha parecer prévio favorável do Instituto Florestal, bem 

como ainda de atividades suscetíveis de serem consideradas insalubres, incómodas, perigosas ou 

tóxicas, indústrias das classes B e C, de estabelecimento de turismo no espaço rural, turismo de 

habitação, turismo da natureza, parques de campismo e caravanismo e hotéis rurais, estabelecimentos 

de restauração e de bebidas de equipamento coletivo, de habitação do proprietário. 

 

As edificações existentes à data de publicação do PDM do Cadaval e dispondo das condições legais 

para a sua utilização mantêm -se no uso licenciado, no entanto, o licenciamento de alteração de uso ou 

de alteração de edificação existente implica a observância das demais disposições deste artigo. 

 

O espaço agro-florestal é destinado no seu uso geral dominante, indiferenciadamente, à produção 

agrícola ou florestal. Neste observam-se as disposições estabelecidas para o espaço agrícola, área 

agrícola não incluída na RAN, se a utilização for agrícola e as disposições estabelecidas para o espaço 

florestal, área silvo pastoril, se a utilização for florestal; no caso de utilização alternativa, observam-se 

as disposições estabelecidas para o uso dominante. 

 

O espaço de indústria extrativa é caracterizado por ser destinado à exploração ou reserva de massas 

minerais do subsolo, de superfície ou profundidade – areia, saibro, argila, calcário, cascalho -, que 

constituam atividade com significativo valor económico. Neste espaço não é admitido o licenciamento 

de loteamentos urbanos, obras de urbanização e edificação, com exceção das instalações de apoio à 

sua atividade. Nas explorações abandonadas é obrigatória a execução de medidas de segurança e de 

recuperação paisagística que venham a ser determinadas. 

 

Para efeitos de regulamento, no espaço urbano são consideradas categorias de espaço, consoante o 

uso dominante diferenciado do solo, nomeadamente habitacional, equipamento, mista e industrial, no 
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entanto a correspondente planta de ordenamento não apresenta essa diferenciação. São ainda 

constituídas outras áreas onde não é autorizada a construção de infraestruturas urbanísticas nem de 

edificações, com vista a garantir o equilíbrio biofísico da área urbanizada em que se integram, 

nomeadamente área urbanizada pública e de verde público, área urbanizada verde e de proteção e 

enquadramento, área urbanizada verde agrícola. 

 

O corredor em estudo abrange duas áreas urbanas do concelho do Cadaval, uma quando o trajeto da 

Linha do Oeste entra no concelho e outra quando sai. 

 

A primeira área urbana localiza-se a oeste da Linha e deverá configurar uma área urbanizada verde 

agrícola, uma vez que de acordo com a definição, corresponde ao espaço urbano constituído ou a 

constituir em domínio privado para utilização agrícola complementar da população residente, onde se 

admite, como exceção, o licenciamento de edificação conforme definido para o espaço agrícola. 

 

No final do concelho, o traçado confina com uma área urbana a este do traçado, Vale Francas, a qual 

deverá corresponder a uma área urbanizada mista ou habitacional, no entanto esta informação não se 

encontra disponível na carta de ordenamento do respetivo PDM. 

 

O espaço industrial existente corresponde a uma unidade de produção de tijolo e telhas (km 78+700), 

localizada junto à via, a oeste desta. 

 

Município de Bombarral 

O PDM do Bombarral, atualmente em processo de revisão, foi ratificado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 10/97, de 21 de janeiro e mais recentemente alterado e republicado pelo Aviso n.º 

14901/2015, de 21 de dezembro, constituindo a sua 5ª alteração.  

 

No quadro seguinte apresentam-se as categorias de espaço do PDM do Bombarral abrangidas pela 

faixa de estudo considerada para esta análise. 
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Quadro 4.12-10 – Qualificação do Solo do PDM do Bombarral abrangido pela área em estudo  

Classe Categoria Área (ha) 

Espaço Urbano  Aglomerados urbanos nível 1 19,5 
Aglomerados urbanos nível 2 3,4 
Aglomerados urbanos nível 3 2,6 

Sub-total 25,5 
Espaços urbanizáveis Áreas de expansão de aglomerados urbanos  20,6 

Áreas urbanizáveis especiais  12,3 
Sub-total 32,9 

Espaços para 
desenvolvimento de 
atividades económicas 

Atividades económicas existentes 10,8 
Atividades económicas contíguas aos 
aglomerados urbanos  

5,1 

Sub-total 15,9 

Espaço Agrícola 
Áreas agroflorestais 43,9 
Áreas agrícolas especiais 286,3 

Sub-total 330,2 
Espaços Florestais Áreas de vocação florestal 6,0 

Espaços Naturais 
Área de proteção integral 111,7 
Área de proteção parcial 20,2 

Sub-total 137,9 
Espaços Turísticos Áreas de aptidão turística 1,0 
Espaços culturais  Imóveis classificados ou em vias de classificação 

Sítio de interesse arqueológico a propor a classificação 
Espaços canais  

 

Os espaços urbanos encontram-se divididos em três níveis, correspondendo na área em estudo os 

níveis 1, 2 e 3 respetivamente a Bombarral, a S. Mamede e a Casais do Camarão.  

 

Nos espaços urbanos é interdita a instalação de indústrias das classes 1 e 2, a instalação de qualquer 

indústria com uma área superior a 2000 m2, a instalação de parque de sucata, de lixeiras e depósitos 

de explosivos e a instalação de empreendimentos turísticos que provoquem incómodo no meio urbano. 
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Os espaços urbanizáveis na área em estudo dividem-se em duas categorias, as áreas de expansão de 

aglomerados urbanos – Bombarral e S. Mamede - e as áreas urbanizáveis especiais, que não se 

integram em qualquer perímetro urbano - Granja 

 

Nos espaços urbanizáveis as interdições impostas pelo Regulamento são idênticas ás dos espaços 

urbanos em termos de ocupação do solo. 

 

As áreas de desenvolvimento de atividades económicas dividem-se em áreas de desenvolvimento de 

atividades económicas existentes – Cintrão e Sobreiral e em áreas de desenvolvimento de atividades 

económicas contíguas aos aglomerados urbanos – S. Mamede. 

 

As áreas para desenvolvimento de atividades económicas destinam -se fundamentalmente a instalação 

de indústrias transformadoras do tipo 2 e 3 e respetivos serviços de apoio de armazenagem e 

distribuição, bem como ao desenvolvimento de outras atividades económicas. Nestes espaços é 

interdita a instalação de equipamentos, à exceção dos previstos em loteamentos eficazes que 

salvaguardem a compatibilidade dos usos confinantes, a construção de edifícios destinados a qualquer 

tipo de atividade turística. 

 

Para além dos usos principais, poderão ser admitidos os seguintes usos complementares - escritórios 

de apoio, espaços de recreio e lazer dos trabalhadores e habitação para pessoal de vigilância e de 

manutenção das áreas de desenvolvimento de atividades económicas. 

 

Para as áreas de desenvolvimento de atividades económicas contíguas aos aglomerados urbanos, 

salvo plano de pormenor que o preveja expressamente, não poderá ser autorizada a alteração à função 

de utilização industrial e de desenvolvimento de outras atividades económicas. 

 

Na área em estudo foram identificadas áreas agroflorestais e áreas agrícolas especiais.  
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As áreas agroflorestais do concelho são dominadas pela prática da policultura e da silvo-pastorícia e 

são solos com potencialidades agrícolas não abrangidos pela RAN. Nestas áreas, o regime de uso e 

alteração do solo é a seguinte: 

• É interdita qualquer alteração ao uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou 

silvícolas. 

• É interdita a construção ou alteração do uso do edificado, exceto quando os edifícios se destinem: 

a habitação dos proprietários da exploração, a atividades complementares à exploração agrícola 

ou silvícola; a empreendimentos de turismo no espaço rural ou de turismo de habitação, a 

instalação de unidades agroindustriais e agropecuárias, estruturas ligeiras de recreio e lazer ao ar 

livre, em materiais perecíveis ou amovíveis, sem impermeabilização do solo sem destruição da 

vegetação existente, desde que adaptadas à topografia do local. 

 

Em casos excecionais, poder-se-á aceitar a implementação de equipamentos coletivos e de lazer e 

infraestruturas, caso sejam: edifícios religiosos, cemitérios, estações de tratamento de águas, esgotos 

ou resíduos sólidos, instalações desportivas maioritariamente descobertas, infraestruturas elétricas, 

infraestruturas ligadas às redes de deteção e combate a incêndios e de fontes de poluição e 

equipamentos sociais e educacionais. 

 

As áreas agrícolas especiais do concelho são compostas pelos terrenos abrangidos pela RAN, sendo o 

regime de ocupação e transformação do solo o definido por legislação específica, conforme análise 

efetuada no subcapítulo Condicionantes. 

 

As áreas de vocação florestal são constituídas por solos destinados predominantemente à produção de 

produtos florestais e incluem tanto as áreas já florestadas como as áreas que possuem potencialidades 

de uso florestal. Nestas áreas o regime de uso e alteração do solo é o seguinte: 

• É interdita qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades para a produção de 

produtos florestais. Toda e qualquer destruição do revestimento vegetal existente, exceto as 

decorrentes da normal exploração dos povoamentos florestais, carece de autorização prévia, nos 

termos da legislação em vigor. 
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• É interdita a construção ou alteração do uso do edificado, exceto quando os edifícios se destinem: a 

habitação dos proprietários da exploração, a atividades complementares que valorizem a exploração 

florestal, a empreendimentos de turismo no espaço rural ou de turismo de habitação, estruturas ligeiras 

de recreio e lazer ao ar livre, em materiais perecíveis ou amovíveis, sem impermeabilização do solo 

sem destruição da vegetação existente, desde que adaptadas à topografia do local. 

 

As áreas de proteção integral encontram-se integradas na REN, sendo o regime de uso, ocupação e 

transformação do solo definido por legislação específica, conforme análise efetuada no subcapítulo 

Condicionantes. 

 

As Área de proteção parcial encontram-se abrangidas pela REN, nas quais estão previstas ações 

compatíveis com o regime daquela Reserva. Esta área de proteção parcial corresponde a zona de 

feiras e mercado. Esta área destina -se a parque verde/zona de feiras e mercado e corresponde a uma 

área adjacente ao perímetro urbano do Bombarral. Nessa área não será permitida qualquer estrutura 

edificada para além das que sirvam de apoio às atividades previstas para o parque da feira e mercado, 

não sendo permitida qualquer edificabilidade em leito de cheias; 

 

As áreas de aptidão turística integrantes dos espaços turísticos na área em estudo correspondem a 

Vale Pato, a sul do Bombarral e à Quinta da Granja, a norte. Nestes espaços é interdita a instalação de 

qualquer tipo de estabelecimento industrial, a realização de operações de loteamento de qualquer tipo, 

a instalação de parques de sucata, de lixeiras e de depósitos de explosivos. 

Nestas áreas dever-se-ão realizar planos de pormenor, sujeitos a parecer da entidade da tutela. 

 

Município de Óbidos 

O PDM de Óbidos ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 187/96, de 28 de novembro e 

posteriormente republicado pelo Aviso n.º 7804/2013, de 17 de junho, encontra-se atualmente em fase 

de revisão. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das categorias de espaço do PDM de Óbidos 

abrangidas pela faixa de estudo considerada para esta análise. 
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Quadro 4.12-11 – Qualificação do Solo do PDM do Óbidos abrangidas pela área em estudo  

Classe Categoria Área (ha) 

Espaços Agrícolas Outras áreas de RAN 171,2 
Outras áreas agrícolas 52,6 

Sub-total 223,8 
Espaços Florestais -- 9,6 
Espaços Naturais Áreas de REN exterior à faixa costeira 2,8 

Espaços Urbanizáveis 
Nível 1 6,8 
Área de Equipamento 7,3 
Área Verde Urbana 11,2 

Sub-total 25,3 
Espaços Industriais Áreas Industriais Propostas 16,6 
Espaços de Indústria Extrativa Áreas Potenciais 

Espaços Culturais 

Centro histórico de Óbidos 2,7 
Zonas especiais de proteção – castelo e todo o 
conjunto urbano da vila de Óbidos 

25,1 

Imóveis classificados  
Património municipal - imóveis 
Património municipal - sítios 
Património Arqueológico 

Sub-total 27,8 

Espaços Canais  
Grandes eixos rodoviários – IP6 projetado 
Eixos rodoviários secundários existentes e previstos 
Eixos secundários existentes e previstos 

UOPG 

UOPG – PP 5 – expansão Norte de Gaeiras 
UOPG – PU 1 - Óbidos 
UOPG PP – Salvaguarda e Valorização 6 – Centro Urbano de A-
da-Gorda 

 

No concelho de Óbidos, o corredor atravessa maioritariamente espaços agrícolas, sendo a sua grande 

maioria pertencentes a áreas de RAN. Parte destes solos encontram-se inclusivamente integrados no 

Aproveitamento Hidroagrícola de Óbidos. 
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O regime de uso e ocupação dos terrenos situados na RAN, na REN, assim como as áreas 

beneficiadas dos aproveitamentos hidroagrícolas, é regulado por diplomas específicos que se analisam 

no capítulo referente às condicionantes.  

 

As áreas de aproveitamento hidroagrícola incluem as áreas de regadio do aproveitamento hidroagrícola 

das Baixas de Óbidos, do bloco de Óbidos e do bloco da Amoreira, e estão sujeitas aos 

condicionamentos específicos analisados no subcapítulo referente às Condicionantes. 

 

As áreas de vocação florestal, representadas na planta de ordenamento, incluem as áreas florestadas. 

Nestas áreas é interdita qualquer construção ou alteração de uso do edificado, exceto para edifícios 

que se destinam a habitação dos proprietários da exploração, a atividades complementares que 

valorizem a exploração florestal e a unidades de turismo de habitação ou de turismo rural. 

 

Em casos excecionais poderá a Câmara Municipal de Óbidos aceitar a implantação de equipamentos 

coletivos como sejam capelas, cemitérios; estações de tratamento de águas e esgotos ou resíduos 

sólidos; infraestruturas ligadas às redes de deteção e combate a incêndios e de fontes de poluição e 

infraestruturas desportivas não cobertas. 

 

No que respeita aos espaços agrícolas, em particular as outras áreas agrícolas, correspondem aos 

solos com potencialidades agrícolas não abrangidos pela RAN, dominados pela prática da policultura e 

da silvo-pastorícia. Nestas áreas é interdita qualquer alteração ao uso do solo que diminua as suas 

potencialidades agrícolas ou silvícolas. Em casos excecionais, desde que a entidade promotora 

assegure a execução prévia de todas as infraestruturas necessárias, a manutenção de 50 % do total do 

terreno agriculturado ou do seu uso atual e apresente o projeto de arranjos exteriores, poderá ser 

autorizada a implementação de equipamentos coletivos, designadamente edifícios religiosos, 

cemitérios estações de tratamento de águas, esgotos ou resíduos sólidos, instalações desportivas não 

cobertas, infraestruturas elétricas, infraestruturas ligadas às redes de deteção e combate a incêndios e 

de fontes de poluição. 
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O espaço urbano de nível 1 abrange o perímetro urbano de Óbidos, no qual se consideram as 

seguintes áreas dentro da área em estudo: 

a) Centro Histórico, formado pelo conjunto classificado da vila de Óbidos, intramuralhas, conforme 

dispõe o Decreto -Lei n.º 38 147, de 5 de janeiro de 1951; 

b) Área non aedificandi, envolvente da vila de Óbidos pelo lado poente e fazendo parte da zona 

especial de proteção, conforme dispõe o Diário do Governo, 2.ª série, n.º 219, de 18 de setembro 

de 1948; 

 

No Centro Histórico, só são permitidas obras de conservação e manutenção das construções 

existentes, podendo ser autorizado, excecionalmente, mediante autorização prévia da Direção Geral de 

Cultura e de acordo com a legislação em vigor, o seguinte: 

a) Obras de adaptação ou de remodelação, desde que não se verifique diminuição das características 

morfológicas e tipológicas das construções; 

b) Mudança de uso de habitação para serviços ou comércio; 

c) Reconstrução da edificação mantendo a volumetria existente; 

d) Reordenamento de construções com vista à criação ou beneficiação de espaços públicos. 

 

Na área non aedificandi é proibida qualquer construção. 

 

Como espaço urbano de nível 2 assinala-se na área em estudo o perímetro de A-da-Gorda, no qual 

todas as novas construções ficam sujeitas aos indicadores urbanísticos definidos no Regulamento do 

PDM.  

 

As áreas urbanizáveis de nível 1 e 2 compreendem espaços de expansão com vista a adquirir as 

características dos espaços urbanos.  

 

As áreas urbanizáveis de nível 1 intersetadas pela área em estudo correspondem à área urbanizável 

de Óbidos — Bairro dos Arcos e Pinhal e à área urbanizável de Gaeiras. 
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Todas as alterações ao uso do solo nas áreas urbanizáveis ficam sujeitadas aos índices urbanísticos 

definidos no Regulamento. 

 

Nestes espaços é interdita a instalação de indústrias das classes A e B, a instalação de qualquer 

indústria, com uma área total de construção superior a 2000 m2, a instalação de parques de sucata, de 

lixeiras, de depósitos de explosivos ou de instalações agropecuárias. 

 

Nas áreas de equipamento deverão ser observadas as normas, servidões e restrições de utilidade 

pública referenciadas no quadro da legislação. 

 

O espaço industrial proposto corresponde, grosso modo ao Parque Tecnológico de Óbidos já 

construído, que consiste num espaço empresarial para instalação de unidades de base tecnológica e 

forte componente de inovação e desenvolvimento (I&D) em articulação com instituições de ensino 

científico-tecnológico. 

 

A área em estudo abrange áreas potenciais de indústria extrativa, cujo objetivo é acautelar condições 

para exploração de recursos minerais do solo e subsolo. É permitida a exploração de depósitos 

minerais nas áreas abrangidas por concessão mineira, salvaguardadas as condições de 

compatibilidade com o uso dominante. 

 

Os espaços culturais dominantes em Óbidos encontram-se muito associados à arquitetura militar, 

nomeadamente ao castelo de Óbidos e ao seu perímetro de proteção, denominada de zona especial de 

proteção ao castelo e todo o conjunto urbano da vila, cujo limite confina com a linha férrea. A análise 

deste aspeto é efetuada no subcapítulo relativo ao Património. 

 

Em termos de espaços canais dá-se particular destaque para o IP6 que já se encontra construído com 

um traçado particamente paralelo ao da linha férrea. 

 

A área em estudo abrange 3 UOPG de três tipos diferentes: 

• Sujeitas a planos de urbanização - UOPG1 — Óbidos; 
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• Sujeitas a planos de pormenor - UOPG 5 — expansão norte de Gaeiras — Casais do 

Pedrógão. 

• Sujeitas a planos de pormenor de salvaguarda e valorização - UOPG6 — Centro urbano de A 

da Gorda 

 

Destas áreas sujeitas a planeamento, não se encontram ainda em vigor os respetivos planos.  

 

Município de Caldas da Rainha 

O PDM de Caldas da Rainha, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 101/2002, de 18 

de junho e cuja última alteração foi aprovada pelo Aviso n.º 3162/2015, de 25 de março, encontra-se 

atualmente em fase de revisão. 

 

No quadro seguinte apresentam-se as categorias de espaço do PDM de Caldas da Rainha abrangidas 

pela faixa de estudo considerada para esta análise. 

 

Quadro 4.12-12 – Qualificação do Solo do PDM de Caldas da Rainha abrangido pela área em estudo  

Classe Categoria Área (ha) 

Espaços de Enquadramento e 
Proteção 

Área verde de enquadramento e proteção 18,2 
Área verde de enquadramento de nível 1 6,2 

Sub-total 24,4 
Espaços Urbanizáveis Área Urbanizável de Alta Densidade 18,6 

Área Urbanizável de Media Densidade 18,5 
Área Urbanizável de Media/Baixa Densidade 10,1 
Área Urbanizável de Baixa Densidade 7,0 
Área Urbanizável de Equipamentos Coletivos 10,9 
Área Urbanizável de Equipamentos – Parque Urbano 23,4 
Área Urbanizável de Equipamentos - Estacionamento 1,0 

Sub-total 89,5 
Espaços Urbanos Área Urbana consolidada 39,1 

Área Urbana de Equipamentos 4,1 
Centro Histórico 0,7 
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Sub-total 43,9 
Espaços Agrícolas  Áreas Agrícolas 31,2 

Áreas Agroflorestais 5,9 
Sub-total 37,1 

Espaços Florestais Espaços Florestais 3,6 
Unidades operativas de planeamento 
e gestão 

UOPG 7 - Av. 1º de maio e Independência Nacional 
UOPG 8 – Rotunda do Cencal ao longo da Av. Paiva e Sousa (até ao 
caminho de ferro) 

 

O corredor em estudo inserido no concelho de Caldas da Rainha abrange maioritariamente espaços 

urbanos, nomeadamente áreas urbanas consolidadas e também espaços urbanizáveis com diversas 

densidades. Com menor área surgem os espaços de enquadramento e proteção. 

 

A área verde de enquadramento e proteção é a área verde incluída no perímetro urbano da cidade de 

Caldas da Rainha que integra áreas da REN e da RAN. Nestas áreas são proibidas as operações de 

loteamento urbano, obras de urbanização, obras de construção e ampliação de edifícios, aterros e 

escavações, estando sujeitas ao regime específico da RAN e da REN analisado no subcapítulo 

Condicionantes. 

 

A área verde de enquadramento de nível 1 situa-se junto do espaço urbanizável de nível 1. Esta área 

verde é um espaço de enquadramento e transição entre a via e os restantes usos, admitindo-se apenas 

a instalação de equipamentos públicos de apoio, lazer e recreio ou de desporto ao ar livre e instalações 

sanitárias, com edificações amovíveis e índices urbanísticos específicos.  

 

A área urbana, que se divide nas seguintes subcategorias, com os seguintes condicionalismos: 

• Centro histórico - os edifícios devem estar afetos ao uso de habitação no mínimo de 50 % da 

área total de construção, exceto os edifícios utilizados para a atividade turística, equipamentos 

e serviços públicos. 

• Área urbana consolidada - só são admitidos os seguintes usos dos edifícios: habitação, 

comércio, serviços, indústria, exclusivamente para a classe D, turismo e equipamentos.  

• Área urbana de equipamentos - destinada exclusivamente à instalação de equipamentos 

coletivos, espaços verdes e parques de estacionamento de utilização coletiva. Nesta área 
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urbana observar-se-á um regime transitório que antecederá a sua utilização para uso público, 

durante o qual é proibido a execução de quaisquer obras de construção nova ou ampliação, a 

destruição do solo vivo e do coberto vegetal, alterações à topografia do solo e derrube de 

quaisquer árvores. 

 

Nos espaços urbanizáveis, são admitidos os seguintes usos, dependente a densidade da área em 

questão: 

• Habitação; 

• Indústria, exclusivamente para a classe D; 

• Turismo; 

• Comércio, em locais com uma área útil máxima de 250 m2 

• Equipamento; 

• Serviços. 

 

A área urbanizável de equipamentos é destinada exclusivamente à instalação dos seguintes 

equipamentos coletivos e espaços verdes: 

• Equipamentos coletivos; 

• Parques de estacionamento; 

• Parque urbano. 

 

Nesta área urbanizável observar-se-á um regime transitório que antecederá a sua utilização para uso 

público, durante o qual é proibido a execução de quaisquer obras de construção nova ou ampliação, a 

destruição do solo vivo e do coberto vegetal, alterações à topografia do solo e derrube de quaisquer 

árvores. 

 

As UOPG identificadas na área em estudo correspondem a áreas sujeitas a Planos de Pormenor. 

Nestas áreas, até à entrada em vigor dos planos municipais de ordenamento respetivos, a ocupação, 

uso e transformação do solo estão sujeitos às regras previstas no Regulamento do PDM, 

nomeadamente em termos de índices urbanísticos. 
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Os espaços agrícolas são os espaços com características adequadas ao desenvolvimento das 

atividades agrícolas ou que as possam vir a adquirir. Nestes espaços é interdita qualquer alteração ao 

uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente é proibida a realização de 

qualquer tipo de obras, exceto as obras de construção nova, de alteração ou de ampliação nos 

seguintes casos: 

a) Quando as edificações se destinem a apoio à atividade agrícola ou silvícola; 

b) Quando as edificações se destinem a habitação dos agricultores proprietários; 

c) Quando as edificações se destinem a turismo no espaço rural. 

Os espaços florestais incluem áreas com boas condições para a ocupação florestal e outras utilizações 

dos recursos silvestres, devendo neles privilegiar-se o fomento, a exploração e a conservação dos 

povoamentos florestais. Nestes espaços não são permitidas obras de construção nova desde que os 

edifícios se destinem ao apoio da atividade florestal. As obras de alteração, de reconstrução e de 

ampliação das edificações preexistentes só são possíveis: 

a) Quando as edificações se destinem a apoio à atividade florestal ou agrícola; 

b) Quando as edificações se destinem a habitação dos proprietários da exploração florestal ou agrícola; 

c) Quando as edificações se destinem a turismo no espaço rural. 

 

4.12.3.4. Outras Estratégias, Políticas, Programas e Planos 
 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

A ENCNB e o respetivo Plano de Implementação foram aprovados pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto. Assume três objetivos gerais: conservar a natureza e a 

diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia; 

promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; contribuir para a prossecução dos objetivos 

visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da Natureza. 

Para o projeto em apreço assume maior expressão a Opção Estratégica 5- “Desenvolver em todo o 

território nacional acções específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 

salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património 

geológico, geomorfológico e paleontológico”. 
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Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e 

das ZPE do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 

conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da 

biodiversidade. 

De acordo com o mapa do Plano não existem, na área em estudo, áreas classificadas no âmbito da 

Rede Natura 2000 abrangidas pelo PSRN 2000.  

 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) 

A ENAAC 2020, aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 julho, promove 

o desenvolvimento de políticas de adaptação às alterações climáticas, estruturada sob quatro objetivos 

principais: Informação e Conhecimento; Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de 

Resposta; Participar, Sensibilizar e Divulgar e Cooperar a Nível Internacional. 

O setor dos transportes e comunicações foi considerado um dos setores prioritários, para o qual foi 

constituído um grupo de trabalho, que irá acomodar, no seu programa de trabalho, os aspetos ligados à 

proteção das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias e de telecomunicações. 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) 

O PNAC 2020/2030, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 julho, 

congrega um conjunto de orientações específicas para a transição para uma economia de baixo 

carbono sendo simultaneamente agregador dos contributos de políticas setoriais. 

A trajetória sustentável prevista de redução das emissões nacionais de GEE deverá permitir alcançar 

uma meta de -18 % a -23 % em 2020 e de -30 % a -40 % em 2030 em relação a 2005, garantindo o 

cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os 

objetivos europeus.  
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A referida trajetória permitirá, assim, contribuir para, entre outros aspetos, promover o transporte 

coletivo em alternativa à utilização do automóvel individual, fomentando a transferência modal e 

garantindo um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo. 

Como políticas e medidas de baixo carbono salienta-se o Compromisso para o Crescimento Verde 

(CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril, que estabelece 

como objetivos da política climática, entre outros, o seguinte: 

OBJ9 — Aumentar a utilização de transportes públicos para 12.528 milhões de pkm em 2020 

e para 15.296 milhões de pkm em 2030 

De acordo com os trabalhos de modelação efetuados no âmbito do PNAC, no setor dos transportes 

podem ser atingidas em 2030 reduções nas emissões da ordem dos -26 % (no cenário alto) face a 

2005 (tendo -se verificado uma redução de -13 % face a 2005 em 2012). 

O Livro Branco dos Transportes (2011) preconiza para 2050 uma redução de 60 % das emissões no 

setor dos transportes, estabelecendo um conjunto de iniciativas para cumprir esse objetivo. Destaca -se 

a defesa de um novo paradigma de mobilidade urbana com a transição para uma mobilidade baseada 

em modos suaves, nos transportes públicos e em veículos limpos, em detrimento de uma mobilidade 

baseada no uso de veículos individuais. É neste contexto que é estabelecida uma meta de redução de 

50 % dos veículos convencionais nas cidades até 2030. 

A prossecução dos objetivos do PNAC conta com diversas medidas atribuídas aos diferentes vetores 

de atuação, destacando-se as seguintes pela relevância para o projeto em estudo: 

− T1.1.2 Promoção do uso do transporte público (transferência modal) público visando um 

aumento de 2 % ao ano dos pkm transportados: 

o Expansão e modernização da rede ferroviária  

o Ações de promoção do transporte público interurbano multimodal (melhoria da qualidade 

de serviço, integração tarifária, intermodalidade, informação ao público), tendo em vista 

atingir um aumento do peso da utilização dos transportes públicos na repartição modal  

o Ações de promoção do transporte público a pedido (flexível) nos territórios de baixa 

densidade 
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− T1.1.3 Transferência modal para o transporte ferroviário de mercadorias em percursos com mais 

de 200 km:  

o Promover iniciativas de promoção do transporte ferroviário e remover barreiras à sua 

utilização, incluindo articulação entre operadores e empresas com elevadas necessidades 

de transporte de mercadorias de curta -média distância 

 

Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal (Turismo 2020) 

Estabelece os objetivos e as prioridades de investimento para o setor para o período 2014-2020. 

Constitui a base de orientação estruturante do setor, permitindo a agentes públicos e privados 

alinharem estratégias, compreenderem mutuamente os seus objetivos e definirem ações comuns mais 

eficazes e coerentes. 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e o respetivo Plano de 

Implementação (PIENDS) foram aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 

20 de agosto. 

A ENDS afirma sete objetivos de ação: 

1. Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento” 

2. Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética 

3. Melhor Ambiente e Valorização do Património 

4. Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

5. Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

6. Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional 

7. Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada 

Para a prossecução destes objetivos são mobilizados diversos instrumentos de planeamento com 

impacto direto no território, aproveitando e valorizando os diferentes recursos naturais e as diversas 

potencialidades e atividades locais e regionais, de modo a favorecer um modelo de desenvolvimento 
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mais sustentável no plano económico e social e mais coerente e equilibrado em termos ambientais e 

territoriais. 

Para cada objetivo são definidas prioridades, vetores estratégicos e finalmente metas.  

No que respeita especificamente ao quinto objetivo, “Melhor Conectividade Internacional do País e 

Valorização Equilibrada do Território”, destacam-se as seguintes prioridades estratégicas, vetores 

estratégicos e metas que se encontram mais relacionados com o projeto em análise. 

Prioridades Estratégicas Vetores Estratégicos Metas 

Melhor conectividade 
internacional do país 

− Constituição de uma plataforma 
aeroportuária e portuária de valia 
europeia e conectividade global 

− Integração dos portos portugueses na 
rede europeia de auto estradas do 
mar 

− Melhoria das acessibilidades 
rodoviárias, ferroviárias e de 
comunicações a Espanha, em 
particular às suas regiões mais 
dinâmicas 

− Construção de uma rede de 
plataformas logísticas para o 
transporte e distribuição internacional 
e doméstico de mercadorias. 

− Conclusão da rede rodoviária 
fundamental (IPs) até 2010 
(excetuam-se os novos traçados do 
IP3 e do IP4, em estudo. 

− Aumento da quota de mercado da 
ferrovia para 26% em 2009, tendo 
em conta a implementação de uma 
rede ferroviária de alta velocidade. 

− Apoiar a constituição até 2013 de 
12 redes de cooperação entre 
cidades vizinhas para promoção da 
competitividade territorial e da 
inovação. 

− Apoiar a criação entre 2005-2010 
de 10 redes temáticas para 
valorização de património e 
recursos comuns. 

− Incentivar programas de 
revitalização urbana que criem 
espaços de elevada qualidade 
urbanística e ambiental e promover 
parcerias para a reabilitação 
urbana, envolvendo a reabilitação 
de 20 mil fogos até 2009. 

Acessibilidades que 
contribuam para a coesão 
territorial e para um modelo 
territorial mais policêntrico 

− Estruturação do eixo norte – sul na 
vertente ferroviária em condições de 
competitividade e em 
complementaridade com outros meios 
de transporte. 

− Acessibilidades regionais 
estruturantes da consolidação de um 
modelo territorial mais policêntrico 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste 

O Programa Territorial de desenvolvimento do Oeste surge da necessidade da Associação de 

Municípios do Oeste definir uma estratégia adequada à promoção sustentada da competitividade e da 
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coesão económico-social da Região e um Plano de Ação operacional que contemplasse as 

intervenções dos vários agentes da Região.  

De acordo com esse estudo, a Linha do Oeste, que durante décadas estruturou o desenvolvimento 

urbano e económico da região, foi sendo sucessivamente votada ao abandono, o que levou à sua 

degradação e desadequação face às atuais necessidades, tendo perdido a sua anterior importância. 

No entanto, este aspeto poderá vir a ser transformado numa força, através do aumento da atratividade 

do território com a requalificação da Linha do Oeste e a conclusão de eixos rodoviários estruturantes. 

Neste sentido, o plano de ação para a região, para o período 2007-2013 estabelece 5 eixos 

estratégicos e 10 objetivos, dos quais se destaca o seguinte: 

• EIXO III - Desenvolvimento em Complementaridade da Atratividade dos Polos Urbanos 

− Objetivo 7 - Acessibilidades e Mobilidade 

o Acessibilidade externa e eixos regionais estruturantes 

o Acessibilidades e rede de mobilidade interna 

A Modernização da Linha do Oeste consiste numa das operações conducentes à concretização da 

ação relativa a “ Acessibilidade externa e eixos regionais estruturantes”, a par com o desenvolvimento 

da rede de eixos rodoviários estruturantes. 

Por outro lado, deverá servir como fator de coesão e alavancagem da competitividade territorial, 

completando o corredor multimodal definido pelo IC1, desde Lisboa à Figueira da Foz. 

A modernização da linha permitirá reduzir a vulnerabilidade da mobilidade da região pela elevada 

dependência relativamente ao modo rodoviário e agilizando-a e tornando-a mais atraente, podendo 

contribuir para um maior protagonismo no contexto da mobilidade intra e inter-regional. 

As principais componentes do projeto de remodelação da Linha do Oeste incluem a eletrificação e 

renovação da via, supressão e reclassificação de passagens de nível, implementação de sinalização 

eletrónica, telecomunicações, sistema de controlo de velocidade, melhoria global das acessibilidades 

às estações. O Programa Territorial de desenvolvimento do Oeste preconiza ainda que associado à 

modernização da Linha do Oeste deveria contemplar-se a existência de dois corredores transversais de 
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ligação à Linha do Norte (Caldas – Rio Maior – Santarém) e uma ligação a sul da Malveira em direção a 

Lisboa. 

Assim, a qualificação desta infraestrutura é essencial, promovendo padrões de mobilidade mais 

racionais, criando condições para a intensificação da utilização do transporte ferroviário, enquadrada 

numa estratégia de sustentabilidade ambiental e energética da Região. 

4.12.4. CONDICIONANTES 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública (adiante designadas como condicionantes 

ao uso do solo) constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do 

solo. O conhecimento destas áreas condicionadas torna-se fundamental para determinar os limites de 

utilização das mesmas e também para informar o IP, S.A. das situações em que a alteração ao uso do 

solo requer a consulta de entidades com competência específica. 

Nesta conformidade, refletem-se, neste ponto, não só as condicionantes apresentadas nos extratos 

originais das Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos pelo projeto, bem como 

os elementos disponibilizados pelas entidades consultadas, e também as informações provenientes do 

trabalho de campo realizado e bibliografia consultada.  

A cartografia que fundamenta a análise efetuada no presente fator ambiental será identificada ao longo 

da exposição que subsequentemente se segue. 

No Quadro 4.1-1 indicam-se as servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas 

na área de estudo.  

Quadro 4.12-13 – Condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo 

NATUREZA SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

RECURSOS 
NATURAIS 

Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico (DPH)  
Albufeiras de Águas Públicas 
Áreas Inundáveis  
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público 
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Privado 
Captações de Água Superficial 

Recursos 
geológicos 

Águas Minerais Naturais 
Depósitos e Massas Minerais 
Pedreiras 
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NATUREZA SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Recursos Agrícolas 
e Florestais 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
Aproveitamentos Hidroagrícolas  
Projetos Agrícolas e Florestais 
Árvores com Estatuto de Proteção 
Regime Florestal 
Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 
Áreas de Risco de Incêndio 

RECURSOS ECOLÓGICOS Reserva Ecológica Nacional (REN) 
PATRIMÓNIO Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 

INFRAESTRUTURAS 

Abastecimento de Água 
Drenagem e tratamento de águas residuais 
Gasodutos 
Rede Elétrica 
Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional 
Estradas e Caminhos Municipais 
Rede Ferroviária 
Servidões Aeronáuticas 
Servidões Radioelétricas e Telecomunicações 
Vértices Geodésicos 

OUTRAS CONDICIONANTES Planos de Urbanização e de Pormenor 
Empreendimentos Turísticos  

 

4.12.4.1. Recursos Naturais 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Domínio Público Hídrico 

O Domínio Público Hídrico corresponde a um conjunto de bens que, pela sua natureza, são 

considerados de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de 

carácter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos 

leitos, nas margens e em zonas adjacentes a fim de os proteger. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005 (Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos), 

de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005 (Lei da Água), de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio. Em função da natureza jurídica subjacente, o domínio hídrico subdivide-se em: 

• O DPH respeitante às águas públicas. Os bens, naturais ou artificiais, que constituem o DPH 
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estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de proteção com vista a garantir 

que desempenhem o fim de utilidade pública a que se destinam, regime que os subtrai à 

disciplina dos bens do domínio privado, tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e 

imprescritíveis”. O DPH subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e 

lacustre e domínio público das restantes águas. 

• Domínio hídrico pertença de particulares, sob jurisdição de uma entidade pública, 

comummente designada por entidade administrante do domínio hídrico, variável, consoante as 

funções que lhes são cometidas. 

Referir que segundo o n.º 1 do artigo 60.º da Lei da Água, a ocupação temporária para construção de 

infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação rodoviária e à construção de aterros e execução 

de escavações estão sujeitas a pedido de Licença, o qual deverá ser efetuado de acordo com a 

Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, que fixa as regras do regime de utilização dos recursos 

hídricos. 

De acordo com análise efetuada no âmbito da caracterização dos recursos hídricos (Capítulo 4.4), 

identifica-se, na área de estudo em análise, a presença de diversas linhas de água (vd. Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0006 – Recursos Hidricos), para as quais deverá garantir-se a passagem ao longo das 

suas águas, constituindo-se uma área condicionada correspondente a uma faixa de 10 m. 

Enunciam-se de seguida as principais linhas de águas, pertencentes à bacia hidrográfica das Ribeiras 

do Oeste (da Região Hidrográfica do Tejo e da Ribeiras do Oeste), intersetadas pelo corredor em 

estudo, de sul para norte (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0006 – Recursos Hidricos): 

• Ribª de Cabrela 

• Ribª do Vale 

• Rio Lisandro 

• Rio Sizandro 

• Rio Alcabrichel 

• Rio Real 

• Rio Bogota 

• Rio Arnóia 
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Destas linhas de água, destacam-se os vários atravessamentos do rio Sizandro pela Linha do Oeste, 

não havendo, contudo, necessidade de proceder a novos atravessamentos de qualquer linha de água.  

 

Albufeiras de Águas Públicas 

Com base na informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), verifica-se na 

área de estudo a inexistência de albufeiras de águas públicas. 

Há, no entanto, a referir a presença da lagoa de Anços, a 100 m a poente da Linha do Oeste (na 

freguesia de Montelavar, no concelho de Sintra) e a lagoa do Gato, a 40 m a nascente da Linha do 

Oeste (na freguesia da Malveira, no concelho de Mafra). 

A utilização das lagoas ou lagos de águas públicas e respetivas zonas terrestres de proteção obedece 

ao disposto ao disposto no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio. 

Áreas Inundáveis 

As inundações são um fenómeno natural que não pode ser evitado, podendo inclusive ser agravado 

pela forma como o território é ocupado, nomeadamente, nas planícies aluviais, pela redução da 

retenção natural de água, devido à utilização e à impermeabilização do solo e pelas alterações 

climáticas, que podem contribuir para um aumento da probabilidade de ocorrência de inundações e do 

respetivo impacto negativo. 

Neste âmbito, refira-se que o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, procedeu à transposição 

para a ordem jurídica interna da Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2007, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações, estabelecendo um quadro 

para a avaliação e a gestão desses riscos, com o objetivo de reduzir as consequências associadas às 

inundações prejudiciais para a saúde humana (incluindo perdas humanas), para o ambiente, para o 

património cultural, para as infraestruturas e para as atividades económicas. 
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Tais objetivos, de acordo com a referida diretiva, devem ser atingidos através da identificação de zonas 

críticas da ocorrência destes fenómenos e pela aplicação de programas de medidas especificados nos 

Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI). 

O PGRI, enquanto instrumento de planeamento das águas nas áreas de possível inundação, visa uma 

redução do risco através da diminuição das potenciais consequências prejudiciais para a saúde 

humana, as atividades económicas, o património cultural e o meio ambiente. Este poderá ser atingido 

mediante os seguintes objetivos estratégicos: 

• Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos 

agentes sociais e económicos; 

• Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão do risco de 

inundação; 

• Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis; 

• Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas áreas de 

possível inundação; 

• Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água. 

Neste enquadramento, pretende-se que o risco associado às zonas inundáveis seja reduzido através 

de medidas, traduzidas por ações, que alterem fundamentalmente a exposição dos elementos ou a 

forma de exposição. 

O PGRI, sendo composto por um conjunto de medidas, com definição de ações e técnicas, 

economicamente viáveis, que permitam reduzir os riscos associados às inundações, em estreita 

articulação com os objetivos definidos, recorre a três tipologias de medidas: prevenção, proteção e 

preparação para reduzir as consequências prejudiciais das inundações. 

Com as medidas de prevenção pretende-se reduzir os danos das inundações através de políticas de 

ordenamento e utilização do solo, incluindo a sua fiscalização, e da relocalização de infraestruturas. 

As medidas de preparação têm como principais objetivos preparar, avisar e informar a população e os 

serviços e agentes de proteção civil sobre o risco de inundação, diminuindo a vulnerabilidade dos 

elementos expostos. 
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As medidas de proteção enquadram-se no âmbito da redução da magnitude da inundação, ora por 

atenuação do caudal de cheia ora pela redução da altura ou velocidade de escoamento. 

A articulação dos PGRI com os instrumentos de gestão territorial concretiza-se pela atualização das 

zonas inundáveis, nos termos do previsto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 

23 de outubro, e nos artigos 115.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aquando da 

elaboração ou revisão dos instrumentos municipais de ordenamento do território e da elaboração das 

cartas da REN. 

Refira-se que o corredor em análise interfere com a zona de risco de inundação do rio Sizando (vd. 

Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais), da bacia hidrográfica das 

Ribeiras do Oeste, cujo PGRI foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 

de setembro. 

Especificamente para o rio Sizandro, cuja área inundável abrange território do concelho de Torres 

Vedras, salienta-se que de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e da 

Ribeiras do Oeste (PGRH5A), o concelho de Torres Vedras não tem área significativa do seu território 

exposto ao risco «Muito Alto» ou «Alto» independentemente do cenário hidrológico. A maior área 

atingida está associada ao risco «Insignificante» (maior que 49 %). O risco «Médio» representa entre 5 

% e 20 % do território, sendo aí onde são expectáveis os prejuízos mais significativos pois poderão ser 

afetadas a população (superior a 1 900 habitantes), as zonas industriais, as infraestruturas rodoviárias 

e ferroviárias e algumas instalações públicas e de bombeiros. 

De forma a evitar que novas infraestruturas em análise se localizem em leito de cheia, considera-se 

como área condicionada uma faixa de 100 metros para cada um dos lados das linhas de água, de 

modo a minimizar-se o risco de afetação da sua integridade estrutural e/ou funcional.  

Sendo a APA a entidade competente para licenciar as utilizações dos recursos hídricos, aquando a 

elaboração do projeto de execução será efetuado um novo contacto junto desta entidade. 

Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público 
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As águas subterrâneas constituem importantes origens de água, efetivas ou potenciais, que importa 

preservar. Uma eventual contaminação destas águas será, na generalidade das situações, persistente, 

pelo que a recuperação da sua qualidade será, em regra, muito lenta e difícil. Num quadro de 

desenvolvimento equilibrado e duradouro, a proteção das águas subterrâneas constitui um objetivo 

estratégico de maior importância. 

A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para abastecimento público 

segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, com as alterações 

decorrentes do artigo 37.º da Lei da Água (aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), pelo 

Decreto-Lei n-º 226-A/2007, de 31 de maio, e pela Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho.  

O perímetro de proteção abrange a área limítrofe ou contígua à captação de água, cuja utilização é 

condicionada, de forma a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos utilizados, 

compreendendo três áreas, de acordo com o n.º 3 do artigo 37.º da Lei da Água: 

• Zona de proteção imediata – área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, 

por princípio, interditas; 

• Zona de proteção intermédia – área da superfície do terreno contígua exterior à zona de 

proteção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as atividades e 

as instalações suscetíveis de poluírem, alterarem a direção do fluxo ou modificarem a 

infiltração daquelas águas, em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos 

envolventes; 

• Zona de proteção alargada – área de superfície do tereno contígua exterior à zona de proteção 

intermédia, destinada a proteger as águas poluentes persistentes, onde as atividades e 

instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição. 

As captações de água subterrânea para abastecimento público abrangidas pelo corredor em estudo 

são as seguintes (vd. Desenho LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais): 

• Pedra Furada - cujo perímetro de proteção é aprovado pela portaria 217/2013, de 3 de julho 

(cujo anexo II foi alterado pela Portaria n.º 152/2014, de 4 de agosto); 
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• JFF3 e JK14 – do polo de captação de Torres Vedras - cujo perímetro de proteção é aprovado 

pela portaria 93/2011, de 2 de março; 

• AC23 – do polo de captação de Ramalhal - cujo perímetro de proteção é também aprovado 

pela portaria 93/2011, de 2 de março. 

Refira-se que o corredor em estudo abrange as zonas de proteção imediata, intermédia e alargada das 

4 captações de abastecimento público identificadas, pertencentes às Águas de Lisboa e Vale do Tejo. 

Tendo por base a Portaria n.º 217/2013, de 3 de julho (para a captação de Pedra Furada), assim como 

a Portaria n.º 93/2011, de 2 de março (para as captações do polo de Torres Vedras e Ramalhal), 

tecem-se de seguida os principais condicionalismos identificados: 

• Na Zona de Proteção Imediata é interdita qualquer instalação ou atividade com exceção das 

que têm por objetivo a conservação, manutenção e melhor exploração da captação, devendo 

o terreno nesta zona ser vedado e mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos 

que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da 

captação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei 382/99, de 22 de setembro; 

• Na Zona de Proteção Intermédia são condicionadas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da APA, 

as seguintes atividades e instalações, pertinentes para o projeto em causa:  

c) Construção de edificações, que podem ser permitidas desde que seja assegurada a ligação 

à rede de saneamento municipal ou, na sua impossibilidade, a instalação de fossa do tipo 

estanque;  

d) Estradas e caminhos-de-ferro, que podem ser permitidos desde que sejam tomadas as 

medidas necessárias para evitar a contaminação dos solos e da água subterrânea;  

• Para a Zona de Proteção Alargada não foram identificadas atividades e instalações interditas 

para a tipologia de projeto em análise. 

Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Privado 
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Refira-se que no corredor em análise existem 120 captações de água subterrânea para consumo 

privado (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais). 

Para estas captações de água recomenda-se o limite de proteção de 10 metros, de forma a 

salvaguardar qualquer afetação pelo projeto. 

 

Captações de Águas Superficiais 

De forma a garantir a proteção das águas de nascentes, dentro dos seus perímetros de proteção, 

podem ser proibidas ou condicionadas as ocupações ou ações que possam contaminar as águas de 

nascente, causar dano ou interferir na sua exploração. 

A constituição de servidões relativas a águas de nascente segue o regime previsto nos Decreto-Lei n.º 

90/90 e 84/90, ambos de 16 de março. 

As águas de nascente não se integram no domínio público do estado, podendo ser propriedade privada 

ou outros direitos reais. 

Refira-se que no corredor em análise foram identificadas duas captações de água superficiais, (ambas 

no concelho de Torres Vedras) para as quais não foi constituído perímetro de proteção, recomendando-

se, no entanto, o limite de proteção de 10 metros, de forma a salvaguardar qualquer afetação pelo 

projeto (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais). 

 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

Águas Minerais Naturais 

A água mineral natural é uma água considerada bacteriologicamente própria, dadas as suas a 

diversidade das suas características, cuja servidão segue o regime previsto nos Decreto-Lei n.º 90/90 e 

84/90, ambos de 16 de março. 
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Nos casos de exploração de águas minerais naturais é fixado um perímetro de proteção que abrange 

três zonas: zona imediata, zona intermédia e zona alargada. 

Refira-se que o corredor em análise abrange as Termas dos Cucos, junto a Torres Vedras, para as 

quais foram estabelecidas três zonas de proteção: uma zona imediata, uma zona intermédia e uma 

zona alargada, sendo que o corredor apenas interseta as zonas intermédia e alargada (vd. Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais). 

De acordo com o artigo 43º do Decreto-Lei n.º 90/90, na zona intermédia são proibidas as atividades 

que seguidamente se listam (pertinentes para a tipologia de projeto em análise), podendo, contudo, ser 

autorizadas pela entidade competente (neste caso a DGEG), se a sua pratica, comprovadamente, não 

resultar interferência ou dano para a exploração da água mineral natural: 

a) As construções de qualquer espécie; 

b) As sondagens e trabalhos subterrâneos; 

c) A realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito 

modificações no terreno; 

d) O corte de árvores e arbustos; 

e) A destruição de plantações 

f) A demolição de construções de qualquer espécie. 

De acordo com o artigo 44º do referido Decreto-Lei, na zona alargada podem ser proibidas, por 

despacho do Ministro da Economia, as atividades referidas anteriormente quando representem riscos 

de interferência ou contaminação para a água mineral natural. 

Refira-se ainda a este nível a presença de dois aquíferos no corredor em estudo, designadamente, o 

aquífero de Torres Vedras e o aquífero de Caldas da Rainha- Nazaré (vd. Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0020 – Carta de Condicionantes – Recursos Naturais). 

Depósitos e Massas Minerais  

Por massas minerais, entendem-se as rochas e as ocorrências minerais não qualificadas legalmente 

como depósito mineral. As massas minerais não se integram no domínio público do Estado, podendo 
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ser objeto de propriedade privada. No entanto, a sua exploração dependerá da obtenção de prévia 

licença de estabelecimento a qual apenas poderá ser concedida ao proprietário do prédio, ou a 

terceiros, mediante a celebração de um contrato de exploração com o proprietário. 

A legislação aplicável que se destina à exploração de massas minerais segue o previsto no Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de outubro (com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 20-

AP/2001 e revogando o Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de março) e o Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 

março. 

Relativamente a depósitos minerais, no corredor em estudo, apenas são conhecidos depósitos 

minerais energéticos e não metálicos, de acordo com informação disponibilizada pelo Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (vd. Anexo I.1 – Entidades Contactadas). Os depósitos 

minerais na área do projeto encontram-se cartografados no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020– Carta de 

Condicionantes – Recursos Naturais. 

De sul para norte, na freguesia de Matacães no concelho de Torres Vedras, o corredor abrange a 

antiga concessão do depósito de salgema da Matacães (809Salgema), que se encontra atualmente 

concessionado pela empresa Solvay Portugal – Produtos Químicos, S.A.. A sudoeste desta área 

conhece-se o antigo depósito de betume de Vale Escuro (1697Betume), cuja antiga concessão é 

também abrangida pelo corredor em estudo. No limite oeste da freguesia de Santa Maria do Castelo e 

S. Miguel (ainda no concelho de Torres Vedras), encontra-se o depósito de betume/petróleo de 

Sizandro (1810BetumePetro), abrangido pelo corredor em estudo. 

Na freguesia do Ramalhal, no concelho de Torres Vedras, o corredor abrange a área potencial para 

caulino e areias do Ramalhal. 

Ao norte do Bombarral, na freguesia de Roliça, seguido das freguesias de Santa Maria, S. Pedro e 

Usseira (do concelho de Óbidos), o corredor abrange 3 antigas concessões mineiras atribuídas para 

exploração do depósito de diatomito da Quinta do Jardim (805Diatomito). 

Na freguesia de Santa Maria (Óbidos) ocorre o depósito de salgema da Várzea da Rainha 

(810Salgema), em que uma das antigas 3 concessões mineiras (Várzea da Rainha) se encontra 
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concessionada à empresa Solvay Portugal – Produtos Químicos, S.A., mas que segundo o parecer do 

LNEG não será afetada pelo projeto. 

Junto ao limite norte do concelho de Óbidos, são abrangidas 3 antigas concessões mineiras atribuídas 

para exploração do depósito de salgema de Bijardia (1645Salgema), e ainda uma outra junto ao 

depósito de salgema de Gaeiras (1646Salgema). Estes dois depósitos são abrangidos pelo corredor 

em estudo. 

No concelho de Caldas da Rainha é abrangida a antiga concessão de betume (1696Betume). 

Todos os depósitos referidos se encontram atualmente abandonados, com exceção dos 2 já referidos 

(Várzea da Rainha e Matacães).  

Relativamente a massas minerais, a área do projeto interseta unidades geológicas integrantes da 

cobertura meso-cenozóica, que frequentemente constituem recursos em rochas ornamentais e rochas 

e minerais industriais. As áreas potenciais de ocorrência destes recursos na área do projeto encontram-

se cartografadas no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Carta de Condicionantes – Recursos Naturais. 

A sul, na região de Pero Pinheiro (Sintra) ocorrem áreas para salvaguarda de Rochas Ornamentais que 

revelam elevada potencialidade para a produção das variedades ornamentais conhecidas por Lioz, 

Amarelo de Negrais e Encarnadão de Negrais, que desde há muito são exploradas, constituindo a base 

das edificações monumentais da região de Lisboa. Interessa por isso também, a preservação como 

fundo de reserva para reabilitação de monumentos. Assim, a área afeta ao projeto deve afetar o 

mínimo possível este recurso. 

A área intervencionada afeta também uma das áreas mais importantes do país de recursos em argila 

para cerâmica de construção (argilas comuns), a norte de Torres Vedras entre Ramalhal e Outeiro da 

Cabeça e que integram a parte da Formação de Lourinhã (Titoniano). Imediatamente a sul desta área, 

onde ocorrem formações siliciclásticas de idade Cretácico Inferior, é indicada outra área potencial para 

caulino e areias para a construção civil, que já foi alvo de atividade extrativa. 
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Pedreiras 

O prédio no qual se localize uma pedreira pode ser sujeito a servidão administrativa, em razão do 

interesse económico de exploração da massa mineral. Tal servidão designa-se por zonas de defesa e 

deverá observar, relativamente às estradas nacionais, uma distância de 50m, medida a partir da 

bordadura da escavação. 

No corredor em estudo, foram identificadas duas pedreiras, designadamente, a pedreira PDR n.º 5654, 

do lado poente do traçado, e a PDR n.º 69, do lado nascente, ambas a sul Pedra Furada.  

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Torres Vedras, o corredor abrange 

uma concessão mineira em exploração, a norte do apeadeiro de Runa, na freguesia de Runa (vd. 

Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais). 

A informação respeitante a estas pedreiras e a outras servidões administrativas de âmbito mineiro 

(concessões mineiras, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, 

pedreiras licenciadas, etc.) foi solicitada junto da DGEG, aguardando-se resposta. 

RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

As áreas de maior aptidão agrícola são elementos fundamentais no equilíbrio ecológico das paisagens, 

não só pela função que desempenham na drenagem das diferentes bacias hidrográficas, mas também 

pelo facto de se constituírem como um suporte para a produção vegetal, em especial a destinada à 

alimentação. 

A ocupação irracional destas áreas, para além de destruir a sua vocação natural, origina problemas de 

segurança, salubridade e manutenção, de difícil solução e custos elevados. Desta forma, a 

necessidade da RAN surge mediante as constantes pressões urbanísticas e industriais exercidas em 

solos de elevada produtividade. A sua criação efetua-se com o Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 

novembro, no qual é estabelecido um conjunto de regras de salvaguarda desses solos, considerando-

os como reserva estratégica nacional e instrumentos de desenvolvimento agrícola. 
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O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no 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, que vem articular o regime 

da RAN com o quadro estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento Rural 

(PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), na Estratégia 

Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territorial relevantes, nomeadamente 

planos regionais de ordenamento do território e planos sectoriais. A Portaria nº 162/2011, de 18 de 

abril, fixa os limites e condições a observar para a viabilização de utilizações não agrícolas em solos da 

RAN. 

A cartografia das áreas de RAN identificadas no corredor em estudo teve por base a informação 

contida nas Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, sendo a mesma 

apresentada no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais. Em função da 

sua observação, estas áreas apesar de incorrem de forma dispersa pelo território, ocupam uma área de 

1 163 ha, o que se traduz numa ocupação um pouco expressiva (cerca de 33% do corredor em 

análise). Associadas, essencialmente, às zonas adjacentes às linhas de água existentes, caracterizam-

se por áreas de maior humidade do solo, tendo subjacente um sistema de aluviões, que fazem delas, 

áreas de terrenos com elevada aptidão agrícola. 

No Quadro seguinte apresenta-se as áreas de RAN por concelho. 

Quadro 4.12-14 – Áreas de RAN por concelho 

CONCELHO ÁREAS DE RAN (ha) REPRESEN-
TATIVIDADE (%) 

Sintra 139,36 3,95 

Mafra 35,26 1,00 

Sobral de Monte Agraço 118,29 3,36 

Torres Vedras 348,88 9,90 

Cadaval 39,34 1,12 

Bombarral 310,01 8,80 

Óbidos 166,14 4,72 

Caldas da Rainha 5,811 0,16 

TOTAL 1163,08 33,01 
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Da análise ao Quadro anterior, verifica-se que as áreas de RAN abrangidas pelo corredor em estudo 

incidem maioritariamente nos concelhos de Torres Vedras e Bombarral, com uma representatividade 

de cerca de 10 e 9%, respetivamente, em relação ao corredor em análise. 

Aproveitamentos Hidroagrícolas 

A importância crescente das obras de aproveitamento hidroagrícola no desenvolvimento económico e 

social do país tem motivado, no sector agrícola, uma renovação progressiva e consequente atualização 

das bases fundamentais daquelas obras e das suas estruturas. Desta forma, importa garantir a 

utilização destas obras para os fins a que se destinam, respeitando a integridade dos perímetros de 

rega, com a finalidade de proteger as respetivas infraestruturas, tendo em consideração o papel 

importante que desempenham no desenvolvimento económico e social do mundo rural. 

O respetivo regime jurídico rege-se pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação 

conferida pelos decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e n.º 169/2005, de 26 de setembro, através do 

qual se pretende proteger as áreas beneficiadas pelos aproveitamentos. 

Salienta-se também a este nível, a Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto que estabelece o Regime Jurídico 

da Estruturação Fundiária, com o objetivo de criar melhores condições para o desenvolvimento das 

atividades agrícolas e florestais. 

De acordo com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 269/82, nomeadamente no que diz respeito à proteção 

das áreas beneficiadas, é disposto a proibição de “(…) todas e quaisquer construções, atividades ou 

utilizações não agrícola nas áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos da obra, 

forem admitidas como complementares da atividade agrícola”. Neste seguimento, deverá dar-se 

especial atenção ao perímetro de rega do Aproveitamento Hidroagrícola (AH) das Baixas de Óbidos 

identificado no sector norte da área de estudo, no concelho de Óbidos, conforme o ilustrado no 

Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0020 – Carta de Condicionantes – Recursos Naturais. 

De acordo com parecer da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), este 

projeto em análise abrange áreas do AH das Baixas de Óbidos, no Bloco de Óbidos e Bloco da 
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Amoreira, que se encontra aprovado por despacho de 5 de janeiro de 2010, pelo Senhor Secretário de 

Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, e constitui condicionante ao uso do solo, ao abrigo do 

regime jurídico que tutela as áreas do AH. Esta entidade refere ainda que o projeto de Modernização 

da Linha do Oeste, interfere ao nível da área beneficiada por rega, como com infraestruturas 

projetadas. Dado que o AH ainda não se encontra executado, mas com financiamento aprovado, torna-

se necessário compatibilizá-lo com o projeto em análise.  

Nesse sentido, e de forma a atempadamente resolver qualquer situação de conflito com o projeto em 

análise, foi realizada uma reunião com a DGADR, no dia 23 de fevereiro de 2017. Desta reunião com 

esta entidade, conclui-se que as intervenções previstas no projeto da Modernização da Linha não irão 

interferir, à partida, com os blocos agrícolas do AH das Baixas de Óbidos. No entanto, de forma a 

compatibilizar o projeto com os limites dos blocos de rega do AH, foi solicitada a apresentação do 

mesmo, a esta entidade, aquando a fase de execução. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), no seu parecer que 

se apresenta no Anexo I – Entidades Contactadas, também fez referência à AH referida. Esta entidade 

esclarece ainda que o projeto e a delimitação do perímetro de rega deste AH, foram aprovados por 

despacho n.º 12110/2014, publicado no DR, 2ª Série, n.º 189, de 1 de outubro de 2014. Mais informa 

que o projeto de execução do emparcelamento do AH de Baixas de Óbidos encontra-se do ponto de 

vista legal caducado, não constituindo por isso, condicionante ao uso do solo. 

Projetos Agrícolas e Florestais 

O apoio ao desenvolvimento rural tem sido fundamental para a promoção dos sectores agrícola, 

florestal e agro-florestal, proporcionando em simultâneo um desenvolvimento territorial equilibrado e de 

forma sustentável. Os projetos de investimento visam assim reforçar a viabilidade e a competitividade 

das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o 

redimensionamento das empresas, bem como preservar e melhorar o ambiente, assegurando a 

compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais. 

Neste âmbito, refira-se o parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAP-LVT) que faz referência à existência de projetos agrícolas e/ou florestais financiados por fundos 
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comunitários na área em apreço, não identificando, contudo, a sua localização geográfica, apenas a 

sua localização aproximada. 

De acordo com o referido parecer, e no que diz respeito a regiões demarcadas ou de potencial 

interesse vitícola, a área de estudo abrange as Regiões DOP de Arruda, Bucelas, Alenquer, Óbidos, 

Encostas de Aire e Torres Vedras. 

Árvores com Estatuto de Proteção 

As árvores com estatuto de proteção, nomeadamente, oliveiras, sobreiros e azinheiras, constituem um 

recurso renovável de extrema importância económica, considerado um património de elevado valor, de 

equilíbrio social e ecológico, que interessa preservar.  

Refira-se que a proteção das oliveiras é instituída pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio. O abate 

desta espécie carece de autorização das entidades competentes, sujeito a licenciamento, que deverá 

ser instruído e entregue ao atual ICNF. Não carece de autorização prévia, ao abrigo do n.º 6 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 120/86, o arranque ou o corte de oliveiras isoladas. 

A proteção dos sobreiros e azinheiras justifica-se pela sua importância ambiental e económica, 

reconhecida também na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto). O regime 

jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Refira-se que as disposições do Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio, prevalecem sobre as dos Instrumentos de Gestão Territorial (artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio). 

Este regime estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou 

isolados, carece de autorização (da Direção Geral de Recursos Florestais, das direções regionais de 

agricultura ou do Instituto de Conservação da Natureza) e introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a 

garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros 

fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção 

ilegal. 
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Caso existam exemplares de pinheiro manso e havendo necessidade de abate/corte de exemplares 

desta espécie, de forma a salvaguardar medidas extraordinárias de proteção fitossanitária 

indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, é necessário o cumprimento do 

estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de junho, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 95/2011, 

de 8 de agosto, em concreto, o manifesto de abate, desramação e circulação de madeira de coníferas, 

previsto no artigo 6º. Havendo necessidade de corte de várias espécies, deverá ser cumprido o previsto 

no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio, relativamente à obrigatoriedade de manifestar o corte ou 

arranque de árvores. 

De acordo com o trabalho de campo realizado, verificou-se a presença de árvores com estatuto de 

proteção, nomeadamente sobreiros, associados a carvalhais, em pequenas machas no meio do espaço 

agrícola ou em zonas de maior declive. Estas pequenas manchas encontram-se distribuídas ao longo 

do corredor, com destaque para a freguesia da Sapataria, no concelho de Sobral de Monte Agraço, e 

freguesia do Carvalhal, no concelho do Bombarral, conforme ilustrado no Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0007 – Carta de Habitats. 

Refira-se ainda, relativamente a árvores com estatuto de proteção, e de acordo com o parecer do ICNF 

(vd. Anexo I – Entidades Contactadas), que o corredor em análise apresenta arvoredo de interesse 

público: mata florestal do Bombarral e árvores isoladas do Centro de Apoio Social de Runa, pelo que se 

encontra abrangido pela Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, relativa ao regime jurídico da classificação 

de arvoredo de interesse público. 

Regime Florestal 

O regime florestal foi instituído no princípio do século XX, com Decretos que datam dos anos 1901, 

1903 e 1905, procurando responder às necessidades de arborização de grandes extensões de incultos, 

obviar à degradação acelerada dos recursos florestais e aos graves fenómenos erosivos provocados 

por uma utilização predatória e indisciplinada. 

Este regime inclui os Perímetros Florestais (áreas constituídas por terrenos baldios ou camarários, 

submetidos a Regime Florestal Parcial e que no seu todo são atualmente geridos pelo ICNF) e Matas 
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Nacionais e outras Propriedades (áreas pertencentes ao domínio privado do Estado e como tal 

submetidas a Regime Florestal Total). 

De acordo com a análise efetuada para o Ordenamento do Território (subcapítulo 4.12.3) o corredor em 

estudo abrange o PROF da Área Metropolitana de Lisboa (designadamente as sub-regiões 

homogéneas Grande Lisboa e a Região Saloia) e o PROF do Oeste (designadamente as seguintes 

sub-regiões homogéneas: Região Oeste Sul, Floresta do Oeste Interior e Floresta do Oeste Litoral). 

O PROF da Área Metropolitana de Lisboa foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 

de outubro, enquanto que o PROF do Oeste foi aprovado pelo Decreto regulamentar n.º 14/2006, de 17 

de outubro. 

Tendo por base os PROF analisados (vd. Figura 4.12-6 e Figura 4.12-7), os extratos da Planta de 

Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, assim como o parecer do ICNF (vd. Anexo I – 

Entidades Contactadas), verifica-se que o corredor em análise não abrange áreas sujeitas a regime 

florestal. 

Refira-se, no entanto, de acordo com o parecer do ICNF (vd. Anexo I – Entidades Contactadas), que o 

corredor em análise abrange duas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF): Torres Vedras Este 

(PTZIF120), aprovada pelo Despacho n.º 9859/2010 de 11 de junho (D.R. n.º 112, série II), e Torres 

Vedras Oeste (PTZIF109), aprovada pelo Despacho N.º 4401/2010 de 12 de março (DR. n.º 50, série 

II), cuja entidade gestora é a FLOREST – Associação de Produtores Agrícolas e Florestais da 

Estremadura (vd. Figura 4.12-14). 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2006.202&iddip=20063326
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Figura 4.12-14 – Identificação das ZIF abrangidas pelo projeto. Fonte: IGEO, 2017. 

 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
PF06 - 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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 

TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-515 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
 

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 

Num quadro em que a floresta portuguesa é encarada como uma efetiva prioridade nacional, importa 

alterar profundamente a relação da sociedade com a floresta, agindo de forma concertada no setor 

florestal e criando condições para a implementação de ações de natureza estrutural, cuja concretização 

imediata se impõe, face à necessidade de dar primazia à gestão e preservação do património florestal 

existente. Justifica-se, assim, a existência de um quadro jurídico de proteção especial da floresta, em 

convergência harmónica com as políticas de desenvolvimento económico e de conservação da 

natureza. 

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 

de março, que estabelece Medidas de Proteção aos Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios.  

Neste sentido, e de forma a verificar a existência de povoamentos percorridos por incêndios, foi 

consultado o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Segundo a informação 

disponível, verifica-se que apenas cerca de 35,48ha (1,0%) do corredor em estudo se desenvolve 

sobre áreas percorridas por incêndios, registando-se a ocorrência mais recente no ano de 2012 (vd. 

Figura 4.12-15).  

A área em redor da Linha do Oeste em análise foi percorrida por incêndios nos últimos 10 anos, pelo 

que se aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, que estabelece a proibição 

pelo prazo de 10 anos de várias ações nos terenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios em áreas não classificadas como solos urbanos. 
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Figura 4.12-15 – Áreas ardidas 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
PF06 - 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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto  de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-517 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
 

Áreas de Risco de Incêndio 

A gravidade com que os incêndios se começaram a manifestar nas últimas décadas, levou a uma 

progressiva consciencialização sobre a necessidade de resolver esta problemática, razão pela qual se 

estabeleceu um conjunto de medidas e ações, desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, através do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado 

pelos Decretos-Leis n.º 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro e 14/2011, de 30 de 

novembro. 

Uma destas medidas passa pela observância efetiva de um planeamento a nível municipal, de forma a 

assegurar a consistência territorial de políticas e instrumentos. Neste contexto, o planeamento 

municipal é concretizado através da elaboração de Planos Municipais de Defesa Florestal contra 

Incêndios (PMDFCI), constituindo-se como instrumentos de natureza sectorial operacional e de 

carácter obrigatório. 

Refira-se ainda a este nível, que ambas as ZIF referidas no item Regime Florestal, na área territorial do 

concelho de Torres Vedras, têm os respetivos Plano de Gestão Florestal e Plano Específico de 

Intervenção Florestal. 

De acordo com a informação disponível no ICNF (PROF da Área Metropolitana de Lisboa), salienta-se 

que o corredor em estudo incorre sobre zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra 

incêndios (do concelho de Sintra) (vd. Figura 4.12-6). 

De acordo com a Carta de Risco de Incêndio Florestal (CRIF, 2016), verifica-se que o corredor em 

estudo incorre sobre terrenos onde o risco de incêndio se afigura elevado (15,9%) a muito elevado 

(6,9%) (vd. Figura 4.12-16). 
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Figura 4.12-16 – Enquadramento do projeto na Carta de Risco de Incêndio Florestal (CRIF) 
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Neste âmbito, refira-se ainda que o Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, homologa o regulamento 

das normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, construção e manutenção dos 

pontos de água, infraestruturas integrantes das redes de defesa da floresta contra incêndios. 

No respeitante a estas infraestruturas, foi consultado o sitio de internet 

http://scrif.igeo.pt/servicos/pvigia/, através do qual se constatou a inexistência de postos de vigia no 

interior do corredor de estudo, destacando-se três postos de vigia na sua envolvente próxima, no 

sentido S-N: Fonteireira (54-05) a cerca de 3,7 km, Tapada de Mafra (52-04), a cerca de 3 km e Monte 

Redondo (52-02), a cerca de 3,9 km.  

De igual forma, e de acordo com a informação disponibilizada pelas Câmaras Municipais dos concelhos 

abrangidos pelo projeto, não se registam nenhuns pontos de água de combate de incêndios, na 

envolvente próxima do corredor em estudo.  

De forma a identificar esta condicionante e outras que possam ser afetadas pelo projeto, 

nomeadamente no que diz respeito à Proteção Civil, foi contactada a Autoridade Nacional de Proteção 

Civil (ANPC) (vd. Anexo I – Entidades Contactadas). 

De acordo com o parecer da ANPC considera-se que os principais riscos associados ao projeto são: os 

acidentes, nomeadamente “choque com obstáculo na via” (atropelamento de pessoas, veículos e 

animais), incêndio, explosão, fuga ou derrame de substâncias perigosas (em acidente ferroviário ou em 

área ou instalação adjacente ao caminho de ferro), instabilidade da plataforma e terrenos adjacentes e 

queda de passagem, pelo que deverão ser adotadas algumas recomendações quer para a fase de 

projeto de execução quer para a fase de obra que se encontram descriminadas no capítulo “Medidas 

de Minimização”. 
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4.12.4.2. Recursos Ecológicos 
 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

Esta Reserva tem sido considerada um instrumento fundamental no ordenamento do território, pelo seu 

papel na regulação do uso de áreas de elevada sensibilidade do ponto de vista ambiental, 

fundamentais para o equilíbrio do território e para a segurança de pessoas e bens. 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação 

do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho. 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os 

usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios 

dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que 

carecem de parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

A Portaria nº 360/2015, de 15 de outubro, estabelece os valores das taxas a cobrar pelas comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional aquando da apreciação das comunicações prévias e 

autorizações e revoga a Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro. 

Nestes diplomas legais, a REN é definida como a “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 

que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 

são objeto de proteção especial” (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto). 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) que vigora no corredor em estudo é apresentada no Quadro 

4.12-15: 
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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 7 de fevereiro 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 187/97, 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 setembro, 
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). 

 

Tomando como referência as Plantas de Condicionantes dos PDM em análise, verifica-se que o 

corredor em análise se desenvolve sobre zonas sujeitas ao regime da REN (Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0021 – Carta de REN por ecossistemas): Cabeceiras das linhas de água; Áreas de 

Máxima Infiltração; Áreas com risco de erosão; Zonas ameaçadas por cheias; Leitos dos cursos de 

água e Escarpas. 

No Quadro 4.12-16 apresenta-se as áreas de REN por concelho. 
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Quadro 4.12-16 – Áreas de REN por concelho 

CONCELHO CATEGORIAS DA REN ÁREAS DE 
REN (ha) 

Sintra 
Áreas de máxima infiltração 168,24 
Áreas com risco de erosão  30,42 
Total 198,66 

Mafra 

Áreas de máxima infiltração 30,13 
Áreas com risco de erosão  151,57 
Zonas ameaçadas por cheias 29,00 
Escarpas 65,65 
Total 276,34 

Sobral de Monte 
Agraço 

Áreas de máxima infiltração 49,74 
Cabeceiras das linhas de água 89,11 
Áreas com risco de erosão  43,76 
Zonas ameaçadas por cheias 54,48 
Total 237,09 

Torres Vedras 

Áreas de máxima infiltração 348,10 
Cabeceiras das linhas de água 0,01 
Áreas com risco de erosão  74,52 
Zonas ameaçadas por cheias 258,90 
Total 681,53 

Cadaval 
Áreas de máxima infiltração 22,01 
Cabeceiras das linhas de água 16,63 
Zonas ameaçadas por cheias 39,55 
Total 78,19 

Bombarral 

Áreas de máxima infiltração 239,35 
Cursos de água 36,83 
Áreas com risco de erosão  65,15 
Zonas ameaçadas por cheias 291,35 
Total 632,68 

Óbidos 

Áreas de máxima infiltração 11,90 
Áreas com risco de erosão  55,87 
Zonas ameaçadas por cheias 23,04 
Total 90,81 

Caldas da 
Rainha 

Áreas de máxima infiltração 71,31 
Zonas ameaçadas por cheias 20,66 
Total 91,97 

TOTAL 2 287,27 

 

Da análise ao Quadro anterior, verifica-se que os concelhos com maior ocupação de áreas sujeitas ao 

regime de REN são os concelhos de Torres Vedras e do Bombarral, à semelhança do verificado para a 

RAN. 

A correspondência das zonas sujeitas ao regime de REN com as categorias definidas no Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, é apresentada no Quadro 4.12-17. 
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Quadro 4.12-17 – Correspondência entre categorias de áreas integradas na REN 

Decreto-Lei n.º 93/90,  
de 19 de março 

Decreto-Lei n.º 166/2008,  
de 20 de agosto 

Cabeceiras das linhas de água 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 

Áreas de máxima infiltração 

Áreas com risco de erosão  Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Zonas ameaçadas por cheias 
Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas 
como zonas adjacentes nos termos da Lei da 
Titularidade dos Recursos Hídricos 

Cursos de água Leitos dos cursos de água 

Escarpas Áreas de instabilidade de vertentes 

 

A representatividade dos sistemas de REN identificados no corredor em análise consta do Quadro 

4.12-18. 

Quadro 4.12-18 - Áreas de REN (ha) 

Cabeceiras 
de linhas 
de água 

Áreas de 
máxima 

infiltração 

Áreas com 
risco de erosão 

Zonas 
ameaçadas 
por cheias 

Cursos de 
água 

Escarpas Sistemas da 
REN total (ha) 

105,75 940,78 421,29 716,97 36,83 65,65 2 287,27 

 

O regime das áreas integradas em REN é definido pelo artigo 20.º (com a redação dada pelo artigo 21.º 

do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho), o qual refere serem interditos os usos e as ações de 

iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

• Operações de loteamento;  

• Obras de urbanização, construção e ampliação;  

• Vias de comunicação;  

• Escavações e aterros; 
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• Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

Excetuam-se, no entanto, deste regime os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 

REN. Deste modo, consideram-se compatíveis com estes objetivos, os usos e ações que, 

cumulativamente: 

• Não coloquem em causa as funções das diferentes tipologias de área REN, identificadas no 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 novembro; e 

• Constem do Anexo II do mesmo diploma legal como, 

o isentos de qualquer procedimento; ou 

o sujeitos à realização de uma comunicação prévia. 

 

4.12.4.3. Património 

Os bens imóveis, nas suas categorias de monumento, conjunto ou sítio, classificados como 

monumento nacional ou como imóvel de interesse público constituem testemunhos de especial 

importância da civilização, da identidade e da cultura nacional, justificando-se plenamente que sejam 

objeto de especial proteção e valorização. Nesta conformidade, o regime de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o das zonas de proteção encontra-se previsto na Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro e no Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 

Tendo por base o descritor património (vd. subcapítulo 4.10.) identifica-se a presença das seguintes 

ocorrências patrimoniais classificadas, ou em vias de classificação, cujas áreas de proteção abrangem 

o corredor em estudo: 

MN - MONUMENTO NACIONAL 

• Ocorrência n.º 1 - Aqueduto das Águas Livres - Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 

19-02-2002; 

• Ocorrência n.º 40 - Aqueduto de Torres Vedras / Aqueduto da Fonte dos Canos - Decreto de 

16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910; 
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• Ocorrência n.º 41 - Igreja Paroquial de Torres Vedras / Igreja de São Pedro e São Tiago - 

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

• Ocorrência n.º 45 - Ermida da Senhora do Ameal - 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; 

• Ocorrência n.º 68 - Castelo de Óbidos e todo o conjunto urbano da vila - 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, 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. 

MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

• Ocorrência n.º 37 - Estância Termal dos Cucos e respetivo parque - Portaria n.º 318, DR, 2.ª 

série, n.º 106 de 03-06-2013. 

IIP - IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

• Ocorrência n.º 22 - Edifício onde está instalado o Asilo de Inválidos Militares - Decreto n.º 47 

508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967; 

• Ocorrência n.º 44 - Castelo de Torres Vedras / Castelo e cerca urbana de Torres Vedras - 

Decreto n.º 41 191, DG, 1.ª série, n.º 162 de 18 julho 1957; 

• Ocorrência n.º 47 - Capela e Forte de São Vicente - 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; 

• Ocorrência n.º 52 - Solar dos Melos e Castro, respetiva ermida e terreno adstrito ao solar - 

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

• Ocorrência n.º 53 - Capela de São Lourenço, incluindo todo o seu recheio - decreto n.º 2/96, 

DR, I Série-B, n.º 56, de 6-03-1996; 

• Ocorrência n.º 67 - Capela de Nossa Senhora do Carmo / Ermida de São João do Mocharro e 

Necrópole - Decreto nº 40 361, DG, 1.ª série, n.º 228 de 20 outubro 1955. 

IMÓVEIS EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Ocorrência n.º 12 - Forte da Feira; 

• Ocorrência n.º 46 - Reduto do Outeiro da Forca / Forte da Forca - Incluído na classificação das 

Linhas de Torres (Em vias de classificação). 
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Para estas ocorrências foram delimitados perímetros de proteção conforme se apresenta no Desenho 

LO.EP.PG.EIA.0016 – Carta de Património. 

 

4.12.4.4. Infraestruturas 

Abastecimento de água 

Os problemas de engenharia associados ao abastecimento de água merecem especial destaque pelo 

seu direto reflexo na qualidade de vida das populações e na preservação da saúde pública e dos 

recursos naturais. Numa matéria tão delicada como é o abastecimento de água potável às populações, 

é indispensável assegurar a integridade das infraestruturas e a proteção sanitária dos canais e 

depósitos destinados a essa finalidade, condicionando a realização, nos terrenos confinantes, de 

quaisquer obras ou ações que possam de algum modo afetar a funcionalidade das infraestruturas e a 

pureza e a potabilidade da água. 

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime previsto no Decreto-Lei 

n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral de constituição de servidões 

que resulta no código de expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro. 

Nos concelhos abrangidos por este estudo, a rede de abastecimento é composta por diversas 

infraestruturas, entre elas, condutas de abastecimento de águas, condutas adutoras, reservatórios, 

estações de tratamento de água e estações elevatórias que se encontram representadas no Desenho 

nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes - Infraestruturas. 

Para as infraestruturas mencionadas, aplica-se uma servidão de 10 m. 

Drenagem e tratamento de águas residuais 

Os problemas de engenharia sanitária e ambiental merecem uma especial atenção, pelo seu direto 

reflexo na qualidade de vida das populações e na preservação da saúde pública e dos recursos 

naturais. Por ser de interesse coletivo o bom funcionamento do sistema de drenagem de águas 

residuais foi criado um regime de servidões para garantir a proteção das respetivas infraestruturas. 
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A constituição de servidões relativas aos sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais 

urbanas segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944, conjugado 

com o regime geral de constituição de servidões que resulta no código de expropriações, aprovado 

pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro. 

No Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes - Infraestruturas, apresentam-se as 

infraestruturas de drenagem e de tratamento de águas residuais existentes no corredor em estudo, 

tendo por base a informação fornecida pelas diferentes entidades gestoras e pelas Câmaras Municipais 

abrangidas pelo mesmo. 

Esta rede é composta por condutas de saneamento, reservatórios, emissários e ETAR. 

À semelhança do verificado para o sistema de abastecimento de água, para as infraestruturas de 

drenagem e tratamento de águas residuais aplica-se uma servidão de 10 m. 

Gasodutos  

Os gasodutos e os oleodutos, para fins de interesse público a que se destinam, pelos riscos inerentes e 

previsíveis do funcionamento das instalações e perigosidade para o homem e para o ambiente, 

justificam a criação de um regime de servidões. 

O regime jurídico de constituição de servidões de gás resulta do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

8/2000, de 8 de fevereiro. Salienta-se ainda a este nível o Decreto-Lei n-º 232/90, de 16 de julho 

alterador pelo Decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de julho e pelo Decreto-Lei n-º 7/2000, de 3 de fevereiro, e 

ainda o Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro. 

De acordo com a informação disponibilizada pelas entidades, verifica-se a presença redes de gás 

(fornecida pela LISBOAGÁS e Lusitânia Gás), intersetadas pelo corredor em estudo, representadas 

cartograficamente no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas, 

para as quais se considera uma servidão de 10 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem. 

De acordo com informação disponibilizada pela REN-Gasodutos, S.A (vd. Anexo I – Entidades 

Contactadas) no troço da Linha do Oeste em estudo existe um atravessamento da linha férrea pelo 
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gasoduto em operação denominado por Ramal de Torres Vedras, mais precisamente ao km 23+287 da 

linha 01004, a que corresponde o PK 69+324 da Linha do Oeste (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 

– Carta de Condicionantes - Infraestruturas. De acordo com o processo de licenciamento e com as 

normas construtivas aplicáveis, o referido atravessamento foi realizado na perpendicular à via férrea, 

com recurso ao método por perfuração horizontal e com a aplicação de manga de proteção, 

encontrando-se a geratriz superior a um mínimo de 3,35 m da base do carril. Salientando-se ainda que, 

ao abrigo do disposto nos art.º 7.º e 56.º da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril, quaisquer intervenções 

nas imediações desta infraestrutura que a possam afetar, direta ou indiretamente, deverão ser 

previamente avaliadas pela REN-Gasodutos para que possam ser tomadas as medidas de proteção 

adicionais que venham a ser consideradas necessárias para a manutenção da segurança e 

operacionalidade da rede de transporte de gás natural. Mais se adianta que no âmbito do plano de 

desenvolvimento da RNTGN, para a região em causa, não existem projetos de expansão da rede de 

transporte de gás natural. 

Rede Elétrica 

O carácter de utilidade pública da Rede Elétrica de Serviço Público e as questões de segurança que 

lhe estão associadas justificam a constituição de servidões e a existência de restrições que se 

destinam a facilitar o estabelecimento dessas infraestruturas, a eliminar todo o perigo previsível e a 

evitar danos em bens materiais. 

O Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de julho, e a sua nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 56/97, de 14 

de março, no n.º 2 do artigo 16º, determina que a concessão da Rede Nacional de Transporte (RNT) à 

Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) é exercida em regime de Serviço Público, sendo as atividades 

nesse âmbito consideradas, para todos os efeitos, de Utilidade Pública. Por sua vez, o artigo 28º do 

mesmo diploma legal determina que o licenciamento das instalações da RNT é realizado nos termos 

previstos no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de 

novembro de 1960), o qual, em conjugação com o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 

Alta Tensão (RSLEAT, Decreto Regulamentar n.º 1/92), determina as servidões de passagem, que se 

destinam a facilitar o estabelecimento das instalações da RNT e evitar que as linhas sejam sujeitas a 

deslocações frequentes, em especial as de tensão superior ou igual a 60 kV. 
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Neste seguimento, foi contactada a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A e a EDP (vd. Anexo I – 

Entidades Contactadas), tendo sido também analisada a informação constante dos extratos das 

Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, assim como os elementos fornecidos 

pelas Câmaras Municipais. Desta análise, assinala-se o atravessamento do corredor em estudo por 

algumas linhas elétricas (de tensões nominais variáveis) (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 –

Condicionantes - Infraestruturas)  

No âmbito da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT) a REN – Rede Eléctrica Nacional, 

S.A. é a concessionária da RNT em regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e 

subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a 

Rede de Telecomunicações de Segurança. 

Como concessionária da RNT compete designadamente à REN: 

• Garantir a segurança de abastecimento de energia à rede da distribuição em termos de 

aumento da capacidade de oferta e da melhoria da qualidade de serviço;  

• Garantir a integração da nova geração de energia (em particular a partir de fontes 

renováveis); 

• Gerir a RNT nas vertentes de planeamento, projeto, construção, operação e manutenção da 

RNT;  

• Planeamento da RNT por um período de 10 anos; 

• Garantir o funcionamento dos mercados de energia (nomeadamente quanto às interligações).  

No caso particular do projeto em análise salienta-se o referido no Regulamento de Segurança de 

Linhas Aéreas de Alta Tensão (RSLEAT): 

• As linhas elétricas e o eixo da ferrovia não deverão formar um ângulo inferior a 15 º; 

• As distâncias mínimas a garantir entre os carris e os condutores nas condições de flecha 

máxima definidas pelo RSLEAT e para linhas elétricas de 220 kV deverá ser de 8,5 m 
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(ferrovias não eletrificadas) ou de (13,2 + 0,005L) (sendo L a menor distância dos apoios da 

linha elétrica ao eixo da via), com um mínimo de 13,5 m (ferrovias com eletrificação prevista);  

• A distância mínima horizontal a garantir entre os apoios e a zona do caminho-de-ferro é de 5 

m. 

Relativamente à servidão das linhas de média tensão, caso de trate de linhas elétricas a 30 kV, aplica-

se uma faixa de servidão de 15 m em torno do respetivo traçado. No caso de linhas elétricas a 60 kV, 

institui-se uma servidão de 25 m. 

Rede Rodoviária Nacional 

A constituição da servidão da rede rodoviária visa, por um lado, proteger essas vias de ocupações 

demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e a visibilidade e, por outro, garantir a 

possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação e a defesa de 

espaços canais para a construção das vias projetadas A largura das faixas de proteção (designada por 

faixa de proteção) é variável consoante a classificação da estrada e a ocupação pretendida.  

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, revisto e atualizado pelo Decreto-

Lei n.º 222/98 de 17 de julho e Lei n.º 98/99 de 26 de julho), a estrutura viária é constituída por dois 

tipos de redes de estradas: 

• A rede nacional fundamental que agrupa os itinerários principais (IP) responsáveis pela ligação 

entre centros urbanos influentes a nível supradistrital, e os principais centros/locais de entrada e 

saída nacional: portos, aeroportos e fronteiras. As autoestradas inserem-se na rede fundamental; 

• A rede nacional complementar, que inclui os itinerários complementares (ICs) responsáveis pelas 

ligações regionais mais importantes, incluindo as principais vias envolventes e de acesso às duas 

grandes áreas metropolitanas nacionais - a de Lisboa e a do Porto. A rede complementar agrega 

igualmente estradas nacionais e municipais, de acordo com a importância das ligações que 

estabelecem; 

• Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que estabelecem as ligações 

dentro dos concelhos respetivos, com continuidades interconcelhias. 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
PF06 - 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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto  de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-531 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
 

Enquanto consideradas como objeto de planeamento, as vias constituem canais de ligação 

privilegiados, devendo por tal razão usufruir de medidas de proteção e enquadramento que não 

dificultem a sua segurança e ao mesmo tempo garantam a possibilidade de expansões/alargamentos 

futuros das vias, facultando a execução de obras de beneficiação e manutenção. Assim, estabelecem-

se servidões rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a hierarquia da via em questão e 

também com as condições existentes em termos de ocupação marginal existente/espaço 

disponibilizável para estabelecimento dessas servidões. 

As faixas de terreno que constituem as servidões consideradas, são estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

13/94, de 15 de janeiro: 

• Para os IP - na fase de execução e nas estradas já concluídas a faixa de servidão non aedificandi 

de 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da zona de estrada; na 

fase de projeto a faixa de servidão tem largura de 200 metros; 

• Para os IC - na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona de servidão non aedificandi 

de 35 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 metros da estrada; na fase 

de projeto a faixa de servidão tem largura de 200 metros; 

• Outras estradas - na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona de servidão non 

aedificandi de 20 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 5 metros da zona de 

estrada. 

A este nível destacam-se as seguintes vias, no corredor em estudo: EN8, EN8-2, EN9, EN114, EN116, 

EN117, ER19, EN243, EN361, EN361-1, ER374, IC1, IC11, IC16, IP6 e A8 e A16 (vd. Desenho  nº 

LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes - Infraestruturas). 

Estradas e caminhos municipais 

As estradas e caminhos municipais têm faixas de proteção que se destinam a garantir a segurança do 

trânsito e a permitir a realização de futuros alargamentos e obras de beneficiação, designada por zona 

non aedificandi. 
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A constituição de servidões a estas vias segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 10 de agosto de 

1961, da qual resulta a proibição de quaisquer construções dentro dos limites a seguir indicados (artigo 

58.º da Lei n.º 2110): 

Nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m, consoante se 

trate de estradas ou de caminhos municipais, que podem ser alargadas respetivamente até ao máximo 

de 8 e 6 m. 

Nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com outras 

comunicações rodoviárias. 

Estas servidões são, por conseguinte, fixadas às Estradas Municipais que atravessadas pelo corredor 

em estudo, nomeadamente: EM115-2, EM361-2, EM536, EM539-2, EM544, EM545, EM574-2, 

EM1176, EM1185, EM1199 e EM1200, EM1269, EM1202 (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – 

Condicionantes - Infraestruturas). 

Rede Ferroviária 

Por razões de segurança do transporte ferroviário, considerou-se necessário a criação de um regime 

de servidões e restrições de utilidade pública para os proprietários ou vizinhos dos prédios confinantes 

coma s linhas de caminho de ferro. 

O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de 

novembro. 

De acordo com o ponto 1 do artigo 4.º do referido Decreto-Lei, as servidões de linha férrea destinadas 

à implantação da via ou das respetivas obras de suporte têm a natureza de direitos reais públicos sobre 

bens alheios.  

Segundo o ponto 2 do mesmo artigo, as servidões de linha podem ser constituídas:  

a) Por despacho do ministro da tutela, após audição do proprietário interessado, conferindo-lhe a 

indemnização pelos prejuízos que sofrer, calculada nos termos da legislação de expropriações por 

utilidade pública;  
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b) Por acordo, formalizado em escritura pública, entre a IP, S.A., e o proprietário do prédio a onerar;  

c) Por usucapião, por decurso do prazo de 10 anos após a realização da obra ferroviária. 

A delimitação do domínio público ferroviário é definida pelo artigo 11.º(limites da faixa ferroviária): 

1 - Quando outra delimitação não for estabelecida ou não resultar da natureza do suporte da 

via, considera-se que a área de implantação das linhas férreas é constituída pelas faixas de 

terreno demarcadas através das arestas superiores das áreas escavadas ou das arestas 

inferiores do talude dos aterros, em que os carris se encontram colocados ou, na falta destes 

pontos de referência ou de outros indícios, por linhas traçadas a 1,5 m da aresta exterior dos 

carris externos da via.  

2 - O espaço aéreo e o subsolo correspondentes aos terrenos incorporados nas linhas férreas 

integram o domínio público ferroviário.  

3 - As áreas do domínio público ferroviário, no espaço aéreo e no subsolo, não abrangidas 

pelo número anterior, integram o estabelecimento industrial e comercial da empresa a que 

pertençam.  

4 - Nas pontes e nos túneis atravessados pelo caminho de ferro, consideram-se integradas no 

domínio público do Estado a obra de suporte da infraestrutura ferroviária e a parte de solo ou 

subsolo necessária à sua implantação e segurança.  

5 - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, à fixação 

dos limites verticais das servidões de linha férrea. 

No caso particular do projeto em estudo, refira-se a servidão já instituída da Linha Ferroviária do Oeste. 

Servidões Aeronáuticas 

As servidões relativas aos aeródromos e instalações de apoio à aviação civil abrangem perímetros 

circulares ou de formas mais complexas, tanto mais fortemente restritivos quanto se encontrem mais 

próximos das instalações a que se referem. Os perímetros mais afastados impõem limites de 
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desenvolvimento em altura das construções ou de quaisquer obstáculos de modo a que estes não 

afetem o funcionamento e a segurança das operações aeronáuticas. 

A constituição de servidões aeronáuticas segue o regime constante do Decreto-Lei n.º 45987, de 22 de 

outubro de 1964 e subsidiariamente o regime das servidões militares, estabelecido na Lei n.º 2078, de 

11 de julho de 1955 e do Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964. 

Relativamente à componente de servidões aeronáuticas, refira-se que o traçado é parcialmente 

condicionado pela servidão aeronáutica do Aeroporto de Lisboa, definida pelo Decreto n.º 48542, de 24 

de agosto de 1968 (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas). 

Refira-se também a proximidade do corredor em análise à Base Aérea de Sintra (BA1), para a qual foi 

definida uma servidão militar particular através do Decreto n.º 42245, de 1 de maio de 1959 (vd. 

Desenhonº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas). 

Salienta-se ainda a proximidade do corredor ao Heliporto dos Bombeiros de Torres Vedras, a cerca de 

500 m do corredor. 

Segundo parecer da ANA – Aeroportos de Portugal (vd. Anexo I – Entidades Contactadas), o traçado 

em estudo está parcialmente condicionado pela Servidão Aeronáutica do Aeroporto de Lisboa, e pela 

proximidade ao Heliporto dos Bombeiros de Torres Vedras, devendo, para o efeito, ser consultada a 

Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03 de 10 de maio, da Autoridade Nacional de Aviação 

Circular (ANAC). 

Salienta-se, ainda, neste âmbito, o parecer recebido pela ANAC (vd. Anexo I – Entidades Contactadas), 

que refere que não existem infraestruturas aeronáuticas nas proximidades que de alguma forma 

possam condicionar o projeto. No entanto, no âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, a ANAC refere 

que deve ser consultada a CIA (n.º 10/03) “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais 

à Navegação Aérea”, para o caso de haver necessidade de contemplar no projeto elementos da 

infraestrutura (postes, antenas e outros) que devam ser sinalizados/balizados. 

As zonas confinantes com o Aeroporto de Lisboa estão sujeitas a servidões militares e aeronáuticas, 

nos termos da Lei 2078, de 11 de julho de 1955, e dos Decretos-Leis n.os 45986 e 45987, ambos de 22 
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de outubro de 1964. A segurança e eficiência da utilização e funcionamento do citado aeródromo e a 

proteção das pessoas e bens à superfície exigem efetivamente a constituição daquelas servidões nas 

respetivas zonas confinantes. 

Por conseguinte, foram definidas oito zonas de proteção (artigo 2º do Decreto-Lei 48542): 

a) Zona 1 (zona de ocupação) - Área de terreno abrangida pelas instalações atuais do 

aeroporto e pelas necessárias ao cumprimento do plano diretor do seu desenvolvimento;  

b) Zona 2 (1.ª zona de proteção)  

c) Zona 3 (canais operacionais)  

d) Zona 4 (2.ª zona de proteção)  

f) Zona 6 (plano horizontal interior)  

g) Zona 7 (superfície cónica de transição) 

h) Zona 8 (plano horizontal exterior) 

De acordo com o artigo 3.º ficam sujeitos a servidão geral, nos termos do artigo 9.º da Lei 2078 e do 

artigo 4.º do Decreto-Lei 45987, os terrenos compreendidos nas zonas 1 e 2, nos sectores 3A, 3B, 3C e 

3D da zona 3, e na zona 4.  

De acordo com o artigo 4.º ficam sujeitos a servidão particular, de harmonia com o disposto no artigo 

10.º da Lei 2078 e do artigo 5.º do Decreto-Lei 45987, os terrenos que abrangem as restantes zonas, 

carecendo de licença da Direcção-Geral da Aeronáutica Civil a execução dos trabalhos e atividades 

nos terrenos abrangidos. 

Dado que o corredor abrange a Zona 8 (plano horizontal exterior) conforme se apresenta no Desenho 

nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas, será solicitado parecer junto da 

ANAC aquando a elaboração do projeto de execução e a consulta à CIA (n.º 10/03). 
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Relativamente à Base Aérea de Sintra-BA1, considera-se o referido no parecer da Força Aérea 

Portuguesa (FAP) que se apresenta no Anexo I – Entidades Contactadas. De acordo com o referido 

parecer, devem ser considerados, em termos de condicionantes, o Decreto n.º 31/2007 de 11 de 

dezembro, referente à servidão da Base Aérea de Sintra-BA1 e o Decreto-Lei n.º 597/73 de 7 de 

novembro (zonas de proteção radioelétrica dos feixes). 

De acordo com o Decreto n.º 31/2007 de 11 de dezembro, que estabelece a servidão militar particular 

(terrestre e aérea) da BA1, foram estabelecidas duas zonas de proteção terrestre (artigos 2º e 3º): 

- primeira zona de proteção – constituída pela área limitada exteriormente por uma faixa de 100 m em 

toda a extensão, a partir do perímetro da BA1; 

- segunda zona de proteção – constituída pela parte restante da zona geral, que corresponde a 1 000 

m em toda a extensão, a partir do perímetro da BA1.  

Refira-se que o corredor em análise não coincide nenhuma destas duas zonas de proteção (vd. 

Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas). 

De acordo com o artigo 6º do Decreto n.º 31/2007, de 11 de dezembro, são definidas também zonas de 

proteção aérea, designadas por zonas da superfície de desobstrução.  

De acordo com o artigo 7º, do referido Decreto-Lei, está sujeita a autorização a existência de quaisquer 

plantações, estruturas, fios ou cabos aéreos e outros obstáculos, fixos ou móveis, mesmo que 

temporários, cujas alturas excedam as cotas limites nele indicadas para as zonas em patamar ou 

calculadas para as zonas de cota variável, considerando uniformemente a variação destas dentro dos 

limites assinalados, mas para as quais são definidas algumas exceções.  

Segundo o mesmo artigo, dentro das zonas de proteção estão ainda sujeitas a autorização todas as 

construções, instalações ou quaisquer trabalhos que sejam suscetíveis de: 

• criar interferência nas comunicações por rádio entre o aeródromo e os aviões; 

• tornar difícil do ar a distinção entre luzes do aeródromo e outras; 

• provocar o encadeamento dos pilotos; 
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• produzir poeiras ou fumos que possam diminuir as condições de visibilidade na vizinhança do 

aeródromo; 

• de qualquer modo prejudicar as aterragens, descolagens e manobra dos aviões. 

O corredor em análise incide sobre as seguintes zonas da superfície de desobstrução: Zona B1, Zona 

D, Zona F e Zona J (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019– Carta de Condicionantes - Infraestruturas).  

Pelo anteriormente exposto, apesar de não se prever incompatibilidade do projeto com a condicionante 

analisada, será efetuada a articulação com a ANAC e FAP aquando a elaboração do projeto de 

execução. 

Servidões Radioelétricas e telecomunicações 

A grande importância das telecomunicações na época atual, obriga a conceder a determinadas 

estações emissoras ou recetoras de radiocomunicações a proteção indispensável para atingirem os 

fins de utilidade pública e defesa nacional que lhes são cometidos. Para o efeito, é indispensável 

suprimir os obstáculos que afetem a propagação radioelétrica e evitar as interferências ocasionadas 

pela aparelhagem elétrica que funcione na vizinhança dessas estações. 

O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, define as servidões administrativas denominadas 

radioelétricas, bem como outras restrições de utilidade pública, das zonas confinantes com os centros 

radioelétricos nacionais que prossigam fins de reconhecida utilidade pública. 

No que diz respeito a servidões radioelétricas, identificam-se como possíveis condicionantes as 

seguintes: 

• Servidão radioelétrica da Base Aérea (BA1); 

• Servidão radioelétrica de proteção às ligações e estações da BA1; 

• Servidão radioelétrica de proteção à Estação Terrena de Negrais; 

• Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto-Mafra; 

• Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras; 
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Relativamente à servidão radioelétrica da BA1, de acordo com o artigo 8º do Decreto n.º 31/2007, de 

11 de dezembro, a servidão militar aeronáutica da BA1 abrange as áreas de proteção relativas às 

ajudas à navegação, sendo constituída por três zonas: 

• Zona 1 – espaço limitado por uma circunferência com raio de 300 m centrada no centro 

geométrico da antena; 

• Zona 2 - espaço compreendido entre as circunferências com raios de 300 m e de 1 000 m 

relativos ao centro geométrico da antena, para os quais é definida uma superfície de 

limitações de obstáculos; 

• Zona 3 - espaço compreendido entre as circunferências com raios de 1 000 m e de 3 000 

relativos ao centro geométrico da antena, para os quais é definida uma superfície de 

limitações de obstáculos. 

Refira-se que o corredor em análise não coincide com estas três zonas de proteção (vd. Desenho nº 

LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas). 

De acordo com informação disponibilizada pela FAP, existem dois feixes hertzianos no concelho de 

Sintra de ligação à BA1 e duas estações na sua envolvente próxima, pertencentes à BA, para as quais 

são definidas zonas de proteção (vd. Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes  - 

Infraestruturas). 

De acordo com parecer da ANACOM (vd. Anexo I – Entidades Contactadas), existem três servidões 

radioelétricas de proteção abrangidas pelo corredor em estudo: estação Terrena de Negrais; ligação 

hertziana Montejunto-Mafra; ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras. 

Tendo por base o referido parecer, para a Estação Terrena de Negrais, localizada a cerca de 900 m do 

corredor, cuja servidão de proteção é definida pelo Decreto Regulamentar n.º 38/79, de 5 de julho, 

determina-se o seguinte: 

- Nos primeiros 1 000 m da zona de libertação secundária só serão permitidas as linhas aéreas de 

tensão composta igual ou inferior a 5 kV e desde que não prejudiquem o funcionamento da Estação; 
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- Nos primeiros 1 000 m da zona de libertação secundária qualquer obstáculo a implantar não pode 

ultrapassar a cota máxima de 181 m adicionada de 1/10 da distância do obstáculo à zona de 

libertação primária; 

- Na restante área da zona de libertação secundária as linhas aéreas de tensão composta superior a 

5 kV serão permitidas desde que não prejudiquem o funcionamento da Estação. 

Salienta-se que, de acordo com a cartografia disponibilizada pela ANACOM e apresentada no Desenho 

nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes - Infraestruturas, uma pequena parte do corredor em estudo 

abrange os primeiros 1 000 m da zona de libertação secundária, junto à povoação de Pedra Furada, 

abrangendo a restante área de libertação secundária nos troços a norte e a sul desta povoação. 

De acordo com parecer da ANACOM, visto que o corredor que interseta esta servidão já tem existência 

há bastante tempo, pode-se considerar que a Estação Terrena não será afetada se se mantiver o 

traçado do corredor e as suas características elétricas atuais. 

Ainda de acordo com o referido parecer, e relativamente à servidão de proteção à ligação hertziana 

Montejunto-Mafra e à proteção à ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras, a interseção do traçado 

em estudo já ocorre, e a condicionante no local de interseção apenas limita a colocação de obstáculos 

acima da cota 430 m, no caso particular do feixe hertziano Montejunto-Mafra, francamente superior à 

cota da linha férrea atual, e 71 m, no caso do feixe hertziano Montejunto-Torres Vedras, também 

superior à cota da linha férrea atual. 

Refira-se que a interseção da ligação hertziana Montejunto-Mafra com o corredor em estudo ocorre 

junto à povoação de Caixaria, enquanto que a ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras atravessa o 

corredor em estudo junto à povoação de Torres Vedras. 

Salienta-se um outro atravessamento, no corredor em estudo, de um feixe hertziano cartografado na 

Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Torres Vedras (a sul da ligação hertziana 

Montejunto-Mafra), identificado no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes – Infraestruturas. 

Destacam-se ainda, pela proximidade, as seguintes estações radioelétricas: 

• Zona de Proteção Secundária (estação VOR/Rádio Ajuda), no concelho de Sintra; 
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• Campo de Tiro da Serra da Carregueira, a sul do apeadeiro do Telhal, no concelho de Sintra, 

• Escola de Sargentos do Exército, em Caldas da Rainha,  

• Asilo dos Inválidos Militares, em Runa, no concelho de Torres Vedras; 

• Torre de Radar VTS do Monte do Funchal, no concelho de Mafra. 

Em resultado, verificou-se assim a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, não se 

prevendo que as infraestruturas radioelétricas sejam condicionantes do projeto em causa. Contudo, na 

fase seguinte de projeto de execução, para evitar algum tipo de interferência, o projeto será novamente 

submetido a apreciação da ANACOM e FAP. 

Refira-se também, ao nível das telecomunicações, que a ONITELECOM e a NOS Comunicações, S.A. 

(vd. Anexo I – Entidades Contactadas) têm cabos de fibra ótica instalados em conduta junto às 

estações de Torres Vedras e Caldas da Rainha, e por toda a extensão da Linha do Oeste, 

respetivamente. 

Vértices Geodésicos 

A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados - Vértices 

Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices, tradicionalmente designados 

por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e 

levantamento topográficos e devem ser protegidos, por forma a garantir a visibilidade entre eles. 

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 43/82, de 26 de abril, tendo a mesma sido instituída a partir da construção dos marcos. 

Segundo o referido diploma, a sua zona de proteção é de 15 m, sendo que qualquer intervenção na 

mesma apenas poderá ser autorizada desde que não prejudique a visibilidade do vértice. Nesta 

sequência, e de acordo com a informação disponibilizada pela atual Direcção-Geral do Território, foi 

identificado na área de estudo o seguinte vértice geodésico: 

• CALDAS DA RAINHA, de 3.ª ordem, da folha 26-D à escala 1:50 000. 

A representação cartográfica deste vértice consta no Desenho nº LO.EP.PG.EIA.0019 –

Condicionantes - Infraestruturas. 
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4.12.4.5. Outras condicionantes 

Planos de Urbanização e de pormenor 

Listam-se os seguintes planos de urbanização e de pormenor existentes na área de estudo já 

analisados no subcapítulo Ordenamento do Território: 

• PU da Serra da Carregueira, no concelho de Sintra; 

• PP do Choupal e Áreas Envolventes, PU da Cidade de Torres Vedras e PP de Reabilitação do 

Centro Histórico de Torres Vedras, no concelho de Torres Vedras; 

• PP da Zona Industrial do Bombarral, no concelho do Bombarral. 

Empreendimentos Turísticos 

De acordo com informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, I.P. (vd. Anexo I – Entidades 

Contactadas) existem alguns empreendimentos turísticos classificados e empreendimentos turísticos 

com parecer favorável do Turismo de Portugal nas imediações do corredor em estudo. 

Relativamente ao Plano de Urbanização da Serra da Carregueira, o mesmo tem parecer favorável do 

Turismo de Portugal. 

 

4.13. GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

4.13.1. METODOLOGIA 

O presente descritor toma maior relevância na fase de construção, uma vez que será nessa fase que 

se prevê uma maior produção de resíduos, relacionada com as obras incidentes sobre a modernização 

da Linha do Oeste.  
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Assim, neste capítulo, será efetuada uma breve caracterização da Política de Gestão de Resíduos da 

IP, dos Sistemas de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da região, bem como 

do destino final dos resíduos produzidos (resíduos urbanos e equiparados e resíduos não urbanos). 

Esta caracterização teve por base a informação de cada um dos Sistemas de Gestão de Resíduos que 

abrangem os concelhos de área em estudo, nomeadamente, a Tratolixo e a Valorsul. 

 

4.13.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Pode entender-se a gestão de resíduos como o conjunto das actividades de carácter técnico, 

administrativo e financeiro, necessárias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e 

eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem como a 

monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder ao seu encerramento. É essencial que 

estas actividades se processem de forma ambientalmente correta e por agentes devidamente 

autorizados ou registados para o efeito estando proibidas a realização de operações de tratamento de 

resíduos não licenciadas, o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injeção 

no solo, a queima a céu aberto, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para 

realização de tratamento de resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, estabelece o Regime Geral de Gestão de Resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro.  

O presente decreto-lei aplica-se às operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer 

operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 

resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização dos locais de 

deposição após o encerramento das respetivas instalações.  

Segundo este diploma legal, consideram-se resíduos, quaisquer substâncias ou objetos de que o 

detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer. Estes resíduos, de acordo com a sua 

origem e composição, estão identificados na nova Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela 
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Decisão n.º 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro, que revoga o Anexo I da Portaria n.º 

209/2004, de 3 de março. 

Encontram-se ainda em vigor, o Anexo II e Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, onde são 

apresentadas as características de perigo atribuíveis aos resíduos, e as operações de valorização e de 

eliminação de resíduos, respetivamente. 

O Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro, consagra o regime jurídico da concessão da exploração 

e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s). Trata-se 

de uma concessão em que a concessionária assegura a exploração e gestão de um serviço público, 

nomeadamente o tratamento de resíduos sólidos urbanos, mediante uma correta política de gestão 

evidenciada, em particular, pelo controlo de custos. 

De modo a fazer face à gestão dos RSU, é aprovado o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PERSU 2020) pela Portaria n.º 187A/2014, de 17 de setembro. Este diploma legal visa a revisão do 

PERSU II constituindo o novo referencial para os agentes do sector, para o horizonte 2014-2020.  

A estratégia para os resíduos, preconizada neste Plano, é assumida mantendo o objetivo de garantir 

um alto nível de proteção ambiental e da saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e 

infraestruturas adequadas. Promove ainda a minimização da produção e da perigosidade dos resíduos 

e procura integra-los nos processos produtivos como materiais secundários por forma a reduzir os 

impactes da extração de recursos naturais e assegurar os recursos essenciais às nossas economias, 

ao mesmo tempo que se criam oportunidades de desenvolvimento económico e de emprego. 

O PERSU 2020 define a política, orientações e prioridades para os resíduos urbanos, geridos no 

âmbito dos sistemas de gestão de resíduos urbanos: 

• Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e 

aproveitando o seu valor socioeconómico. 

• Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o 

crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos. 
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• Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de RU em aterro até 2030. 

• Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia 

nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as 

empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde. 

• Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando -se na informação e em 

facilitar a redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem. 

O PERSU 2020 engloba assim o Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos, revogando o 

Despacho n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro, relativamente à sua aplicação a Portugal Continental. 

É de referir, ainda, o Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, que estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão de óleos novos e de óleos usados. De acordo com o referido diploma, constituem 

princípios fundamentais de gestão de óleos usados a prevenção da produção, em quantidade e 

nocividade, e a adoção das melhores técnicas disponíveis nas operações de recolha/transporte, 

armazenagem, tratamento e valorização, por forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o 

ambiente. Para isso, estabelece uma hierarquia de operações de gestão de óleos usados: 

Regeneração, Outras formas de reciclagem e, Outras formas de valorização. 

Assim, o diploma prevê a constituição de um sistema integrado de gestão, no âmbito do qual deverá 

ser conseguida uma adequada articulação de atuações entre os vários intervenientes no ciclo de vida 

dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, aos consumidores finais, aos gestores de 

óleos usados e outros. Esse sistema integrado de gestão de óleos usados (SIGOU) já foi constituído, 

sendo gerido pela Sogilub (Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.) desde 

2006. 

Relativamente às embalagens e aos resíduos de embalagens, os princípios e normas aplicáveis à 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens em Portugal, encontram-se estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro, que corresponde à 7ª alteração do Decreto-Lei n.º 366-

A/97, de 20 de dezembro. 
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Para uma correta gestão dos resíduos torna-se premente a caracterização qualitativa e, eventualmente, 

quantitativa, de todos os resíduos produzidos, para que dessa forma seja possível determinar um 

conjunto de medidas de prevenção, reutilização ou valorização desses resíduos, assegurando-lhes o 

destino mais adequado e evitando deposições inadequadas com consequências gravosas para o meio 

ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, que veio estabelecer o regime jurídico das operações de 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e 

reutilização e as suas operações de recolha, transporte armazenagem, triagem, tratamento, valorização 

e eliminação. Este diploma dispensa de licenciamento as operações de gestão realizadas na própria 

obra e a utilização de solos e rochas que não contenham substâncias perigosas resultantes da 

atividade de construção, na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras ou na cobertura de 

aterros destinados a resíduos. 

No Artigo 10º do referido diploma é previsto que nas empreitadas e concessões de obras públicas, o 

projeto de execução seja acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão (PPG), o qual assegura o 

cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas aplicáveis constantes do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.  

A Portaria nº 417/2008 de 11 de junho define uma guia específica para o transporte de RCD. 

Relativamente ao transporte de resíduos, nomeadamente dos resíduos perigosos, refere-se que este 

se encontra regulamentado no Decreto-Lei n.º 124-A/2004, de 26 de Maio, que aprova o regulamento 

nacional do transporte de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro, e pelo Decreto-Lei n.º 267-

A/2003, de 27 de Outubro, que regulamenta o transporte rodoviário de mercadorias perigosas.   

Por último, a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, define  as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 

acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER). 
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4.13.3. POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA IP 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, novas exigências se 

colocaram na área da gestão de resíduos. O Programa de Gestão de Resíduos da IP manteve a 

política de gestão de resíduos utilizada pela ex-REFER. 

A estratégia da Empresa para a gestão dos seus resíduos observa os princípios fundamentais da 

hierarquia da gestão de resíduos, isto é, a Redução, a Reutilização e a Reciclagem, assumindo esta 

última a expressão de reciclagem material ou, se tal não for possível, a valorização energética. 

No esquema da figura seguinte representa-se a metodologia de apoio à decisão no que respeita à 

gestão de resíduos, assentando num diagnóstico com quatro eixos principais: a caracterização dos 

resíduos, a identificação das redes de recolha e encaminhamento, a normalização de procedimentos e 

a qualificação dos operadores. 

 

Figura 4.13-1 – Árvore apoio adotada para a Gestão de Resíduos. Fonte: REFER, 2007 
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Como resultado decorrente da realização das várias etapas de implementação do Programa de Gestão 

de Resíduos da IP, esta desenvolveu um conjunto de soluções de valorização de materiais 

desmobilizados (resultantes de intervenções de manutenção, modernização de infraestruturas ou 

mesmo descativação de troços de via-férrea), tendo como objectivos a sua reintegração no sistema 

ferroviário. 

Destacam-se pelas quantidades produzidas, materiais como o carril, travessas de betão e de madeira, 

materiais de fixação, entre outros, que são encaminhados e armazenados para o Complexo Logístico 

do Entroncamento, onde a sua qualidade é avaliada e testada. 

Atualmente na Linha do Oeste é produzida uma grande variedade de resíduos, tal como referido no 

ponto anterior, nomeadamente pelo funcionamento das estações e apeadeiros existentes, pelas 

operações de manutenção da linha e associadas ao próprio funcionamento da linha ferroviária. 

Nos quadros seguintes é apresentada a classificação, de acordo com a LER, dos resíduos equiparados 

a urbanos e dos resíduos não urbanos, que são atualmente produzidos ao nível do funcionamento do 

serviço ferroviário e nas operações de manutenção e remodelação da linha ferroviária. 

Quadro 4.13-1 – Resíduos equiparados a urbanos produzidos atualmente na linha ferroviária 

RESÍDUOS PRODUZIDOS CÓDIGO LER 

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 
(Consumíveis informáticos) 16 02 14 

Papel e cartão  20 01 01 
Vidro 20 01 02 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21* 
Pilhas e Acumuladores (excluindo acumuladores de chumbo) 20 01 34 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 
21, 20 01 23 ou 20 01 35 20 01 36 

Plásticos  20 01 39 
Outras frações não anteriormente especificadas 20 01 99 
Misturas de resíduos urbanos e equiparados (Indiferenciados) 20 03 01 

* Resíduo perigoso 
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Quadro 4.13-2 – Resíduos não urbanos produzidos em operações de manutenção e remodelação da linha 

ferroviária. 

RESÍDUOS PRODUZIDOS CÓDIGO LER 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 08 04 09* 

Resíduos de lavagem de Autobetoneiras e Central de Betão (Lamas) 10 13 14 
Aparas e limalhas de metais ferrosos 12 01 01 
Resíduos de Soldadura 12 01 13 
Mós (Discos de Corte) 12 01 21 
Resíduos de materiais de granalhagem contendo substâncias 
perigosas 12 01 16* 

Óleos hidráulicos usados 13 01 10 
Óleos usados de motor, transmissões e lubrificação 13 02 05* 
Óleos isolantes e de transmissão de calor contendo PCB 13 03 01* 
Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados 13 03 07* 
Lamas contaminadas com hidrocarbonetos 13 05 02* 
Massas lubrificantes 13 08 99* 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 
Embalagens de plástico 15 01 02 
Embalagens de metal 15 01 04 
Embalagens compósitas 15 01 05 
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 15 01 10* 
Desperdícios contaminados com hidrocarbonetos 15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
protecção não abrangidos em 15 02 02 15 02 03 

Pneus usados,  16 01 03 
Veículos em fim de vida esvaziados de líquidos e de outros 
componentes perigosos  16 01 06 

Filtros de óleo e gasóleo 16 01 07* 
Pastilhas de travões 16 01 12 
Depósitos para gás liquefeito 16 01 16 
Filtros de ar 16 01 22 
Transformadores e condensadores contendo PCB 16 02 09* 
Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos não 
abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12 16 02 13* 

Gases em recipientes  16 05 04* 
Acumuladores de chumbo (baterias) 16 06 01* 
Massa Refractária 16 11 04 
Betão 17 01 01 
Tijolos 17 01 02 
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não 
contendo substâncias perigosas 17 01 07 

Madeira18 17 02 01 

                                                           
18 - Incluindo resíduos de travessas de madeira 
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RESÍDUOS PRODUZIDOS CÓDIGO LER 
Plásticos19 17 02 03 
Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01. 17 03 02 
Cobre, bronze e latão 17 04 01 
Alumínio 17 04 02 
Chumbo 17 04 03 
Ferro e aço 17 04 05 
Mistura de metais 17 04 07 
Metais 17 04 11 
Solos e rochas  17 05 03* 
Balastro de linhas de caminho de ferro contendo substâncias 
perigosas 17 05 07* 

Balastro de linhas de caminho de ferro20 17 05 08 
Materiais de isolamento contendo amianto 17 06 01* 

Materiais de Isolamento 17 06 04 

Materiais de construção contendo amianto 17 06 05* 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de 
resíduos) contendo substâncias perigosas 17 09 03* 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 
Lamas do tratamento de águas residuais urbanas. 19 08 05 
Lamas de fossa séptica 20 03 04 

* Resíduo perigoso 

 

4.13.4. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS  

A gestão de resíduos urbanos ou equiparados a urbanos é realizada pelos serviços municipalizados 

das autarquias em causa, pelo que se apresenta de seguida uma caracterização dos respectivos 

Sistemas de Gestão de Resíduos. 

A área em estudo interseta 8 concelhos distintos que estão abrangidos por dois Sistemas de Gestão de 

Resíduos distintos, nomeadamente, a Tratolixo e a Valorsul, de acordo com a Figura 4.13-2.  

                                                           
19 - Incluindo palmilhas de borracha 
20 - Se esgotadas as hipóteses de reutilização 
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Figura 4.13-2 – Áreas de intervenção dos sistemas de gestão de resíduos urbanos presentes no corredor em 

estudo. 

 

A Tratolixo – Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM, SA é uma empresa intermunicipal de capitais 

integralmente públicos, detida em 100% pela AMTRES – Associação de Municípios de Cascais, Mafra, 

Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos.  
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A Tratolixo abrange atualmente uma área geográfica de 753 Km2 e presta serviço aos quatro 

municípios anteriormente identificados, destacando-se Sintra e Mafra, por abrangerem a área em 

estudo.  

De modo a realizar adequadamente e sob os princípios da sustentabilidade a gestão dos resíduos 

produzidos na sua área de intervenção, a Tratolixo desenvolve a sua atividade em várias instalações 

de receção e tratamento de resíduos que se distribuem por dois Ecoparques (Ecoparque da Abrunheira 

na freguesia de S. Miguel de Alcainça e Ecoparque de Trajouce na freguesia de São Domingos de 

Rana) e um Ecocentro situado na freguesia da Ericeira, de acordo com a Figura 4.13-3. 

 

Figura 4.13-3 - Áreas de intervenção da Tratolixo e respetivas instalações. Fonte: Relatório de Contas 2016, 

Tratolixo. 

Durante o ano de 2016 a Tratolixo recebeu um total de 415.916 toneladas de resíduos urbanos (RU) 

provenientes dos municípios e de particulares, cuja distribuição por concelho se apresenta no Quadro 

4.13-3, incluindo a população correspondente.  
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Quadro 4.13-3 – População e RU recebidos no sistema integrado de gestão de resíduos da Tratolixo, por 

concelho, em 2015. Fonte: Relatório de Contas 2016, Tratolixo. 

Municípios População 
(habitantes) 

RU recebidos no sistema 
(ton/ano) 

CM Cascais 209.376 133.676 
CM Mafra 81.199 39.955 
CM Oeiras 172.959 75.870 
CM Sintra 380.934 162.197 
Resíduos Particulares - 4.218 

 

Os RU são constituídos por várias tipologias de resíduos, tendo os resíduos indiferenciados 

representado globalmente 72% da recolha de RU do Sistema AMTRES no ano de 2016, seguindo-se 

os resíduos verdes com 11%. A recolha seletiva multimaterial – a qual inclui o vidro, papel/cartão e 

embalagens de plástico, metal e ECAL – em 2016 representou apenas 7% do total das recolhas 

efetuadas no Sistema. A Figura 4.13-4 apresenta a distribuição dos RU por tipologia dos resíduos 

recolhidos.  
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Figura 4.13-4 – Distribuição dos RU por tipologia de resíduos rececionados. Fonte: Relatório de Contas 2016, 

Tratolixo 

 

O objeto social da Tratolixo passa por gerir e explorar o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos. Isto 

envolve o tratamento, deposição final, recuperação e reciclagem de resíduos, a comercialização dos 

materiais transformados e outras prestações de serviços no domínio dos resíduos, de acordo com o 

esquema apresentado na Figura 4.13-5.  
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Figura 4.13-5 – Sistema de gestão de RU da Tratolixo. Fonte: Relatório de Contas 2016, Tratolixo. 

 

A Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 
S.A. é a empresa responsável pelo tratamento e valorização das cerca de 750 mil toneladas de 

resíduos urbanos produzidos no ano de 2015, na área da Valorsul, nomeadamente, em 19 Municípios 

da Grande Lisboa e da Região Oeste. A sua área de intervenção corresponde a menos de 4% da área 

total do país, mas valoriza mais de um quinto de todo o lixo doméstico produzido em Portugal. 

No Quadro 4.13-4 apresentam-se as quantidades de RU produzidos, por ano, nos concelhos 

abrangidos pela área em estudo. 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
PF06 - 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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto  de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04  Pág. 4-555 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap4_.doc 
 

Quadro 4.13-4 - Produção de RU nos concelhos abrangidos pela área em estudo (toneladas/ano). Fonte: 

Valorsul.pt, 2017. 

Concelhos Quantidade  
(ton/ano) 

Sobral de Monte Agraço 4.311 
Torres Vedras 37.374 

Cadaval 6.245 
Bombarral 6.708 

Óbidos 6.472 
Caldas da Rainha 24.309 

 

A Valorsul oferece soluções 

completas e integradas para a 

gestão do ciclo de vida dos 

resíduos, abrangendo diferentes 

tipologias de recolha - 

indiferenciada, seletiva de 

materiais recicláveis e seletiva 

de matéria orgânica -, dispondo de 

tecnologias de ponta para o tratamento, valorização e destino final dos resíduos através de uma vasta 

rede de instalações espalhadas pelos 19 municípios onde opera. 

De acordo com a sua composição, os resíduos são encaminhados para o destino final mais adequado, 

tendo em conta o seu potencial. 

O Sistema Valorsul inclui: 

• 2 Centros de Triagem (localizados no Lumiar e no Cadaval e processam resíduos com origem 

em recolha seletiva); 

• 1 Estação de Tratamento e Valorização Orgânica (localizada na Amadora e aceita resíduos 

orgânicos); 

• 1 Central de Valorização Energética (localizada em Loures e processa resíduos com origem em 

recolha indiferenciada); 

• 1 Instalação de Tratamento e Valorização de Escórias (localizada em Vila Franca de Xira); 

http://www.valorsul.pt/pt/faqs/glossario.aspx#gl2079
http://www.valorsul.pt/pt/faqs/glossario.aspx#gl3951
http://www.valorsul.pt/pt/faqs/glossario.aspx#gl3944
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• 2 Aterros Sanitários (localizados em Vila Franca de Xira e Cadaval); 

• 6 Estações de Transferência; 

• 10 Ecocentros (dos quais 3 são de gestão municipal). 

 

Figura 4.13-6 – Áreas de intervenção da Valorsul e respetivas instalações. Fonte: Relatório de Gestão e Contas 

2015, Valorsul. 

No quadro seguinte, apresentam-se as quantidades totais de receção direta de RSU e quantidades 

totais processadas nas instalações e respetivo destino final, em 2015, no sistema integrado de gestão 

de resíduos da Valorsul. 

Quadro 4.13-5 – Quantidades de Receção direta e de processamento de RSU e respetivo destino final, em 2015, 

no sistema integrado de gestão de resíduos da Valorsul. Fonte: Relatório de Gestão e Contas 2015, Valorsul. 

Destino Final 
Quantidade total - 

receção direta 
(ton/ano) 

Quantidade total – 
processado nas instalações 

(ton/ano) 
Centro de Triagem 
(materiais recicláveis) 

Lumiar 57.189 55.516 
Oeste 13.343 15.035 
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Destino Final 
Quantidade total - 

receção direta 
(ton/ano) 

Quantidade total – 
processado nas instalações 

(ton/ano) 
Valorização Orgânica 37.089 37.070 
Valorização Energética 593.972 619.671 
Valorização de Escórias 111.715 109.665 

Aterro Sanitário 
Mato da Cruz (em 
Vila Franca de Xira) 84.135 60.334 

Oeste (no Cadaval) 164.306 124.556 

 

4.13.5. DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS NÃO URBANOS  

Segundo estimativas internacionais, a atividade de construção civil gera uma quantidade de RCD que 

se aproxima cada vez mais das quantidades produzidas de RSU ou mesmo de resíduos industriais não 

perigosos.  

Estes RCD são caracterizados como resíduos de constituição não homogénea, com frações de 

dimensões variadas, as quais poderão ser classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e 

inertes.  

Tal como referido anteriormente, o Decreto-Lei nº. 46/2008, de 12 de Março veio estabelecer o regime 

jurídico das operações de gestão de resíduos de construção e demolição, compreendendo a sua 

prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação. 

Segundo o Plano de Gestão de Resíduos da IP, a gestão dos RCD deverá ter como princípios 

fundamentais a prevenção da produção destes resíduos e da sua perigosidade através da redução da 

incorporação de substâncias perigosas aquando da construção, bem como o recurso à sua triagem, 

sempre que possível na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem e outras formas de 

valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar. 

Nos casos em que os materiais não apresentem qualidade ou não existam condições para a sua 

reintegração no sistema ferroviário, estes devem ser devidamente encaminhados para operadores de 

resíduos perigosos e não perigosos qualificados, de preferência existentes na região.  
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O Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) da APA, 

é composto por uma base de dados onde consta informação relativa a todos os operadores de 

tratamento de resíduos licenciados, permitindo encontrar de forma rápida e direta os destinos 

licenciados para os resíduos produzidos, pesquisando por concelho, por tipo de operações e por tipo 

de códigos LER.  
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5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL SEM PROJECTO 
 

 

No presente capítulo pretende-se avaliar os efeitos que teria a opção de não se proceder à 

Modernização da Linha do Oeste, ou seja, ponderar a opção zero. No sentido de possibilitar a previsão 

e avaliação dos impactes ambientais resultantes da implementação do projeto em estudo, devem ser 

tidas em consideração as suas características construtivas, bem como, o estado atual do ambiente no 

momento da implantação do projeto. 

Numa perspetiva futura de evolução em termos de dinâmica territorial da área em estudo, a tendência 

será o aumento progressivo das deslocações de passageiros e de mercadorias no arco metropolitano 

de Lisboa. Atualmente, o troço em análise com uma via única não eletrificada e com muitas limitações 

ao nível das condições de circulação e das suas estações e apeadeiros, revela-se muito penalizador 

para a circulação dos comboios e respetiva utilização pelos utentes em geral.  

Para além do aumento da necessidade de deslocações, espera-se que, tendo em conta a evolução de 

um mercado cada vez mais global, se mantenha o nível de exigência dos utilizadores da Linha do 

Oeste, nomeadamente em termos de uma maior aproximação a Lisboa, rapidez, conforto e segurança. 

Apresenta-se de seguida uma breve caracterização da evolução da situação atual sem projeto, a nível 

dos diversos descritores ambientais. 

Uso do Solo 

Em termos de Uso do Solo, a evolução da situação atual sem projeto não induzirá em alterações 

significativas, mantendo-se a predominância de áreas agrícolas e florestais resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza a região do Oeste, seguido de florestas e meios naturais e seminaturais, 

também representativas. Manter-se-ão com relativa expressão os territórios artificializados, como 

sejam, zonas de tecido urbano, zonas de indústria, comercio e transporte, áreas de extração de inertes 

e deposição de resíduos e, zonas de espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais, 

entre outros.  
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Qualidade do Ar 

A opção pela não modernização da Linha do Oeste, resultará certamente num contínuo incremento da 

utilização de transportes rodoviários individuais e coletivos, e consequentemente, num aumento da 

concentração de poluentes atmosféricos no ar ambiente nas imediações da rede viária existente, entre 

os quais os gases com efeito estufa. 

Esta situação para além de contribuir para a crescente degradação da qualidade do ar contraria as 

disposições das políticas europeias e nacionais em matéria de alterações climáticas e as estratégias 

conducentes ao alcance das metas definidas para 2020 e para 2030, as quais estabelecem reduções 

significativas de emissões no setor dos transportes. 

 

Especificamente no transporte ferroviário, o PNAC estabelece uma redução de emissões de 9% a 19% 

entre 2010 e 2030 devido à eletrificação deste modo de transporte. 

 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

Quanto à Fauna, Flora e Vegetação, a manutenção da situação atual, sem alterações ao traçado 

existente, implicaria que os impactes que hoje se fazem sentir sobre as comunidades animais e 

vegetais se mantivessem em níveis semelhantes. De facto, estando a linha em exploração, os impactes 

por ela gerados não deverão sofrer alterações significativas ao longo do tempo. 

 

Ruído e Vibrações 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro e vibrátil atual, ao longo dos anos, para o 

cenário de não implementação do empreendimento em análise, em virtude de existir um infindo número 

de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído e de vibrações, e em virtude de existir também 

um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o 

ambiente sonoro dos locais, afigura-se adequado admitir – na ausência de informação específica em 

contrário, e na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das 
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populações – que os níveis sonoros e velocidades eficazes de vibração não deverão sofrer no futuro, 

para este cenário de evolução, grandes alterações. 

Socioeconomia 

Numa perspetiva futura de evolução em termos de dinâmica territorial da área em estudo, a tendência 

será pelo aumento progressivo das deslocações de passageiros e de mercadorias entre as principais 

localidades servidas pelo transporte ferroviário. 

A nível nacional, a mobilidade na zona do Oeste tem estado maioritariamente associada à expansão da 

rede rodoviária, pelo transporte individual e coletivo e, em menor grau, à rede ferroviária convencional, 

aspeto esse que tenderá a evoluir no mesmo sentido na ausência de investimento na ferrovia. 

A rede ferroviária convencional encontra-se, sobretudo, vocacionada para relações inter-regionais, 

muitas vezes sem garantir a desejada mobilidade às populações, por falta de flexibilidade e, a nível 

mais global, pela baixa eficiência do sistema de transportes públicos. 

Neste enquadramento, caso o projeto em estudo não venha a ser implementado, o transporte 

ferroviário irá continuar a não satisfazer a necessidade de movimentação da população que, tal como 

se referiu, se encontra em crescendo, bem como a movimentação de mercadorias. Este facto 

continuará a motivar a procura de outros modos de transporte, como por exemplo o transporte 

individual e o transporte coletivo, uma vez que já existem boas acessibilidades rodoviárias. Por outro 

lado, espera-se um crescimento desordenado do território, agudizando as assimetrias regionais e 

favorecendo os grandes centros urbanos. 

Acresce ainda referir que com a entrada em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte 

de Passageiros – RJSPTP (Lei n.º 52/2015, de 9 de junho), a Comunidade Intermunicipal do Oeste 

(artigo 7º) assumiu as funções de autoridade de transportes competente quanto aos serviços públicos 

de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente na sua 

área geográfica, bem como de outros que venham a ser objeto de contratos interadministrativos.  

Para além das competências próprias sobre os serviços intermunicipais, as Comunidades 

Intermunicipais podem receber competências dos municípios em matéria de serviços públicos de 

transporte de passageiros municipais. Neste sentido, os 11 Municípios do Oeste (Alcobaça, Alenquer, 
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Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral 

de Monte Agraço e Torres Vedras), celebraram contratos interadministrativos de delegação de 

competências por forma a que a Comunidade Intermunicipal do Oeste seja a única autoridade de 

transportes em toda a região: 

Na ausência do projeto, esta descentralização de competências, traduzir-se-á na continuação da 

aposta do transporte rodoviário de passageiros e a degradação sucessiva do transporte ferroviário de 

passageiros.  

Por último, a não execução do projeto contribuirá para a manutenção do funcionamento das passagens 

de nível e, consequentemente, para o prolongamento da insegurança rodo-ferroviária. Uma das 

componentes do presente projeto consiste na execução de passagens superiores e inferiores a fim de 

serem eliminados alguns dos principais pontos de conflito entre a circulação ferroviária e rodoviária.  

Ordenamento do Território 

O cenário de evolução previsível para o corredor em estudo, fundamentada nos planos de 

ordenamento dos concelhos abrangidos e nas condicionantes ao uso do solo identificadas, não 

perspetiva uma grande alteração nas classes de espaço e nas condicionantes que se observam 

atualmente. A não concretização do projeto traduz-se, por sua vez, na não concretização da melhoria 

das condições de mobilidade e de acessibilidades ao longo da região do Oeste e do aumento da sua 

integração na RFN, por via de melhores ligações à região da Grande Lisboa. 

Refira-se ainda que, de forma a reduzir os problemas que se verificam na distribuição e circulação de 

tráfego, principalmente nas zonas dos centros urbanos, tem-se assistido, a nível municipal, a uma 

aposta na implementação de novas vias e remodelação de vias já existentes, de modo a facilitar a 

circulação e possibilitar o acesso aos centros urbanos. Esta aposta na rede rodoviária, a nível 

concelhio, terá a sua continuidade, na ausência de uma rede ferroviária eficaz, que tem sido preterida 

de quaisquer propostas de remodelação/estruturação.  

Por conseguinte, a opção zero reforça a aposta na rede rodoviária em detrimento da rede ferroviária, 

dificultando a concretização dos objetivos previstos na Estratégia da Rede Ferroviária Nacional (RFN) 

2014-2050, e particularmente no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

(PETI3+), assim como, no previsto no PROT AML e PROT OVT. 
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A opção pela não concretização do projeto resultará na permanência da deficiente intermodalidade dos 

transportes, com excessiva dependência da rodovia e do uso dos veículos automóveis privados e 

insuficiente desenvolvimento de outros modos de transporte, nomeadamente do ferroviário. 
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6. AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 

6.1. METODOLOGIA GERAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

À semelhança do que foi efetuado para a caracterização da situação de referência, procedeu-se à 
identificação e avaliação dos impactes ambientais, de forma individualizada por fator ambiental, tendo-
se considerado, de uma forma geral, a área de ocupação do projeto e/ou a faixa de terreno contida entre 
os limites de expropriação e os limites do atual Domínio Público Ferroviário (DPF). 

Para todas as componentes do projeto que se considerou que pudessem vir a interagir, de alguma 
forma, com o ambiente, foram determinados os impactes (positivos e negativos), tendo os mesmos sido 
posteriormente classificados quanto à sua magnitude, significância, duração e distribuição espacial e 
temporal. 

A metodologia de classificação de impactes utilizada visou assim a identificação, previsão e valorização 
dos impactes suscetíveis de serem induzidos pelo projeto em estudo, tendo em conta as características 
do mesmo e a situação de referência. Consideram-se, para a caracterização e predição dos impactes, 
os seguintes parâmetros: 

Natureza do Impacte – A natureza do impacte constitui um parâmetro de classificação, dependente do 
carácter benéfico ou prejudicial da ação do projeto, classificando-se em positivo, ou negativo. 

Magnitude – Este parâmetro pretende demonstrar a dimensão do impacte, classificando-o com 
magnitude elevada, média ou baixa. 

Significância – A todos os impactes detetados, atribuiu-se um grau de importância, subjetivo, que varia 
entre pouco significativo, significativo e muito significativo. O valor assim atribuído constitui um grau de 
relevância que permite comparar a importância dos diversos impactes considerados. 

Incidência – Um impacte poderá classificar-se como direto ou indireto, consoante seja diretamente 
induzido por atividades ligadas à construção e funcionamento do projeto, ou por processos induzidos 
pelos impactes diretos. 
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Duração do Impacte – De acordo com este parâmetro os impactes podem ser caracterizados como 
temporários ou permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma parte da vida 
do projeto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou para lá deste. 

Ocorrência – Relativamente a este parâmetro os impactes classificam-se como certos, prováveis, ou 
incertos, tendo em conta a probabilidade estimada de ocorrência. 

Dimensão espacial – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser classificados como locais, 
regionais e nacionais.  

Reversibilidade – Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, se o meio 
afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu estado inicial, após a 
cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha capacidade de reverter ou 
recuperar o seu estado inicial. 

Para os descritores em que se considere relevante, apresenta-se uma avaliação de impactes 
cumulativos, entendidos como impactes do projeto aos quais se adicionam os impactes, diretos ou 
indiretos de outros projetos ou ações existentes ou previstos, em particular com os projetos 
complementares identificados no capítulo 3.5. 

Em termos genéricos considerou-se, para efeitos de avaliação de impactes, as seguintes 
ações/atividades que terão lugar nas fases de construção e de exploração do projeto, conforme disposto 
no quadro abaixo. 

Na avaliação dos impactes não se considerou a fase de desativação, uma vez que não se prevê que 
esta ocorra num intervalo de tempo relativamente curto, tendo em atenção que esta linha está 
operacional há muitas décadas e que esta intervenção está pensada para que possa continuar a 
funcionar, como modo de transporte mais eficiente, mais económico e, principalmente, mais amigo do 
ambiente em resultado da alteração da energia de tração de diesel para elétrico. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-3 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

 

Quadro 6.1-1– Principais ações de projeto 
Principais atividades da Fase de Construção Principais atividades da Fase de Exploração 

- Preparação/limpeza dos terrenos 
- Movimentação de terras 
- Montagem, funcionamento e desmontagem dos estaleiros 
- Desmatação 
- Circulação de maquinaria pesada 
- Demolições e escavações 
- Expropriações 
- Supressão de passagens de nível 
- Alteração dos percursos pedonais 
- Alteração dos percursos rodoviários 
- Construção de desnivelamentos rodoviários 
- Alargamento da infraestrutura ferroviária 
- Interrupção /abrandamento da circulação ferroviária 
- Criação de acessos temporários 
- Colocação de catenária 
- Balastragem da via 
- Construção da SST e dos PAT 
- Construção dos restabelecimentos: PS 54+870 em Dois 

Portos, PS 58+942 em Runa, PI 79+340 no Cadaval e PS 
99+730 em Óbidos 

- Restabelecimento de serviços afetados 
- Alteração/Substituição dos órgãos hidráulicos sob a via 
- Desvio provisório das linhas de água intervencionadas 
- Utilização de áreas de empréstimo de materiais (utilização 

de recursos naturais) 
- Utilização de áreas de depósito de materiais 

- Supressão de passagens de nível 
- Alteração dos percursos pedonais 
- Alteração dos percursos rodoviários  
- Alteração dos horários dos comboios e tempos 

de percurso 
- Alteração das condições de drenagem da via e 

sob a via 
- Vedação da via 
- Sinalização e telecomunicações 
- Ações de manutenção e conservação 

As intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, maioritariamente, no 
interior do DPF, no entanto, em determinadas zonas a intervenção estende-se para além do referido 
Domínio, o que implicará a ocorrência de expropriações. 

Em termos de intervenção, existe no troço Mira-Sintra/Meleças – Caldas da Rainha da Linha do Oeste, 
diferentes tipos de intervenções e consequentemente diferentes afetações, podendo dividir-se, 
genericamente nas seguintes: 

- Intervenção fora do DPF – Desvio ativos 1 e 2, retificação de curvas, variante a sul do Outeiro e 
restabelecimentos em Dois Portos, Runa, Cadaval e Óbidos; 

- Intervenção dentro do DPF, limitada à zona da plataforma com pequenas retificações; 
- Intervenção dentro do DPF, limitada à colocação de catenária, valas e drenagem longitudinal, 

sem intervenção na plataforma ferroviária. 
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Assim, embora a avaliação de impactes abranja a totalidade das intervenções de projeto, considera-se 
pertinente efetuar a quantificação das áreas afetadas apenas nas situações em que a intervenção em 
causa extravasa o DPF, considerando-se essa a área que é necessária expropriar para efeitos do 
projeto. 

Recorde-se que, de acordo com o referido no Capítulo 4, o DPF constitui o espaço aéreo e o subsolo 
correspondentes aos terrenos incorporados nas linhas férreas e integram as linhas férreas e ramais, os 
edifícios das estações e apeadeiros, as dependências afetas às infraestruturas e as destinadas à 
exploração comercial do serviço de transporte ferroviário, oficinas, imóveis destinados ao funcionamento 
dos serviços e alojamento do pessoal, armazéns, parques de recolha de material e reservatórios de 
combustível. 

6.2. CLIMA 

Dadas as características do projeto, não são expectáveis impactes nas condições climáticas da área em 
estudo não se prevendo, deste modo, modificações no clima da região ou a criação de um microclima, 
tanto na fase de construção, como na de exploração. 

6.3. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

As intervenções no Troço de Mira Sintra-Meleças a Caldas da Rainha da Linha do Oeste a basear no 
projeto de modernização em curso incluem a duplicação duma parte do traçado – de Mira Sintra até 
Pedra Furada, melhoramento das características geométricas para permitir uma utilização em melhores 
condições, eletrificação da via e instalação de equipamentos necessários a uma via férrea atual. 

A apreciação das relações e condicionamentos entre a construção e exploração da linha e os temas de 
natureza geológica baseou-se nos diversos elementos do Estudo Prévio e nas informações sobre os 
impactes verificados em projetos similares. 

Poderá haver, portanto, alguns aspetos geológicos, geomorfológicos e geotécnicos que deverão ser 
tidos em conta para a execução das obras, mas os impactes da construção poderão afetar a simples 
morfologia do terreno, embora com reduzida probabilidade, os aspetos geológicos, geomorfológicos e 
geotécnicos. Com efeito, raras vezes uma obra humana poderá afetar a geologia existente, a não ser no 
aspeto da destruição de locais de especial interesse para o conhecimento geológico e, decerto muito 
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longinquamente, por influência nos processos ativos geomorfológicos que possam vir a ter influência na 
futura formação de depósitos geológicos. 

Verifica-se, de forma genérica, que os impactes de índole morfológica neste tipo de obras ocorrem 
fundamentalmente durante a fase construtiva, em resultado das operações de terraplenagem 
(escavações e aterros) e da implantação das infraestruturas, e assumem, em geral, um caráter 
permanente e irreversível, prolongando-se durante a fase de exploração. 

Quanto a condicionamentos na obra resultantes de considerações de natureza geológica e geotécnica, 
os impactes poderão ocorrer em ambas as fases e prendem-se em geral com as operações de 
terraplenagem e estabilidade dos maciços geológicos mobilizados. 

Evidentemente, estes esperados impactes e condicionamentos com maior relevância ligados à geologia, 
geomorfologia e geotecnia associam-se, de modo geral, aos troços onde se preveem alargamentos da 
plataforma, ripagens e outros melhoramentos da geometria do traçado, a que se associam 
frequentemente a execução de novos taludes em escavação e alargamentos de aterros.  

6.3.1. METODOLOGIA 

Os impactes, que se admite poderem afetar zonas de interesse para o conhecimento da geologia e 
geomorfologia, foram avaliados para a fase de construção e de exploração, tendo em conta as ações de 
projeto previstas para cada uma das referidas fases. Os impactes foram classificados de acordo com os 
critérios estabelecidos na metodologia geral do capítulo, e de acordo com os critérios “significância” e 
“magnitude” que se especificam de seguida. 

No que diz respeito ao critério significância, tomou-se em consideração a seguinte escala: 

Impacte pouco significativo 

• quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre áreas desprovidas de 
especial interesse geológico e não sejam afetados quaisquer geomonumentos, zonas com 
contrato de exploração, pesquisa ou explorações de recursos minerais; 

• quando as áreas afetadas não apresentem especial interesse geomorfológico ou quando as 
alterações geradas na morfologia natural, resultado da remoção do substrato geológico na 
execução de escavações e de aterros com alturas inferiores ou iguais a 4 m. 
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Impacte significativo 

• quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre áreas com especial 
interesse geológico, sobre zonas com contrato de prospeção e pesquisa ou quando afete 
indiretamente explorações de recursos minerais; 

• quando são afetadas áreas com especial interesse geomorfológico ou quando são geradas 
alterações na morfologia natural, resultado da remoção do substrato geológico na execução de 
escavações e de aterros com alturas entre 4 m e 10 m. 

Impacte muito significativo 

• quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre áreas com elevado 
interesse geológico, sobre geomonumentos, áreas cativas, áreas com pedido de concessão 
mineira, zonas com contrato de exploração ou sobre explorações de recursos minerais cativas 
(afetação direta).  

• quando são afetadas áreas com elevado interesse geomorfológico ou quanto são geradas 
alterações na morfologia natural, resultado da remoção do substrato geológico na execução de 
escavações e de aterros com alturas superiores a 10 m. 

Tendo em consideração as diferentes intervenções de projeto ao longo do troço em análise, para a 
classificação da magnitude optou-se por categorizar em função das intervenções de projeto em cada 
uma das situações de impacte identificadas. 

Para a avaliação dos impactes relativos ao descritor geologia, para além da informação recolhida no 
decorrer das observações realizadas no campo, recorreu-se à informação bibliográfica publicada e/ou 
fornecida pelas entidades públicas ou privadas com tutela sobre a Linha do Oeste e sobre a região por 
ela atravessada. 

6.3.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Já foi mencionado que durante a fase de construção os principais impactes esperados se prendem, 
fundamentalmente, com as operações de terraplenagem (escavações e aterros).  

De modo geral, nas situações de escavação, a destruição direta do substrato geológico conduz a 
alterações da morfologia local. 
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Nas situações de aterro e de construções de edificações ou infraestruturas, os constrangimentos 
maiores prendem-se com a ocultação/ocupação dos terrenos daí resultando igualmente alterações 
morfológicas e inacessibilidade direta das áreas ocupadas. 

Perante os tipos destas intervenções, delas resultam, em princípio, impactes negativos, diretos e certos, 
cuja relevância depende, em grande parte, da dimensão das escavações e aterros a realizar e do valor 
específico que determinada formação geológica, ou que determinado recurso mineral, possam 
apresentar, seja do ponto de vista económico, científico, didático ou outro. 

No troço em estudo os impactes de maior significância, a nível geológico e geomorfológico resultam das 
ações de duplicação parcial da via, do alargamento da sua atual plataforma e de retificações da 
geometria do traçado.  

O grande impacte, a todos os níveis qualitativos e quantitativos, do troço em estudo, teve lugar na fase 
de abertura e implantação da via e das infraestruturas com ela relacionadas. Com a implementação das 
alterações projetadas será relativamente pouco relevante a afetação das situações atualmente 
existentes. No entanto, há a referir, no essencial, as situações que se seguem. 

Património Geológico 

Embora na faixa da via não existam atualmente zonas protegidas e não haja risco de serem atingidas 
zonas com megalapiás, refere-se a travessia já existente entre, aproximadamente, os km 22+600 e km 
23+200, duma importante área de calcários carsificados, os campos de lapiás (megalapiás) de Pedra 
Furada, Negrais (a oriente do traçado) e da Granja de Serrões (a ocidente), com formações do 
Cenomaniano superior – Turoniano C3C – Calcários com Rudistas e Camadas com Neolobites 
vibrayeanus, com calcários compactos.  

A Zona Especial de Proteção da Estância Termal de Vale de Cucos (Portaria nº 318/2013), entre os KM 
62+500 e KM 64+000, destinada à proteção das zonas de captação, das águas das Termas dos Cucos, 
nas aluviões do rio Sizandro, é atravessada aproximadamente a meio pela via férrea, no troço que 
abrange os túneis de Cabaços e de Certã, ficando o de Boiaca imediatamente a montante. Não havendo 
intervenções de projeto nesta zona, não se prevêem impactes. 

Recursos minerais 
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No que respeita às rochas ornamentais e de construção (calcários) do Cenomaniano Superior da 
região de Pedra Furada, com várias explorações em pedreiras próximas e de cada lado da via férrea, 
não prevê a existência de impactes pelo facto de estas não serem afetadas pelas intervenções de 
projeto. 

Na região atravessada pela Linha do Oeste, aparece Gesso (sulfato de sódio) em afloramento ou em 
jazidas de pequena profundidade associado às formações hetangianas do Complexo de Dagorda, que 
afloram por efeito de tectónica diapírica. Tem sido explorado em alguns locais próximos da via-férrea, 
sobretudo de Óbidos a Caldas da Rainha, no entanto, não parece haver implicação negativa por parte 
das obras na Linha.  

A Salgema (cloreto de sódio) aparece em condições semelhantes às do gesso, em depósitos 
hetangianos-retianos. Registam-se pequenas explorações, a grande maior parte desativadas, na região 
entre Matacães e Torres Vedras e, sobretudo na de Óbidos a Caldas da Rainha. Algumas destas estão 
próximas do traçado da linha, mas sem risco de perturbação séria da sua situação atual.  

No diapiro de Matacães, a sul de Cucos existe uma exploração de Salgema em profundidade, junto ao 
rio Sizandro, por dissolução e extração por bombagem da salmoura assim produzida. A água injetada 
para dissolução poderá ser bombada do rio Sizandro, pelo que se deverá proteger estas águas de 
eventuais contaminações. Não obstante, não havendo ações de projeto nesta zona, não se perspetivam 
impactes. 

Na mesma região entre Matacães e Torres Vedras registam-se algumas bolsadas ou intercalações em 
calcários, aflorantes ao longo da via férrea, de hidrocarbonetos (betumes e petróleo), mas, embora em 
alguns casos possa ter havido uma exploração incipiente de betumes, não existem explorações ativas e 
não parece haver condições para as reativar. De igual modo, não havendo ações de projeto nesta zona, 
não se perspetivam impactes. 

Na região das Termas de Cucos, a leste de Torres Vedras, existem nascentes mineralizadas nas 
aluviões do rio Sizandro, sendo aí captadas para as termas, embora já desativadas. Não havendo ações 
de projeto nesta zona, não se perspetivam impactes. 
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Quanto aos Lignitos, encontrados e por vezes explorados, em pequena escala, em jazidas limitadas em 
formações pliocénicas da cobertura do Vale tifónico de Óbidos – Caldas da Rainha, também não são 
esperados impactes decorrentes da modernização da Linha. 

As intervenções de projeto são muito limitadas e em alguns locais até inexistentes, em termos 
geomorfológicos. As situações de destaque são as que decorrem dos principais aterros e escavações. 
Apresentam-se abaixo as principais situações de acordo com o critério estabelecido. 

• Aterros com taludes máximos de altura inferior a 4 m: total de 215m em 5 troços 
 lado direito     185m em 4 troços 
 lado esquerdo      30m em 1 troço 

 

Pelos critérios assumidos atrás, o limite da altura destas intervenções indica que serão de impacte 
pouco significativo de magnitude baixa.  

• Escavações com alturas máximas inferiores a 4m: total de 680m em 9 troços 
 lado direito    300m em 5 troços 
 lado esquerdo   380m em 4 troços 

O impacte é pouco significativo para escavações com menos de 4m de profundidade e, para a maior 
parte dos casos, não há afetações a registar, pelo que serão então de magnitude baixa. Embora não 
afetem sítios especiais, destacam-se os dois casos seguintes: 

• escavação lado direito de km ~76+100 a 76+170 – caminho a ~15m à direita 

• escavação lado esquerdo de km ~81+245 a 81+285 – caminho a ~10m à esquerda 

• podem prejudicar a circulação nesses caminhos – pouco importantes -, pelo que se admite 
poder haver afetação de magnitude média. 

• Aterros com taludes máximos entre 4 e 10m: total de 1.825 m em 13 troços 
 lado direito     690m em 5 troços 
 lado esquerdo  1.135m em 8 troços 

Nestes aterros, a sua altura implica que sejam considerados de impacte significativo, e, como não 
afetam sítios de especial interesse, terão impacte de magnitude baixa. 

• Escavações com alturas máximas entre 4 e 10m: total de 3.170m em 30 troços 
 lado direito   1.595m em 13 troços 
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 lado esquerdo  1.575m em 17 troços 

Pela dimensão, estas escavações devem ser consideradas de significativas. 

Também nestes casos não se afetam sítios especiais, pelo que para 27 das 30 escavações entre 4 e 
10m de profundidade, o seu tipo de afetação será de magnitude baixa. 

Os 3 casos menos favoráveis são: 

• escavação lado esquerdo de km ~21+330 a 21+480 – casa a ~20m à esquerda 

• escavação lado esquerdo de km ~22+420 a 22+620 – casas a ~25m à esquerda 

• escavação lado direito de km ~24+310 a 24+520 – caminho a ~15m à direita e casa a 25m à 
direita, 

para os quais se deve considerar afetações de magnitude média. 

• Aterros com taludes máximos de altura superior a 10m: total de 650m em 4 troços 
 lado direito    310m em 2 troços 
 lado esquerdo                340m em 2 troços 

Pela altura dos aterros, o seu impacte geral deverá ser classificado como muito significativo. Como não 
se verifica afetação eventual de locais de interesse ou sítios de conservação ou proteção, o impacte 
será de magnitude baixa. 

• Escavações com alturas máximas superiores a 10m: total de 2 .852m em 17 troços 
 lado direito   1.740 m em 12 troços 
 lado esquerdo               1.112 m em 5 troços 

Estas escavações serão muito significativas pelas suas dimensões. 

Como não foram identificados sítios especiais afetados, em 15 dos 17 locais será de magnitude baixa a 
influência das escavações. 

Os outros 2 casos diferentes são: 

• escavação lado esquerdo de km ~40+660 a 40+850 – caminho a ~20m à esquerda 

• escavação lado esquerdo de km ~81+275 a 81+285 – caminho a ~10m à esquerda 

o que justifica atribuir-lhes afetações de magnitude média. 
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Atendendo ao tipo de obras a realizar, as suas implicações, de qualquer significância ou magnitude, 
serão localizadas, certas, irreversíveis e permanentes, na sua forma concluída.  

Na fase de construção, poderá em alguns casos haver prejuízos que se consideram limitados e 
recuperáveis aquando do acabamento das obras. 

6.3.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Não se considera, tomando em conta a natureza do projeto de modernização em curso, que, neste 
aspeto, a sua implementação e utilização venha a alterar qualitativamente a situação atual.  

As alterações que se preveem mais impactantes na fase de exploração resultarão, conforme o objetivo 
do projeto, duma utilização ferroviária mais frequente e de maior velocidade. De qualquer modo, tal 
ampliação do serviço ferroviário não parece vir a apresentar impactes negativos significativos ao nível 
da geologia, geomorfologia e geotecnia. 

6.4. SOLOS E USO DO SOLO 

6.4.1. SOLOS 

De uma forma geral, os impactes previsíveis ao nível dos solos e da sua capacidade estão associados 
aos trabalhos de terraplanagens e à ocupação de solos fora do DPF, no troço entre Mira Sintra/Meleças 
e Caldas da Rainha. 

Os impactes nos solos, resultantes deste tipo de intervenção, são devidos às modificações nas suas 
características físicas, químicas e biológicas, tais como textura, estrutura, capacidade de 
armazenamento e retenção de água, permeabilidade e atividade biológica. 

Estas alterações devem-se à mobilização do solo, promovendo remoção dos horizontes superficiais e 
consequente exposição dos horizontes inferiores, possível compactação e alteração dos fenómenos 
erosivos (erosão e deposição de sedimentos), provocadas pelas alterações topográficas dos terrenos, 
ocupação do solo e modificação nos sistemas de drenagem existentes. 
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6.4.1.1. Metodologia 

A avaliação de impactes ao nível do presente descritor foi efetuada tomando por base a metodologia 
geral de identificação e avaliação de impactes descrita no início do Capítulo 6.1. 

No entanto, ao nível da significância considerou-se uma metodologia específica cujos detalhes se 
descrevem de seguida:  

• Pouco significativo – quando são intersetados solos pouco férteis e solos florestais; 

• Significativo – quando são intersetados solos mistos (agrícolas e florestais) e solos com 
elevadas potencialidades agrícolas, mas que não pertençam a solos classificados como RAN; 

• Muito significativo – quando são intersetados solos com elevadas potencialidades agrícolas e 
que cumulativamente sejam classificados como solos RAN. 

6.4.1.2. Fase de Construção 

É na fase de construção que ocorrem as principais ações geradoras dos maiores impactes negativos 
sobre os solos, dado que é durante a fase de obra que ocorre a implantação/retificação da via-férrea, 
com a preparação e ocupação do terreno, execução das vias, de obras de arte e de passagens 
hidráulicas, bem como a montagem de estaleiros e a movimentação de máquinas e materiais. 

A importância da afetação dos solos dependerá essencialmente do tipo de solos intercetados pelo 
traçado em estudo. Desta forma, quantificam-se nos Quadro 6.4-1 e Quadro 6.4-2 as áreas das 
manchas de solos intercetadas pelos projetos da via férrea e dos restabelecimentos, de modo a 
identificar as tipologias e as pressões associadas, tendo em conta as suas características e 
potencialidades. 

Quadro 6.4-1- Unidades pedológicas e classes de solos intersetadas - via férrea 
 Via férrea 

Ocupação  
(ha) 

Expropriações 
(ha) 

% de expropriação 
face ao total de  
expropriações  

% de expropriação 
face à ocupação 
total do projeto 

Unidades 
Pedológicas 

Cambissolos 
êutricos 24,9 7,1 63% 17% 

Cambissolos 
cálcicos 11,2 2,6 23% 6% 

Cambissolos 
crómicos 0,8 0,2 2% 0,4% 

Luvissolos órticos 4,2 1,3 11% 3% 
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 Via férrea 

Ocupação  
(ha) 

Expropriações 
(ha) 

% de expropriação 
face ao total de  
expropriações  

% de expropriação 
face à ocupação 
total do projeto 

Podzóis órticos 1,0 0,1 1% 0,3% 

Classe de 
Solos 

Classe A  18,5 4,0 35% 9% 
Classe F  17,4 6,1 54% 14% 
Classe A+F  3,1 0,7 6% 2% 
Áreas Sociais 3,2 0,5 4% 1% 
Classe A + RAN 6,0 0,8 7% 2% 

 
Quadro 6.4-2 - Unidades pedológicas e classes de solos intersetadas - restabelecimentos 

Restabelecimento
s 

Unidades Pedológicas Classe de Solos 

Tipo Área ocupação1 
(ha) Classe Área ocupação1 

(ha) 

PS 54+870 Cambissolos cálcicos 0,9 Classe A 0,9 

PS 58+942 Cambissolos crómicos 0,5 Classe A 0,5 

PI 79+340 Luvissolos órticos 0,4 Classe F 0,4 

PS 99+730 Podzóis órticos 0,8 Classe A 0,8 
1 Considera-se que as áreas de ocupação dos restabelecimentos são idênticas às áreas a expropriar, uma vez que para estes 
casos não se considera o DPF. 

Para a via férrea, em termos gerais, verifica-se que a unidade pedológica dominante corresponde aos 
Cambissolos êutricos (rochas sedimentares post-Podzóicas) com uma ocupação de 24,9ha e cerca de 
7,1ha (63%) de área a expropriar, isto é, área compreendida entre o limite de ocupação e o limite do 
DPF. 

Relativamente às classes de ocupação do solo, predomina a Classe A (elevada aptidão agrícola) em 
termos de ocupação total, com aproximadamente 18,5ha, seguindo-se a Classe F (elevada aptidão 
florestal) com 17,4ha ocupados. No entanto, em termos de expropriações verifica-se a predominância da 
Classe F, com cerca de 6,1ha (54%), seguindo-se a Classe A com 4,0ha (35%) de área a expropriar, 
depois a Classe A+F (solos mistos), com 0,7ha (6%) e, as Áreas Sociais, com meio hectare de 
expropriação, correspondendo a cerca de 4%. Por último, referem-se os solos agrícolas que estão 
incluídos na RAN, que apresentam uma área total de cerca de 6,0ha (7% do total a expropriar).  

Relativamente aos restabelecimentos, verifica-se que cada um deles pertence a unidades pedológicas 
diferentes, destacando-se a PS 54+870, em Dois Portos com maior área de ocupação, com cerca de 
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0,9ha em cambissolos cálcicos, e a PS 99+730, com 0,8ha em Podzóis órticos de acordo com o Quadro 
6.4-2. Na classe de solos, predomina a Classe A relativa a solos com elevadas potencialidades agrícolas 
(2,2ha), em detrimento da Classe F – solos florestais, cuja área é ocupada apenas pela passagem 
inferior do Cadaval (0,4ha). 

Na fase de construção, considera-se vir a existir impactes caracterizados como temporários e 
permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma parte da vida do projeto ou 
se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou para lá deste. 

Assim, são previsíveis os seguintes impactes temporários nos solos, induzidos pela fase de construção: 

 Degradação dos solos devido à sua compactação nas áreas marginais à obra, originada pela 
circulação de maquinaria pesada e veículos afetos à obra e implantação dos estaleiros;  

 Aumento potencial da erosão do solo devido à perturbação dos solos, resultante da decapagem 
e movimentação de terras das camadas superficiais do solo, alterando a textura e estrutura do 
mesmo; 

 Possível contaminação dos solos, devido a derrames acidentais e pontuais de óleos e/ou 
combustíveis da movimentação de veículos e da atividade dos estaleiros. 

 Ocupação temporária dos solos seja por terras resultantes dos trabalhos de terraplanagem, 
seja por maquinaria diversa; 

Estes impactes são negativos, certos e diretos embora reversíveis e temporários desde que sejam 
implementadas as devidas medidas de minimização, cessando após a conclusão da obra. A sua 
influência é de carácter local e possui magnitude baixa, uma vez que a extensão efetiva de intervenção 
é reduzida face à extensão total do traçado. Em termos de significância, esta varia de pouco significativo 
a muito significativo, consoante o tipo de solos intersetados, nomeadamente, solos florestais, solos 
mistos com elevada aptidão agrícola e solos agrícolas incluídos na RAN, respetivamente.  

Relativamente aos impactes de carácter permanente (ou seja, que surgem na fase de construção e se 
prolongam pela fase de exploração do projeto), é expectável a ocorrência dos seguintes impactes: 

 Ocupação, destruturação e alteração de solos; 
 Destruição de solos com elevada aptidão agrícola, incluindo os solos classificados como solos 

pertencentes à RAN; 
 Deposição de terras sobrantes. 
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A movimentação de terras, nomeadamente, as operações de escavação e aterro para a implantação da 
infraestrutura ferroviária, são uma das principais ações que têm impactes sobre os solos, 
especificamente nas zonas de duplicação da via, de ripagem de curvas, da variante do Outeiro e dos 
restabelecimentos de Dois Portos, Runa, Cadaval e Óbidos.  

De acordo com os dados de projeto os volumes de escavação atingem aproximadamente 455.026,0m3, 
dos quais 295.766,9m3 são reutilizáveis (cerca de 65%), o que resultará num volume de terras sobrantes 
na ordem dos 35%, que devem ser encaminhados para destino adequado. Os volumes utilizados em 
aterro são cerca de 183.552m3, pelo que não se prevê a necessidade de recorrer a terras de 
empréstimo.  

Desta forma, a ocupação de solos classifica-se como sendo um impacte negativo, direto, certo, local, 
irreversível, de carácter permanente e de magnitude média dada a dimensão do traçado. Em termos de 
significância, este impacte classifica-se como significativo, dado o risco de erosão médio dos solos 
ocupados. 

Por outro lado, dada a necessidade de deposição das terras sobrantes resultantes dos trabalhos de 
terraplanagem, considera-se este mesmo impacte como negativo, direto, local, certo, temporário e 
reversível, tendo em conta que são implementadas as medidas de minimização propostas. Em termos 
de significância, trata-se de um impacte significativo, pela predominância de solos agrícolas e de baixa 
magnitude visto estar considerado 27% (via) de solos a expropriar face à ocupação total do projeto de 
via. 

Para as zonas suscetíveis de utilização agrícola intensiva, com ligeiros a nenhuns riscos de erosão e 
praticamente sem limitações, com especial destaque para os solos que estão classificados como 
pertencentes à RAN, considera-se que os impactes daqui resultantes serão negativos, diretos, 
localizados, permanentes e muito significativos. Trata-se, assim, de ocupação irreversível dos solos, 
constituindo-se como um impacte de magnitude reduzida, pela reduzida extensão de solos 
pertencentes, cumulativamente a solos RAN e solos de Classe A.  

No que respeita aos restabelecimentos, refere-se que o impacte da implantação da PS 54+870 em Dois 
Portos e da PS 58+942 em Runa, será negativo, direto, localizado, permanente, irreversível e de 
magnitude reduzida face à extensão dos viadutos, no entanto será muito significativo, uma vez que 
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abrange cumulativamente, solos da Classe A e solos de RAN, com 0,1ha na PS 54+870 e 0,5ha na PS 
58+942 (que é igual à área de ocupação total desta PS). 

A construção da PI 79+340, no Cadaval resultará num impacte negativo, direto, localizado, permanente, 
irreversível, de magnitude baixa e pouco significativo, pela capacidade dos solos ser apenas florestal. 

Por último, refere-se a PS 99+730, em Óbidos que, apesar de parte da infraestrutura ser em viaduto, 
insere-se numa zona solos com elevada aptidão agrícola, pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola 
das Baixas de Óbidos, Bloco de Óbidos, e classificados com solos de RAN. Constitui um impacte 
negativo, direto, localizado, permanente, irreversível, de magnitude reduzida e muito significativo, 
ocupando cerca de 0,7ha de área RAN com Classe A.  

6.4.1.3. Fase de Exploração 

Não se preveem impactes assinaláveis ao nível dos solos, na fase de exploração. Refere-se somente os 
impactes permanentes decorrentes da fase de construção que, por esse motivo, se prolongam para a 
fase de exploração. Estes correspondem, essencialmente, à ocupação irreversível dos solos e inerente 
impermeabilização das áreas ocupadas. Trata-se de um impacte negativo, direto, certo, local, 
permanente, irreversível, pouco significativo (tendo em conta o tipologia de solos afetados que, na sua 
maioria correspondem a solos florestais), de influência local uma vez que se refere às novas faixas de 
ocupação do solo no âmbito do projeto e de baixa magnitude. 

O impacte na fase de exploração decorrente da implementação dos restabelecimentos analisados, pelas 
razões assinaladas anteriormente, classifica-se como negativo, direto, certo, local, permanente, 
irreversível, de magnitude reduzida e significativo a muito significativo. 

Por último, refere-se a potencial contaminação dos solos decorrente de eventuais derrames de 
contaminantes que resultem de operações de manutenção ou acidentes ferroviários. Estes impactes, a 
ocorrerem, serão negativos, diretos, significativos, dependendo da perigosidade dos materiais 
derramados e do tipo de solos, temporários, locais, certos, reversíveis e de baixa magnitude. 

6.4.1.4. Impactes Cumulativos 

No que respeita aos impactes cumulativos do projeto com os projetos complementares assinala-se na 
fase de construção um aumento de área sujeita a degradação devido, essencialmente, à decapagem e 
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movimentação de terras das camadas superficiais do solo, à compactação nas áreas marginais à obra 
(circulação de maquinaria e implantação de estaleiros) e aos derrames acidentais e pontuais de 
substâncias perigosas. 

A importância da afetação dos solos pelos projetos complementares dependerá, essencialmente, do tipo 
de solos intersetados, cujas áreas se quantificam no quadro que se segue.  

Quadro 6.4-3 – Tipologia de solos intersetados pelos projetos complementares 

Solos 
Área (ha) 

Restabelecimentos Caminhos 
Paralelos SST Runa 

Unidades 
Pedológicas 

Cambissolos êutricos 5,4 3,3 0 
Cambissolos cálcicos 6,1 1,0 0 
Cambissolos crómicos 0,05 0 0,6 
Luvissolos órticos 0,4 0,5 0 
Podzóis órticos 0 0,6 0 

Classe de 
Solos 

Classe A  2,7 2,5 0,6 
Classe F  6,7 2,8 0 
Classe A+F  0,3 0,1 0 
Áreas Sociais 2,6 0,05 0 
Classe A + RAN 1,9 1,2 0,6 

Em termos de impactes cumulativos, verifica-se que os impactes terão a mesma classificação, sendo 
pouco significativos para as áreas de aptidão florestal e significativos para as áreas com elevada aptidão 
agrícola e solos mistos. Quanto à magnitude, esta será aumentada, passando o impacte a ser de 
magnitude média, pelo aumento da extensão dos projetos.  

Destaca-se a SST de Runa, que está inserida em solos da Classe A, e que são simultaneamente 
classificados, na sua totalidade, como solos RAN, pelo que os impactes se classificam como muito 
significativos. 

6.4.2. USO DO SOLO 

6.4.2.1. Metodologia 

Na análise dos impactes sobre a ocupação e uso do solo induzidos pelo Projeto de Modernização da 
Linha do Oeste – Troço Mira Sintra/ Meleças – Caldas da Rainha, serão consideradas as ações do 
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projeto geradoras de impactes, sendo estes avaliados para as fases de construção e exploração, tendo 
em conta que a alteração do uso do solo se começa a verificar logo desde o início da construção. 

Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades humanas, 
que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

No caso em estudo será sobretudo a duplicação da via em dois troços distintos (entre a Estação de Mira 
Sintra e a Estação da Pedra Furada - km20+700 a 30+438, e entre a Estação da Malveira e o túnel da 
Sapataria – km38+070 a 44+268) e a retificação do traçado aproximadamente entre os km 75+383 e 
77+338, que serão diretamente responsáveis pela alteração dos usos na sua faixa de implantação. De 
forma induzida o projeto de Modernização da Linha do Oeste será responsável por impactes 
relacionados com o uso do solo das áreas envolventes, tráfego e desenvolvimento socioeconómico, de 
um modo geral. 

De forma sumária referem-se as ações do projeto responsáveis pelos impactes no uso do solo: 

• Ocupação do espaço por ações associadas à construção (impactes negativos) 

− Montagem e funcionamento dos estaleiros 

− Circulação de viaturas e máquinas 

− Expropriações 

− Demolições 

− Preparação/limpeza dos terrenos 

− Desmatação 

− Movimentação de terras 

− Criação de acessos temporários 

− Supressão de passagens de nível 

− Construção de desnivelamentos rodoviários 

− Alargamento da infraestrutura ferroviária 

− Colocação de catenária 

− Construção da SST e dos PAT 

• Melhoria das acessibilidades com a entrada em funcionamento da infraestrutura ferroviária 
remodelada (impactes positivos), a qual poderá induzir alterações no uso do solo na sua área 
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de influência, traduzida em maiores pressões urbanísticas, instalação de novas atividades 
(impactes positivos e negativos). 

A duplicação do traçado da via induzirá uma afetação dos solos e respetivas culturas existentes, 
considerando-se, de um modo geral, a ocorrência de impactes diretos negativos na fase de construção, 
que se prolongarão durante a fase de exploração. Os impactes serão tanto mais significativos consoante 
o tipo de usos, a estrutura fundiária e a rentabilidade agrícola. 

Os principais impactes durante a fase de exploração decorrem da fase anterior, em que a ocupação 
irreversível do solo, com destruição dos seus usos pela implantação do projeto, assumem um carácter 
definitivo. Outros impactes, de natureza indireta, relacionam-se com impactes associados a outros 
descritores como são a Paisagem, a Socioeconomia e o Ambiente Sonoro, pelo efeito barreira e a 
perturbação que a linha ferroviária terá no contexto envolvente, que sendo um impacte que se inicia com 
a construção assume, no entanto, a sua dimensão efetiva na fase de exploração. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério fundamental a área total que 
é afetada, bem como aquela que se refere a usos considerados mais sensíveis pela sua importância 
socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana e áreas mais intensivas do ponto de vista da 
exploração agrícola e interesse económico (culturas permanentes – pomares e vinha). 

A classificação dos impactes é feita de forma qualitativa numa escala de magnitude (reduzida, 
moderada, elevada), onde é considerada a área total afetada complementada com a representatividade 
dos usos mais sensíveis, que atrás se referiram, no contexto total dos usos afetados. 

Para além destes parâmetros, levar-se-á em conta para a avaliação dos impactes, a natureza do 
impacte que, neste caso, apenas se classifica de negativa, a sua forma de incidência (direta ou indireta), 
a probabilidade de ocorrência do impacte (certa, provável ou incerta) e a sua reversibilidade (reversível 
ou irreversível). 

No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os impactes na fase de construção serão de 
dimensão apenas local, podendo, na fase de exploração, ser de dimensão regional, pelos impactes 
indiretos e cumulativos que o processo de desenvolvimento regional, em grande parte induzido pelo 
Projeto de Modernização da linha ferroviária, poderá ter na afetação dos usos existentes. 
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A avaliação dos impactes em termos de usos afetados tem naturalmente uma natureza qualitativa, muito 
embora se tenha procedido a uma quantificação das áreas das diferentes culturas afetadas, tendo 
presente que este é apenas um aspeto a ponderar e que deverá ser visto conjuntamente com outros 
elementos. 

6.4.2.2. Fase de Construção 

Na fase de construção os principais impactes em termos de ocupação e uso do solo prendem-se 
essencialmente com os seguintes aspetos: 

• Afetação dos diferentes usos em resultado das ações do projeto, incluindo a circulação de 
viaturas e máquinas presentes; 

• Perda da superfície agrícola e/ou florestal com redução da área das propriedades e parcelas; 

• Interferência com o tecido urbano e os impactes daí decorrentes, sobretudo para a população 
residente; 

• Deposição de poeiras sobre as culturas podendo causar redução na produtividade, dependendo 
do tipo de cultura afetada; 

Relativamente ao projeto em análise apresenta-se no quadro seguinte a quantificação de solo afeto aos 
vários usos, para o traçado da Linha do Oeste e para os restabelecimentos localizados em Dois Portos, 
em Runa, no Cadaval e em Óbidos, e que constituirão uma perda da respetiva superfície em termos da 
prática da atividade agrícola e florestal, e consequentemente perda de rendimento dos seus 
proprietários. 

Quadro 6.4-4 – Quantificação dos diferentes usos afetados pelo projeto de modernização da Linha do Oeste 

USO DO SOLO ÁREAS A OCUPAR (ha) ÁREAS A EXPROPRIAR (ha) 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 TRAÇADO  REST. TRAÇADO REST.   

TERRITÓRIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano 3,33 0,18 0,32 0,18 
Indústria, comércio e 

transportes 1,94 0,10 0,22 0,10 

Áreas de extração de inertes, 
áreas de deposição de resíduos e 

estaleiros de construção 
0,14 - - - 

Espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, 
culturais e de lazer e zonas 

históricas 

- - - - 
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USO DO SOLO ÁREAS A OCUPAR (ha) ÁREAS A EXPROPRIAR (ha) 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 TRAÇADO  REST. TRAÇADO REST.   

ÁREAS 
AGRÍCOLAS E 

AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 14,19 0,05 3,49 0,05 

Culturas permanentes 1,53 1,49 0,40 1,49 

Pastagens permanentes 0,34 - 0,34 - 

Áreas agrícolas heterogéneas 5,31 - 1,08 - 

FLORESTAS E 
MEIOS NATURAIS E 

SEMI-NATURAIS 

Florestas 6,59 0,50 2,70 0,50 

Florestas abertas e vegetação 
arbustiva e herbácea 8,50 0,21 2,29 0,21 

Zonas descobertas e com pouca 
vegetação 0,39 - 0,39 - 

ZONAS HÚMIDAS Zonas húmidas interiores - 0,08 - 0,08 
CORPOS DE ÁGUA Águas Interiores -  -  

TOTAL PARCIAL 42,26 2,61 11,23 2,61 
TOTAL 44,87 13,84 

 

Numa primeira abordagem mais abrangente, considerando apenas o Nível I da nomenclatura COS, de 
acordo com o apresentado no gráfico seguinte, constata-se que a maior parte da área a ocupar pelo 
projeto (51%) apresenta um uso agrícola, demonstrativo da forte vocação agrícola que caracteriza a 
região Oeste, tal como já havia sido referido no âmbito da caracterização da situação de referência. 
Segue-se a afetação de áreas ocupadas por florestas e meios naturais e seminaturais, também com 
bastante representatividade (36%). 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas com 13% da área do corredor em 
estudo e a ausência de ocupação de Zonas Húmidas e Corpos de Água. 
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Figura 6.4-1– Classes de Uso do Solo (Nível 1) ocupadas pelo projeto (%) 

Considerando a ocupação do solo de acordo com as classes apresentadas no Quadro 6.4-4, os 
resultados percentuais obtidos encontram-se expressos no Figura 6.4-1. 

Em primeiro lugar destaca-se a afetação de culturas temporárias numa área de 14,24 ha, a que 
corresponde 32% do total da área a ocupar pelo projeto. Em segundo lugar segue-se a afetação de 8,71 
ha de área com vegetação arbustiva e herbácea, que representa cerca de 19,5% do total da área. 
Seguem-se as florestas (15,8%) e as áreas agrícolas heterogéneas (11,8%). As restantes tipologias de 
uso do solo apresentam percentagens inferiores a 10%, sendo, ainda assim, a mais elevada a relativa 
ao tecido urbano (7,82%). 
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Figura 6.4-2– Classes de Uso do Solo (Nível 2) ocupadas pelo projeto (%) 

Interessa destacar, tal como apresentado no Quadro 6.4-4, a diferença existente entre as áreas a 
ocupar pelo projeto e as áreas a expropriar, sendo que estas últimas correspondem às áreas a ocupar 
que estão fora do DPF, pelo que apresentam valores substancialmente inferiores às áreas de ocupação, 
o que leva a concluir que a maior parte da área a ocupar pelo projeto está dentro do DPF. 

Relativamente às áreas a expropriar, verifica-se que a maior parte corresponde a áreas com culturas 
temporárias (3,54ha), logo seguidas das áreas florestais (3,2ha) e das florestas abertas e vegetação 
arbustiva e herbácea (2,5ha). Neste aspeto, além dos valores absolutos de área a expropriar serem 
inferiores, a principal diferença relativamente à área de ocupação é que existe um maior equilíbrio, em 
termos percentuais, entre as classes de uso do solo (Nível 1) ocupadas pelo projeto, uma vez que o total 
das áreas agrícolas (6,85ha) representa cerca de 49,5%, enquanto as áreas florestais com 6,09ha 
representam 44%. Já as áreas artificializadas representam apenas 5,9%. 

Análise Dos Diferentes Usos Afetados pelo Projeto 

Os impactes mais relevantes ao nível do uso do solo ocorrem durante a fase de construção com a 
afetação direta da faixa para duplicação da linha ferroviária entre os km20+700 a 30+438 e km38+070 a 
44+268 e também para a implantação da variante ao corredor existente, entre os km75+383 e 77+338. 
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Neste último caso, no que se refere à variante em causa, os impactes serão pouco significativos pois 
irão ser ocupadas, maioritariamente, áreas florestais com eucalipto e pinheiro bravo. Estes impactes são 
considerados negativos, diretos, locais, de magnitude média, tendo em conta a área total de afetação 
não ser significativa (cerca de 4,5ha) e pouco significativos, face ao reduzido valor das espécies em 
questão (espécies de crescimento rápido). 

No que se refere aos troços onde irá ocorrer duplicação da via a magnitude de impacte é considerada 
moderada pela área envolvida (cerca de 31ha). 

Os impactes são ainda classificados de certos, imediatos e de um modo geral permanentes e 
irreversíveis, à exceção das zonas de estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, onde são 
temporários e reversíveis. A sua importância pode ser significativa no contexto local, no caso de 
corresponderem a espaços de uso urbano ou espaços agrícolas, por corresponderem aos usos de maior 
valor socioeconómico. 

A afetação de áreas com tecido urbano regista-se com maior significado/expressão nos troços 
seguintes: 

• Km20+900 a 21+100 – povoação de Tala  

• Km24+750 a 25+000 – povoação do Sabugo  

• Km29+900 - povoação de Pedra Furada  

• Km30+800 a 30+900 – povoação de Mastrontas  

• Km33+750 - povoação de Mafra Gare  

• Km36+200 – povoações de Casal do Moinho (lado esquerdo da linha) e Carrasqueira (lado 
direito da linha) 

• Km38+000 a 39+500 – limita e interceta a povoação de Malveira  

• Km41+000 a 42+100 – povoações de Caroços e Jerumelo 

Incluídas na categoria áreas artificializadas, importa ainda fazer referência à afetação/ ocupação de 
áreas de indústria, comércio e transportes que, no caso em estudo, localizam-se aos km seguintes: 

• Km25+400 – zona industrial do Sabugo 

• Km25+750 – subestação elétrica do Sabugo 

• Km38+250 – zona industrial/ comercial da Malveira 

• Km 39+100 – zona industrial/ comercial da Malveira 
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• Km40+000 - área industrial 

No caso de áreas de extração de inertes, as mesmas apenas serão afetadas entre os km29+500 e 
29+750, na localidade da Pedra Furada. Pelo facto da área a ocupar ser reduzida e não por em causa a 
continuidade da exploração, tanto mais que corresponde a uma zona da pedreira que está desativada, 
considera-se que o impacte será pouco significativo. 

Em termos de interferência com cultivos de maior valor agrológico e económico, nomeadamente com 
pomares e vinha, os mesmos são quase inexistentes na primeira metade do traçado em estudo onde irá 
ocorrer a duplicação da linha, pois tal como já havia sido referido na situação de referência, a tipologia 
culturas temporárias corresponde ao uso agrícola com o peso mais expressivo. 

Neste âmbito interessa destacar a importância da Várzea de Alfouvar atravessada pela Linha do Oeste 
entre os km23 e 29, aproximadamente. Apesar de outras existirem (como é exemplo a mancha agrícola 
envolvente à povoação de Jerumelo e Ribeira da Roussada - km41+500 a 42+750), esta zona constitui 
a mancha mais extensa e com maior expressão espacial de culturas temporárias. As principais culturas 
temporárias presentes nesta área, assim como ao longo de toda a faixa em estudo, são as culturas 
arvenses. Considera-se que os impactes neste caso serão significativos também devido ao facto desta 
zona de várzea apresentar vasta mancha de solos da RAN (km27 a 29). 

No que se refere aos restabelecimentos incluídos no projeto, interessa destacar a afetação pela PS 
54+870 em Dois Portos de cerca de 0,5ha de culturas permanentes correspondentes a parcelas de 
vinha localizadas a poente da Linha do Oeste e que serão afetadas pela implantação dos aterros deste 
restabelecimento. Situação idêntica ocorre com o restabelecimento ao km 58+942 em Runa, onde serão 
afetadas, pela implantação dos aterros e do viaduto, principalmente culturas permanentes (cerca de 
0,3ha) correspondentes sobretudo a parcelas de vinha localizadas na várzea do rio Sizandro e uma 
parcela mais pequena de pomar situada a nascente do troço final deste restabelecimento. 

Importa destacar que estas parcelas de vinha se inserem na zona de vinhos DOP de Torres Vedras que 
inclui, entre outras, as freguesias de Dois Portos e Runa (atualmente União de Freguesias de Dois 
Portos e Runa). 
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Refere-se ainda que os restabelecimentos em Dois Portos e em Runa se inserem parcialmente em 
áreas de tecido urbano, sendo que o primeiro apresenta maior proximidade a edifícios habitacionais, 
pelo que poderá representar impactes mais significativos em termos socioeconómicos. 

O restabelecimento PI 79+379, no Cadaval, tendo em consideração que se irá desenvolver 
maioritariamente em espaços florestais (eucaliptal), não apresenta impactes significativos para o uso do 
solo. 

Ainda em relação aos restabelecimentos merece destaque a PS 99+730, em Óbidos, que atravessa o 
Aproveitamento Hidroagrícola (AH) das Baixas de Óbidos e Amoreira. Conforme referido anteriormente, 
a linha do Oeste corresponde ao limite SE do Bloco da Amoreira e constitui também um dos limites do 
Bloco de Óbidos. Neste local as intervenções na linha serão muito reduzidas, levando à ocupação de 
cerca de 100m2 de terrenos incluídos no referido AH. 

O projeto irá também intercetar o Bloco de Óbidos na zona de atravessamento do rio Arnóia, cerca do 
km99+700, devido à implantação de um restabelecimento. Este restabelecimento irá implantar-se 
parcialmente em área deste AH, ocupando cerca de 3.460 m2 de pomar, conforme se pode observar nas 
figuras seguintes. 
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Figura 6.4-3– Restabelecimento ao km99+730 inserido no AH das Baixas de Óbidos e Amoreira 

 
Apesar de este atravessamento ser realizado parcialmente através de viaduto, a construção do mesmo, 
associada à implantação dos aterros que este restabelecimento implica, poderá induzir à fragmentação 
da propriedade agrícola, afetar diretamente infraestruturas de rega e de drenagem já executadas, ou a 
construir, o que se traduzirá num impacte negativo, considerado significativo e de importância local. 
Uma vez que este AH não se encontra ainda infraestruturado, a sua afetação assume um menor 
significado. 
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Figura 6.4-4– Várzea do rio Arnoia, no local onde se irá implantar o Restabelecimento ao km99+730 

Em relação à afetação de áreas incluídas no AH das Baixas de Óbidos e Amoreira, além de se 
considerarem os impactes diretos inerentes ao restabelecimento ao km99+730, também deverão ser 
ponderados os potenciais impactes indiretos, que terão probabilidade de ocorrer na fase de construção, 
em resultado da deposição de poeiras e da implantação das infraestruturas de apoio à obra, ou na fase 
de exploração devido ao ensombramento dos espaços. O ensombramento constitui uma limitação para 
o normal desenvolvimento da maioria das culturas, pelo que ocorrerá sempre um impacte negativo, 
certo, irreversível e de pouca intensidade dada a baixa área ocupada e o facto de poder existir uma 
adaptação cultural para estas zonas. 

6.4.2.3. Fase de Exploração 

A alteração da ocupação do espaço, em resultado das principais ações de projeto (duplicação e 
retificação da Linha do Oeste), inicia-se na fase de obra e mantém-se ao longo da fase de exploração, 
considerando-se a ocorrência de um impacte negativo, permanente e irreversível, correspondendo a sua 
magnitude à área e a significância ao tipo de cultura afetada. 

Os impactes específicos da fase de exploração correspondem, assim, à análise das condições de 
usufruto dos espaços envolventes, nomeadamente em termos de reposição de acessos para as ligações 
entre os dois lados da Linha do Oeste, nos troços onde irá ocorrer duplicação e/ou retificação da linha, e 
à perturbação que a sua implantação causará no contexto geral dos usos da envolvente. Nesta 
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sequência considera-se que os usos onde existe uma maior intervenção e presença humana são 
naturalmente os mais suscetíveis a mudanças. 

Nesta fase há ainda que contar com o incómodo causado sobre os espaços de uso habitacional, que 
podem assumir um caráter de impacte visual e acústico, impactes que pela sua especificidade são 
analisados de forma detalhada nos respetivos capítulos. 

6.4.2.4. Impactes Cumulativos 

Os impactes associados aos projetos complementares apresentados no Capítulo 3.5 são idênticos 
àqueles já referidos anteriormente para o projeto pelo que irá apenas proceder-se a uma análise 
quantitativa e descritiva dos impactes específicos associados a estes projetos. 
 
Apresenta-se no quadro seguinte as áreas dos diferentes usos do solo afetadas pelos 
restabelecimentos, caminhos paralelos e SST em Runa. 
 

Quadro 6.4-5 - Quantificação dos diferentes usos afetados pelos projetos complementares 

Uso do Solo Áreas Ocupadas (ha) 

Nível 1 Nível 2 Restabelecimentos Caminhos 
paralelos 

Subestação 
de Runa 

TERRITÓRIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tecido Urbano 1,37 0,14 - 
Indústria, comércio e 

transportes 0,56 0,25 - 

Áreas de extração de 
inertes, áreas de 

deposição de resíduos e 
estaleiros de construção 

1,62 - - 

Espaços verdes urbanos, 
equipamentos 

desportivos, culturais e de 
lazer e zonas históricas 

- - - 

ÁREAS 
AGRÍCOLAS E 

AGROFLORESTAIS 

Culturas temporárias 2,62 2,82 0,05 

Culturas permanentes - 0,90 - 

Pastagens permanentes - 0,13 - 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 1,89 0,19 - 

FLORESTAS E 
MEIOS NATURAIS 
E SEMI-NATURAIS 

Florestas 1,10 0,61 - 
Florestas abertas e 

vegetação arbustiva e 2,86 0,38 - 
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Uso do Solo Áreas Ocupadas (ha) 

Nível 1 Nível 2 Restabelecimentos Caminhos 
paralelos 

Subestação 
de Runa 

herbácea 

Zonas descobertas e com 
pouca vegetação - - - 

ZONAS HÚMIDAS Zonas húmidas interiores - - 0,007 
CORPOS DE ÁGUA Águas Interiores - - - 

TOTAL 12,03 5,42 0,057 
 
A análise deste quadro permite verificar que a tipologia do uso do solo mais afetada pelos projetos 
complementares corresponde às culturas temporárias com 33,3%, seguindo-se as florestas abertas e 
vegetação arbustiva e herbácea com 19,7% e áreas agrícolas heterogéneas com 12,6%. As áreas 
urbanas representam 9,2% da ocupação dos projetos complementares. 
 
Tal como já havia sido referido, além da área total afetada, para a avaliação dos impactes considera-se 
também como critério importante os usos considerados mais sensíveis, pela sua importância 
socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana e áreas mais intensivas do ponto de vista da 
exploração agrícola e interesse económico (culturas permanentes – pomares e vinha). 
 
Tendo em atenção o referido anteriormente, considera-se que os restabelecimentos com impactes mais 
significativos, devido ao facto de se desenvolverem, total ou parcialmente em tecido urbano, serão os 
seguintes:  

• PS 25+063 (interceta tecido urbano da povoação do Sabugo); 

• PS 31+000 (interceta tecido urbano da povoação de Mastrontas); 

• PS 38+867 (desenvolve-se no interior da vila da Malveira); 

• PS 41+280 (desenvolve-se no limite da malha urbana da povoação de Casais dos Carriços); 

• PI 77+959 (interceta tecido urbano da povoação do Outeiro). 
 
A SST em Runa irá ocupar principalmente culturas temporárias (forragens e culturas arvenses) pelo que 
o impacte a nível do uso do solo não se considera tão significativo quanto os anteriormente referidos. 
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Neste sentido, considera-se que os impactes cumulativos do projeto com os projetos complementares é 
negativo, pouco significativo e de média magnitude.  

6.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De acordo com a análise preliminar efetuada na fase de Caracterização da Situação de Referência e 
nos Estudos Hidrológico e Hidráulico incluídos no Estudo Prévio, verifica-se que os trabalhos associados 
à Modernização da Linha do Oeste implicam o atravessamento de uma grande diversidade e quantidade 
de linhas de água. Daqui resultam alterações das características geomorfológicas locais, onde a via 
poderá funcionar como uma barreira ao escoamento natural das águas superficiais, traduzindo-se numa 
alteração sensível das condições hidrológicas locais. 

Por sua vez, o sistema de drenagem pretende evitar ou minimizar o efeito de barreira criado, tentando 
permitir artificialmente a continuidade dos cursos de água intersetados. Este sistema de drenagem irá 
coletar e conduzir o escoamento para pontos específicos previamente selecionados, que poderão ou 
não coincidir com as linhas de drenagem naturais. 

Neste caso específico, o projeto refere-se à modernização de uma via existente, pelo que o sistema de 
drenagem já se encontra adaptado à existência desta barreira física, encontrando-se o escoamento 
superficial dependente das linhas de drenagem criadas artificialmente, ou seja, drenagem transversal, 
através de aquedutos, passagens hidráulicas, e drenagem longitudinal, através de valas, valetas, 
drenos, entre outros, realizadas aquando da construção da atual via-férrea. Desta forma, os impactes 
previsíveis não se consideram muitos significativos, comparativamente com os induzidos pela 
implantação duma nova via. 

O estudo das condições de drenagem no âmbito deste projeto teve por objetivo dimensionar um 
conjunto de órgãos hidráulicos que permitam: 

• restabelecer as linhas de água intersetadas pelo traçado ferroviário; 

• 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; 

• reduzir a ação negativa da água emergente dos taludes, promovendo a sua recolha e o 
controlo das condições de escoamento; 
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Assim, o principal objetivo passa pela melhoria da eficiência dos órgãos de drenagem existentes, 
através da sua adaptação face às alterações verificadas, tendo em vista a melhoria da segurança global 
da via, das condições de conforto na própria circulação e da preservação das características 
hidrológicas locais. 

As principais intervenções de projeto previstas ao nível da drenagem podem ser agrupadas nos 
seguintes grupos no que respeita à drenagem transversal: 

• Manutenção das condições existentes, nos casos em que as intervenções de projeto, ao nível 
da via, não o justifiquem; 

• Substituição e redimensionamento dos aquedutos e passagens hidráulicas que tenham de ser 
prolongados por via da duplicação da via e ripagem de curvas; 

• Desvio de linhas de água por via da duplicação e ripagem de curvas.  
 

6.5.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

No âmbito dos recursos hídricos superficiais, prevê-se que a ocorrência dos principais impactes seja 
mais significativa durante a fase de construção, dado que é durante a fase de obra que ocorrem as 
maiores intervenções, nomeadamente, preparação e ocupação do terreno com a desmatação e 
decapagem da terra vegetal, acrescido da execução de obras de arte e passagens hidráulicas, bem 
como a montagem de estaleiros e a movimentação de máquinas e materiais. 

Estas atividades têm implicações ao nível da diminuição da capacidade de infiltração do terreno, 
contribuindo para alterações do binómio infiltração/escoamento que conduz a um aumento do 
escoamento superficial e, portanto, dos caudais de cheia. Trata-se assim de um impacte negativo, 
provável, direto, local, reversível, temporário, de magnitude média, e pouco significativo pelo facto da 
área em estudo já ter sido alvo de um processo de artificialização aquando da construção da via-férrea 
atual. 

Nas zonas de maior intervenção, nomeadamente, nos desvios ativos, nas zonas de ripagem de curvas, 
na zona da variante do Outeiro e nos restabelecimentos a criar haverá alteração dos padrões 
hidrológicos em termos de drenagem transversal e longitudinal, resultado dos alargamentos e desvios 
da via férrea.  
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Para a drenagem transversal, nomeadamente, aquedutos com vão inferior a 2m, foram propostas 
soluções para as zonas onde a intervenção na via férrea assim o exija, conforme descrito no Capítulo 3 
e no Anexo II.2. Nestas situações, sempre que se verifica capacidade insuficiente, de acordo com os 
resultados do estudo hidráulico, são propostas novas secções a adotar e o tipo de intervenção a 
realizar, dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. Nos casos em que o caudal 
correspondente ao período de retorno de 100 anos passa no aqueduto em pressão, será necessário 
proteger o talude do aterro ferroviário até à cota atingida. A definição desta cota será efetuada em fase 
posterior do estudo. 

Verifica-se que a alterações das condições hidrológicas associadas à substituição das passagens 
hidráulicas, na fase de construção, nas zonas de maior intervenção se classificam como negativos, 
diretos, locais, certos, temporários, reversíveis, significativos e de baixa magnitude para os aquedutos 
(vão inferior a 2 metros). 

Relativamente às passagens inferiores com vão superior a 2 metros – passagens hidráulicas, para as 
zonas onde a intervenção na via férrea assim o exija, foram identificadas 8 passagens hidráulicas com 
necessidade de intervenção, de acordo com o quadro que se segue. 
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Quadro 6.5-1 - Drenagem Transversal - Principais Obras com intervenção - Situação Existente / Situação 
Proposta 

Localização Situação Existente Situação Proposta 

PH (id) km atual 
Designação 
da linha de 

água 
associada 

Passagem Hidráulica Qdim (m3/s) Passagem Hidráulica 

Tipo 
Secção 

Tipo 
Secção 

Obs. L/Ø 
(m) h (m) T=20 

anos 
T=100 
anos 

D 
(m) 

B 
(m) 

h 
(m) 

4590 

Via 
Dupla - 

Desvio 1            
20+700 / 
30+438 

022+710 ribeira de jarda 
Aqueduto 
em 
Alvenaria 

2,9 2,4 15,2 23,2 Quadro - 2,9 2,4 
Obra a 
prolong

ar 

4598 024+212 
afluente da 
ribeira dos 
Ferreiros 

Aqueduto 
em 
Alvenaria 

2,9 1,5 2,8 3,6 Quadro - 2,9 1,5 
Obra a 
prolong

ar 

4602 025+272 
afluente da 
ribeira dos 
Ferreiros 

Aqueduto 
em Betão 
Armado 

2,0 1,8 7,1 9,9 Quadro - 3 1,8 PH 
nova 

4604 025+936 afluente da 
ribeira do Vale 

Aqueduto 
em Betão 
Armado 

2,2 1,4 10,5 15,7 Quadro - 4,5 1,7 PH 
nova 

4606 027+640 - 
Aqueduto 
em Betão 
Armado 

1,9 0,6 2,6 3,9 Quadro - 3,6 0,9 PH 
nova 

4612 029+248 ribeira do 
Mourão 

Aqueduto 
em 
Alvenaria 

3,8 3,6 42,1 64,8 Quadro - 5,5 3,6 PH 
nova 

4643 

Via 
Dupla - 

Desvio 2         
38+070 / 
44+300 

038+690 - 
Pontão 
em 
Alvenaria 

2,0 2,0 2,3 3,3 Quadro - 2 2 
Obra a 
prolong

ar 

4868 
Cais do 

Apeadeir
o de Paúl 

090+733 ribeira do Paúl Pontão 
Metálica 3,5 1,5 22,0 34,25 Quadro - 3,5 1,5 

Obra a 
prolong

ar 

  

A situação existente foi verificada tendo em consideração os períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 
anos e a situação proposta foi efetuada tendo em consideração o período de retorno de 100 anos à 
plataforma. As respetivas descrições ao nível de dimensionamento encontram-se no Capítulo 3. 
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Desta forma, considera-se que as alterações das condições hidrológicas associadas à substituição das 
passagens hidráulicas, na fase de construção, nas zonas de maior intervenção, se classificam como 
negativos, diretos, locais, certos, temporários, reversíveis, significativos e de magnitude média. 

Para além das situações identificadas, verificou-se a necessidade de serem efetuados desvios e 
intervenções em linhas de água de modo a garantir a correta drenagem das mesmas, devido às 
intervenções efetuadas na via férrea, cujos limites de ocupação de projeto interferem com a drenagem 
natural existente.  

Neste sentido, o projeto de drenagem propõe o desvio de linhas de água em 9 locais correspondentes, 
em 6 deles, à afetação por via da construção de taludes de via e nos restantes 3, junto à saída Oeste do 
túnel da Sapataria, onde a solução de drenagem atual pode contribuir para a instabilização dos taludes. 
As características principais de cada desvio são apresentadas no Capítulo 3, tendo o seu 
dimensionamento sido efetuado por forma a garantir o bom funcionamento para caudais com período de 
retorno de 10anos.  

No Anexo VIII.9, apresentam-se as peças desenhadas com as configurações dos desvios e 
intervenções propostos, bem como as características geométricas e hidráulicas das secções a adotar.   

O impacte sobre a construção dos desvios de linhas de água classifica-se como negativo, direto, local, 
certo, permanente, irreversível, pouco significativo para as linhas de expressão reduzida e significativo 
para o desvio da linha de água relativo à ribeira do Mourão (PH4612). 

Quanto à magnitude, consideram-se as seguintes situações: impacte de baixa magnitude para os 
desvios de linhas de água que correspondem às passagens hidráulicas PH4612 (ribeira do Mourão), 
PH4650 e às situações S1, S2 e S3 por apresentarem uma extensão de regularização inferior a 100m; 
impacte de magnitude média para os desvios associados às passagens hidráulicas PH4591, PH4659 e 
PH4806 por se tratar de regularizações numa extensão até 300m; impacte de magnitude elevada para o 
desvio correspondente à passagem hidráulica PH4606, uma vez que se desenvolve numa extensão de 
aproximadamente 856m.  

Convém referir, no entanto, o enquadramento desta análise, que não pretende medir o impacte do 
desempenho hidráulico das linhas de água atravessadas, mas sim, de alguma forma, a perda do 
ambiente natural que se valoriza como recurso hídrico. Efetivamente pretende-se que os desvios das 
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linhas de água, agora identificados e objeto de detalhe em fase de Projeto de Execução, sejam sempre 
efetuados com condições de escoamento melhores das que existem atualmente, não se podendo 
identificar como pontos críticos ao desempenho das linhas de água.  

Em termos de drenagem longitudinal, o seu principal objetivo passou por assegurar a recolha e 
encaminhamento das águas pluviais afluentes às áreas da plataforma ferroviária e aos 
restabelecimentos rodoviários, assegurando assim uma boa drenagem quer superficial quer subterrânea 
da via. 

A drenagem longitudinal será constituída por valas, valetas, drenos, coletores, descidas, caixas e 
dissipadores de energia e os caudais recolhidos serão posteriormente devolvidos ao sistema de 
drenagem natural. As zonas a intervencionar, os critérios adotados na conceção do sistema de 
drenagem longitudinal e o seu pré-dimensionamento são apresentados no Capítulo 3. 

Assim, o impacte sobre a alteração do sistema de drenagem longitudinal existente, na fase de 
construção, caracteriza-se por ser negativo, direto, local, certo, temporário, irreversível, pouco 
significativo e de magnitude baixa.  

Os restabelecimentos previstos no projeto, nomeadamente as PS 54+870, PS 58+942, PI 79+340 e PS 
99+730 constituem igualmente situações suscetíveis de causarem impactes negativos nos recursos 
hídricos superficiais.  

A PS 54+870 em Dois Portos, localizada a sul da estação de Dois Portos, é constituída por um pórtico 
com 5 vãos, perfazendo um comprimento total de 163m, numa estrutura em betão armado betonado “in 
situ”. 

O leito do rio Sizandro, que se encontra à cota 75, é atravessado pelo viaduto, encontrando-se a base 
do tabuleiro aproximadamente à cota 88,5. Os pilares P2 e P3 encaixam o leito do rio Sizandro, distando 
deste cerca de 1m e 14m, respetivamente, conforme se pode observar na figura que se segue. 
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Figura 6.5-1- Planta e Alçado da PS em Dois Portos, ao km54+870 

Desta forma, classifica-se o impacte da construção desta PS (km54+870) como negativo, direto, local, 
certo, temporário, irreversível, pouco significativo e de baixa magnitude. Para a zona onde se encontra o 
pilar P2 e sua envolvente, o impacte apresenta a mesma classificação com a exceção da significância, 
que passa a muito significativo pela expressão do rio Sizandro e pela inserção em zonas de RAN e REN 
(zona ameaçada pelas cheias), e de magnitude elevada, uma vez que o pilar P2 dista cerca de 1 metro 
do leito da linha de água.  

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. 

Rio 
Sizandro 

Rio 
Sizandro 
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A solução proposta para este viaduto consiste em 6 vãos que perfazem um comprimento total de 140m 
e uma largura total do perfil transversal de 11,40m, sendo o tabuleiro da obra em betão armado.  

Aparentemente o pilar P1 encontra-se no leito do rio Sizandro, tendo esta situação que ser retificada em 
fase de Projeto de Execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5-2 - Planta e Alçado da PS em Runa, ao km58+942 

De modo geral, classifica-se o impacte da construção da PS de Runa como negativo, direto, local, certo, 
temporário, irreversível, significativo pela expressão do rio Sizandro e pelo talude de aterro estar em 
área inundável e de baixa magnitude, por se tratar de um atravessamento da linha de água em viaduto. 
No entanto, tal como referido, aparentemente o pilar P1 encontra-se no leito do rio, contribuindo assim 
para um impacte significativo e de magnitude média.  

Relativamente à PI 79+340 no Cadaval, a sua estrutura é constituída por um quadro laminar em betão 
armado com 5,0m de vão livre reto e a travessa possui uma largura total de 7,70m. A PI desenvolve-se 
à cota 84,34, situando-se a cerca de 7,48m abaixo da linha férrea, que se encontra à cota 91,82.  

Em termos de recursos hídricos superficiais, verifica-se a existência de um afluente do rio Corga e 
respetiva área de inundação na zona do talude de aterro, sensivelmente ao km0+100 do 

Rio 
Sizandro 
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restabelecimento, do lado oeste da Linha do Oeste, a qual terá de ser desviada ou compatibilizada com 
a obra em fase de Projeto de Execução. 

 

Figura 6.5-3 - Planta da PI no Cadaval, ao km79+340 

Classifica-se o impacte da construção da PI do Cadaval como negativo, direto, local, certo, temporário, 
irreversível, significativo pela expressão da linha de água existente e por se encontrar inserida em áreas 
de máxima infiltração, e de magnitude média por via da sua localização, cujo talude de aterro implicará 
com a drenagem natural da linha de água. Para além disso esta linha de água é utilizada para alimentar 
uma charca existente a jusante que deverá ser utilizada para a rega das áreas agrícolas adjacentes.  

A solução proposta para a PS 99+723, em Óbidos, consiste num viaduto sobre o rio Arnoia com um 
pórtico com 7 vãos perfazendo um comprimento total de 160m, uma estrutura em betão armado 
betonado “in situ”, encontrando-se o leito do rio Arnoia aproximadamente à cota 9, e a base do tabuleiro 
do viaduto aproximadamente à cota 17. 

Os pilares P2 e P3 encaixam o rio Arnoia, distando deste cerca de 9,1m e 6,6m, respetivamente, 
conforme se verifica na Figura 6.5-4. 
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Figura 6.5-4 – Planta e Alçado da PS em Óbidos, ao km99+723 

Assim, classifica-se o impacte da construção desta PS como negativo, direto, local, certo, irreversível, 
de magnitude média devido ao afastamento dos pilares face ao leito do rio inferior a 10m e significativo 
pela expressão do rio Arnóia e sua envolvente, nomeadamente, a zona do Aproveitamento Hidroagrícola 
das Baixas de Óbidos, embora o atravessamento da linha de água é feito em viaduto.  

Considera-se também, como impacte na fase de construção, a obstrução dos leitos dos cursos de água 
por criação de barreiras à livre circulação de águas superficiais, resultado dos trabalhos de 
terraplenagens, da execução de passagens hidráulicas e da modelação do terreno. Tal situação poderá 
reduzir a secção de vazão existente e promover o aumento da velocidade de escoamento e do risco de 
inundação, durante a fase de construção. Trata-se de um impacte negativo, direto, local, provável, 
temporário, reversível, significativo e de baixa magnitude. 

A afetação da qualidade das águas superficiais trata-se de outra questão relevante nos recursos 
hídricos, identificando-se os seguintes impactes: 

• Aumento do teor de sólidos suspensos, transportados para jusante dos pontos de descarga, 
aumentando as condições de turbidez. 
Esta situação prende-se com a necessidade de se efetuarem movimentações de terras e 
transporte de materiais, das quais resultará matéria particulada que, diretamente ou por ação 
do vento ou das águas da chuva, poderá afetar as linhas de águas localizadas junto à via, 
aumentando a sua carga de materiais sólidos em suspensão.  
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Também a circulação de veículos afetos à obra e a instalação dos estaleiros originam matéria 
particulada que também contribui para um aumento da quantidade deste tipo de material nas 
linhas de água, contribuindo para a diminuição da sua qualidade. 
Desta forma, considera-se que este aspeto deverá exercer um impacte negativo, pouco 
significativo, direto, regional, provável, temporário, reversível, e de magnitude média, na 
qualidade das linhas de água adjacentes à via.  

• Contaminação das linhas de água por combustíveis e óleos, em consequência de eventuais 
derrames acidentais, provocados pela movimentação de maquinaria pesada, funcionamento 
dos estaleiros e o depósito de materiais. Em situações mais graves, tais contaminações 
poderão alcançar as águas subterrâneas. Assim, a significância e magnitude deste impacte 
será tanto maior quanto mais extensa for a contaminação e o fim que é dado a este recurso. De 
modo geral, trata-se de um impacte negativo, muito significativo, de magnitude variável em 
função da extensão da contaminação, direto, temporário, incerto e reversível. 

• Afetação do uso para o qual a água se destina que, em várias situações, muitas das linhas de 
água estão associadas ao uso de água para rega. Desta forma, o impacte classifica-se como 
significativo, de magnitude média, direto, temporário, provável e reversível. 

Por último, refere-se a implantação de estaleiros e a criação de locais de depósito de materiais, que se 
caracterizam por serem ações geradoras de impactes negativos na fase de construção, tendo que ser 
evitadas, entre outras condicionantes, as zonas de leito de cheia e/ou zonas de máxima infiltração e as 
áreas adjacentes a linhas de água e a captações de água, de acordo com o apresentado no Desenho 
LO.EP.PG.EIA.0022 - Locais condicionados à implantação de estaleiros. Tendo em conta que, à 
presente data, se desconhecem os locais de implantação dos estaleiros e restantes apoios de obra, 
considera-se que o impacte na degradação da qualidade da água possa ser pouco significativo, de 
magnitude média, direto, temporário, provável e reversível. 

Em suma, ao longo de toda a via e especialmente nos atravessamentos de linhas de água, se não forem 
tomados os devidos cuidados, é esperada uma alteração local dos padrões hidrológicos ao nível do 
escoamento, resultado da realização de movimentos de terra, valas, desvios e desmatação das zonas 
circundantes às obras. Esta alteração dos padrões hidrológicos locais pode levar a um aumento da 
erosão, transporte de sólidos em suspensão no escoamento resultantes dos materiais de construção e 
da própria linha de água, podendo originar obstruções e sedimentações a jusante noutras passagens 
hidráulicas. Deste modo, na fase de construção, dependendo do período do ano hidrológico em que se 
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realizem as obras e do processo de desenvolvimento das frentes de trabalho, a magnitude e 
significância dos impactes irá variar. A realização de obras em época seca irá originar impactes 
reduzidos e menos significativos a nível dos recursos hídricos do que a realização das mesmas obras 
em época húmida e poderão ser mais ou menos significativos em função dos cuidados tidos em obra.  

6.5.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração pode afirmar-se que os impactes negativos nos recursos hídricos superficiais são 
pouco significativos, uma vez que o traçado projetado foi dimensionado de forma a minimizá-los, 
garantindo as normais condições de escoamento e evitando a inundação da via-férrea e das zonas 
urbanizadas situadas nas imediações. Exceção feita às situações identificadas anteriormente relativa à  
localização dos pilares dos viadutos face ás linhas de água e suas margens. 

Tendo em conta que a via férrea já existe, pode verificar-se um ligeiro aumento do escoamento 
superficial e redução dos tempos de concentração nas respetivas bacias, devido à impermeabilização 
irreversível do terreno nas áreas envolventes da via-férrea, pela necessidade da duplicação da via, da 
implantação da variante do Outeiro, dos restabelecimento e de ripagem de curvas ao longo do traçado.  

Por outro lado, atendendo à caracterização da situação de referência, considera-se que a melhoria das 
condições de drenagem superficial conduz a impactes positivos, significativos, diretos, certos, locais, 
permanentes e de magnitude média. Estes devem-se às seguintes situações: 

• à construção de novas passagens hidráulicas e requalificação de existentes, com secções de vazão 
adequadas para os caudais de dimensionamento, para os períodos de retorno considerados 
(T=100 anos) nas zonas onde a intervenção da via assim o exija; 

• à limpeza dos órgãos de drenagem transversal existentes, assegurando-se assim uma adequada 
secção de vazão, garantindo-se o escoamento para jusante e diminuindo o atual risco de inundação 
a montante da via;  

• à implementação de órgãos de drenagem profunda nos locais onde se verifique acumulação de 
água; 

• à substituição dos órgãos de drenagem longitudinal (valas, valetas, entre outros) atualmente 
obstruídos por resíduos e vegetação ou mesmo destruídos ou inexistentes, por novas valetas, onde 
se prevê alterar o perfil e melhorar a sua inclinação, evitando a estagnação de águas e assim 
melhorando o escoamento e evitando a inundação da plataforma; 
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• à subida da rasante sempre que possível. Este aspeto contribui para uma melhoria das condições 
de drenagem transversal, permitindo ganhar altura no aterro da plataforma, nomeadamente nos 
pontos baixos (linhas de água), o que possibilita instalar nestes, passagens hidráulicas de secções 
compatíveis com os caudais de ponta de cheia aí afluentes. Trata-se de um aspeto benéfico, 
protegendo a plataforma de via de eventuais inundações e efeitos negativos de águas superficiais, 
contribuindo assim para a melhoria das condições de estabilidade da infra e da superestrutura.  

Em suma, todos estes aspetos constituem uma melhoria nas condições de escoamento das linhas de 
água que atravessam a via-férrea e dos órgãos de drenagem longitudinal da plataforma, constituindo 
consequentemente um impacte positivo significativo e permanente. 

Ao nível da qualidade da água superficial, considera-se que a execução do projeto não implicará a 
ocorrência de alterações significativas face à situação atualmente existente. Poderá verificar-se uma 
possível melhoria da qualidade da água associada ao facto do material circulante passar a ser movido a 
energia elétrica. No entanto, é importante referir que se poderão verificar fugas de óleo e outras 
substâncias lubrificantes, em particular nas estações e apeadeiros que, eventualmente, originarão 
contaminações pontuais. Assim, a ocorrer, considera-se o impacte negativo, pouco significativo, de 
magnitude baixa, local, temporário e reversível. 

6.5.3. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os projetos complementares foram avaliados quanto à sua interferência com linhas de água 
significativas e captações superficiais, tendo-se verificado não haver interferências dignas de referência.  

De modo geral, a eventual ocorrência de impactes será negativa e mais significativa durante a fase de 
construção, contribuindo para alterações de escoamento superficial, para intervenções a nível de 
drenagem transversal e longitudinal e, alterações na qualidade das águas superficiais, no entanto, 
considera-se não existirem impactes cumulativos do projeto com os projetos complementares. 

6.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

6.6.1. METODOLOGIA 

A identificação e avaliação de impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos teve por base a 
caracterização da situação atual, designadamente, as características das formações hidrogeológicas, 
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procedendo-se à avaliação dos impactes para a fase de construção e de exploração, tendo em conta as 
ações de projeto previstas para cada uma das referidas fases. 

Foram também quantificados os troços onde irão ocorrer escavações com alturas superiores a 10m, por 
poderem interferir com os sistemas aquíferos existentes.  

Os impactes são classificados de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia geral do 
Capítulo 6.1. Especifica-se, de seguida, apenas o critério de significância aplicado ao presente descritor: 

• Pouco significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre formações constituídas e/ou 
limitadas por materiais de baixa permeabilidade; 

• Significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre formações constituídas e/ou 
limitadas por materiais com alguma permeabilidade; 

• Muito significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre formações constituídas e/ou 
limitadas por materiais de elevada permeabilidade. 

Ainda no âmbito dos recursos hídricos subterrâneos, procedeu-se também à contabilização das 
captações existentes na faixa de ocupação em estudo, especificando-se o critério de significância, 
considerando que este está diretamente relacionado com o uso a que se destinam, bem como a 
relevância socioeconómica desse uso. Assim sendo, para a significância considera-se a seguinte 
escala: 

• Pouco significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre captações que não têm uso 
definido ou que é desconhecido;  

• Significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre captações que se destinam à 
utilização para rega para pecuária e para uso industrial;  

• Muito significativo – quando o impacte gerado se faz sentir sobre captações que se destinam 
ao consumo humano. 

 

6.6.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

De acordo a análise efetuada a respeito da situação atual, o corredor em estudo desenvolve-se 
essencialmente na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental, intersetando os sistemas aquíferos de 
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Torres Vedras e Caldas da Rainha-Nazaré, assim como as Orlas Ocidentais Indiferenciados da Bacia do 
Tejo e das Bacias das Ribeiras do Oeste.  

Tendo em consideração que o projeto se baseia na modernização de uma linha férrea já existente, a 
execução de terraplenagens será bastante limitada e de reduzida magnitude, não provocando alterações 
significativas nas condições hidrogeológicas locais.  

No entanto, considera-se que as situações de escavações com alturas superiores a 10m poderão 
causar impactes negativos nas condições hidrogeológicas. Verifica-se assim a existência de 17 troços 
em escavação com alturas superiores a 10m, num total de 2.852m de comprimento, dos quais 3 
intersetam o sistema aquífero de Torres Vedras, nomeadamente aos km72+550 a 72+700, km76+063 a 
76+275 e km76+325 a 76+550. Este impacte classifica-se como negativo, direto, localizado, 
permanente, irreversível, provável, de baixa magnitude, face ao comprimento total do traçado, pouco 
significativo para as zonas de interferência como sistema aquífero de Torres Vedras e significativo para 
as restantes zonas, por se tratar de um sistema poroso.  

Relativamente ao sistema aquífero de Torres Vedras atravessado pelo corredor em estudo, em geral, 
encontra-se limitado superiormente por materiais de baixa permeabilidade, pelo que a 
impermeabilização dos solos, assim como, a criação de zonas de escavação previstas para estas áreas 
implicam impactes pouco significativos. Considera-se assim um impacte negativo, de baixa magnitude, 
pouco significativo, indireto, permanente, provável, local e irreversível.  

As formações do Pliocénico Superior (areias marinhas fossilíferas e areias continentais) existentes no 
sistema aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré, devido aos materiais permeáveis, constituem zonas 
preferenciais de recarga e de elevada permeabilidade. Considera-se assim um impacte negativo, de 
baixa magnitude, muito significativo, indireto, permanente, provável, local e irreversível. 

No que diz respeito às captações, verifica-se que na faixa de ocupação do projeto, não existem 
captações privadas licenciadas, nem são afetadas as captações públicas, nomeadamente as zonas de 
proteção imediata.  

No entanto, tendo em conta o limite de proteção de 10m sugerido para as captações privadas, verificou-
se a existência de 3 captações nas zonas limítrofes à faixa de ocupação, nomeadamente: 

• 1 captação privada na freguesia do Carvalhal, a cerca de 10m da faixa de ocupação, com 
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finalidade para a rega; 

• 1 captação privada na união de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, 
a cerca de 13m da faixa de ocupação, sem finalidade definida; 

• 1 captação privada na freguesia da Sapataria, a cerca de 11m da faixa de ocupação, com 
finalidade para atividade industrial, abeberamento animal e consumo humano. 

Para as 3 captações privadas identificadas, considera-se que o impacte é negativo, de baixa magnitude, 
indireto, permanente, provável, local e irreversível. Quanto à significância, a captação sem finalidade 
definida apresenta um impacte pouco significativo, e as outras duas captações com finalidades para 
rega e atividade industrial, apresentam um impacte significativo.  

Para as captações públicas, com finalidade destinada ao consumo humano, verifica-se que a ocupação 
dos perímetros de proteção intermédia e alargada constituem um impacte negativo, de baixa magnitude, 
significativo, indireto, permanente, provável, local e irreversível. 

Relativamente aos impactes sobre a qualidade da água subterrânea, considera-se que, de uma forma 
genérica, os impactes resultantes da fase de construção estão relacionados com a instalação e 
operação dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra (áreas de empréstimo e depósitos de 
materiais), a operação e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, 
em particular, em vias não pavimentadas, assim como a manutenção das máquinas e equipamentos 
afetos à obra (eventuais derrames acidentais). 

Considera-se que, apenas os eventuais derrames acidentais, em situações mais graves, constituem um 
impacte na qualidade da água subterrânea, encontrando-se a importância deste aspeto relacionada com 
as unidades hidrogeológicas intercetadas. 

Trata-se, assim, de um impacte negativo, indireto, temporário, reversível e de influência regional, de 
baixa magnitude e significativo, devido às unidades hidrogeológicas intercetadas que, na generalidade, 
são limitadas por materiais com alguma permeabilidade.  

Importa ainda referir duas situações que poderão induzir em impactes significativos e de média 
magnitude, nomeadamente: 

• No diapiro de Matacães, a sul de Cucos existe uma exploração de Salgema em profundidade, 
junto ao rio Sizandro, por dissolução e extração, por bombagem, da salmoura assim produzida. 
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A água injetada para dissolução pode ser bombada do rio Sizandro, pelo que as obras no troço 
entre Matacães e Torres Vedras, incluindo nos três túneis aí existentes podem ter o risco de 
poluir essas águas.  

• Na região das Termas de Cucos, a leste de Torres Vedras, existem nascentes mineralizadas 
nas aluviões do rio Sizandro, sendo aí captadas para as termas que se encontram desativadas. 
O troço entre Matacães e Torres Vedras, incluindo os três túneis aí existentes, poderão, se 
bem que acidentalmente, contribuir para poluição dessas águas.  

Desta forma, resumem-se de seguida os principais impactes que se considera que venham a ocorrer na 
fase da construção: 

• Alteração do regime hidrogeológico resultado da ocupação de locais preferenciais de recarga 
dos aquíferos, com consequente afetação do nível freático e dos usos associados; 

• A obstrução dos leitos dos cursos de água por criação de barreiras, resultado dos trabalhos de 
terraplenagem e da deposição de materiais condicionam a livre circulação das águas 
superficiais e consequentemente as águas subterrâneas, quando estas estejam em ligação 
hidráulica, afetando, desta forma, a recarga dos sistemas aquíferos; 

• Aumento da compactação dos solos nas áreas de máxima infiltração e de recarga de aquíferos, 
com afetação da taxa de recarga dos mesmos; 

• Possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, em resultado de derrames acidentais; 

• Aumento da vulnerabilidade à poluição pela criação de novas zonas deprimidas – zonas de 
escavação; 

• Aumento de matéria particulada nas águas superficiais, que terá influência direta na 
contaminação das águas subterrâneas. 

6.6.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Face às alterações ocorridas na fase de construção, diversas situações poderão permanecer, levando a 
que, na fase de exploração possam manter-se as alterações das condições hidrogeológicas, 
nomeadamente, a impermeabilização de áreas de recarga de sistemas aquífero e o aumento da 
vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, em virtude da criação de zonas deprimidas – zonas de 
escavação.  
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Considerando que a impermeabilização de áreas de recarga dos sistemas aquíferos se mantém na fase 
de exploração do projeto, os impactes sobre o funcionamento hidráulico e disponibilidade hídrica, com 
consequente afetação recursos subterrâneos, perspetivam-se como permanentes e irreversíveis.  

No que respeita às captações potencialmente afetadas nesta fase de projeto, crê-se que os impactes se 
mantêm, sendo que o caráter de significância e magnitude se perspetivem menores. 

Por outro lado, não se perspetivam impactes significativos na qualidade da água, tendo em conta a 
tipologia e funcionamento do material circulante, movido a eletricidade e, portanto, não poluente. No 
entanto, não pode deixar de se referir a libertação, para a via, dos óleos utilizados na lubrificação das 
máquinas e rodados. A este nível, um dos principais impactes associados à infraestrutura ferroviária 
convencional são os eventuais derrames de óleos e resíduos perigosos utilizados nas operações de 
manutenção. Neste caso, são efetuadas lubrificações do carril e da própria infraestrutura, ocorrendo 
infiltrações no balastro, o que pode resultar em situações pontuais de contaminação dos recursos 
hídricos subterrâneos.  

Tal impacte, a ocorrer, é classificado como negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, direto, 
temporário, local, sendo minimizável pela aplicação de medidas de minimização específicas, 
apresentadas no capítulo seguinte. Contudo, considera-se que a implantação do projeto em análise, não 
implicará a ocorrência de alterações significativas em termos de afetação da qualidade das águas 
subterrâneas face ao que ocorre atualmente.  

6.6.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Em termos das condições hidrogeológicas, considera-se que as situações de escavações com alturas 
superiores a 10m poderão causar impactes negativos cumulativos com os projetos complementares. A 
PI 39+818 desenvolve-se em escavação com alturas que atingem e ultrapassam os 10m em 
determinados locais.  

Os caminhos paralelos e a PS ao km73+600, situados na freguesia do Ramalhal, encontram-se 
inseridos no sistema aquífero de Torres Vedras, que se caracteriza pelos materiais de baixa 
permeabilidade, conduzindo a impactes hidrogeológicos negativos, de baixa magnitude e pouco 
significativos. Os caminhos paralelos situados na freguesia de Roliça encontram-se inseridos no sistema 
aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré, que se caracteriza por ser uma zona de elevada permeabilidade 
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e uma zona preferencial de recarga, conduzindo a impactes negativos, de baixa magnitude, muito 
significativos. 

No que diz respeito às captações, à semelhança do que se verificou para o corredor em estudo, não 
existem captações privadas licenciadas na faixa de ocupação dos projetos complementares. Referem-se 
apenas 3 captações nas zonas limítrofes, a uma distância de cerca de 10m (limite de proteção adotado 
para as captações privadas), a saber: 

• 1 captação privada na freguesia de Roliça, a cerca de 10m do caminho paralelo, sem finalidade 
definida; 

• 2 captações privadas na união de freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, 
a cerca de 10m do restabelecimento, com finalidade para rega. 

Considera-se, desta forma, que o impacte sobre a existência de captações nas imediações dos projetos 
complementares se classifica como negativo, de baixa magnitude, indireto, permanente, provável, local 
e irreversível. Quanto à significância, a captação sem finalidade definida apresenta um impacte pouco 
significativo, e as outras duas captações com finalidades para rega apresentam um impacte significativo. 

Em termos de captações públicas para consumo humano não são afetadas as zonas de proteção 
imediata. No entanto, a parte final do restabelecimento correspondente à PS ao km 29+420, encontra-se 
na zona de proteção alargada da captação da Pedra Furada. Trata-se de uma zona destinada a 
proteger as águas poluentes persistentes não tendo sido identificadas atividades e instalações interditas 
para a tipologia de projeto em análise. Trata-se assim de um impacte negativo, de baixa magnitude, 
indireto, permanente, provável, local, irreversível e pouco significativo. 

No que respeita aos impactes sobre a qualidade da água subterrânea, classificam-se como negativos, 
indiretos, temporários, reversíveis e de influência regional, de baixa magnitude e significativos, devido às 
unidades hidrogeológicas intercetadas que, na generalidade, são limitadas por materiais com alguma 
permeabilidade.  

Estes impactes resultam da instalação e operação dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio à 
obra, da operação e circulação de maquinarias, da manutenção das máquinas e equipamentos e de 
eventuais derrames acidentais que, em situações mais graves, constituem um impacte na qualidade da 
água subterrânea. 
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6.7. SISTEMAS BIOLOGICOS E BIODIVERSIDADE 

6.7.1. METODOLOGIA 

Para a determinação da magnitude e significância dos impactes do projeto em análise analisou-se a 
diversidade e a raridade das formações vegetais e das espécies vegetais e animais que ocorrem na 
área de afetação do projeto, assim como outra informação relevante obtida na caracterização da 
situação de referência. 

No caso particular da fauna considerou-se ainda a potencial interseção de corredores de deslocação de 
aves. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância, 
magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a classificação 
global do impacte.  

A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala: 

Muito significativo: quando há uma elevada afetação de habitats ou espécies da flora ou fauna 
reconhecidamente raros, com estatuto de ameaça ou incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do 
Decreto-Lei nº 140/99 e classificados como prioritários. 

Significativo: quando há uma elevada afetação de habitats ou espécies da flora ou fauna incluídos nos 
anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº 140/99, mas não classificados como prioritários nem 
considerados raros ou ameaçados em território nacional. 

Pouco significativo: quando o impacte não afete habitats ou espécies raros ou constantes dos 
referidos anexos ou afeta apenas habitats muito comuns. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

Magnitude elevada: quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do habitat ou da 
população. 

Magnitude média: quando o impacte afeta uma proporção média da área do habitat ou da população. 
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Magnitude reduzida: quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do habitat ou da população. 

6.7.2. ESTIMATIVA DOS IMPACTES 

6.7.2.1. Flora e Vegetação 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação do projeto em análise decorrem, 
antes de mais, da movimentação de maquinaria, impacte esse que é temporário e reversível; e da 
destruição irreversível da vegetação nos locais que serão sujeitos a alterações mais profundas, 
nomeadamente nas áreas de duplicação de via, nas áreas onde será feita retificação de curvas, criação 
de variantes e nas áreas das estações e apeadeiros. Prevêem-se as seguintes afetações: 

Fase de Construção 

No que respeita à montagem, funcionamento e desmontagem dos estaleiros, criação de acessos 
temporários e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do 
projeto, estes ainda não têm local definido, em fase de Estudo Prévio. As ações decorrentes da 
presença e movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a vegetação: diretamente pela 
destruição das plantas e comunidades na área afetada; indiretamente pela compactação do solo, pela 
emissão de poeiras – que podem diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal 
desenvolvimento das plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será um impacte 
negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível, 
assumindo que a escolha do local para a sua ocorrência segue as recomendações efetuadas. 

Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, a desmatação e limpeza dos terrenos na área das 
infraestruturas a criar, é a fase em que ocorrerá o maior impacte na flora e nas comunidades vegetais, 
que resultará na destruição direta da vegetação nos locais afetados. Este será um impacte negativo, 
significativo e de baixa magnitude, direto, de dimensão local, temporário e irreversível.  

As áreas de cada tipologia que são afetadas apresentam-se no quadro seguinte, onde também se 
apresenta a probabilidade de afetação de flora protegida associada a cada tipologia. 

Observa-se que a afetação de habitats ocorrerá em áreas muito pequenas; a maior afetação ocorrerá no 
habitat 9330, mesmo assim não chegando a 2 hectares. Nenhum dos habitats afetados é raro ou 
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particularmente sensível, ainda que o habitat 5330pt7 tenha uma área de distribuição total bastante 
restrita (vd quadro seguinte). 

Quadro 6.7-1 - Afetações de habitats e espécies de Flora. 

Habitats Área afetada 
(ha) 

Locais aproximados de 
ocorrência da afetação Espécies de ocorrência provável 

4030pt3 0,24 Entre Km 43+500 e 43+700 Thymus villosus subsp. villosus 

5330pt5  0,17 

Entre Km 23+300 e 23+400; 
Restabelecimento junto ao Ap. 
Pedra Furada; Restabelecimento 
junto a Óbidos 

Iris xiphium var. lusitânica, Senecio doronicum subsp. 
lusitanicus 

5330pt5 + 4030pt3  0,96 
Entre Km 22+000 e 22+500; entre 
Km 23+300 e 23+500  

5330pt5 + 5330pt7 + 
6210 0,09 

Entre Km 24+000 e 24+200 
Narcissus bulbocodium, Ulex densus 

9330  1,57 

Entre Km 42+700 e 43+000; entre 
Km 43+200 e 43+400; entre Km 
44+200 e 44+300; entre Km 88+500 
e 88+700; entre Km 88+800 e 
89+000; entre Km 91+600 e 91+900 Iris xiphium var. lusitânica, Ruscus aculeatus 

Total 3,02   
 

Os trabalhos de construção das infraestruturas terão um impacte decorrente essencialmente da 
presença e movimentação de maquinaria, o que afetará indiretamente a vegetação, pela compactação 
do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Prevê-se que esta 
ação tenha um impacte negativo significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 
reversível. 

Fase de Exploração 

As ações de manutenção e conservação das infraestruturas a criar terão um impacte indireto na 
vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes 
poluentes. Este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão 
local, temporário e reversível. 
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6.7.2.2. Fauna 

A avaliação dos impactes sobre a fauna teve em consideração as afetações que resultarão da fase de 
construção e as afetações que estão associadas à fase de exploração da linha já eletrificada e 
parcialmente duplicada.  

Fase Construção 

Perturbação 

Este impacte é negativo e deverá ocorrer na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas, 
veículos e pessoas, o que implica que se fará sentir ao longo de toda a área de intervenção, devendo 
resultar em alterações no comportamento das espécies, afastando-se as mais suscetíveis e mantendo-
se, eventualmente, as mais ubiquistas. De notar, no entanto, que esta linha se insere num território 
fortemente humanizado onde os níveis de perturbação são já bastante elevados.  

De entre as espécies que ocorrem na área de estudo os mamíferos deverão ser as mais afetadas. Este 
impacte é negativo, pouco significativo, de dimensão local, temporário e reversível, sendo de supor que 
a generalidade das espécies encontre refúgio e/ ou locais de alimentação na envolvente à zona 
intervencionada durante o período em que decorrerem os trabalhos. A perturbação será distribuída ao 
longo do traçado da linha, uma vez que haverá que instalar apoios para catenária, mas será mais 
intensa nos troços que serão objeto de duplicação.  

No caso particular dos túneis haverá ainda que considerar eventuais afetações de quirópteros que 
possam utilizar os túneis como local de abrigo. Durante o trabalho de campo não foi possível entrar nos 
túneis e fazer uma prospeção, mas esta hipótese não é de excluir. 

Aumento da mortalidade individual por atropelamento 

Este é um impacte causado pela movimentação de máquinas e veículos afetos à obra, que estarão 
presentes na área de estudo apenas durante a fase de obra, podendo ser minimizado se forem 
cumpridas no terreno as recomendações que aqui se deixam. 

Este é também um impacte negativo que afeta especialmente as espécies que apresentam uma 
reduzida mobilidade (como os répteis, os anfíbios e alguns mamíferos), sendo que as espécies que 
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ocorrem na área de estudo e potencialmente mais afetadas por este impacte têm um valor de 
conservação relativamente reduzido, com exceção da salamandra-lusitânica e do tritão-de-patas-
espalmadas, ambos classificados como Vulneráveis.  

Genericamente o impacte será negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de dimensão local, 
temporário e reversível, embora possa, pontualmente, assumir maior significância na vizinhança dos 
locais de ocorrência potencial destas duas espécies, nomeadamente junto a linhas de água.  

 Fase de exploração 

A requalificação e eletrificação da Linha do Oeste poderá produzir impactes nos seguintes domínios: 

Efeito de barreira 

A solução proposta para a vedação em zonas rurais corresponde a uma rede de nó galvanizada com 
malha retangular de 20x15cm, grampeada em prumos de madeira e será aplicada apenas nas zonas de 
duplicação da via – desvios ativos 1 e 2 – ou seja entre os km20+320 e 30+338 e entre os km38+367 e 
km44+300. A rede não terá fiadas de arame farpado. 

A vedação não constituirá um obstáculo para a esmagadora maioria dos animais, uma vez que eles 
poderão atravessá-la e atravessar a linha. No entanto, no caso particular do javali a rede constituirá um 
obstáculo efetivo à sua circulação. Deste modo, nos dois troços acima referidos estes animais apenas 
poderão atravessar a linha nos viadutos existentes. 

Neste quadro, o impacte previsto será negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de 
dimensão local, permanente e irreversível. 

Acréscimo de Mortalidade 

I - Acréscimo de mortalidade de aves por eletrocussão nos elementos em tensão 

As espécies potencialmente mais afetadas serão as aves de rapina, nomeadamente aquelas que 
utilizam com mais frequência poleiros altos e com ampla visibilidade – peneireiro-cinzento, milhafre-
preto, peneireiro-comum e águia-de-asa-redonda. De entre estas, apenas o peneireiro-cinzento possui 
estatuto de quase ameaça em Portugal e, juntamente com o milhafre-preto está legalmente protegida 
por legislação comunitária. 
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Outras espécies, designadamente os dois estorninhos e a rôla-turca, poderão igualmente ser afetadas. 
Nenhuma destas possui estatuto de ameaça em Portugal ou está protegida por legislação comunitária.  

A magnitude deste impacte depende das soluções que forem encontradas relativamente aos 
seccionadores e às ligações ao exterior. 

As zonas onde este impacte poderá assumir uma maior importância são sobretudo aquelas que têm 
uma ocupação agrícola e em vales relativamente abertos, nomeadamente nos km22 a 38, nos km45 a 
62, nos km83 a 86 e nos km88 a 100. 

Neste quadro o impacte estimado será negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de 
dimensão local, permanente e parcialmente reversível.  

II - Acréscimo de mortalidade de aves em resultado da colisão com a catenária 

Tendo em consideração as características da infraestrutura e as características ecológicas das aves que 
ocorrem na área de estudo, apresenta-se no quadro abaixo as espécies presentes que, genericamente, 
poderão ser mais afetadas em resultado de colisões com a catenária (vd quadro seguinte). 

Quadro 6.7-2 – Espécies de aves que ocorrerão na área de afetação e que poderão ser mais afetadas em 
resultado de colisões com a catenária. 

Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Diretiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-
brancas Linhas de água / Açudes LC  R/I 

Bubulcus ibis Garça-boieira Vegetação ripícola, 
Agrícola LC  R 

Egretta garzetta Garça-branca Linhas de água / Açudes, 
vegetação ripícola LC I R 

Ardea cinerea Garça-cinzenta Linhas de água / Açudes, 
vegetação ripícola LC  R 

Ciconia ciconia Cegonha-branca Agrícola LC I R 

Anas platyrhynchos Pato-real 
Linhas de água / Açudes, 

vegetação ripícola, 
Agrícola 

LC  R 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento Agrícola, 
carvalhal/sobreiral NT I R 

Milvus migrans Milhafre-preto 
Linhas de água / Açudes, 

vegetação ripícola, 
Agrícola 

LC I E 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda 
Agrícola, 

Carvalhal/sobreiral, 
Floresta de produção 

LC  R 

Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar Agrícola LC  R 
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Nome científico Nome vulgar Biótopo Estatuto em 
Portugal 

Diretiva 
Aves 

Estatuto 
fenológico 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada Agrícola LC  I 

Vanellus vanellus Abibe Agrícola LC  I 

Larus ridibundus Guincho Linhas de água / Açudes, 
Agrícola LC  I 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura Agrícola LC  I 

Columba palumbus Pombo-torcaz 
Carvalhais / sobreirais, 
Agrícola, Floresta de 

produção 
LC  R 

Streptopelia decaocto Rola-turca Agrícola LC  R 

Streptopelia turtur Rola Vegetação ripícola, 
Agrícola LC  E 

Tyto alba Coruja-das-torres Agrícola, Urbano LC  R 

Bubo bubo Bufo-real Carvalhais / Sobreirais, 
Mato NT  R 

Athene noctua Mocho-galego Agrícola LC  R 

Strix aluco Coruja-do-mato Carvalhais / Sobreirais, 
Floresta de produção LC  R 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha Mato VU  E 

Alauda arvenses Laverca Agrícola LC  I 

Motacilla alba Alvéola-branca Agrícola, Linhas de água 
/ Açudes LC  R 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado Agrícola, Urbano LC  I 

Sturnus unicolor Estorninho-preto Agrícola, Urbano LC  R 

Miliaria calandra Trigueirão Agrícola LC  R 

 

Neste conjunto de espécies há que assinalar uma espécie classificada como Vulnerável (VU), o noitibó-
de-nuca-vermelha, associado sobretudo a zonas de mato e com populações reduzidas. Entre as rapinas 
diurnas é de realçar a inclusão do peneireiro-cinzento, classificado como Quase Ameaçada (NT) e 
presente sobretudo em zonas agrícolas em mosaico com zonas arborizadas. Finalmente refira-se o 
bufo-real, também classificado Quase Ameaçada (NT), que deverá ocorrer apenas nos vales mais 
encaixados, onde os níveis de perturbação são mais reduzidos. 

Entre os passeriformes não se esperam afetações significativas de espécies com estatuto de ameaça, 
embora algumas espécies estejam protegidas por legislação comunitária. 

Nas aves de rapina diurnas os impactes estarão associados a movimentos efetuados pelas aves 
durante a procura de presas. No caso particular da águia-de-asa-redonda as colisões poderão ocorrer 
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em qualquer local da linha, dado que se trata de uma espécie bem distribuída e que frequenta uma 
grande diversidade de biótopos.  

Para as aves noturnas, com exceção do bufo-real, o risco existe ao longo da generalidade do traçado, 
mesmo em zonas urbanas, uma vez que a coruja-das-torres frequenta estes espaços.  

Finalmente, para a rôla-turca e os passeriformes gregários os locais de maior risco estão associados à 
existência de dormitórios e aos movimentos que as aves fazem entre as zonas que frequentam durante 
o dia e os locais onde passam a noite. O facto de a linha se desenvolver muitas vezes ao longo de 
linhas de água com galerias ripícolas (mesmo que apenas de cana) potencia o risco para os 
passeriformes, pois muitas vezes utilizam estas galerias como local de dormitório.  

Os troços onde se estima que este impacte assuma maior dimensão são aqueles em que a linha 
atravessa vales mais amplos e onde se espera uma maior movimentação de aves numa direção 
perpendicular à linha, nomeadamente:  

• Km50+800 a 51+000 

• Km70+800 a 70+900 

• Km87+400 a 87+900 

• Km99+750 a 99+900 

Neste contexto o impacte esperado será negativo, de magnitude reduzida a moderada, pouco 
significativo a significativo, de dimensão local, permanente e irreversível.  

III - Acréscimo de mortalidade de vertebrados em resultado da colisão com as composições 

A eletrificação desta linha implica um acréscimo de tráfego significativo, ao mesmo tempo que permitirá 
um acréscimo de velocidade de circulação em toda a sua extensão.  

Nesta linha circulam atualmente 21 comboios diariamente, em dias úteis. De acordo com os cenários em 
apreciação no âmbito deste projeto este número de circulações poderá subir para 48. Ou seja, o número 
de composições a circular será mais de duas vezes superior ao atual. 

Na generalidade do traçado o acréscimo de velocidade será moderado embora, pontualmente, seja mais 
expressivo, podendo a velocidade atingir os 140km/h. Nestes troços o risco de colisão será mais 
elevado. 
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Assim sendo, não se espera um acréscimo muito significativo de mortalidade por colisão com as 
composições relativamente à situação atual pelo que o impacte adicional relativamente ao que existirá já 
em resultado da operação normal desta linha será negativo, de magnitude reduzida a moderada, pouco 
significativo, de dimensão local, permanente e irreversível. 

IV - Acréscimo de mortalidade por aprisionamento nos carris 

Este impacte é referido especificamente para as linhas ferroviárias e resulta da capacidade de alguns 
animais de menores dimensões passarem para a zona entre os carris, mas depois, devido à curvatura 
dos mesmos, não conseguem sair. A entrada pode ser facilitada em zonas onde os carris estão mais 
nivelados com o terreno e depois, ao se deslocarem ao longo dos carris, já não conseguem sair, 
acabando por sofrer um sobreaquecimento e dessecação devido à prolongada exposição solar.  

Uma vez que a linha já existe a barreira à circulação destes animais também já existe. A duplicação da 
via virá apenas a acrescentar novas barreiras. Deste modo, havendo atualmente a possibilidade de 
alguns animais conseguirem atravessar a linha, aproveitando locais onde esta esteja um pouco 
sobrelevada relativamente ao balastro, com a construção de uma nova linha a probabilidade de um 
atravessamento com sucesso é praticamente nula. 

Os grupos dos anfíbios e dos répteis são dos mais afetados por este impacte, esperando-se que se faça 
sentir com especial incidência em duas secções daqueles troços, em que a linha segue em paralelo com 
linhas de água com galeria ripícola: 

• Desvio ativo 1 Rib. de Mourão / em Penedinhos – Entre os km28+100 e 28+800 

• Desvio ativo 2 Rib. da Roussada / em Jeromelo – Entre os km41+400 e 43+100 

Neste contexto, este impacte negativo é indireto, de probabilidade certa, permanente, local, irreversível, 
de magnitude reduzida a moderada e pouco significativo. 

Efeito de exclusão 

Uma vez que a linha de caminho-de-ferro já existe e que as alterações a que será sujeita não implicam 
um acréscimo significativo no tráfego e nos níveis de perturbação não se espera que ocorra um 
acréscimo no efeito de exclusão que atualmente já existe associado à presença da linha. 
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6.7.3. IMPACTESCUMULATIVOS  

No que respeita aos projetos complementares esperam-se os seguintes impactes: 
 
a) Subestação de tração e postos autotransformadores  
A presença da SST em Runa e dos postos autotransformadores previstos, implicarão a instalação de 
novas linhas de transporte de energia e, consequentemente, riscos adicionais de colisão e eletrocussão 
para as aves que habitam a zona de instalação, pelo que se considera que os impactes são similares 
aos identificados anteriormente para o projeto. 
 
Adicionalmente, a construção destas infraestruturas implicarão a destruição do coberto vegetal e uma 
perturbação acrescida, durante a fase de construção. 
 
b) Restabelecimentos e caminhos paralelos: 
A construção destas infraestruturas implicará a destruição do coberto vegetal e uma perturbação 
acrescida, durante a fase de construção, pelo que os impactes são similares aos identificados 
anteriormente para o projeto. 
 
Destaca-se apenas o restabelecimento relativo à PS29+420 que se sobrepõe a uma área de matos 
inserida no habitat 5330pt5+4030pt, ocupando uma área de 0,3 ha. 
 
c) Túneis 
No que respeita aos túneis, não foi possível confirmar a utilização dos túneis por comunidades de 
quirópteros. Caso se venha a verificar a utilização dos túneis por quirópteros, a perturbação causada 
pela intervenção terá certamente um impacte negativo sobre estes animais. 
 

6.8. PAISAGEM 

6.8.1. METODOLOGIA 

No geral, o projeto de modernização da Linha do Oeste, no troço compreendido entre Mira Sintra-
Meleças e Caldas da Rainha, pretende promover uma intervenção que aperfeiçoe as condições de 
exploração, visando dotar esta infraestrutura fundamental da Rede Ferroviária Nacional dos padrões de 
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fiabilidade e segurança exigíveis, nomeadamente através das seguintes ações que, entre outras 
previstas pelo projeto, são aquelas que se consideram mais relevantes para a análise de impactes na 
paisagem: 

• Duplicação de via em dois troços distintos (entre a Estação de Mira Sintra-Meleças e a Estação de 
Pedra Furada - km20+700 a 30+438, e entre a Estação da Malveira e a Estação de Jerumelo – 
km38+070 a 44+268) e retificação do traçado entre os km75+383 e 77+338, com todas as ações 
que implica, nomeadamente: 

• Montagem e funcionamento dos estaleiros 

• Circulação de viaturas e máquinas 

• Expropriações 

• Demolições 

• Preparação/limpeza dos terrenos 

• Desmatação 

• Movimentação de terras (aterros e escavações) 

• Criação de acessos temporários 

• Supressão de passagens de nível 

• Construção de desnivelamentos rodoviários 

• Eletrificação da totalidade do troço Mira Sintra-Meleças – Caldas da Rainha 

• Colocação de catenária 

• Construção da SST e dos PAT 

No entanto, devemos ter presente que, do ponto de vista da paisagem e dos usos do solo, o 
alargamento/ retificação/ beneficiação de qualquer infraestrutura linear é de um modo geral gerador de 
impactes menos significativos do que a criação de uma nova infraestrutura numa nova localização. 

Tendo em consideração que se trata de um projeto de modernização de uma ferrovia existente, em que 
a estrutura funcional e espacial da paisagem se encontra já adaptada à presença da linha (em 
exploração desde o séc. XIX), pode afirmar-se que os impactes deste projeto irão representar para a 
paisagem, uma alteração visual do espaço imediatamente envolvente à mesma. 

De facto, as principais ações previstas na fase de construção (desmatação e terraplenagens) têm como 
consequência para a paisagem a ausência de revestimento vegetal nos taludes e restantes espaços 
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intervencionados (durante o período em que não se encontra instalado o novo coberto vegetal), assim 
como a diminuição do espaço físico existente entre a Linha do Oeste e os espaços envolventes. Tendo 
em atenção que a ocupação de novas áreas ao longo dos troços onde haverá duplicação, ou retificação, 
da linha será realizada numa faixa de reduzidas dimensões, considera-se que a sua composição física é 
pouco alterada. 

Contudo, a significância do impacte visual na paisagem, decorrente do projeto, está dependente das 
características visuais da paisagem afetada, nomeadamente no que se refere à sua qualidade e 
capacidade de absorção visual, traduzidas na sensibilidade visual da paisagem. 

As alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas neste capítulo tendo 
em consideração as características visuais do projeto e as características visuais da paisagem na qual 
este se desenvolverá, já analisadas no Capítulo relativo à Caracterização da Situação de Referência. 

Como se poderá deduzir, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais visível for a presença 
física da linha e das estruturas previstas. Desta forma, recorre-se à análise da sua visibilidade que, de 
acordo com a metodologia referida no Capítulo 4.7, foi obtida por cruzamento dos potenciais pontos de 
observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do Terreno - 
MDT), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação). O resultado para cada 
célula/pixel do MDT traduz a informação/somatório do número de bacias visuais que se 
sobrepõem/intersetam nesse mesmo ponto. 

Importa contudo ressalvar que a cartografia de visibilidades, traduzida na Carta de Capacidade de 
Absorção Visual da Paisagem (Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0011), foi elaborada com base 
exclusivamente na morfologia do território, tal como referido anteriormente, sendo que a visibilidade será 
necessariamente influenciada pela exposição das encostas e pelo tipo de ocupação do solo, sobretudo 
na envolvente direta dos pontos de observação. Ocupações com volume que se assumam como 
obstáculo ao alcance visual na proximidade destes pontos implicam geralmente a quebra do eixo visual, 
determinando que a visibilidade previsível na cartografia na realidade não ocorra. 

Considera-se, ainda, que o alcance visual dos observadores permite distinguir com nitidez as estruturas 
até cerca de 2.000m, distância a partir da qual estas se começam a diluir na paisagem envolvente. 

A análise das visibilidades permite identificar, através do cruzamento das bacias visuais obtidas para 
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cada foco de potenciais observadores, os trechos visíveis e não visíveis da Linha do Oeste (Visibilidade) 
e também os trechos de maior e menor visibilidade através da análise da sua sobreposição, conforme 
expresso no quadro seguinte. 

Quadro 6.8-1 – Sobreposição de Visibilidades/ Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 
Sobreposição de Visibilidades Classes de Capacidade de Absorção Visual 

0 Muito elevada 
1 a 5 Elevada 
6 a 10 Média 
11 a 19 Baixa 

Esta análise ao identificar os trechos com diferente grau de visibilidade do projeto em estudo permite 
decompor o traçado da linha em ocorrências que, consoante a frequência de visibilidade são integradas 
numa das três classes de magnitude de intrusão visual, consideradas no quadro seguinte 

Quadro 6.8-2 – Análise da Intrusão Visual da Linha do Oeste 
Análise da intrusão visual da Linha do Oeste (LO) Magnitude 

Trecho da LO não visível por qualquer um dos pontos de observação considerados no estudo das 
visibilidades (carta de capacidade de absorção visual) Baixa 
Trecho da LO visível numa extensão inferior a 1000 m por 1 a 5 pontos de observação 
Trecho da LO visível numa extensão superior a 1000 m por 1 a 5 pontos de observação 

Média Trecho da LO visível numa extensão inferior a 1000 m por mais de 5 e menos de 11 pontos de observação  

Trecho da LO visível numa extensão superior a 1000 m por mais de 5 e menos de 11 pontos de observação 
Elevada Trecho da LO visível por mais de 10 pontos de observação 

Esta análise identifica os trechos da linha mais gravosos em termos de intrusão visual. Contudo, como já 
foi mencionado, a significância do impacte visual negativo gerado por estas ocorrências depende da 
sensibilidade visual da área onde ocorrem, sendo imperativo o seu cruzamento de modo a identificar 
quais das ocorrências gravosas implicam efetivamente impactes visuais negativos significativos na 
paisagem. 

O impacte visual do projeto é avaliado, assim, relacionando\cruzando os dados obtidos na síntese da 
situação de referência, e que permitiram caracterizar a paisagem quanto à sua sensibilidade visual à 
introdução de um novo elemento (Capítulo 4.7), com os resultados auferidos na análise e avaliação da 
magnitude da intrusão visual determinada pelo projeto. 

A quantificação da significância do impacte, de acordo com o definido no quadro seguinte, corresponde 
à valorização crescente do impacte visual negativo numa escala de pouco significativo a muito 
significativo, considerando-se que a gravidade dos impactes ganha maior significância no que se refere 
ao impacte visual na paisagem, quando as ocorrências de elevada intrusão visual coincidem com áreas 
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de moderada a elevada sensibilidade, e quando as ocorrências de moderada intrusão visual coincidem 
com áreas de elevada sensibilidade paisagística. 

Quadro 6.8-3 – Avaliação da significância dos impactes sobre a paisagem 

Magnitude do Impacte 
Visual 

Sensibilidade Visual da Paisagem 

Baixa Média Elevada Muito Elevada 

Baixa Pouco Significativo Pouco Significativo Significativo Muito Significativo 

Média Pouco Significativo Significativo Muito Significativo Muito Significativo 

Elevada Significativo Muito Significativo Muito Significativo Muito Significativo 

 

A predição de impactes tem, assim, em consideração, a análise das principais características da 
paisagem onde se desenvolve a Linha do Oeste, a determinação dos locais com visibilidade sobre a 
mesma, e consequentemente da localização dos potenciais observadores, bem como as características 
do projeto em análise. 

Para a classificação dos potenciais impactes na paisagem consideraram-se os parâmetros definidos 
Metodologia de Avaliação de Impactes (Capítulo 6.1). 

6.8.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

De uma forma geral, a implantação de um projeto com as características do projeto de modernização da 
Linha do Oeste induz necessariamente a ocorrência de impactes visuais negativos na paisagem durante 
a fase de construção. Os seus efeitos refletem-se em alterações diretas com consequência na dinâmica 
e escala de referência dos locais, condicionando assim a forma como as populações leem a paisagem e 
se apropriam da mesma. Na fase da obra, os impactes serão: 

• Desorganização visual e funcional, gerada pela presença de elementos/trabalhos exógenos, 
como sejam máquinas, zonas de estaleiro, depósitos de materiais e de movimentos de terras 
geradores de poeiras. Impacte negativo, contínuo, temporário de importância moderada. 

• Afetação do coberto vegetal existente nos taludes da Linha do Oeste e zonas adjacentes, 
onde se irão efetuar movimentos de terras 

Nos troços entre a Estação de Mira Sintra-Meleças e a Estação de Pedra Furada - km 20+700 a 
30+438, e entre a Estação da Malveira e a Estação de Jerumelo – km 38+070 a 44+268 haverá lugar a 
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duplicação da linha, com a consequente alteração dos taludes existentes, o que determina a eliminação 
do seu revestimento vegetal. O mesmo sucede com alguns taludes, referidos no quadro seguinte, onde 
haverá lugar a trabalhos de beneficiação do sistema de drenagem longitudinal atualmente existente. 
Este aspeto afeta a qualidade visual da paisagem, tanto para os utentes da Linha do Oeste, como para 
os observadores exteriores. 

As zonas envolventes serão penalizadas pela falta de proteção a que ficarão sujeitas a médio prazo. 

Considera-se este impacte negativo, temporário, de importância moderada porque, apesar de 
temporário, a sua reversibilidade só será visível a médio prazo. 

O impacte resultante da desmatação, que se classifica, na fase de construção, de forma genérica como 
pouco significativo, devido à diminuição do valor intrínseco da paisagem atravessada, decorrente da 
destruição de uma faixa contínua de vegetação ao longo de todo o corredor de dimensões pouco 
significativas, terá um impacte acrescido nas zonas ocupadas com vegetação de maior interesse 
ecológico e paisagístico, nomeadamente nas margens das linhas de água que se encontram revestidas 
por vegetação da galeria ripícola, e nas áreas onde se verifica a presença de espécies com estatuto de 
proteção, como é caso de alguns exemplares de sobreiro que serão afetados, que, na área em análise, 
têm uma expressão muito pontual (vd. Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0007 – Carta de Habitats e Capítulo 
6.7) 

Há ainda que referir a importância particular da eliminação da vegetação nas zonas de contacto com 
materiais inertes, como são os casos de contacto com as passagens superiores, passagens inferiores e 
passagens hidráulicas, onde se instalam preferencialmente os processos de erosão do solo, e onde se 
torna mais notória a falta de integração dessas construções. 

Este efeito verificar-se-á desde o início da obra, mantendo-se a médio prazo na fase de exploração. 

• Ocupação do solo pela linha e taludes 

As principais ações de projeto, no que respeita à via férrea, devidamente identificadas no Capítulo 3.3, 
determinarão um acréscimo na ocupação direta e irreversível de solo, por parte da plataforma da via e 
dos taludes na ordem dos 48.5 ha. No entanto, a construção de estruturas de suporte nalguns trechos, 
conforme adiante se analisa com mais detalhe, permite reduzir a ocupação de novas áreas. 
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Importa ainda referir que dos 48,5 ha de área a ocupar, apenas 11,2 ha correspondem a terrenos a 
expropriar pois a restante área insere-se no Domínio Publico Ferroviário. 

Considera-se, assim, um impacte negativo, permanente, contínuo, pouco significativa e de magnitude 
reduzida, face à extensão do projeto em causa. 

• Movimentação de terras – principais aterros e escavações 

A duplicação do traçado e a retificação do traçado da linha férrea implica, na fase de construção, a 
realização de escavações e de aterros de dimensão variada e dependente das características 
morfológicas da zona atravessada. 

O volume de terras movimentado apresenta valores significativos (183.552m3 de terras necessárias para 
aterros e 455.026m3 de terras provenientes das escavações), destacando-se a necessidade de levar 
para depósito cerca de 177.530m3 de terras a mais. 

Para além do valor do volume de terras movimentado, a alteração do relevo natural (taludes de 
escavação e de aterro), constitui um impacte importante pois tem influência direta ou indireta na 
drenagem hídrica, nas relações funcionais entre as zonas agrícolas, agroflorestais ou urbanas 
intersetadas pelo traçado da via férrea e na alteração sensorial a nível de leitura da paisagem. 

Os impactes na morfologia do terreno decorrentes da execução das obras de terraplanagem (taludes de 
escavação e aterro) são negativos, originados na fase de construção, diretos, permanentes, localizados, 
irreversíveis e certos. A sua magnitude encontra-se diretamente relacionada com a altura dos taludes e 
o significado da relação entre a altura e extensão. 

No quadro seguinte apresenta-se as características dos principais taludes (localização, altura e 
extensão), bem como a magnitude e significado do impacte associado, do ponto de vista da paisagem. 

Teve-se em consideração os seguintes critérios para a classificação da magnitude: 

• Magnitude elevada para taludes de altura ≥10 m, cuja extensão é superior a 200 m, e para 
taludes de altura de 5 a 10 m, cuja extensão é superior a 400 m.  

• Magnitude média para taludes de altura ≥ 10 m, cuja extensão está compreendida entre 100 e 
200 m, e para taludes de altura de 5 a 10 m, cuja extensão está compreendida entre 200 e 300 
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m.  

• Magnitude baixa para taludes de altura ≥ 10 m, cuja extensão é ≤ 100 m, e para taludes de 
altura de 5 a 10 m, cuja extensão é ≤ 200 m. 

Para a classificação do significado do impacte, teve-se em consideração os seguintes critérios: 

• Impacte muito significativo quando a percentagem de taludes com altura superior a 10 m 
corresponde a mais de 30% da extensão total do troço a duplicar/retificar. 

• Impacte significativo 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. 

• Impacte pouco significativo quando a percentagem de taludes com altura superior a 10 m é 
inferior a 10% da extensão total do troço a duplicar/retificar. 

 
Quadro 6.8-4 – Principais aterros e escavações e impacte associado 

 TIPO LOCALIZAÇÃO H MÁX  (m) EXTENSÃO 
(m) MAGNITUDE SIGNIFICADO 

De
sv

io 
1 –

 D
up

lic
aç

ão
 da

 vi
a e

ntr
e o

s k
m 

20
+7

00
 a 

30
+4

38
 

Es
ca

va
çã

o 

21+330 a 21+480 (LE da linha) 8 150 baixa Pouco significativo 

21+300 a 21+520 (LD da linha) 14 220 elevada Significativo 
21+850 a 22+020 (ambos os 

lados da linha) 7 170 baixa Pouco significativo 

22+020 a 22+240 (LD da linha) 12 220 elevada Significativo 

22+410 a 22+620 (LD da linha) 7 210 média Pouco significativo 

22+890 a 23+290 (LE da linha) 8 400 elevada Significativo 

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

23+930 a 24+120 (LD da linha) 8 190 baixa Pouco significativo 

24+310 a 24+520 (LD da linha) 6 210 média Pouco significativo 

26+270 a 26+310 (LD da linha) 6 40 baixa Pouco significativo 

29+110 a 29+210 (LE da linha) 7 100 baixa Pouco significativo 

At
er

ro
 

21+650 a 21+820 (LE da linha) 7 170 baixa Pouco significativo 

22+630 a 22+840 (LD da linha) 11 210 elevada Significativo 

23+395 a 23+540 (LE da linha) 9 145 baixa Pouco significativo 

23+650 a 23+750 (LE da linha) 7 100 baixa Pouco significativo 

24+150 a 24+270 (LE da linha) 12 330 elevada Significativo 
 Escavação 33+180 a 33+290 (LD da linha) 11 110 média Pouco significativo 

  

38+980 a 39+060 (LD da linha) 9 80 baixa Pouco significativo 

39+170 a 39+250 (LD da linha) 8 80 baixa Pouco significativo 

39+690 a 39+760 (LE da linha) 6 70 baixa Pouco significativo 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-67 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

 TIPO LOCALIZAÇÃO H MÁX  (m) EXTENSÃO 
(m) MAGNITUDE SIGNIFICADO 

De
sv

io 
2 –

 D
up

lic
aç

ão
 da

 vi
a e

ntr
e o

s k
m 

38
+0

70
 a 

44
+3

00
 

Es
ca

va
çã

o 

39+680 a 39+840 (LD da linha) 10 160 média Pouco significativo 

40+440 a 40+545 (LD da linha) 11 105 média Pouco significativo 

40+660 a 40+850 (LE da linha) 18 190 elevada Muito significativo 

41+210 a 41+315 (LE da linha) 11 105 média Pouco significativo 

41+230 a 41+330 (LD da linha) 11 100 média Pouco significativo 

42+730 a 43+110 (LE da linha) 15 380 elevada Significativo 

43+570 a 43+740 (LD da linha) 13 170 média Significativo 

43+700 a 43+760 (LE da linha) 9 60 baixa Pouco significativo 

43+940 a 44+060 (LE da linha) 9 100 baixa Pouco significativo 

43+920 a 44+060 (LD da linha) 16 140 média Significativo 

44+200 a 44+280 (LE da linha) 6 80 baixa Pouco significativo 

44+200 a 44+280 (LD da linha) 10 80 baixa Pouco significativo 

At
er

ro
 

40+890 a 40+970 (LD da linha) 8 80 baixa Pouco significativo 

41+015 a 41+050 (LD da linha) 8 35 baixa Pouco significativo 

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

43+820 a 43+860 (LD da linha) 6 40 baixa Pouco significativo 

44+080 a 44+180 (LD da linha) 12 100 média Significativo 

Va
ria

nte
s e

 re
tifi

ca
çõ

es
 ao

 tr
aç

ad
o 

Es
ca

va
çã

o 

50+613 a 50+673 (LE da linha) 6 60 baixa Pouco significativo 

52+395 a 52+505 (LE da linha) 9 110 baixa Pouco significativo 

72+550 a 72+700 (LD da linha) 10 150 baixa Pouco significativo 

76+063 a 76+275 (LE da linha) 13 212 média Significativo 

76+325 a 76+550 (LE da linha) 15 225 média Significativo 

76+955 a 77+090 (LE da linha) 7 95 baixa Pouco significativo 

80+910 a 81+050 (LD da linha) 6 140 baixa Pouco significativo 

81+175 a 81+280 (LD da linha) 11 105 baixa Pouco significativo 

81+445 a 81+505 (LD da linha) 6 60 baixa Pouco significativo 

88+650 a 88+750 (LD da linha) 10 100 média Pouco significativo 

91+740 a 91+890 (LD da linha) 7 150 baixa Pouco significativo 

93+115 a 93+220 (LD da linha) 9 105 baixa Pouco significativo 

At
er

r
o 75+550 a 76+025 (LD da linha) 8 475 elevada Significativo 

80+695 a 80+775 (LE da linha) 8 80 baixa Pouco significativo 
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6.8.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes previstos para a fase de exploração incluem alguns dos impactes esperados para a fase da 
obra que se prolongarão no tempo. É o caso da afetação do revestimento vegetal dos taludes, que foi 
classificado como temporário, mas que se manterá a médio prazo, e o da ocupação irreversível do solo 
pela duplicação e retificação da linha, e provavelmente o das zonas de depósito de terras sobrantes. 

Além destes existirão os seguintes impactes: 

• Aproximação da Linha do Oeste a zonas de tecido urbano e habitações dispersas 

O Projeto em estudo determina nos troços em que haverá lugar à duplicação da linha, uma proximidade 
ao tecido urbano nomeadamente habitações dispersas, à via e aos seus taludes. Esta situação verifica-
se nas zonas enunciadas no quadro seguinte, para as quais a aproximação, conjuntamente com a 
eliminação da vegetação dos taludes, vai eventualmente agravar a poluição sonora e determinar uma 
degradação visual que se manterá até ao estabelecimento de um novo revestimento vegetal. 

Importa referir que, além das situações referidas no quadro seguinte, outras existem onde a proximidade 
da Linha do Oeste é já atualmente uma realidade, mas que pelo facto das obras de alargamento se 
realizarem no lado oposto onde existem edifícios, não se verifica qualquer aumento da proximidade 
física entre a linha e o tecido edificado. É o caso, entre outros, dos edifícios da povoação do Telhal ao 
km 22+800, do lado esquerdo (LE) da via. Neste caso o alargamento da linha realiza-se do lado direito 
(LD) da mesma, pelo que a situação da distância da linha a estes edifícios mantem-se igual ao que está 
atualmente. 
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Quadro 6.8-5 – Descrição das situações edificadas de maior proximidade à Linha do Oeste 

Importa referir que para estes locais o impacte visual apresenta um carácter pontual, encontrando-se 
restrito às áreas sociais mais próximas, uma vez que, com exceção da situação referida ao km 24+550, 
os trabalhos associados à duplicação da linha desenvolvem-se em zonas sem grandes ângulos externos 
de visão, não se registando, regra geral, alterações significativas na estrutura da paisagem. 

Estes impactes negativos localizados serão permanentes e de magnitude moderada. A importância dos 
impactes diminuirá à medida que o revestimento vegetal se for estabelecendo.  

• Impactes devidos à implantação de Estruturas de Suporte 

Com o objetivo de evitar a ocupação de novas áreas e evitar a interferência com edifícios ou caminhos 
existentes, foram propostos vários muros de suporte que, caso não sejam adotadas as devidas medidas 
de integração paisagística, poderão representar um impacte visual significativo, dado localizarem-se em 
espaços urbanos com alguma proximidade a habitações, conforme consta do quadro seguinte.  

Apresenta-se no quadro seguinte as principais características dos muros previstos, em termos da sua 

LOCALIZAÇÃO (km) DESCRIÇÃO DISTÂNCIA DO EDIFÍCIO MAIS PRÓXIMO 
AO TOPO/BASE DOS TALUDES 

21+450 
(LE da linha) Edifícios da povoação de Recoveiro 10m do topo do talude escavação 

20+700 a 21+300 (LD da linha) Colégio Vasco da Gama e vários edifícios de 
habitação da povoação de Tala  

Será construído um muro de suporte (muro em betão armado) neste trecho 
para evitar a afetação de edifícios  

22+550 (LD da linha) Habitações do aglomerado de Casal da Mata 12 m da base do talude de escavação 

24+550 ( LE da linha ) Quinta das Covas 

Ocorrerá um aumento da proximidade física à linha decorrente da 
implantação dos novos taludes associados à duplicação da linha, mas 

também pela implantação de um caminho paralelo entre os km 24+575 e 
24+975, aproximadamente 

24+525 a 25+050 
(de ambos os lados da linha) Edificios da povoação do Sabugo 

Do LD da linha será construído o Muro M24.1 e do LE, além dos taludes de 
aterro e escavação, será implantado o caminho paralelo referido na alínea 

anterior 
25+150 a 25+700 (ambos os 

lados da linha) 
Sobretudo pavilhões industriais da Zona 

Industrial do Sabugo e algumas habitações  
Edifícios a distâncias inferiores a 10m, inclusive haverá lugar à afetação 

direta de alguns edifícios. 

29+500 a 30+000 (ambos os 
lados da linha) 

Alguns pavilhões industriais associados a 
locais de extração de inerte e habitações do 

aglomerado de Pedra Furada 

Neste trecho os edifícios localizados a sul da EM545 correspondem 
maioritariamente a pavilhões associados à área de extração de inertes 

existente neste trecho. Para norte da referida EM, encontram-se sobretudo 
habitações de Pedra Furada. As habitações mais próximas localizam-se a 

uma distancia de 5m do cais do Apeadeiro da Pedra Furada 

38+400 a 38+700 (LD da linha) Edifícios de habitação da vila da Malveira Do LD da linha será construído o Muro M38.1.  
Edifício mais próximo a 20m. 

38+750 (LD da linha) Edifícios de habitação da vila da Malveira Habitação a 30 m do topo do talude de escavação. 
39+250 (LE da linha) Habitações da povoação de Matoutinho Habitação a 15m do topo do talude de escavação 

41+000 a 41+100 (LE da linha) Edifícios da povoação de Casais dos Carriços Habitações a 20m do muro previsto e a 30m do topo do talude de 
escavação 

41+300 (ambos os lados da 
linha) 

Habitações da povoação de Casais dos 
Carriços Habitações a 15m do topo do talude de escavação 

41+750 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo Habitações contíguas ao muro previsto entre os km 41+705 e 41+775 
42+000 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo Habitações a 30m do caminho paralelo  
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dimensão. 

Quadro 6.8-6 – Principais características dos muros de suporte 

DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES ALTURA (M) EXTENSÃO 
MURO (M) 

Muro 20.1 20+900 a 21+130  
(LE da linha) 

Reposicionamento do muro existente 
(betão) / Edificações existentes 1,00 236 

Muro 21.1 21+118 a 21+255 
(LD da linha) 

Reposicionamento do muro existente, 
EN250-1 3,00 138 

Muro 22.1 22+736 a 22+886 
(LE da linha) Construção do cais do Telhal 2,50 152 

Muro 24.1 24+538 a 24+572 
(LE da linha) Acesso existente 1,00 34 

Muro 29.1 29+535 a 29+770 
(LE da linha) Estrada Existente 1,50 239 

Muro 29.2 29+485 a 29+530 
(LD da linha) Edificações existentes 1,20 44 

Muro 38.1 38+415 a 38+700 
(LD da linha) Edificações Existentes 1,00 270 

Muro 40.1 40+330 a 40+530 
(LE da linha) Talude com betão projetado existente 2,00 200 

Muro 40.2 40+060 a 40+180 
(LD da linha) Muro devido a caminho paralelo previsto 1,00 126 

Muro 40.3 40+540 a 40+675 
(LD da linha) Muro no aterro 1,50 135 

Muro 41.1 41+860 a 42+000 
(LE da linha) Estrada existente 2,50 140 

Muro 41.2 41+705 a 41+775 
(LD da linha) Edificações existentes 1,00 70 

Muro 42.1 42+008 a 42+063 
(LD da linha) Muro de propriedade afetado 1,00 55 

Muro 43.1 43+006 a 43+085 
(LD da linha) Caminho existente 1,50 79 

Muro 94.1 94+660 a 94+720 
(LD da linha= Caminho paralelo previsto 1,50 60 

Muro 96.1 96+890 a 96+970 
(LE da linha) Cais da Estação de Dagorda 3,00 80 

Dos muros referidos anteriormente, serão os muros M20.1, M21.1, M29.2, M38.1 e M41.2, que poderão 
originar um impacte visual mais significativo, pelo facto de apresentarem maior proximidade a 
habitações.  

Tendo em atenção a altura pouco significativa dos muros propostos, bem como a distância às 
habitações mais próximas, considera-se que a implantação destas estruturas de suporte não irão 
originar efeito de sombra, agravar o efeito de barreira, ou provocar outros impactes com consequências 
negativas ao nível do conforto e qualidade de vida dos residentes. 

Também os potenciais impactes visuais serão significativamente minimizados, uma vez que se 
recomenda que o Projeto de Integração Paisagística, contemple estruturas verdes de enquadramento 
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para as estruturas de suporte, ao longo de toda a extensão das mesmas e na face voltada para as 
habitações, com recurso à plantação de espécies trepadeiras e arbustivas. 

• Impacte visual decorrente do Projeto de Modernização da Linha do Oeste 

Além das ações de projeto já analisadas em pontos anteriores deste capítulo, consideradas como as 
ocorrências mais gravosas decorrentes do projeto em análise e, por consequência, geradoras de uma 
intrusão visual mais significativa, concorre ainda para a análise do impacte visual determinado pelo 
Projeto de Modernização da Linha do Oeste, a eletrificação da totalidade do troço em estudo (km 
20+320 a 107+740) que irá obrigar, entre outras ações menos relevantes para esta análise, à 
implantação de um conjunto de catenárias ao longo da linha e junto à mesma, com uma distância entre 
elas que varia entre 6 a 8m e uma altura de cerca de 7m. 

Considera-se que os impactes visuais negativos, que a eletrificação da linha determinará na paisagem, 
resultam fundamentalmente da presença dos postes de catenária e dos cabos ao longo do corredor em 
estudo, tendo em conta as suas características visuais mais relevantes e a presença de recetores 
humanos sensíveis às alterações decorrentes da sua construção e exploração. 

Apesar de, em termos visuais, não serem estruturas tão “pesadas” e marcantes como os postes de alta 
e média tensão, não deixam de constituir-se como elementos de intrusão visual que marcam mais ou 
menos a paisagem onde se inserem, consoante as características da mesma (vd figuras seguintes). 

 
Figura 6.8-1- Eletrificação da Linha do Norte 

(Fonte:www.fergrupo.pt) 

 
Figura 6.8-2- Eletrificação da Linha da Beira Baixa – 

Castelo Branco (Fonte:www.afaplan.com) 
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Na fase de exploração os impactes visuais negativos que a futura linha implicará na paisagem decorrem 
fundamentalmente da intrusão visual que a duplicação e eletrificação desta infraestrutura introduz no 
território, que como se poderá deduzir, será tanto mais gravosa quanto mais visível se apresentar, 
constituindo-se os trechos com maior proximidade aos potenciais observadores, como aqueles que 
poderão induzir uma intrusão visual mais elevada. 

Para o estudo das visibilidades na área de estudo, em termos de alcance visual, e conforme o exposto 
no Capítulo 4.7, foram considerados maioritariamente pontos de observação distanciados até 3.000 m 
da linha. 

Contudo, tal como já havia sido referido anteriormente, 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.  

A carta que traduz o estudo da Sobreposição/ Frequência de Visibilidades do Projeto é apresentada no 
Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0011, e corresponde à Carta de Capacidade de Absorção Visual, de acordo 
com a correspondência de classes constante no Quadro 6.8-3, anteriormente apresentado. 

Verifica-se, da observação da Figura 4 – Sobreposição de visibilidades do Anexo V, que a Linha do 
Oeste é na sua maioria visível, dada a elevada dispersão de povoações no território. 

Apesar da linha em estudo atravessar amplas áreas de morfologia ondulada, condição orográfica que 
impossibilita o prolongamento de eixos visuais, os focos de potenciais observadores localizam-se na sua 
proximidade, zona de relevo mais suave, mais favorável para a implantação da Linha do Oeste na época 
em que foi construída, assim como para a fixação humana. 

A linha, na maioria do seu desenvolvimento, atravessa uma mancha visível praticamente contínua. 
Apenas entre os km 71 e 85, aproximadamente, se verifica um decréscimo da visibilidade, devido ao 
atravessamento de uma mancha florestal contínua de eucaliptal, onde os potenciais observadores são 
reduzidos, ou mesmo inexistentes. A linha embora predominantemente visível, atravessa 
alternadamente áreas visíveis e não visíveis, função do maior vigor do relevo e do maior afastamento 
das povoações. 
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Da análise da Sobreposição de Visibilidades do projeto constante da Figura 4 do Anexo V 
(correspondente ao Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0011 – Capacidade de Absorção Visual do Projeto) 
constata-se que a maioria das zonas identificadas como visíveis estão expostas sobretudo entre 1 a 5 
locais de observação em simultâneo, isto é, a linha desenvolve-se na sua maioria em zonas de reduzida 
a moderada visibilidade, correspondentes a zonas com elevada capacidade de absorção visual. 

Conforme explicitado na metodologia, de forma a avaliar a intrusão visual determinada pelo Projeto de 
Modernização da Linha do Oeste no território, foi elaborado e sistematizado na figura seguinte o 
levantamento dos trechos não visíveis e visíveis, e dos trechos visíveis, os de maior e menor 
visibilidade, dividindo-os pelas diferentes classes de intrusão visual de acordo com o Quadro 6.8-2. 

17%

14%

62%

7%

Extensão da Linha(%)

NÃO VISÍVEL

VISÍVEL - MAGNITUDE BAIXA

VISÍVEL - MAGNITUDE MÉDIA

VISÍVEL - MAGNITUDE 
ELEVADA

 
Figura 6.8-3 – Avaliação da Intrusão Visual determinada pela Linha do Oeste na globalidade 

Analisando a figura anterior verifica-se que a Linha se apresenta visível em cerca de 83% da extensão 
total do troço em análise (km 20+320 a 107+74), manifestando-se, quando visível, predominantemente 
como uma intrusão visual média (62%), função da sua exposição entre 1 a 5 locais de observação em 
simultâneo, mas também da presença de trechos visíveis numa extensão contínua superior a 1.000 m. 

A linha assume-se como uma intrusão visual elevada sobretudo na várzea de Alfouvar (km 27+500 a 
29+000), na zona do apeadeiro de Runa, na zona envolvente ao Bombarral/ travessia do vale do rio 
Real (km 87+300 a 89+000), várzea do rio Arnóia (km 100+500 a 102+000) e na cidade das Caldas da 
Rainha (km 105+500 a 107+250), função da maior presença humana e da maior amplitude visual que o 
relevo suave dos vales propicia. 
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Importa ainda referir que, apesar da Linha do Oeste apresentar trechos não visíveis dos potenciais 
locais de observação utilizados no estudo das visibilidades/ carta de capacidade de absorção visual, que 
esta será na sua maioria visível, mas determinando uma intrusão visual reduzida, tendo em conta os 
pontos de observação/povoações que pela sua menor importância no contexto territorial, dimensão e 
densidade, não foram considerados no estudo das visibilidades. 

Análise e Avaliação de Impactes Visuais 

Como foi explicitado na metodologia, os impactes ambientais na paisagem são avaliados em termos da 
sua significância (Quadro 6.8-3) ao considerar a magnitude da intrusão visual que se prevê que a 
globalidade do projeto de Modernização da Linha do Oeste induzirá, e a sensibilidade visual da 
paisagem onde ocorrem. 

Neste contexto, e com o objetivo de analisar os impactes visuais sobre a paisagem decorrentes da 
implementação do projeto em estudo, procedeu-se à identificação das zonas mais sensíveis, estimando, 
face aos resultados obtidos na análise da intrusão visual, a significância dos impactes visuais negativos 
gerados pelas ocorrências de projeto incluídas nas classes de elevada e moderada intrusão visual, 
inseridas respetivamente em áreas de moderada a elevada sensibilidade e de elevada sensibilidade 
paisagística. 

Prevê-se que a interferência do Projeto de Modernização da Linha do Oeste com as áreas de maior 
sensibilidade determine impactes visuais negativos significativos quando, em simultâneo, se deteta uma 
afetação visual significativa de observadores. 

Sistematizam-se na figura seguinte os resultados do relacionamento/cruzamento dos dados obtidos na 
situação de referência e que permitiram caracterizar a paisagem quanto à sua sensibilidade visual face 
ao projeto em análise, com os resultados auferidos na avaliação da magnitude da intrusão visual, 
avaliando de acordo com o Quadro 6.8-3 a significância dos impactes visuais negativos determinados 
pela implementação do projeto em análise. 
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Figura 6.8-4 – Significância do impacte visual negativo determinado pela Linha do Oeste na globalidade 

Verifica-se, assim, que o projeto em análise origina na sua maior extensão impactes visuais pouco 
significativos e numa reduzida percentagem impactes visuais muito significativos. Estes últimos irão 
ocorrer, sobretudo, nos locais já referidos anteriormente, nomeadamente na várzea de Alfouvar, na zona 
envolvente ao Bombarral/ travessia do vale do rio Real, várzea do rio Arnóia/ zona de Óbidos e na 
cidade das Caldas da Rainha  

A ocupação irreversível de solo e as movimentações de terras associadas (sobretudo aterros), 
determinam em algumas situações alterações que se podem considerar mais significativas no âmbito 
deste projeto para o funcionamento da paisagem, que aquelas referidas anteriormente.  

É o caso da ocupação de áreas da várzea agrícola do rio Arnóia, na envolvente imediata de Óbidos, 
pelo restabelecimento (PS) ao km99+730, e de áreas da várzea agrícola do rio Sizandro, na envolvente 
de Runa, pelo restabelecimento ao km 58+942. Além de serem áreas de RAN, de REN e estarem 
incluídas no Aproveitamento Hidroagrícola (AH) das Baixas de Óbidos e Amoreira (no caso do 
restabelecimento de Óbidos), são dos espaços de maior sensibilidade paisagística pela elevada 
qualidade visual e baixa capacidade de absorção visual. 
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Figura 6.8-5- Planta da PS 99+730 

 
Figura 6.8-6- Perfil longitudinal da PS 99+730 

 

A altura do viaduto a construir sobre a linha férrea e rio Arnóia, bem como a dimensão dos aterros a 
implantar nesta zona de relevo plano, faz com que o impacte visual deste restabelecimento apresente 
média magnitude e seja muito significativo, pois a sua amplitude visual torna-o percetível não só para 
observadores mais próximos, como aqueles localizados no castelo de Óbidos, como para outros mais 
distantes, localizados em pontos de observação situados a cotas mais elevadas. Verifica-se, assim, que 
os potenciais observadores serão em número muito significativo e localizam-se em pontos tão 
importantes como valores patrimoniais classificados como monumentos nacionais (caso do castelo de 
Óbidos), podendo por isso afirmar-se que este restabelecimento interfere com o enquadramento 
paisagístico dos mesmos. 

O referido anteriormente para o restabelecimento em Óbidos aplica-se também, em parte, ao 
restabelecimento em Runa (km 58+942) dado que o mesmo se insere no vale do rio Sizandro, num local 
onde a amplitude visual do vale faz com que o viaduto a implantar sobre este rio, a linha de CF e a 
EN248, bem como os taludes de aterro associados, sejam perceptíveis para a povoação de Runa, 
incluindo o Centro de Apoio Social de Runa, localizado a norte deste restabelecimento. 

O restabelecimento em Dois Portos, localizado ao km 54+870, interceta também o percurso do rio 
Sizandro, mas num local onde o vale deste rio surge mais descaracterizado pela ocupação urbana que 
apresenta, e como tal apresenta um valor paisagístico mais reduzido. No entanto, devido à presença de 
vários edifícios da localidade de Dois Portos na sua envolvente imediata, e face à altura do viaduto e 
aterros deste restabelecimento, o mesmo será visível não só para os edifícios mais próximos, como 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-77 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

também para outros situados a distâncias superiores.  

Considera-se, assim, que o impacte do restabelecimento em Dois Portos será significativo, enquanto o 
impacte dos restabelecimentos em Runa e em Óbidos será muito significativo. Nestes últimos, ainda que 
possam ser contempladas medidas de minimização, os impactes residuais serão sempre significativos. 

No que se refere ao restabelecimento no Cadaval (km 79+340), o impacte será pouco significativo pois 
desenvolve-se sobretudo em espaços de reduzida sensibilidade, correspondentes a manchas florestais 
de eucalipto, sendo o número de potenciais observadores na envolvente muito reduzido encontrando-se 
localizados principalmente em pavilhões industriais. 

• Reformulação do contacto da Linha do Oeste com a paisagem envolvente  

Considera-se que o alargamento a realizar poderá servir para melhorar as condições de integração 
paisagística da via. A curto prazo, o efeito será negativo, mas a médio prazo, com o desenvolvimento 
das espécies vegetais semeadas e plantadas, poderá haver uma melhoria significativa de algumas 
situações atualmente mal solucionadas, referindo-se nomeadamente a plantação de barreiras vegetais 
junto de áreas habitacionais ou próximo de zonas com elementos de degradação visual nas 
proximidades da Linha do Oeste, como é o caso das pedreiras ou áreas de estaleiros. Este aspeto 
constitui um impacte positivo, permanente e de significância moderada a médio prazo, e elevada a longo 
prazo. 

Acresce ainda que a importância das situações de impactes negativos significativos sobre a paisagem 
poderão ser compensadas pelas situações de impactes positivos associadas à valorização da paisagem 
urbana decorrente da execução do projeto, nomeadamente pela requalificação e aumento dos cais de 
espera, colocação de abrigos e de mobiliário urbano associado aos mesmos. 

6.8.4. SÍNTESE DE IMPACTES 

Tendo em consideração que se trata de uma obra de modernização de uma ferrovia existente, em que a 
estrutura funcional e espacial da paisagem se encontra já adaptada à presença da Linha do Oeste, pode 
afirmar-se que os impactes previstos para o projeto de modernização da Linha do Oeste irão apenas 
representar, para a paisagem, uma alteração visual do espaço imediatamente envolvente à mesma. 
Tendo também em atenção que a ocupação de novas áreas, motivada sobretudo pela duplicação da via 
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em dois troços distintos (km 20+700 a 30+438 e km 38+070 a 44+268) e pela retificação do traçado 
entre os km 75+383 e 77+338, será realizada numa faixa de reduzidas dimensões, considera-se que a 
sua composição física é pouco alterada. 

A alteração visual da paisagem assume uma importância mais significativa nas áreas de maior 
sensibilidade paisagística – várzea de Alfouvar (Sintra) e várzeas dos rios Real e Arnóia (Óbidos), e na 
proximidade de áreas residenciais, como é o caso das habitações mais próximas do projeto, como 
sejam, entre outras, as povoações de Tala, Sabugo, Pedra Furada, Mastrontas, Mafra Gare, Casal do 
Moinho, Carrasqueira e Malveira. 

Os casos enunciados constituem impactes negativos, localizados, permanentes e de magnitude baixa a 
moderada, sendo que a respetiva importância diminuirá a médio/longo prazo, com o estabelecimento do 
novo revestimento vegetal. 

6.8.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Em termos de impactes cumulativos considerou-se a análise de impactes dos projetos complementares 
em conjunto com os impactes do projeto em avaliação. No quadro seguinte, apresentam-se os principais 
impactes associados a estes projetos que, de um modo geral, são idênticos àqueles já referidos 
anteriormente, destacando-se as movimentações de terras (principalmente aterros) e as obras de arte 
associadas. 
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Quadro 6.8-7 – Principais impactes associados aos restabelecimentos da Linha do Oeste 

DESIGNAÇÃO PRINCIPAIS IMPACTES 

PS 25+063 

O impacte visual deste restabelecimento será mais significativo para a povoação do 
Sabugo, uma vez que o mesmo interceta parte do tecido urbano desta localidade. No 
entanto, tendo em consideração a altura do viaduto (cerca de 7m), bem como as 
características do local de implantação (zona de relevo plano a cotas inferiores às da 
zona envolvente) o mesmo poderá ser percetível a partir de locais mais afastados, 
situados a cotas mais altas, como é o caso de Raposeiras, Quarteira e Olelas 
localizados a distâncias superiores a 500m.  

PS 29+420 

O impacte visual deste restabelecimento afasta-se um pouco da povoação da Pedra 
Furada tornando-se menos significativo para a povoação. Tendo em consideração a 
altura do viaduto e aterros (cerca de 7m), bem como as características do local de 
implantação, o mesmo poderá ser percetível a partir de locais mais afastados, situados 
a cotas mais altas, como é o caso de Cruz de Anços, Anços e Barruncheiros 
localizados a distâncias superiores a 500m. 

PS 31+000 

Apesar da altura da obra de arte e aterros ser idêntica à dos restabelecimentos 
anteriores, dada a configuração do restabelecimento, de características mais 
modestas, bem como pelas características do local de implantação (bacia visual mais 
fechada) o impacte visual deste restabelecimento apresentará uma amplitude visual 
mais restrita ao aglomerado de Mastrontas onde se insere. 

PS 38+867 

Este restabelecimento irá inserir-se no interior da malha urbana da vila da Malveira, 
pelo que os potenciais observadores serão em número bastante significativo, tanto 
mais que se trata do restabelecimento da EN8, uma estrada com um significativo 
volume de tráfego. No entanto, dada a densidade do tecido edificado, o 
restabelecimento em causa apresentará um impacte mais significativo para os edifícios 
com maior proximidade ao local. 

PI 39+818 
Este restabelecimento insere-se numa zona urbanizável que se encontra atualmente 
em construção, pelo que os futuros potenciais observadores poderão ser em número 
significativo. No entanto, o facto de grande parte da infraestrutura se desenvolver em 
escavação minimiza o efeito visual causado. 

PS 41+280 

Tendo em consideração a altura dos aterros e a extensão dos mesmos (cerca de 
500m) considera-se que o impacte visual deste restabelecimento será significativo para 
as habitações da povoação de Casais dos Carriços que se localizam na proximidade 
do restabelecimento em causa. Pelo facto de existirem na envolvente, a sul, manchas 
florestais que funcionam como barreiras visuais o impacte visual será minimizado para 
as povoações de Casais do Carloto e Asseiceira Grande. No entanto poderá ser 
percetível para a povoação mais próxima situada a norte do restabelecimento que é o 
caso de Jerumelo. 

PS 43+221 Este restabelecimento tem um Impacte visual muito localizado, restrito a um conjunto 
de edifícios localizado junto ao CM1185 e A8. 

PS 73+600 

Este restabelecimento não apresenta qualquer edifício nas proximidades e insere-se 
numa extensa mancha florestal de eucalipto, numa zona de relevo ondulado, onde os 
potenciais observadores são nulos, ou em número muito reduzido (apenas existem 
caminhos florestais de uso reduzido), pelo que o impacte visual será pouco 
significativo. 

PI 77+954 

Impacte visual localizado, restrito aos edifícios mais próximos da povoação de Outeiro. 
Pelo facto da obra de arte corresponder a uma Passagem Inferior (PI), encontra-se 
associada a taludes de escavação que não apresentam o efeito de barreira visual 
correspondente aos taludes de aterro, ainda que apresentem impacte visual não será 
tão significativo. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-80 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

No que se refere à SST em Runa, a mesma irá implantar-se num terreno adjacente à linha do Oeste, a 
poente do km 58+250. A área em causa localiza-se cerca de 180m para sudeste da povoação de Runa 
e encontra-se atualmente ocupada por culturas forrageiras (vd Figura 6.8-7 e Figura 6.8-8 ). 
 
A presença de várias serras na envolvente desta área (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 SST esteja confinado às povoações mais próximas: Runa e Penedo. 
 

 
Figura 6.8-7- Local de implantação da SST em Runa 

 
Figura 6.8-8- Vista para a zona de implantação da 

SST em Runa 

 
No entanto, para este último aglomerado, apenas as habitações posicionadas ao longo do caminho 
municipal que cruza a linha férrea, deverão ter acessibilidade visual sobre a SST, uma vez que o 
aglomerado se encontra envolvido por uma mancha florestal (vd Figura 6.8-9 e Figura 6.8-10) que não 
permite vistas para sudoeste, para o local de implantação da SST. 
 
Pelas características deste tipo de projeto, o impacte visual será significativo para a povoação de Runa, 
sobretudo para os observadores situados a nascente (Figura 6.8-10). 
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Figura 6.8-9- Vista para a zona de implantação da SST 

a partir do CM que liga à povoação de Penedo 

 
Figura 6.8-10- Vista sobre a povoação de Runa 

 

Em suma, estas situações consideram-se como geradoras de impactes visuais negativos cumulativos, 
diminuindo a qualidade visual da paisagem. 

Consideram-se ainda os projetos futuros, como a linha elétrica de 220 kv que ligará a SST de Runa à 
SE da Carvoeira, da responsabilidade da REN, que terão um impacte negativo na paisagem. 

6.9. RUÍDO E VIBRAÇÕES 

6.9.1. METODOLOGIA 

Considera-se, na componente Ruído e Vibrações, os seguintes critérios específicos para a classificação 
da natureza, magnitude e significância dos impactes. 
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Quadro 6.9-1 – Classificação de Impactes 

Tipo de Impacte Designação Definição/Quantificação 

Natureza 

Impacte negativo 
 
 

Impacte positivo 

Ruído: não redução dos níveis sonoros existentes. 
Vibrações: não redução das velocidades de vibração 
existentes. 
 
Ruído: redução dos níveis sonoros existentes. 
Vibrações: redução das velocidades de vibração existentes. 

Magnitude dos 
Impactes Negativos 

Magnitude Nula a Baixa 
 
 
 
 

Magnitude Moderada 
 
 
 
 
 

Magnitude Elevada 

Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em não mais de 6 dB. 
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em não mais de 2 vezes. 
 
Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em mais de 6 dB e em não mais de 15 dB. 
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em mais de 2 vezes e em não mais de 
5.6 vezes. 
 
Ruído: Níveis sonoros previstos superiores à Situação de 
Referência em mais de 15 dB. 
Vibrações: Velocidades de vibração previstas superiores à 
Situação de Referência em mais de 5.6 vezes. 

Significância 

Impactes Significativos 
 
 
 
 

Impactes Pouco 
Significativos 

Ruído: Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007) 
Vibrações: Na ausência de limites legais para vibração 
continuada consideram-se os limites não vinculativos 
associados aos denominados Critérios LNEC de Vibração. 
 
Ruído e Vibrações: não ultrapassagem dos limites referidos. 

Incidência 

Impactes diretos 
 
 

Impactes indiretos 
 
 

Ruído e Vibrações: Resultantes diretamente da construção ou 
exploração do projeto. 
 
Ruído e Vibrações: Resultantes indiretamente (tipicamente 
tráfego de acesso ou de restabelecimentos) da construção ou 
exploração do projeto. 

 

6.9.2. LIMITES LEGAIS 

Os limites de Ruído Ambiente estão estabelecidos no DL 9/2007, de 17 de janeiro. Pode-se considerar a 
seguinte diferenciação de limites legais de Ruído Ambiente: 

• Fase de construção: 
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o Artigo 14.º e 15.º do DL 9/2007: 
 São proibidas atividades construtivas junto a habitações, escolas, hospitais e 

similares, nos períodos proibidos definidos no Artigo 14.º do DL 9/2007. 
 Caso sejam impreteríveis atividades construtivas junto a habitações, escolas, 

hospitais ou similares, nos períodos proibidos, será necessária Licença 
Especial de Ruído, ao abrigo do Artigo 15.º do DL 9/2007. 

 Para Licenças Especiais de Ruído superiores a 30 dias, será necessário 
cumprir os seguintes limites, nos Recetores Sensíveis: LAeq (entardecer) ≤ 
60 dB(A); LAeq (noite) ≤ 55 dB(A). 

 Considera-se assim haver Impactes Pouco Significativos, na fase de 
construção, caso seja possível que as atividades construtivas ocorram 
afastadas de habitações, escolas, hospitais ou similares, ou, nas suas 
proximidade, se cinjam aos períodos não proibidos previstos no Artigo 14.º 
do DL 9/2007. 

 Considera-se assim haver Impactes Significativos, na fase de construção, 
caso as atividades construtivas ocorram nas proximidades de habitações, 
escolas, hospitais ou similares, nos períodos proibidos previstos no Artigo 
14.º do DL 9/2007. 

• Fase de exploração:  

o Artigo 19.º e 11.º do DL 9/2007: 
 As infraestruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada 

em vigor do DL 9/2007, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 
11.º. 

 Em suma o Artigo 11.º estabelece: 
o Zonas Mistas: Lden  ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A). 
o Zonas Sensíveis: Lden  ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A) 
o Limite transitório, enquanto não houver classificação acústica:  

Lden  ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A). 
o Dada a atual inexistência de Classificação Acústica na maioria dos 

concelhos atravessados pelo traçado, e dada a classificação 
acústica como Zona Mista das zonas próximas da Linha no 
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concelho de Mafra, e a proposta de classificação acústica como 
Zona Mista no concelho de Sintra, considera-se por segurança 
haver Impactes Significativos, na fase de exploração, caso se 
preveja a ultrapassagem dos limites: Lden  ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 
dB(A). 

o Considera-se haver Impactes Pouco Significativos, na fase de 
exploração, caso se preveja o cumprimento dos limites: Lden  ≤ 63 
dB(A); Ln ≤ 53 dB(A). 

Não existem limites legais de vibração ambiente continuada. Só existem limites legais de Vibração para 
explosões ou solicitações similares (NP 2074: 2015) e para a proteção dos trabalhadores contra as 
vibrações (DL 46/2006), o que transcende os objetivos do Estudo de Impacte Ambiental, não sendo, 
portanto, tidos em conta no presente Estudo. 

Existem, contudo, limites não vinculativos de vibração continuada, usualmente denominados por 
Critérios LNEC de Vibração1, os quais se podem resumir e dividir da seguinte forma2: 

• Afetação humana devido à sensação da vibração como tal:  
o Limite: vmax,ef,1s < 0.11 mm/s. 

 Considera-se haver Impactes Significativos, na fase de exploração, caso se 
preveja a ultrapassagem deste limite não vinculativo. 

 Dada a similitude da componente ruído e vibração, e a inexistência de limites 
legais de vibração ambiente continuada, afigura-se adequado estender os 
critérios de ruído para a fase de construção, ou seja: 

• Impactes Pouco Significativos, caso seja possível que as atividades 
construtivas ocorram afastadas de habitações, escolas, hospitais ou 
similares, ou, nas suas proximidades, se cinjam aos períodos não 
proibidos previstos no Artigo 14.º do DL 9/2007. 

                                                           
1 “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. 
Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001”. 
2 “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente Vibração em projetos onde não é 
normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”. 
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• Impactes Significativos, caso as atividades construtivas ocorram nas 
proximidades de habitações, escolas, hospitais ou similares, nos 
períodos proibidos previstos no Artigo 14.º do DL 9/2007. 

• Danos em edifícios/estruturas:  
 Uma vez que a construção e exploração de infraestruturas ferroviárias, não é 

usualmente suscetível de gerar vibrações acima dos limites típicos de danos, e 
também porque a temática dos danos deverá ser abordada em Estudo de Segurança, 
ou similar, e não no EIA, este aspeto não é tido em conta no presente Estudo. Apenas 
se refere que os limites de vibração considerados para a fase de exploração são 
habitualmente muito mais exigentes do que os limites usuais associados à 
possibilidade de danos.  

• Ruído Estrutural devido à vibração: 
 Uma vez que a perspetiva do Ruído Estrutural está, de certa forma, associada ao 

Critério de Incomodidade (DL 9/2007), no interior dos edifícios associados aos 
Recetores Sensíveis, e uma vez que o Critério de Incomodidade não é aplicável a 
infraestruturas de transporte, afigura-se adequado não considerar tal limitação na 
Avaliação de Impacte do presente Estudo, alertando-se apenas para este tipo de 
limitação – não vinculativa em Portugal – na monitorização. 

• Perturbação do funcionamento de equipamentos e/ou atividades muito sensíveis: 
 Uma vez que não se prevê o agravamento da Situação Atual de vibração, esta 

perspetiva não será considerada na Avaliação de Impactes. 

6.9.3. MÉTODOS DE PREVISÃO 

As previsões são efetuadas apenas para a componente ruído para a fase de exploração, considerando 
os dados de tráfego, de velocidade de circulação e de infraestrutura ferroviária e o seguinte método 
previsional: 

• SRM II, conforme recomendado no n.º 4 do Anexo II (Métodos de avaliação dos indicadores de 
ruído) do DL 146/2006, de 31 de julho. 

No desenvolvimento do modelo acústico 3D foi utilizado o software Cadna A, com as seguintes 
atribuições: 

• Condições atmosféricas: 
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o Temperatura e humidade média anual: 15 ºC; 70 %. 
o Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora 

(gradientes de temperatura e de vento): Média anual: 
 Na ausência de dados específicos considerou-se o preconizado no Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 
Data on Noise Exposure, 2007, e a associada atribuição de valores C0 
indicada em “Rosão, Vitor; Antunes, Sónia - Limitações e Opções 
Alternativas da Modelação na Componente Ruído. Castelo Branco, CNAI 
2006”: 

o 52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções 
no período diurno (C0 = 1.5); 

o 75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções 
no período entardecer (C0 = 0.7); 

o 100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções 
no período noturno (C0 = 0). 

• Tipo de solo: Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo (α) igual a 0.8, 

dada a prevalência de solos permeáveis. 

• Algoritmo de cálculo: 
o Erro máximo permitido: 0 dB; 
o Raio máximo de busca: 2000 metros; 
o Distância mínima fonte/recetor: 0 metros; 
o Modelo do Terreno: Triangulação; 
o Reflexões: Ordem: 2. 
o Raio de busca: 2500 metros (fonte e recetor); 
o Distância máxima fonte/recetor: 2500 metros 
o Distância mínima recetor/refletor: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som 

incidente em cada edifício e não o som refletido, conforme preconizado no Anexo I 
da Diretiva 2002/49/CE – Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho); 

o Distância mínima fonte/refletor: 0,1 metros. 
o Altura acima do solo das previsões: 4 metros. 
o Grelha dos Mapas de Ruído: 10x10 metros. 

• Cartografia: 
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o Curvas de nível: Informação digital disponibilizada: 
o Edifícios: 

 Planimetria: Informação digital disponibilizada. 
 Altimetria: Considerou-se 3m de altura para cada piso de acordo com a 

informação de “campo” disponível. 

• Dados de tráfego:  
o Situação Atual: Ver Quadro 6.9-2 e Quadro 6.9-3. 
o Situação Futura: Ver Quadro 6.9-4 e Quadro 6.9-5. 

• Velocidades: Ver Quadro 6.9-6 para as velocidades máximas da via. Nas proximidades das 
Estações e Apeadeiros (dependendo de tratar-se do Serviço Rápido ou Lento), foram 
consideradas as seguintes velocidades de circulação: 

o Até 100 m de Paragens e Apeadeiros: 20 km/h. 
o Entre 100 e 200 m de Paragens e Apeadeiros: 35  km/h. 
o Entre 200 e 300 m de Paragens e Apeadeiros: 55 km/h. 
o Entre 300 e 400 m de Paragens e Apeadeiros: 75 km/h. 
o Entre 400 e 500 m de Paragens e Apeadeiros: 95 km/h. 
o Entre 500 e 600 m de Paragens e Apeadeiros: Passageiros: 115 km/h; Mercadorias: 

100 km/h. 
o Plena Via (dependendo da velocidade máxima da via):  

 Passageiros: 120 km/h; Mercadorias: 100 km/h. 

Tipo de Linha: Considerou-se Linha SRMII Tipo 1: “Railway tracks with single block or double block 
(concrete) sleepers, in ballast bed”. 
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Quadro 6.9-2 – Dados de tráfego considerados na modelação (Situação Atual) – sem equiparação SRM II 

Tipo de 
Comboio 

Tipo de 
tração 

Comprimento 
(m) 

N.º de circulações diárias (média anual) 
Dia  

(7h-20h) 
Entardecer  
(20h-23h) 

Noite  
(23h-7h) 

Passageiros Diesel 
UDD 52 12 2 2 

Mercadorias Diesel 500 0.067* 0 0 
* 1 Comboio de Mercadorias de 15 em 15 dias. 

 

De acordo com o estabelecido no artigo “Alarcão, D.; Bento Coelho, J. L. – Modelação de ruído de 

tráfego ferroviário. Coimbra, Acústica 2008”, efetuaram-se as equiparações constantes no quadro 
seguinte. 

Quadro 6.9-3 – Dados de tráfego considerados na modelação (Situação Atual) – com equiparação SRM II 

Tipo de 
Comboio 

Categoria  
SRM II Equiparação 

N.º de circulações diárias (média anual) * 
Equiparação 

Dia  
(7h-20h) 

Entardecer  
(20h-23h) 

Noite  
(23h-7h) 

Passageiros 
(serviço 
rápido) 

C05+C06 
UDD  ≈  

1×C05d+ 
1×C06m 

 
12 
12 

 
2 
2 

 
2 
2 

Mercadorias 
C05 1 Locomotiva ≈ 

1×C05 0 0 0 

C04 50 vagões ≈ 
50×C04 3 0 0 

 
Quadro 6.9-4 – Dados de tráfego considerados na modelação (Situação Futura) – sem equiparação SRM II 

Tipo de 
Comboio 

Tipo de 
tração 

Comprimento 
[m] 

N.º de circulações diárias (média anual) 
Dia  

(7h-20h) 
Entardecer  
(20h-23h) 

Noite  
(23h-7h) 

Passageiros 
(serviço 
rápido*) 

Elétricos 
UTE 2240 71 18 3 3 

Passageiros 
(serviço 
lento**) 

Elétricos 
UTE 2240 71 18 3 3 

Mercadorias Diesel 500 0.067*** 0 0 
* Paragens apenas nas seguintes estações: Caldas da Rainha, Bombarral, Torres Vedras, Pêro Negro e Malveira. 
** Paragens em todas as estações e apeadeiros. 
*** 1 Comboio de Mercadorias de 15 em 15 dias. 
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De acordo com o estabelecido no artigo “Alarcão, D.; Bento Coelho, J. L. – Modelação de ruído de 

tráfego ferroviário. Coimbra, Acústica 2008”, efetuaram-se as equiparações constantes no quadro 
seguinte. 

Quadro 6.9-5 – Dados de tráfego considerados na modelação (Situação Futura) – com equiparação SRM II 

Tipo de 
Comboio 

Categoria  
SRM II Equiparação 

N.º de circulações diárias (média anual) * 
Equiparação 

Dia  
(7h-20h) 

Entardecer  
(20h-23h) 

Noite  
(23h-7h) 

Passageiros 
(serviço 
rápido) 

C03 UTE 2240 ≈ 
3×C03 54 9 9 

Passageiros 
(serviço lento) C03 UTE 2240 ≈ 

3×C03 54 9 9 

Mercadorias 
C05 1 Locomotiva ≈ 

1×C05 0 0 0 

C04 50 vagões ≈ 
50×C04 3 0 0 

 
Quadro 6.9-6 – Distribuição de velocidades de circulação máximas ao longo do traçado 

km de Projeto Velocidade Máxima 
(km/h) km de Projeto Velocidade Máxima 

[km/h] 
20+700-21+730 90 67+001-69+175 110 
21+730-23+417 100 69+175-74+955 120 
23+417-30474 120 74+955-77+488 140 
30474-30+822 100 77+488-77+770 100 

30+822-32+593 90 77+770-78+277 110 
32+593-33+384 80 78+277-81+536 120 
33+384-38+435 90 81+536-86+109 140 
38+435-38+916 80 86+109-86+516 120 
38+916-42+965 110 86+516-88+493 100 
42+965-47+654 100 88+493-88+990 110 
47+654-48+679 90 88+990-91+375 140 
48+679-50+788 100 91+375-92+688 120 
50+788-51+839 90 92+688-92+884 110 
51+839-58+897 100 92+884-94+846 100 
58+897-61+835 110 94+846-101+658 140 
61+835-64+305 100 101+658-103+481 120 
64+305-64+659 90 103+481-104+980 110 
64+659-67+001 100 - - 

 

De acordo com a distribuição de velocidades apresentada, apresenta-se no quadro seguinte a diferença 
prevista entre a Situação Futura e a Situação Atual, em função da velocidade de circulação: 
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Quadro 6.9-7 – Diferença geral dos níveis sonoros da Situação Futura e da Situação Atual 

Velocidade [km/h] Situação Futura – Situação Atual [dB] 

20 - 5 dB* 

35 - 2 dB 

55 - 1 dB 

75 -0 dB 

95 +1 dB 

115 +2 dB 

120 +2 dB** 
* Prevê-se que os níveis sonoros futuros sejam 5 dB inferiores aos atuais, pois apesar do tráfego futuro previsto ser superior, a 
baixa velocidade em causa faz com que prevaleça o ruído da composição propriamente dita o qual é significativamente superior 
para comboios a diesel (situação atual) do que para comboios elétricos (situação futura). 
** Para maiores velocidades é menos significativa a diferença entre a emissão sonora dos comboios elétricos e dos comboios a 
diesel, pelo que passa a ter maior relevância o facto de o tráfego futuro ser superior ao atual. 

 

Para a componente vibrações, dadas as medições efetuadas in situ considera-se por segurança e para 
todo o traçado, valores de cerca de 0.11mm/s para Recetores Sensíveis a uma distância de 14 metros 
da Linha, para uma velocidade de circulação de comboios de mercadorias de 100 km/h. 

Dada a distribuição de velocidades máximas da linha apresentada no Quadro 6.9-6, e assumindo uma 
velocidade máxima do comboio de mercadorias de 100 km/h, foram calculadas as distâncias (d) a que 
se prevê ocorrer o valor de 0.11 mm/s, para as velocidades máximas de circulação do Quadro 6.9-6, 
considerando a seguinte equação baseada nos documentos “Suhairy, Sinan Al. – Prediction of ground 

vibration from railways. Swedish National Testing and Research Institute, 2000” e “Rosão, Vitor; 
Rodrigues, Carlos César – Performing Railway Traffic Vibration Forecast Using In Situ Vibration 

Measurements. Lisboa, Internoise 2010”: 

  (1) 

Onde v[km/h] é a velocidade máxima da secção da Linha Férrea em causa. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-91 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

6.9.4. SITUAÇÕES ANALISADAS 

Uma vez que – na ausência de Classificação Acústica na maioria dos concelhos e com 
classificação/proposta de classificação como Zona Mista em Mafra/Sintra - se considera aplicáveis, por 
segurança, os seguintes limites de Ruído Ambiente: Lden  ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A), tem-se que se o 
Ruído Particular do tráfego ferroviário da Linha cumprir: Lden  ≤ 60 dB(A); Ln ≤ 50 dB(A), um eventual 

incumprimento de Lden  ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A), para Ruído Ambiente (Ruído Particular ⊕ Ruído 

Residual) ficar-se-á a dever maioritariamente ao Ruído Residual. 

Nestas circunstâncias verificou-se qual a distância máxima à Linha para a qual se prevê Lden = 60 dB(A) 
ou  
Ln = 50 dB(A), tendo-se obtido: 

15 metros 

Uma vez que a distância máxima para a qual se prevê velocidades de vibração iguais a 0.11 mm/s é 14 
metros, selecionaram-se para análise os Recetores Sensíveis que se encontram a distâncias do traçado 
menores ou iguais a 15 metros. Identificam-se no quadro seguinte os Recetores selecionados, 
agrupados nas Situações S01 a S34. 

Quadro 6.9-8 – Identificação das Situações analisadas 

Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

Concelho de Sintra: 

S01* 20+800 D 

 

S02 20+900 E 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S03 21+000 D; E 

 

S04 24+900 D 

 

S05 25+700 D 

 

S06 29+500 D 

 

S07 29+600 E 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S08 29+900 D; E 

 
Concelho de Mafra: 

S09 35+000 E 

 

S10 38+700 D 

 
Concelho de Sobral de Monte Agraço: 

S11 41+700 D; E 

 

S12 42+100 E 

 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-94 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S13** 44+700 D; E 

 

S14 47+500 D 

 

S15 47+800 D 

 

S16 47+900 D 

 

S17 48+000 E 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S18 50+400 E 

 
Concelho de Torres Vedras: 

S19 52+500 E 

 

S20 54+700 D; E 

 

S21 58+900 E 

 

S22 64+900 D 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S23 65+100 D 

 

S24 68+200 D; E 

 

S25 77+800 E 

 

S26 78+300 D 

 
Concelho de Cadaval: Sem Recetores Sensíveis a distâncias menores ou iguais a 15 metros 

Concelho de Bombarral: 

S27 86+500 E 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S28 88+800 E 

 

S29 89+000 E 

 

S30 94+700 D 

 
Concelho de Óbidos: 

S31 97+000 E 

 

S32 99+700 E 
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Situação km aproximado de 
Projeto 

Lado do traçado 
(D: Direito;  

E: Esquerdo) 
Imagem do street view do Google Maps 

S33 100+900 E 

 
Concelho de Caldas da Rainha: 

S34 104+700 D; E 

 
 

6.9.5. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Face ao explicitado em 6.9.1, considera-se a possibilidade de ocorrência dos seguintes Impactes, na 
componente Ruído e Vibrações: 

• Impactes Negativos, Temporários, Diretos e Indiretos de Magnitude variável, e Pouco 
Significativos: 

o Caso seja possível que as atividades construtivas ocorram afastadas dos Recetores 
Sensíveis (habitações, escolas, hospitais ou similares) ou nas suas proximidades 
apenas nos períodos permitidos (Artigo 14.º do DL 9/2007). 

• Impactes Negativos, Temporários, Diretos e Indiretos de Magnitude variável, e Significativos: 

o Caso seja necessário ocorrer atividades construtivas junto a Recetores Sensíveis nos 
períodos proibidos (Artigo 14.º do DL 9/2007), o que obrigará à solicitação de Licença 
Especial de Ruído à respetiva Câmara Municipal. 
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De salientar a existência, na proximidade do traçado, do Colégio Vasco da Gama, identificado nos 
desenvolvimentos seguintes como Situação S01, do Hospital SOERAD junto ao Ponto de Medição 
PM05, e da Escola Básica Integrada de Santo Onofre ao km 103+900, à esquerda. 

Apresenta-se no quadro seguinte a identificação dos quilómetros de traçado onde se prevê alterações 
de projeto e as Situações associadas – identificadas anteriormente e localizadas nos Desenhos n.º 
LO.EP.PG.EIA.0013 e 0014 as quais correspondem assim às Situações de maior potencial de impacte 
na fase de construção.  

Quadro 6.9-9 – Recetores com maior potencial da afetação – fase de construção 
km início km fim Descrição alteração Situações incluídas 
20+700 30+425 Plataforma nova - Via dupla S01 a S08 

38+064 44+286 Plataforma nova - Via dupla S10 a S12 

54+500 54+800 PS 54+907 em Dois Portos S20 

58+900 59+100 PS 58+956 em Runa S21 

72+300 72+845 Plataforma nova - Via simples - 

75+383 77+338 
Plataforma nova - Via simples 

Variante do Outeiro 
- 

78+490 78+845 Plataforma nova - Via simples - 

79+300 79+500 PI 79+378 no Cadaval - 

80+450 81+600 Plataforma nova - Via simples - 

84+975 84+990 Plataforma nova - Via simples - 

85+005 85+550 Plataforma nova - Via simples - 

86+175 86+500 Plataforma nova - Via simples S27 

88+500 89+000 Plataforma nova - Via simples S28, S29 

91+750 94+950 Plataforma nova - Via simples S30 

99+750 99+750 PS 99+730 em Óbidos S32 

 

6.9.6. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Face ao explicitado em 6.9.1, apresentam-se no quadro seguinte as previsões dos Níveis Sonoros nos 
Recetores Sensíveis identificados como Situações S01 a S34 (situações que possuem pelo menos um 
Recetor Sensível a uma distância à linha menor ou igual a 15 metros), localizados nos Desenhos n.º 
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LO.EP.PG.EIA.0013 e 0014, onde constam também os Mapas de Ruído Particular do traçado, para os 
parâmetros Lden e Ln., e os Ponto de Medição de caracterização da Situação de Referência.  

Quadro 6.9-10 – 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: 
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: 
S09 35+000 E 55 53 49 57 
S10 38+700 D 57 55 51 59 

Concelho de Sobral de Monte Agraço: 
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: 
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: 

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: 
S31 97+000 E 54 52 48 56 
S32 99+700 E 55 53 49 57 
S33 100+900 E 56 54 50 58 
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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 

Concelho de Caldas da Rainha 
S34 104+700 D; E 51 49 45 53 

* 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). 

Tendo em conta a gama de velocidades de circulação da linha próxima dos Recetores associados a 
cada Situação, prevê-se a seguinte ocorrência de Impactes: 

• 20km/h a 55km/h (S08, S11, S16, S17, S19, S31): 
o Impactes Positivos, Permanentes, Diretos. 

• 75km/h a 120km/h (S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S12, S13, S14, S15, S18, 
S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S32, S33, S34): 

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

Para os seguintes casos particulares dos restabelecimentos previstos no projeto, nomeadamente, PS 
54+870 em Dois Portos, PS 58+942 em Runa, PI 79+340 no Cadaval e PS 99+730 em Óbidos 
apresentam-se, em seguida, imagens dos restabelecimentos sobre fotografia aérea do Google Earth e 
identificam-se Recetores Sensíveis nos quais se irão prever os níveis sonoros devido a tráfego 
rodoviário nos restabelecimentos. Considera-se uma propagação em campo livre, os dados de tráfego 
referidos seguidamente para não ocorrência de impactes significativos, uma velocidade de circulação de 
50 km/h, pavimento liso tradicional, e o método NMPB’96: 

• Dia (7h-20h): 57 ligeiros por hora e 3 pesados por hora. 

• Entardecer (20h-23h): 19 ligeiros por hora e 1 pesado por hora. 

• Noite (23h-7h): 7 ligeiros por hora e 1 pesado de 2 em 2 horas. 

Os níveis sonoros previstos constam no Quadro 6.9-11, efetuando-se em seguida a caraterização 
específica de impactes, em termos de natureza e magnitude, para cada recetor. 
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Figura 6.9-1– Recetores sensíveis (R1.1 a R1.8) na PS 54+870, em Dois Portos 

 

Figura 6.9-2– Recetores sensíveis (R2.1 a R2.3) na PS 58+942, em Runa 
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Figura 6.9-3– Recetores sensíveis (R3.1) na PI 54+870, em Cadaval 

 

Figura 6.9-4– Recetores sensíveis (R4.1) na PS 99+730, em Óbidos 

R3.1 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-104 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

Quadro 6.9-11 – Níveis sonoros do ruído de tráfego rodoviário nos restabelecimentos 

Restabelecimento 
Recetor 

(ver imagens 
anteriores) 

Níveis Sonoros previstos [dB(A)] 
Ld  

(7h-20h) 
Le 

(20h-23h) 
Ln 

(23h-7h) Lden 

PS 54+870  

R1.1 52 48 43 52 
R1.2 51 47 43 52 
R1.3 51 47 43 52 
R1.4 55 50 46 55 
R1.5 60 55 51 60 
R1.6 39 36 32 41 
R1.7 45 41 37 46 
R1.8 42 39 35 44 

PS 58+942  
R2.1 59 55 50 60 
R2.2 46 42 38 47 
R2.3 61 56 52 61 

PI 79+340  R3.1 30 27 23 32 
PS 99+730 R4.1 53 49 45 54 

 

Resultam assim os seguintes impactes indiretos nos recetores analisados: 

• Impacte Negativo Indireto de Magnitude Nula: 
o R2.1, R2.3 e Recetores Sensíveis similares. 
o R3.1 e Recetores Sensíveis similares. 

• Impacte Negativo Indireto de Magnitude Baixa: 
o R1.1, R1.4, R1.5, R1.7 e Recetores Sensíveis similares. 

• Impacte Negativo Indireto de Magnitude Moderada: 
o R1.2, R1.3 e Recetores Sensíveis similares. 

• Impacte Positivo: 
o R1.6, R1.8 e Recetores Sensíveis similares. 
o R2.2 e Recetores Sensíveis similares. 
o R4.1 e Recetores Sensíveis similares. 

Para a componente de vibrações prevê-se, dada a caraterização típica (critérios LNEC) em termos de 
valor máximo, a substituição dos comboios de passageiros a diesel por comboios elétricos e a 
manutenção dos comboios de mercadorias a diesel: 

• Comboios de Passageiros: 
o Impactes Positivos, Permanentes, Diretos. 
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• Comboios de Mercadorias: 
o S01 a S34: 

 Impactes Negativos, Permanentes, Diretos de Magnitude nula, Significativos. 
o Outros Recetores a distâncias superiores a 14m da Linha: 

 Impactes Negativos, Permanentes, Diretos de Magnitude nula, Pouco 
Significativos. 

Apresenta-se nos Desenhos n.º LO.EP.PG.EIA.0014 o Mapa de Vibrações, com linha específica a 
magenta, identificando os locais a uma distância à Linha férrea em que se prevê [equação (1) do 
capítulo 6.9.3] vmax,ef,1s = 0.11 mm/s. 

Relativamente aos impactes indiretos, associados ao tráfego rodoviário nos restabelecimentos, 
considera-se a possibilidade de ocorrência de impactes apenas em termos de ruído. Para a componente 
ruído calculou-se qual o tráfego médio horário máximo que, a uma velocidade de 50 km/h, para um 
pavimento normal, faria não ultrapassar Lden = 60 dB(A) e Ln = 50 dB(A), a 5 metros da via, tendo-se 
obtido: 

• Dia (7h-20h): 57 ligeiros por hora e 3 pesados por hora. 

• Entardecer (20h-23h): 19 ligeiros por hora e 1 pesado por hora. 

• Noite (23h-7h): 7 ligeiros por hora e 1 pesado de 2 em 2 horas. 

Desde que o tráfego rodoviário nos restabelecimentos cumpra os valores referidos, prevê-se a 
ocorrência de impactes pouco significativos. 

6.9.7. IMPACTES CUMULATIVOS 

Relativamente aos impactes cumulativos associados ao tráfego rodoviário nos restabelecimentos 
analisados ao nível de projetos complementares, considera-se a possibilidade de ocorrência de 
impactes apenas em termos de ruído. 
 
Apresenta-se no quadro seguinte a identificação dos quilómetros de traçado onde se prevê a criação de 
restabelecimentos rodoviários, e as Situações associadas – identificadas acima e localizada no Desenho 
LO.EP.PG.EIA.0013 e 0014 – as quais correspondem assim às Situações de maior potencial de impacte 
na fase de construção. 
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Quadro 6.9-12 – Recetores com maior potencial da afetação – fase de construção 

km início km fim Descrição alteração Situações incluídas 

22+400 22+400 Caminho Paralelo CP22.1 - 
23+100 23+300 Caminho Paralelo CP23.1 - 

24+400 24+600 Caminho Paralelo CP24.1 - 
Habitações próximas 

24+600 25+000 Caminho Paralelo CP24.1 S04 

25+050 25+050 Restabelecimento - 
Habitações próximas 

26+550 26+550 Restabelecimento - 
26+600 28+800 Caminho Paralelo CP26.1 - 
28+000 28+800 Caminho Paralelo CP28.1 - 
29+500 29+900 Caminho Paralelo CP29.1 S06 a S08 
29+420 29+420 Restabelecimento S06 

30+950 30+950 Restabelecimento - 
Habitações próximas 

38+850 38+850 Restabelecimento - 
Habitações próximas 

39+050 39+050 Caminho Paralelo CP39.1 - 
39+818 39+818 Restabelecimento - 

40+800 40+800 Caminho Paralelo CP40.1 - 
Habitações próximas 

40+800 41+700 Caminho Paralelo CP40.2 - 
Habitações próximas 

41+900 42+100 Caminho Paralelo CP41.1 S12 

43+100 43+400 Caminho Paralelo CP43.1 - 
Habitações próximas 

58+100 58+300 Restabelecimento - 
Habitações próximas 

72+250 72+850 Caminho Paralelo CP72.1 - 
73+550 73+550 Restabelecimento - 
75+550 75+800 Caminho Paralelo CP75.1 - 
75+700 75+800 Caminho Paralelo CP75.2 - 
76+400 76+400 Caminho Paralelo CP76.1 - 
77+800 78+000 Restabelecimento S25 
81+450 81+450 Caminho Paralelo CP81.1 - 

87+300 87+300 Passagem Pedonal 
- 

Habitações próximas 
(PM08) 

91+900 92+000 Caminho Paralelo CP91.1 - 

93+350 94+050 Caminho Paralelo CP93.1 - 
Habitações próximas 

94+400 94+650 Caminho Paralelo CP94.1 S30 
 
Para a componente ruído calculou-se qual o tráfego médio horário máximo que, a uma velocidade de 
50km/h, para um pavimento normal, faria não ultrapassar Lden = 60 dB(A) e Ln = 50 dB(A), a 5 metros da 
via, tendo-se obtido: 
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• Dia (7h-20h): 57 ligeiros por hora e 3 pesados por hora. 

• Entardecer (20h-23h): 19 ligeiros por hora e 1 pesado por hora. 

• Noite (23h-7h): 7 ligeiros por hora e 1 pesado de 2 em 2 horas. 
 

Desde que o tráfego rodoviário nos restabelecimentos e caminhos paralelos cumpra os valores 
referidos, prevê-se a ocorrência de impactes pouco significativos, por se encontrarem afastados 
(previsivelmente impactes de magnitude nula) de recetores sensíveis: 

• Caminho Paralelo CP22.1, Caminho Paralelo CP23.1, Restabelecimento (km 26+550), 
Caminho Paralelo CP26.1, Caminho Paralelo CP28.1, Caminho Paralelo CP39.1, Caminho 
Paralelo CP72.1, Restabelecimento (km 73+550), Caminho Paralelo CP75.1, Caminho Paralelo 
CP75.2, Caminho Paralelo CP76.1, Caminho Paralelo CP81.1, Caminho Paralelo CP91.1. 
 

Para os restantes restabelecimentos rodoviários distinguem-se em seguida os mesmos em termos de 
natureza do impacte (negativo, positivo): 

• Impactes negativos (prevê-se a aproximação do restabelecimento dos recetores sensíveis): 

− Caminho Paralelo CP24.1, Caminho Paralelo CP43.1, Restabelecimento (km58+100 a 
km58+300), Caminho Paralelo CP93.1, Caminho Paralelo CP94.1. 

• Impactes positivos e negativos (prevê-se para alguns recetores sensíveis a aproximação e para 
outros o afastamento): 

− Restabelecimento (km25+050), Caminho Paralelo CP29.1, Restabelecimento 
(km29+420), Restabelecimento (km30+950), Restabelecimento (km 38+850), 
Restabelecimento (km 39+818), Caminho Paralelo CP40.1, Caminho Paralelo CP40.2, 
Caminho Paralelo CP41.1, Restabelecimento (km77+800 a km78+000). 

6.10. QUALIDADE DO AR 

6.10.1. METODOLOGIA 

De um modo geral, a avaliação dos impactes sobre a qualidade do ar não incide sobre nenhuma faixa 
perfeitamente delimitada no território. Dependendo dos efeitos (diretos e indiretos) causados pelos 
poluentes atmosféricos emitidos durante a execução de algumas ações de projeto, podem fazer-se 
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sentir em locais confinados ou exercer os seus efeitos a nível regional. Não obstante, de modo a 
diferenciar a significância de alguns dos impactes identificados na fase de construção, optou-se por 
analisar os locais mais suscetíveis, nomeadamente, os que se encontram junto à via-férrea.  

Na primeira fase, avaliam-se os impactes de caráter geral, onde se identificam os principais poluentes 
que se espera que sejam emitidos, bem como as ações responsáveis pelas respetivas emissões.  

Posteriormente, são identificados os locais mais sensíveis aos efeitos provocados pelos poluentes 
atmosféricos, como é o caso das aglomerações urbanas e povoações. Consequentemente, será neste 
tipo de locais que se espera que ocorram impactes negativos de maior significância. 

Em relação à fase de exploração, procede-se de início à identificação dos impactes que resultam 
diretamente do funcionamento da linha, seguindo-se uma descrição e análise dos impactes indiretos.  

6.10.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase, o impacte mais significativo que se espera ocorrer sobre a qualidade do ar prende-se, 
fundamentalmente, com um aumento de matéria particulada (poeiras) durante a realização das obras, 
sobretudo durante os períodos mais secos e mais ventosos. A ocorrência de emissão de partículas de 
solo para a atmosfera depende das características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição 
ao vento), das características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do 
ano em que ocorre uma menor pluviosidade e uma temperatura do ar mais elevada, em que, 
consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso. 

Este aumento está, de um modo geral, associado aos seguintes aspetos: 

• movimentação de terras – associada à movimentação de máquinas e veículos pesados no local de 
construção e nos acessos, à formação de aterros sem qualquer tipo de camada protetora, 
realização de escavações, entre outros. Todas estas ações provocam a suspensão para a 
atmosfera de quantidades apreciáveis de partículas de solo. 

• remoção do coberto vegetal – necessária para a construção de todas as áreas de apoio à obra 
(acessos, estaleiros, entre outros) bem como da própria via férrea, nomeadamente nas zonas de 
duplicação da via, nas zonas de ripagem de curvas, na variante do Outeiro e no restabelecimento 
de Óbidos. Refira-se o papel extremamente importante que o coberto vegetal assume para a 
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proteção do solo contra os agentes de erosão. Em tais condições, as partículas à superfície do solo 
sofrem mais facilmente a ação do vento. 

• ação do vento – nas áreas em construção o processo de erosão eólica é favorecido em resultado 
da exposição à ação do vento de grandes superfícies de solo, sem qualquer cobertura vegetal, e 
ainda com baixo teor de humidade e com fraca coesão entre as suas partículas. 

• deposição de poeiras nas vias rodoviárias de acesso à obra, devido à circulação de viaturas de 
transporte de materiais pulverulentos entre a zona em construção e zonas de abastecimento, que 
libertam grandes quantidades de materiais finos, quer devido à sujidade dos respetivos rodados 
quer por perdas de material transportado. Estes materiais finos, quando depositados nas vias 
rodoviárias, podem passar para a atmosfera por ação do vento e da circulação automóvel. 

As partículas removidas são as componentes mais finas do solo, sobretudo as classificadas na fração 
silto-argilosa. O seu percurso, a distância de trajeto e o local de deposição dependem do seu tamanho e 
da sua densidade, do terreno das zonas envolventes e das características do vento. Tipicamente, para 

ventos médios, a distância percorrida por partículas superiores a 100-150µm é muito pequena, entre 6 a 

9 metros para partículas superiores a 100µm e de dezenas de metros para partículas entre 30 e 100µm. 

Este efeito ocorre sobretudo durante o período de construção, mas pode prolongar-se durante o período 
de exploração, embora com uma magnitude mais reduzida. Refira-se o caso dos taludes, que poderão 
continuar a constituir uma fonte de partículas, caso não sejam aplicadas medidas adequadas de 
proteção à erosão eólica.  

Outras fontes de emissão de partículas dizem respeito à balastragem, isto é, as ações de 
preenchimento com balastro dos locais onde assentam os carris nas vias-férreas, e a exploração das 
pedreiras e outros inertes minerais que serão utilizados na construção. 

As ações de balastragem são sempre realizadas a céu aberto, e serão responsáveis por uma grande 
parte das emissões de partículas para a atmosfera, que ocorrerão na fase de construção. Sempre que 
se procede à balastragem, a zona afetada pode estender-se, dependendo das condições atmosféricas, 
a algumas centenas de metros em redor da sua localização.  

Apesar de se tratarem de ações circunscritas no tempo e no espaço, as poeiras libertadas poderão 
representar um problema potencialmente mais significativo quando realizadas no interior de 
aglomerados populacionais, quer pela magnitude da degradação da qualidade do ar que poderá, 
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efetivamente, verificar-se, quer pelo facto de constituir uma das formas de degradação ambiental mais 
facilmente percetíveis pela população. 

Ainda na fase de construção, poderão ocorrer situações de degradação da qualidade do ar em resultado 
da emissão de poluentes, originados pela queima de combustíveis utilizados pela maquinaria e outros 
veículos pesados afetos às obras. Estas fontes serão responsáveis pela emissão de diversas 
substâncias poluentes, de que se destacam os Óxidos de Enxofre (SOx), as Partículas em Suspensão 
(TSP e PM10), os Óxidos de Azoto (NOx), os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e o Monóxido de 
Carbono (CO). Também, neste caso, as emissões, apesar de localizadas no tempo e no espaço, 
poderão ser consideradas significativas nas áreas de intervenção que ocorram no interior ou na 
proximidade de áreas urbanas, em particular as de caráter residencial. 

Desta forma, no quadro que se segue, procede-se à identificação das aglomerações urbanas e 
povoações que se encontram junto à via-férrea, com destaque para as zonas onde existirá intervenção 
significativa, nomeadamente, zonas de duplicação de via, zonas de ripagem de curvas, variante do 
Outeiro e restabelecimentos, que se consideram suscetíveis de estarem expostas aos impactes 
decorrentes da emissão de partículas durante a fase de construção.  

Quadro 6.10-1 – Aglomerações urbanas e povoações suscetíveis de estarem expostas aos impactes decorrentes 
da emissão de partículas, durante a fase de construção 

Aglomerações urbanas e Povoações km Intervenções na 
via 

− Estação de Mira Sintra-Meleças e a povoação 
imediatamente a norte desta (Povoação de Tala) 22+320 a 21+100 

Desvio Ativo 1 
(via dupla) 

− Povoação junto ao apeadeiro do Telhal 22+750 a 22+900 
− Povoação do Sabugo (junto à estação do Sabugo e 

imediatamente a sul desta) 24+730 a 25+500 

− Pequeno aglomerado habitacional junto ao 
apeadeiro da Pedra Furada 29+890 a 30+040 

− Zona de Mastrontas 30+780 a 30+950 

Sem intervenção 
significativa ao 

nível de 
terraplenagens 

− Pequeno aglomerado habitacional junto à Estação 
de Mafra 33+150 a 33+500 

− Pequeno aglomerado habitacional a norte da 
Estação de Mafra 33+600 a 33+800 

− Povoação de Moinhos 34+850 a 35+100 
− Habitações dispersas a norte da povoação de 

Moinhos 35+650 a 36+200 

− Povoação junto à estação da Malveira, incluindo 
povoações a sul e norte desta 38+000 a 39+500 Desvio Ativo 2 

(via dupla) 
− Povoação junto ao apeadeiro de Jerumelo, incluindo 41+300 a 42+100 
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Aglomerações urbanas e Povoações km Intervenções na 
via 

povoações a sul e norte desta 
− Povoação de Sapataria 45+500 

Sem intervenção 
significativa ao 

nível de 
terraplenagens 

− Pequeno aglomerado habitacional junto à estação 
de Pero Negro 48+000 a 48+300 

− Povoação de Feliteira 52+500 
− Aglomerado urbano de Torres Vedras 63+800 a 64+600 
− Pequeno aglomerado habitacional em Casais dos 

Amiais 66+150 

− Povoação junto à estação do Outeiro, incluindo 
povoações a sul desta 77+500 a 78+200 

− Povoação a oste da estação do Bombarral 86+900 a 87+450 
− Povoação do Paúl 90+750 

− Povoação de Dois Portos 54+870 
PS de Dois 
Portos, no 

encontro com a 
N248 

− Povoação de São Mamede 94+700 Zona de ripagem 
(via simples) 

− Povoação de Á-da-Gorda 97+100 Sem intervenção 
significativa ao 

nível de 
terraplenagens 

− Aglomerado urbano das Caldas da Rainha 104+250 a 106+000 

Todas as intervenções que ocorram no interior de manchas urbanas poderão provocar 
congestionamentos e restrições mais ou menos pontuais (no espaço e no tempo) da circulação 
automóvel. Eventuais necessidades de alterar a rede viária e/ou a perturbação provocada pelos veículos 
pesados associados às diversas obras, poderão causar congestionamentos na circulação viária e, 
consequentemente, provocar alterações na qualidade do ar. 

Em suma, considera-se que, de uma forma geral, os impactes que podem deteriorar os níveis de 
qualidade do ar na zona a intervencionar, na fase de construção, serão negativos, pouco significativos 
pelas reduzidas intervenções na via, diretos, certos, temporários, locais, reversíveis e de baixa a média 
magnitude (dependendo da densidade da malha de urbana existente na proximidade da via, ou seja, 
aglomerados habitacionais dispersos e povoações ou aglomerações urbanas mais densas). 

6.10.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, não se perspetivam impactes diretos negativos ao nível da qualidade do 
ar.  
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Refere-se apenas o possível impacte na qualidade do ar, provocado pela erosão dos taludes de aterro e 
escavação previstos pelo projeto, que se considera como negativo, pouco significativo, direto, incerto, 
local, de baixa magnitude, reversível e permanente. 

Atualmente, operam na Linha do Oeste locomotivas a diesel, pertencendo estas à gama de 
combustíveis fósseis. Trata-se de um recurso não-renovável que, tanto a produção como a sua 
utilização originam graves preocupações ambientais, entre elas a degradação da qualidade do ar, 
provocada pelas emissões de GEE, em particular, de dióxido de carbono.  

A utilização de locomotivas elétricas em detrimento de locomotivas a diesel vai ao encontro das políticas 
vigentes, nomeadamente, o PNAC 2020/2030, que tem como principais objetivos promover a transição 
para uma economia de baixo carbono e assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 
de GEE, garantindo os compromissos nacionais de mitigação.  

Assim, classifica-se o impacte da redução de emissões de poluentes atmosféricos como sendo positivo, 
muito significativo, direto, permanente, certo, de magnitude média (pela reduzida frequência de 
circulação na Linha do Oeste atualmente), regional e irreversível.  

Relativamente aos impactes ambientais indiretos, poderão surgir os seguintes: 

• o aumento de emissões poluentes em resultado do tráfego rodoviário que será induzido pelo 
presente projeto, em particular aquele que poderá surgir junto às estações e apeadeiros; 

• a interferência que o aumento de oferta do transporte ferroviário no troço da Linha do Oeste terá na 
repartição dos passageiros por todos os modos de transporte que atuam no mesmo corredor 
(rodoviário ligeiro e coletivo) e as consequências que daí advêm ao nível da emissão de poluentes 
atmosféricos; 

• a emissão de poluentes atmosféricos associados à produção de eletricidade em centrais 
termoelétricas para a locomoção do material circulante. 

No que diz respeito ao primeiro conjunto de impactes indiretos, refira-se que o tráfego induzido resultará, 
de um modo geral, do acréscimo de tráfego rodoviário na envolvente das estações e apeadeiros, em 
resultado da melhoria dos serviços ferroviários. Apesar de negativos, estes impactes classificam-se 
como pouco significativos, indiretos, locais, prováveis, permanentes, reversíveis, de magnitude reduzida, 
uma vez que se prevê que se mantenha um nível de trafego reduzido. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-113 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

Em termos de qualidade do ar, apesar do projeto em estudo poder contribuir para um aumento de 
emissões poluentes junto às diversas estações e apeadeiros, esse aumento será consideravelmente 
menor face àquele que pode surgir se não existir uma melhoria dos serviços e da atratividade do 
transporte ferroviário. A não existência de uma oferta de transportes públicos ferroviários com qualidade 
e adequada à crescente procura, implica que as pessoas que tenham necessidade de se movimentar no 
mesmo corredor, procurem soluções alternativas de transporte menos eficientes e mais poluidoras, 
como é o caso do transporte rodoviário. 

A melhoria e a ampliação das infraestruturas e da oferta deste modo de transporte, traduzir-se-á, 
certamente, numa maior absorção de pessoas com necessidade de se deslocar entre as localidades 
servidas pelo corredor em causa. Será assim de esperar que se capte passageiros ao transporte 
rodoviário, contribuindo para que seja criado um sistema de transportes urbanos mais eficiente do ponto 
de vista energético e das emissões de poluentes atmosféricos, entre os quais os GEE. 

De acordo com Estudo de Procura da Linha do Oeste, efetuado em agosto de 2016, verifica-se para o 
período entre 2021 e 2051, que o transporte coletivo ferroviário apresenta quotas modais na ordem dos 
0,2%, que representa no cenário mais atrativo um aumento próximo de 28% face ao cenário de não 
intervenção. Relativamente ao transporte individual é o modo com maior quota de mercado, acima de 
90% de utilização, e o transporte coletivo rodoviário apresenta uma quota modal de aproximadamente 
8,8%, em qualquer dos cenários. Para o cenário de procura considerado, as estimativas de procura de 
passageiro serão de um aumento de 21,4% para o modo ferroviário. 

O resultado final poderá ser a alteração do padrão de mobilidade entre os diversos centros urbanos 
existentes no corredor em estudo, no sentido de uma maior utilização de transportes públicos, aspeto 
que, a acontecer, se traduzirá num impacte positivo, provável, regional, pouco significativo, de baixa 
magnitude por via do aumento do tráfego ferroviário e de incidência indireta face aos transportes 
individual e rodoviário coletivo, por via da melhoria das acessibilidades.  

A título de conclusão, é de referir que a influência que as ações de melhoria do transporte ferroviário 
terão na repartição modal dependerá, entre outros aspetos, da aplicação de medidas que visem a 
redução da utilização do transporte individual rodoviário a favor dos transportes coletivos, em particular, 
do ferroviário, que é, tal como já indicado, considerado dos transportes menos poluidores. 
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Relativamente ao terceiro conjunto de impactes indiretos resultantes da exploração da linha ferroviária, 
importa referir que, no seguimento do processo de eletrificação da Linha do Oeste, as composições 
necessitam de energia elétrica para a sua locomoção. Nesta perspetiva, há que considerar que a 
produção deste tipo de energia nas centrais termoelétricas conduz à emissão de poluentes atmosféricos 
resultantes da sua produção, nomeadamente, o NOX, o SO2 e o CO2, dependendo da tipologia da 
central termoelétrica. 

Contudo, neste âmbito, refira-se que a frota de material circulante futura (Automotora Elétrica série UTE 
2241 a 2247 e Automotora Elétrica série 2400) utiliza energia elétrica para a sua locomoção e está 
equipada com a tecnologia de frenagem por recuperação de energia, permitindo que a energia elétrica, 
gerada pelo sistema de frenagem durante a locomoção, e não utilizada a bordo do comboio, seja 
devolvida à rede elétrica. 

A utilização de material circulante elétrico (sem produção de emissões gasosas locais ou diretas) com 
capacidade de regeneração de energia elétrica permite gerar uma elevada quantidade de energia 
convertível em eletricidade, tornando possível a redução dos GEE que seriam emitidos na sua 
produção. 

Assim, considera-se que a necessária produção da eletricidade é responsável por um impacte ambiental 
negativo, certo, pouco significativo, de baixa magnitude, permanente, indireto e regional. 

6.10.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na generalidade, considera-se que os impactes cumulativos com os projetos complementares estão 
associados ao aumento de matéria particulada devido à movimentação de terras, à remoção do coberto 
vegetal, à ação do vento e circulação de maquinaria, que ocorrem essencialmente na fase de 
construção.  

Prevê-se que os impactes negativos associados mantenham as mesmas classificações dadas 
anteriormente, com a exceção da magnitude, que será aumentada por via do aumento da extensão de 
área a intervencionar pela construção dos restabelecimentos rodoviários.  

No que respeita à fase de exploração também não é expectável que os projetos em causa exerçam 
impactes cumulativos com o projeto de modernização da linha do Oeste. 
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6.11. PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO  

6.11.1. METODOLOGIA  

A identificação e avaliação de situações impactantes são efetuadas através do cruzamento da 
informação compilada, relativa à localização e ao valor de ocorrências patrimoniais, com a informação 
disponível sobre as obras programadas, considerando a fase de Estudo Prévio do projeto. 

Esta avaliação aborda as potenciais implicações das intervenções a desenvolver no troço entre os 
concelhos de Sintra e Caldas da Rainha, que se desenvolve entre o km20+320, correspondente à 
Estação Ferroviária de Mira Sintra-Meleças, e o km107+740, cerca de 2,7km depois da Estação 
Ferroviária de Caldas da Rainha.  

A avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico obedece a 
parâmetros específicos sistematicamente enunciados. 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor patrimonial dos 
sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das tarefas inerentes à avaliação de impactes. 

• Potencial cientifico - Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de 
funcionalidade, de cronologia, etc.; 

• Significado histórico-cultural - Considera-se marco de relevância histórica e ponto de referência 
para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

• Interesse público - Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e entidades 
competentes; 

• Raridade/singularidade - Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento 
verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

• Antiguidade - Ponderação da dimensão cronológica; 

• Dimensão/monumentalidade - Associação entre a componente estética/artística e a dimensão 
das estruturas; 

• Padrão estético - Ponderação dos padrões e preocupações estéticas empregues na edificação 
da estrutura; 

• Estado de conservação - A análise da preservação das estruturas face ao período de 
referência; 
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• Inserção paisagística - Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 
degradação/preservação da paisagem de enquadramento original. 

 
Quadro 6.11-1 - Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial. 

 Valores quantitativos e qualitativos 
 Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 

1- Sem contextos 
preservados 

2- Existência de contextos 
pertinentes e mediamente 

preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 
contextualizados, com 

estratigrafia e estruturas 
preservadas 

Significado histórico-cultural 
 

1 - Ausência de 
significado histórico / 

cultural 

2- Associação a marco 
históricos 

3- Ícone de um determinado 
período histórico 

Interesse público 
 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da 

comunidade local e 
entidades 

2 - Reconhecimento ao 
nível local, mas não 

classificado 

3 - Interesse reconhecido 
local e nacional e respetiva 

classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 2- Mediamente comum 3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época 
contemporânea 

* 2 -Período Baixo medieval 
e Época Moderna 

* 3 - Pré-história e Época 
alta medieval 

Dimensão/monumentalidade 
 

1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos 
de monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 

monumentalidade 

3 -Grande dimensão e 
exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 
ausentes 

2 -Mediamente evidentes  3- Grande preocupação 
estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 
 

Inserção paisagística 
 

1- Grau de alteração 
da paisagem elevado 

2- Grau de alteração da 
paisagem mediano 

3- Preservação do 
enquadramento 

paisagístico do monumento 

Classificação 
 

1 - Sem classificação, 
inédito 

2 - Sem classificação, mas 
integrado em inventários 

patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são adicionados, 
permitindo no seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

• Reduzido = <14 (inclusive); 

• Médio = 15 a 22; 

• Elevado = 23 a 30. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-117 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

No que concerne ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser:  

• Positivos – constituem uma mais-valia, uma melhoria das condições de preservação do 
património, face à situação de referência;  

• Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos patrimoniais; 

• Neutros – as ações a desenvolver não terão repercussões benéficas ou nefastas para o fator 
ambiental; 

• Indeterminados – fase aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de impactes, 
não é possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios para os 
elementos patrimoniais existentes na área de estudo. 

Para a ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao projeto, são empregues técnicas de 
previsão que permitam evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a agressividade 
das ações propostas e a sensibilidade dos elementos patrimoniais afetados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

• Elevada – indução de uma profunda ou total alteração/destruição das condições de 
preservação, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

• Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, sem implicar 
total alteração ou destruição, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

• Reduzida – indução de alterações mínimas/pouco expressivas nas condições de preservação, 
durante e/ou após as ações a desenvolver; 

• Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, que 
permanecerão incólumes, durante e/ou após as ações a desenvolver.    

A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a uma 
metodologia de avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

• Muito significativo – afetando profundamente elementos classificados ou de elevado valor 
patrimonial/científico; 

• Significativo – afetando profundamente elementos de considerável valor patrimonial/científico 
ou afetando moderadamente elementos de elevado valor patrimonial/científico e classificados; 

• Pouco significativo – afetação genérica de elementos de reduzido valor patrimonial/científico ou 
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afetação muito ligeira de elementos de considerável ou elevado valor patrimonial/científico; 

• Insignificante – não afetando elementos de valor patrimonial/científico. 

São ainda objeto de diagnóstico, outros critérios. 

O âmbito de influência considera a dimensão da área na qual os seus efeitos se repercutem. E são 
considerados: 

• Locais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura locais; 

• Regionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura regionais; 

• Nacionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura nacionais; 

• Transfronteiriços – afetando sítios/estruturas internacionalmente reconhecidos. 

A probabilidade de ocorrência ou grau de certeza de ocorrência do impacte é determinado com base no 
conhecimento comparativo das características de cada uma das ações previstas e das características 
dos elementos/contextos patrimoniais: 

• Certos; 

• Prováveis; 

• Pouco prováveis; 

• Improváveis. 

A duração dos impactes deverá verificar-se durante um determinado hiato de tempo ou, pelo contrário, 
permanentemente, considerando-se: 

• Temporários;  

• Permanentes. 

A reversibilidade dos impactes depende do facto destes permanecerem no tempo ou se anularem, a 
médio ou longo prazo, designadamente, quando cessa a respetiva ação causadora. São caracterizados 
como: 

• Reversíveis; 

• Irreversíveis. 

Os impactes verificam-se durante ou imediatamente após a fase de construção do projeto ou verificam-
se apenas a prazo. Quanto ao desfasamento no tempo, os impactes consideram-se: 

• Imediatos; 
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• Médio prazo (sensivelmente, até cinco anos após a cessação das ações causadoras); 

• Longo prazo; 

Sempre que justificável deverá ser distinguido o tipo de impacte. Assim: 

• Diretos – impactes determinados diretamente pelo projeto; 

• Indiretos – impactes induzidos pelas atividades relacionadas com o projeto. 

A possibilidade de minimização dos impactes é classificada da seguinte forma 

• Minimizáveis – nos casos em que é aplicável a execução de medidas de minimização;  

• Não minimizáveis – nos casos em que os efeitos dos impactes se farão sentir, com a mesma 
intensidade, independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas. 

 

6.11.2. DIAGNÓSTICO DE IMPACTES 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no 
subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

Genericamente, as principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes sobre o 
património consistem nas ações de desmatação e limpeza do coberto vegetal, movimentações e 
modelações do terreno, abertura de acessos e valas, movimentação de máquinas e equipamentos, 
instalação de estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito de materiais e implantação/construção 
das infraestruturas. 

Não obstante, o projeto consiste na modernização de uma via já existente, cujas intervenções se 
tentaram limitar ao DPF, havendo no entanto outras que, pela sua natureza, extravasaram esse limite, 
como por exemplo a duplicação da linha em dois troços, a retificação de curvas, a variante a sul do 
Outeiro e o restabelecimento em Óbidos (km99+730). 
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Existem diversas ocorrências inventariadas correspondentes a património classificado ou em vias de 
classificação no corredor de estudo. No entanto, não se registam quaisquer probabilidades de afetação 
direta ou indireta dos imóveis. 

As questões relacionadas com a avaliação de impactes verificam-se ao nível da afetação de faixas de 
restrição legal/servidões a estes associadas, designadamente zonas gerais de proteção ou zonas 
especiais de proteção. 

A análise de potenciais impactes pretendeu igualmente, e de acordo com o detalhe do Projeto existente 
em fase de Estudo Prévio, equacionar a eventual afetação do enquadramento cénico da paisagem que 
envolve os imóveis. Esta abordagem deverá ser detalhada e casuisticamente avaliada, ao nível da 
conceção do Projeto de Execução, considerando as potenciais implicações visuais inerentes às 
intervenções da fase de construção, caso se verifique a existência de frentes de obra visíveis a partir do 
imóvel. 

Assim, ponderam-se as seguintes ocorrências, como sendo as situações de maior sensibilidade, com 
distâncias iguais ou inferiores a 50 metros em relação ao traçado: 

• 1 - Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados (Concelho de Sintra) - 
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 – Zona Geral de Proteção do imóvel dista 25 metros do traçado, no troço 
entre a Estação de Mira Sintra-Meleças – km20+700 e a Estação de Pedra Furada – 
km30+438, correspondente a duplicação de via; 

• 22 - Edifício onde está instalado o Asilo de Inválidos Militares  - IIP - Imóvel de Interesse 
Público; Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967 - Zona Geral de Proteção do 
imóvel dista 45 metros do traçado, troço no qual está apenas prevista a intervenção geral de 
eletrificação e dista 130 metros da PS 58+942 em Runa; 

• 37 - Estância Termal dos Cucos e respetivo parque - MIP - Monumento de Interesse Público; 
Portaria n.º 318, DR, 2.ª série, n.º 106 de 03-06-2013 – traçado com sobreposição em relação à 
Zona Especial de Proteção do imóvel, troço no qual está apenas prevista a intervenção geral 
de eletrificação; 
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• 40 - Aqueduto de Torres Vedras / Aqueduto da Fonte dos Canos - MN - Monumento Nacional; 
Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 - Zona Geral de Proteção do imóvel dista 
40 metros do traçado, troço no qual está apenas prevista a intervenção geral de eletrificação; 

• 46 - Reduto do Outeiro da Forca / Forte da Forca - Incluído na classificação das Linhas de 
Torres (Em vias de classificação) – Zona Geral de Proteção do imóvel dista 50 metros do 
traçado, troço no qual está apenas prevista a intervenção geral de eletrificação; 

• 47 - Capela e Forte de São Vicente - 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 – Zona Especial de Proteção do imóvel dista 10 metros do traçado, troço no 
qual está apenas prevista a intervenção geral de eletrificação; 

• 52 - Solar dos Melos e Castro, respetiva ermida e terreno adstrito ao solar - IIP - Imóvel de 
Interesse Público; Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983 – Imóvel classificado a 0 
metros do traçado e traçado com sobreposição em relação à Zona Especial de Proteção do 
imóvel, troço no qual está apenas prevista a intervenção geral de eletrificação; 

• 68 - Castelo de Óbidos e todo o conjunto urbano da vila - 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, n.º 136, de 23-06-1910 
(classificou o Castelo de Óbidos); 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) - Zona Especial de Proteção do imóvel dista 10 metros do traçado, 
troço no qual está apenas prevista a intervenção geral de eletrificação. 

As situações supra elencadas implicam o cumprimento dos requisitos legais dispostos no Decreto-Lei 
n.º 140/2009, de 15 de Junho, inerentes a interferências em bens culturais classificados ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de proteção, considerando os seguintes aspetos gerais: 

• Critérios que fundamentam as obras ou intervenções de reconstrução, ampliação, alteração e 
conservação propostas; 

• Adequação das obras ou intervenções em relação às características do imóvel, tendo em conta 
o grau de classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, 
bem como o interesse cultural que a fundamenta, designadamente o interesse histórico, 
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arquitetónico, artístico, científico, social ou técnico; 

• Compatibilidade dos sistemas e materiais propostos em relação aos existentes; 

• Avaliação dos benefícios e riscos das obras ou intervenções propostas; 

• Consequências das obras ou intervenções no património arqueológico; 

• A utilização proposta para o imóvel. 

As intervenções a realizar nos túneis deste traçado resultam da necessidade de os adequar à 
eletrificação do troço, com a implementação de projetos inerentes a esta alteração, que implicam 
genericamente o rebaixamento da plataforma de via e adicionalmente (devido à atual classificação do 
seu estado de conservação), projetos de intervenção sobre as estruturas dos túneis, com o objetivo de 
tratar as patologias mais preponderantes. Estas intervenções são particularmente sensíveis na área 
correspondente ao túnel da Boiaca (com 139 metros de extensão) e ao túnel do Cabaço (com 74 metros 
de extensão), devido à existência a distâncias balizadas entre os 30 metros e os 50 metros de distância 
em relação ao traçado de um conjunto de ocorrências de interesse patrimonial e geológico. Para estas 
situações prevêem-se potenciais impactes indiretos. 

• 33 - Gruta dos Cucos III 

• 34 - Castro da Boiaca 

• 35 - Cova da Moura II 

• 36 - Cova da Moura I 

A atualização do layout das estações de Malveira, Dois Portos, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da 
Rainha também é considerada no domínio do património como uma intervenção potencialmente 
geradora de impactes, com base no interesse arquitetónico dos edifícios. O enfoque no plano das 
medidas de minimização a implementar deverá passar por projetos que visem a preservação das 
características dos imóveis, evitando propostas de infraestruturas e materiais dissonantes. 

A avaliação de impactes sobre os arqueossítios baseia-se, sempre que os vestígios permitem a sua 
determinação, na mancha de dispersão de materiais de superfície, que pode não ser exatamente 
correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados no subsolo. Assim e para minimizar a 
margem de erro da ponderação de impactes, a metodologia empregue baseia-se no critério de distância 
em relação às infraestruturas e considera que: 

• Ocorre afetação direta associada a 
– Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de 
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largura para cada lado do eixo da infraestrutura 
– Infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 metros em torno 

do limite da infraestrutura 

• A potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma 
distância de 50 metros da frente de obra 

A extensão do corredor de estudo implica necessariamente disparidades no registo arqueológico, que 
não derivam linearmente da presença/ausência de sítios arqueológicos, mas sobretudo, de assimetrias 
na intensidade da investigação arqueológica e respetivos enfoques temáticos, assim como das 
condições de transitabilidade dos terrenos e das condições de visibilidade do solo.  

No entanto, regista-se um território genericamente muito sensível no qual se verifica inclusivamente a 
complementaridade entre fenómenos de interesse geológico, com um elevado potencial arqueológico. 
Neste sentido, assinalam-se duas áreas: a mancha de lápias de Negrais e Pedra Furada e a zona entre 
Portucheira e o Cabeço dos Cucos, sendo que a primeira foi alvo de muito mais destruição e 
mobilização de solos que a segunda.  

A prospeção realizada no território correspondente ao concelho de Óbidos não permitiu identificar 
vestígios ou identificar escassos materiais correspondentes aos sítios arqueológicos inventariados no 
Estudo de Âmbito Arqueológico Carta Arqueológica do Concelho de Óbidos. Os mesmos trabalhos de 
campo, apoiados por ortofotomapa, permitiram constatar que as manchas de dispersão apresentadas 
nesta fonte se baseiam essencialmente nos perímetros de lotes de terrenos agrícolas (maioritariamente 
de pomares), desprovidos de vegetação ou com escasso coberto vegetal do solo, por contraste com a 
densidade de matos e floresta envolventes. Com base neste pressuposto a ponderação de impactes 
sobre a mancha de dispersão sugerida tem um significado bastante limitado. 

Nas restantes áreas, genericamente, a grande densidade do coberto vegetal ou a ausência de vestígios 
de superfície nos terrenos atualmente aptos para prospeção, não permitiram corroborar as descrições 
das fontes.  

Conforme o previamente referido, a bibliografia caracteriza estes sítios como achados avulsos, 
dispersos pontualmente sobre áreas de solos genericamente mobilizados, como resultado do plantio de 
eucaliptos, não constituindo contextos arqueológicos, com efetiva correspondência a eventuais 
estruturas e/ou estratigrafia conservadas in situ. Acresce ainda o facto das áreas de dispersão 
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delimitadas para cada ocorrência coincidirem com extremas de lotes de terreno. As dimensões destas 
áreas de dispersão parecem não ser compatíveis com a muito baixa densidade de vestígios 
documentada. Com base nestes argumentos, considera-se que a distância entre as manchas de 
dispersão e as infraestruturas são colocadas no quadro a título meramente indicativo, mas não são 
válidas para definitivos efeitos de avaliação de impactes sobre os sítios. 

Quadro 6.11-2 – Património inventariado no corredor de estudo. 

n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

CMP 416 

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 
km22+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 

km25+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 
km30+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 

km30+900 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 
Pouco 

significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

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 

km31+500 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

6 Azenha Nova 
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

474442 / 4305369  
a 150 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km33+000 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

7 Estação de Mafra-
Gare 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
474722 / 4305453  

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao 

km33+200 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

8 Azenha do Paço 
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

474913 / 4305865  
a 100 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km33+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 

km35+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 

km37+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 

km38+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 
km39+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

13 
Chaminé de 
Fábrica da 
Malveira 

Arquitetónico 
Fábrica 

Contemporâneo 
478643 / 4310208 

a 115 metros do 
traçado, 

aproximadamente ao 
km40+050 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

CMP 389 

14 Estação de Pero 
Negro 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
482895 / 4315539 

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao 

km48+200 

Negativo 
Direto  
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 

km48+250 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

16 Moinho dos 
Freixos 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 
482812 / 4315751 

a 140 metros do 
traçado, 

aproximadamente ao 
km48+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 
km50+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 

km51+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 
km52+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 

km55+000 

Negativo 
Direto  
Certo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

Atualização do layout 
da estação 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

21 Moinho do Penedo 
Etnográfico 

Moinho 
Contemporâneo 

482538 / 4324004 
a 160 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km58+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 
km59+250 e a 130 

metros da PS 58+942 
em Runa 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 
Pouco 

significativo 

23 Castro da 
Portucheira 

Arqueológico 
Povoado 

Calcolítico 
481430 / 4325620 

a 170 metros do 
traçado, 

aproximadamente ao 
km60+200 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

24 Quinta da 
Porticheira 

Arquitetónico 
Quinta 

Contemporâneo 
481217 / 4325824 

a 90 metros do traçado, 
aproximadamente ao 

km60+550 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

25 Quinta da 
Porticheira 

Arqueológico 
Villa 

Romano 
481189 / 4325828 

a 100 metros do 
traçado, 

aproximadamente ao 
km60+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 

km60+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 
km61+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 
km61+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 

km61+600 

Negativo 
Direto  
Certo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

Magnitude 
moderada 

Pouco 
significativo 

30 Azenha da Boiça 
Etnográfico 

Azenha e açude 
Contemporâneo 

479631 / 4326084 
a 40 metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km62+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 
km62+700 

(Túnel do Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

32 Gruta da Cova da 
Raposa 

Geológico 
Gruta 

Sem vestígios de presença 
antrópica antiga 

479271 / 4326358 
a 70 metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km62+700 

(Túnel do Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
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 

km62+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 
km62+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 

km62+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 

km62+800 
(Túnel do Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 
Pouco 

significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

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 km62+750 e o 
km63+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 

km62+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 

km62+950 
(Túnel do Cabaço) 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 
Pouco 

significativo 

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 
km64+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 
km64+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 
km64+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 
km64+400 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

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 
km64+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 

km64+900 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

46 
Reduto do Outeiro 
da Forca / Forte da 

Forca 

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

Incluído na classificação das 
Linhas de Torres (Em vias 

de classificação) 

477734 / 4327815 
ZGP do imóvel a 50 
metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km65+000 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 
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 km64+800 e o km65-

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 

km55+000 
Atualização do layout 

da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

49 Quinta da Granja 
Arquitetónico 

Quinta 
Contemporâneo 

486327 / 4347810 
a 80 metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km89+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 
km93+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 

km94+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 km94+600 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude 
elevada  

Significativo 

53 
Capela de São 

Lourenço, 
incluindo todo o 

seu recheio 

Arquitetónico 
Capela 

Moderno (Séc. XVI) 
-- 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

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

1996 

484529 / 4352835 
ZGP do imóvel a 115 
metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km94+600 

Negativo 
Indireto 

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 
km95+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 

km96+000 

Negativo 
Indireto 
Provável 

Magnitude 
moderada 

Pouco 
significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

56 Granja 
Arqueológico 
Casal Rústico  

Romano, Moderno e 
Contemporâneo 

484471 / 4354093 
a 250 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km95+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 

km96+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 

km96+450 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

59 Arneiro II 
Arqueológico 

Povoado 
Neo-Calcolítico  

484968 / 4355183 
a 220 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km97+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 
km97+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 

km98+150 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

62 Arregaças II 
Arqueológico 

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

485503 / 4356252 
a 160 metros do 

traçado, 
aproximadamente ao 

km98+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 
km98+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 

km98+450 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

65 Pinhal I 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

485914 / 4356566 
a 90 metros do traçado, 

aproximadamente ao 
km98+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 

km99+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 

km99+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, 
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 

486457 / 4357080 
ZEP sob o traçado 

entre o km98+550 e o 
km99+600 e PS Nova 

km99+730 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude 
elevada  

Significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

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 

km100+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 
km101+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 
km102+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 

km102+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 

km105+000 
Atualização do layout 

da estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 
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6.11.3. SÍNTESE DOS IMPACTES PREVISTOS 

O quadro seguinte sintetiza das situações de impacte direto ou potencial impacte indireto previsíveis e 
com o detalhe possível de determinar em fase de Estudo Prévio. 

Quadro 6.11-3 – Património inventariado no corredor de estudo. 

n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

CMP 416 

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 KM 
22+750, no troço entre a 
Estação de Mira Sintra-
Meleças – km20+700 e 

a Estação de Pedra 
Furada – km30+438, 

duplicação de via; 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

CMP 402 

4 Casa de 
Mastrontas 

Etnográfico  
Casa 

Contemporâneo 
474674 / 4303290 

a 50 metros do 
restabelecimento e a 80 

metros traçado, 
aproximadamente ao KM 

30+900, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

7 Estação de Mafra-
Gare 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
474722 / 4305453  

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

33+200, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

9 
Azenha do 

Apeadeiro de 
Alcainça 

Etnográfico 
Moinho 

Contemporâneo 
475425 / 4307539 

a 40 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

35+550, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

10 
Azenha dos Gatos 

e Quinta dos 
Simões 

Etnográfico 
Quinta/Moinho 

Contemporâneo 
477012 / 4308614  

a 50 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

37+600, intervenção 
geral de eletrificação 

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 KM 

38+400 
Atualização do layout da 

estação, 
No troço Estação da 

Malveira –km38+070 e o 
Apeadeiro da Sapataria 
– km44+300, duplicação 

de via 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

CMP 389 

14 Estação de Pero 
Negro 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
482895 / 4315539 

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

48+200, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

17 Azenha de 
Gozundeira 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

483994 / 4317336 
a 35 metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
50+400, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

18 Azenha das 
Cachoças 

Etnográfico 
Azenha 

Contemporâneo 
482812 / 4315751 

a 35 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

51+900, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

CMP 375 

20 Estação ferroviária 
de Dois Portos 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
484042 / 4321520 

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

55+000 
Atualização do layout da 

estação, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 

22 
Edifício onde está 

instalado o Asilo de 
Inválidos Militares 

Arquitetónico 
Edifício 

-- 
IIP - Imóvel de Interesse 

482094 / 4324979 
ZGP do imóvel a 45 
metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
59+250, intervenção 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

Público 
Decreto n.º 47 508, DG, I 

Série, n.º 20, de 24-01-1967 

geral de eletrificação e a 
130 metros da PS 
58+942 em Runa 

reduzida 
Pouco significativo 

29 Apeadeiro da 
Quinta da Macheia 

Etnográfico 
Azenha e açude 
Contemporâneo 

480188 / 4325994 
a 0 metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
61+600, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

30 Azenha da Boiça 
Etnográfico 

Azenha e açude 
Contemporâneo 

479631 / 4326084 

a 40 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

62+200 
(Túnel da Boiaca), 

intervenção geral de 
eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
Magnitude nula  
Insignificante 

31 Azenha do Cabaço 
Etnográfico 

Azenha e açude 
Contemporâneo 

479274 / 4326325 

a 45 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

62+700 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Improvável 
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 KM 

62+700 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

34 Castro da Boiaca  
Arqueológico 

Povoado 
Calcolítico 

479171 / 4326278 

a 40 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

62+750 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

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 KM 

62+800 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

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 KM 

62+800 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

37 
Estância Termal 

dos Cucos e 
respetivo parque 

Arquitetónico 
Estância termal 

Contemporâneo (século XIX) 
479119 / 4326846 

ZEP sob o traçado entre 
o KM 62+750 e o KM 
63+850, intervenção 

Negativo 
Direto 
Certo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

-- 
MIP - Monumento de 

Interesse Público 
Portaria n.º 318, DR, 2.ª 

série, n.º 106 de 03-06-2013 

geral de eletrificação 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 KM 

62+950 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

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 KM 

62+950 
(Túnel do Cabaço), 
intervenção geral de 

eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

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 KM 
64+000, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

46 
Reduto do Outeiro 
da Forca / Forte da 

Forca 

Arquitetónico 
Forte 

Século XIX 
-- 

Incluído na classificação das 
Linhas de Torres (Em vias 

de classificação) 

477734 / 4327815 

ZGP do imóvel a 50 
metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
65+000, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

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 KM 64+800 e o KM 65-

350, intervenção geral 
de eletrificação 

Negativo 
Indireto 

Pouco provável 
Magnitude 
reduzida 

Pouco significativo 

CMP 350 

48 Estação ferroviária 
do Bombarral 

Arquitetónico 
Estação ferroviária 486762 / 4346205 a 0 metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
Negativo 

Direto  
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

Contemporâneo 55+000 
Atualização do layout da 

estação 

Certo 
Magnitude 
moderada 

Significativo 

CMP 338 

51 

Apeadeiro 
ferroviário e 
cruzeiro de 

caminho de São 
Mamede 

Arquitetónico 
Apeadeiro e cruzeiro 

Contemporâneo 
484583 / 4352451 

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

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 KM 94+600, 
intervenção geral de 

eletrificação 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude elevada  
Significativo 

55 Calisias 
Arqueológico 

Vestígios de superfície 
Paleolítico Inferior, Moderno 

e Contemporâneo 
484994 / 4354417 

a 15 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

96+000, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Indireto 
Provável 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

57 Amoreiras II 
Arqueológico 

Vestígios de superfície  
Indeterminado (Pré-História) 

484891 / 4354419 
a 5 metros do traçado, 

aproximadamente ao KM 
96+300 

Negativo 
Indireto 
Provável 

Magnitude 
moderada 

Pouco significativo 

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, 
n.º 136, de 23-06-1910 

(classificou o Castelo de 
Óbidos)  

ZEP 

486457 / 4357080 

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

99+600 e PS Nova KM 
99+730, intervenção 
geral de eletrificação 

Negativo 
Direto 
Certo 

Magnitude elevada  
Significativo 
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n.º Designação 
Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Coordenadas* Distância às unidades 
de projeto 

Síntese de 
impactes 

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) 

CMP 326 

73 Estação das 
Caldas da Rainha 

Arquitetónico 
Estação Ferroviária 

Contemporâneo 
487944 /4361905 

a 0 metros do traçado, 
aproximadamente ao KM 

105+000 
Atualização do layout da 

estação 

Negativo 
Direto  
Certo 

Magnitude 
moderada 

Significativo 
 

6.11.4. IMPACTES CUMULATIVOS  

Em termos de património verifica-se que a grande maioria dos projetos complementares analisados 
distam mais de 50 m dos elementos patrimoniais identificados e constantes do Desenho n.º 
LO.EP.PG.EIA.0016. 

Excetua-se, no entanto, projeto da PS 29+420, na zona da Pedra Furada, com incidência sobre uma 
área arqueológica extremamente sensível, na qual se encontram efetivamente referenciadas as 
seguintes ocorrências: E15 – Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano) e E16 - Casal do 
Silvério (Necrópole Romano, CNS 30119). 

A ocorrência E15 – Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano) corresponde a um 
importante conjunto de contextos arqueológicos, classificado como SIP - Sítio de Interesse Público 
(Portaria n.º 268/2013, DR, 2.ª série, n.º 90, de 10-05-2013). Este sítio foi identificado na década de 
1970 no decurso de uma escavação de emergência, devido ao projeto de construção da estrada de uma 
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das vias de cintura da área metropolitana de Lisboa. Confirmou-se a existência de uma villa romana, 
cujo núcleo habitacional se encontrava distribuído ao longo de uma considerável extensão, abrangendo 
uma totalidade de três terrenos situados a sul da Granja dos Serrões, dando o nome à estação 
arqueológica.  

O arqueossítio é constituído por um corredor externo pavimentado e três compartimentos de planta 
quadrangular, pertencentes à denominada pars rústica, a par de um segundo muro que lhe seria 
externo, e que foi assente directamente sobre o afloramento rochoso.  

É abundante o espólio arqueológico que resultou de duas intervenções, entre os quais se destacam 
várias moedas cunhadas nos séculos III e IV d.C., bem como centenas de tesselas de cor branca e 
outras tantas por talhar, aparentemente associadas a instrumentos de ferro, o que poderá pressupor a 
existência, na própria uilla, de uma oficina especializada na matéria. Destaca-se um monumento 
funerário, que ostentava uma inscrição, cujo teor parece encontrar-se relacionado com a vivência 
decorrida no interior da uilla até ao seu abandono. De acordo com a análise formal dos objetos 
exumados, este abandono poderá ter ocorrido entre finais do século V e princípios do VI 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio). 

Em termos de avaliação de impactes cumulativos, a PS29+420 sobrepõe-se à Zona Especial de 
Proteção do imóvel relativo à ocorrência E15 – Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, 
Romano), mais especificamente, ocorre uma sobreposição à extremidade da Área C da Zona Especial 
de Proteção, que integra o campo de lapiás, incluindo parte de necrópole de incineração romana, a 
jazida de Monte da Macieira e a Estação paleolítica de Terra das Cenouras. De acordo com o 
estabelecido nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 43º do decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro, 
apenas serão autorizadas intervenções de investigação e valorização científica. 

Esta situação de afetação direta, ainda que de uma extremidade da ZEP, implica o cumprimento dos 
requisitos legais dispostos no Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, inerentes a interferências em 
bens culturais classificados ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, considerando 
os seguintes aspetos gerais: 

• Critérios que fundamentam as obras ou intervenções de reconstrução, ampliação, alteração e 
conservação propostas; 

• Adequação das obras ou intervenções em relação às características do imóvel, tendo em conta 
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o grau de classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, 
bem como o interesse cultural que a fundamenta, designadamente o interesse histórico, 
arquitetónico, artístico, científico, social ou técnico; 

• Compatibilidade dos sistemas e materiais propostos em relação aos existentes; 

• Avaliação dos benefícios e riscos das obras ou intervenções propostas; 

• Consequências das obras ou intervenções no património arqueológico; 

• A utilização proposta para o imóvel. 

Relativamente ao E16 - Casal do Silvério (Necrópole Romana, CNS 30119), regista-se que em 
escavação ocorrida no ano de 2007 foi identificada uma estrutura construída com grandes lajes de 
calcário, cuja planta se dispunha aproximadamente em "H" e se encontrava associada a uma área de 
circulação construída com cascalho de calcário e basalto, formando um pavimento. Em associação 
direta com esta estrutura, foram escavados seis contextos funerários, que corresponderiam a 
deposições secundárias de incinerações, utilizando para o efeito urnas de cerâmica comum, mas 
também pelo menos uma ânfora de tipo Dressel 14, para além de um contentor de chumbo. Apenas em 
dois contextos, precisamente os que foram truncados pela abertura de uma vala, se registou a presença 
de espólio votivo associado às deposições funerárias, designadamente lucernas e potinhos de cerâmica 
cinzenta. 

À semelhança do definido para as ocorrências patrimoniais localizadas no corredor do traçado, a 
avaliação de impactes sobre os arqueossítios baseia-se, sempre que os vestígios permitem a sua 
determinação, na mancha de dispersão de materiais de superfície, que pode não ser exatamente 
correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados no subsolo. Assim e para minimizar a 
margem de erro da ponderação de impactes, a metodologia empregue baseia-se no critério de distância 
em relação às infraestruturas e considera que: 

• Ocorre afetação direta associada a 
– Infraestruturas lineares a construir/beneficiar – o corredor de afetação de 5 metros de 

largura para cada lado do eixo da infraestrutura 
– Infraestruturas pontuais ou em mancha – perímetro de afetação de 5 metros em torno 

do limite da infraestrutura 

• A potencial afetação indireta pode resultar da localização das ocorrências patrimoniais até uma 
distância de 50 metros da frente de obra 
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A avaliação de impactes cumulativos deste restabelecimento sobre a ocorrência E16 - Casal do Silvério 
(Necrópole Romana, CNS 30119), assinala a localização da respetiva mancha de dispersão de vestígios 
a 0 metros do traçado.  

Esta proximidade justifica a implementação de trabalhos arqueológicos de diagnóstico de maior detalhe, 
designadamente, deverá ser preconizada em fase prévia à obra a realização de sondagens 
arqueológicas manuais. Estas sondagens deverão corresponder a 5 m2 de amostragem, a distribuir em 
torno do ponto de ocorrência de achados de superfície, de forma a verificar a eventual existência de 
contextos arqueológicos no subsolo. Dos trabalhos arqueológicos poderá decorrer a necessidade de 
elaboração de estudos complementares, nomeadamente a escavação em área, da faixa necessária a 
afetar pela obra da PS29+420. 

6.12. SOCIOECONOMIA 

6.12.1. INTRODUÇÃO 

Como resultado de um conjunto de ações associadas a um projeto como aquele em estudo, verificam-se 
habitualmente um conjunto de alterações no ambiente social, que correspondem a processos sociais 
potencialmente geradores de impactes. Estes processos sociais quer isoladamente quer em conjunto, 
podem gerar impactes a vários níveis, com diferentes graus de difusão espacial e temporal. De seguida, 
são referidos os processos sociais que poderão sofrer alterações, em conjunto com os impactes 
esperados associados a esses processos. 

6.12.2. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Seguidamente são enumerados os impactes socioeconómicos e psicossociais expectáveis na fase de 
construção. De notar que, nesta fase, os impactes são de caráter predominantemente temporário e 
circunscritos ao período de duração dos trabalhos. 

6.12.2.1. Impactes Regionais e Concelhios 

ECONOMIA E EMPREGO 

Um dos principais impactes ao nível deste descritor, na fase de construção, estará relacionado com o 
aumento temporário do número de postos de trabalho, fruto das obras necessárias à modernização da 
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Linha do Oeste, esperando-se que este acréscimo ocorra sobretudo nos setores da construção e obras 
públicas – impacte positivo, significativo, direto e temporário, cuja magnitude é desconhecida pelo facto 
de não existirem dados disponíveis que permitam quantificar a mão-de-obra afeta aos trabalhos de 
construção. 

Caso o projeto em questão pretenda promover a integração de trabalhadores locais espera-se um 
aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, com especial destaque para as freguesias e 
concelhos onde se insere o projeto, assumindo assim um caráter positivo.  

POPULAÇÃO PRESENTE 

A presença de população na envolvente da área do projeto em análise poderá contribuir para um 
aumento nos consumos de bens e serviços locais, nomeadamente no que diz respeito à restauração e 
comércio, com impactes positivos, temporários, indiretos e significativos ao nível da economia local, com 
particular ênfase ao nível das freguesias. A magnitude deste impacte é difícil de estimar, uma vez que 
se desconhece o número de trabalhadores afetos à obra, no entanto, esta deverá ser de reduzida a 
média.  

6.12.2.2. Área de Estudo 

ACIDENTES DE TRABALHO  

Associados à construção de qualquer infraestrutura podem surgir também os acidentes de trabalho. 
Contudo, salienta-se que as normas de segurança serão devidamente acauteladas no Plano de Saúde e 
Segurança para a fase de construção (requerido por lei) pelo que não se esperam impactes negativos 
decorrentes de acidentes de trabalho, na medida em que se considera reduzida a probabilidade de 
ocorrência de acidentes e acauteladas as medidas de contingência necessárias no caso de ocorrência 
de um acidente. 

EXPROPRIAÇÕES 

Tendo em conta a necessidade de em alguns casos expropriar residentes e/ou demolir habitações para 
edificar a obra, os impactes numa primeira fase são negativos e muito significativos, pois sabe-se que a 
adaptação inicial a uma nova envolvente física e social após um desalojamento é difícil, podendo ocorrer 
danos indiretos ao nível da saúde e bem-estar psicológico. 
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IMPACTES DA PROXIMIDADE À OBRA 

É de referir que, a este nível e de uma forma geral, as pessoas se irão encontrar perante uma situação 
em que os aspetos positivos do projeto (ex., usufruto não só de um melhor serviço ferroviário) são 
ponderados em relação aos impactes negativos colaterais (alterações da mobilidade local, de ruído e de 
poeiras), sendo a saliência de uns aspetos em comparação com outros, determinante para a construção 
duma atitude face ao projeto e dos níveis de stresse provocados pelo mesmo.  

De outro modo, se os aspetos negativos forem preponderantes, ocorre uma potenciação do incómodo e 
stresse experienciados. No entanto, se existir a perceção de benefícios, a curto ou médio prazo, estes 
poderão ser utilizados pelos indivíduos como estratégia cognitiva de adaptação, reduzindo estes níveis 
de incómodo e stresse. 

Alterações na qualidade percebida da Paisagem 

As ações associadas à fase de construção são responsáveis por alterações marcadas na qualidade 
ambiental ao nível das poeiras, vibrações, ruído e alterações na paisagem. Estes aspetos resultam, por 
exemplo, do deslocamento de terras (superior no caso de escavação e aterros), da intervenção de 
equipamento (ex.: cilindro; martelo pneumático) ou das máquinas em movimento. Estas alterações 
podem ser percebidas pelos indivíduos que habitam ou trabalham junto à obra de um modo que induz 
incómodo, com consequências na sua qualidade de vida, e com a possibilidade do consequente 
desenvolvimento de atitudes negativas face à entidade construtora. 

Especificamente no que diz respeito às poeiras pode destacar-se a interferência com comportamentos 
domésticos habituais, causando incómodo, em particular para indivíduos que já apresentem problemas 
respiratórios, potenciando-os. 

Quanto ao ruído provocado pelas máquinas em movimento, ele induzirá nas populações residentes 
sentimentos de incómodo, consoante o nível de ruído percebido pelos residentes nas suas habitações. 
Os níveis físicos de ruído são focados num capítulo específico para o efeito e dependem, entre outros 
fatores, da distância das habitações ao local da obra, bem como de atividades de escavação ou aterro, 
mais ruidosas e mais morosas que a simples terraplenagem e construção. Os sentimentos de incómodo 
associados ao ruído são influenciados por estes aspetos, mas moderados por fatores psicológicos, 
como as atitudes face à fonte de ruído, a perceção do grau em que este é controlável, entre outros. 
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Há ainda a focar a afetação pelo ruído das populações residentes junto a vias mais frequentemente 
utilizadas pelo equipamento de construção nas suas deslocações, nomeadamente dos veículos pesados 
que transportarão as terras das escavações ou para aterro.  

Durante os trabalhos de modernização da linha verificar-se-ão ainda alterações da paisagem 
decorrentes da construção de estruturas e da laboração de diferentes equipamentos, sendo que os 
impactes das mesmas dependem da sua consonância com as expectativas do indivíduo. De outro 
modo, a existência de incongruências entre uma situação esperada e a real ou entre uma determinada 
situação habitual e uma inesperada determinará a significância dos impactes. A direção desses 
impactes (negativa ou positiva) dependerá da atitude dos indivíduos face à novidade. Assim, 
modificações abruptas da paisagem que apresentem uma diferença radical em relação ao que existia no 
passado e percebidas como negativas, e/ou cuja evolução a pessoa sente não controlar, poderão ter 
potenciais efeitos adversos para essa mesma pessoa. 

Perceções de Risco 

As alterações à envolvente e os procedimentos necessários à sua realização podem ainda elicitar 
perceção de risco, com o consequente aumento dos níveis de stresse e de ansiedade. Estas situações 
são particularmente problemáticas, nomeadamente em casos de intervenções muito próximas a locais 
de passagem habitual de peões e viaturas ou em situações de escavação/aterro junto a residências. 
Também as passagens superiores e os viadutos são suscetíveis de numa fase inicial elicitar 
sentimentos de risco para quem reside em local contíguo, através do medo de queda das estruturas 
durante a fase de construção. 

Significância dos Impactes de Proximidade à Obra 

No que respeita aos critérios de significância dos impactes, pressupõe-se que estes serão negativos e 

muito significativos para os indivíduos nas seguintes situações, que implicam, em todos os casos a 
afetação direta das habitações: 

− habitações sobrepostas pelo traçado; 

− habitações sobrepostas à área de escavação/aterro adjacente ao traçado; 

− habitações situadas por baixo de um viaduto; 
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No presente projeto, apesar de se verificar a afetação direta de alguns anexos/barracões (km 22+485, 
km 25+320, km 38+500 km 94+355), anexos/barracões pertencentes à estação de Sabugo (km 25+400) 
e à estação de Mafra (km 33+200) e casas devolutas/inabitadas pertencentes à CP (km 22+910 e km 
25+700), consideram-se que apenas os seguintes casos de afetações diretas adquirem um caráter 

negativo muito significativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.12-1- Afetação direta, km 38+710 - Habitação (pertencente à CP) 
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Figura 6.12-2-  Afetação direta, km 41+750 – 1 habitação 

 

A este nível há a considerar expropriações de terrenos e expropriações de estruturas, e dentro do 
segundo tipo há que diferenciar entre estrutura habitacional ou estrutura para outro uso que não o 
habitacional. 

No que se refere a expropriação de terrenos, na maior parte dos casos a expropriação corresponde a 
terrenos ‘baldios’’ sem qualquer uso-fruto direto por parte das populações, mas verificam-se alguns 
casos pontuais em que serão expropriados terrenos agrícolas, considerando nomeadamente os casos 
da construção dos seguintes elementos: 

• Nova Passagem Superior a cerca do km41+300, que consiste num projeto complementar, 

• Implantação da subestação de tração de Runa (SST), que consiste num projeto complementar 

• Nova Passagem Superior sensivelmente ao km 99+781, com afetação de terrenos agrícolas do 
Aproveitamento Hidroagrícola de Óbidos. 

Esta Passagem Superior é muito aproximada ao local da PN existente, permitindo no entanto o 
atravessamento desnivelado da linha. Regista-se a ocupação de campos agrícolas do Aproveitamento 
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Hidroagrícola de Óbidos. Não são esperados impactes negativos significativos; apenas impactes 
positivos significativos decorrentes ao aumento de segurança proporcionado pelo atravessamento 
desnivelado. 

Embora as afetações sejam relativamente reduzidas, e portante uma magnitude reduzida, os impactes 
serão significativos pela importância destas áreas agrícolas para a região. 

No que se refere aos critérios de significância dos impactes decorrentes da proximidade à construção de 
equipamentos coletivos, empresas e estabelecimentos, para além do critério da aproximação à obra, é 
necessário ter em conta outros fatores, tais como: o tipo de atividade desenvolvida (sujeita a 
interferência com o desempenho e/ou interferência com a procura), o tempo de exposição às atividades 
da obra e o número de pessoas afetadas. 

Tendo em conta estes fatores, ao nível dos equipamentos coletivos destacam-se a Escola localizada do 
lado direito da estação de Mira Sintra-Meleças e a escola básica das Caldas da Rainha ao km 104+986 
para as quais são esperados impactes negativos muito significativos e de média magnitude, ainda que 

temporários, atendendo aos seguintes factos: a) a atividade aí desenvolvida (aprendizagem) ser muito 
sensível ao ruído e facilmente perturbável; b) o elevado tempo de exposição aos estímulos 
potencialmente causadores de incómodo; e c) o grande número de pessoas afetadas. 

São ainda esperados impactes negativos temporários e significativos para o Cemitério das Caldas da 
Rainha localizado ao km 104+290, na medida em que este constitui um local de culto para a população. 
No entanto, espera-se uma baixa magnitude na medida em que este não se constitui como local de 
atividade humana constante, sofrendo apenas maior afluência em ocasiões específicas. 

Por último são também esperados impactes negativos temporários e significativos para os 
estabelecimentos económicos localizados junto à zona de construção da linha, como sejam o caso de 
restaurantes, cafés e comércio tradicional, tendo em conta que poderá existir uma quebra nos índices de 
procura habituais durante o período das obras o que, consequentemente, poderá resultar em potenciais 
prejuízos económicos. 
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Impactes de afetação de vias 

Na modernização da linha férrea pode verificar-se por vezes a afetação de outras vias ou a deterioração 
do seu pavimento pelos veículos pesados afetos à obra, o que pode provocar impactes de diversas 
ordens, como o congestionamento do tráfego e a perturbação dos padrões de mobilidade, os quais 
serão agora discutidos. 

Por outro lado, tratando-se de uma intervenção numa linha ferroviária em funcionamento, poderá 
também verificar-se alterações no serviço ferroviário regularmente prestado. 

Com o iniciar dos trabalhos de construção e durante a modernização da linha, associados à 
movimentação de veículos pesados e instalação de estaleiros, espera-se que a circulação rodoviária 
venha a sofrer pontualmente algumas alterações, tanto nas vias a intervencionar como nas vias 
adjacentes (estas últimas como consequência da transferência para as mesmas de parte da circulação 
rodoviária). 

A eventual afetação de vias de circulação e/ou a deterioração do seu pavimento, quer pelas obras 
implicadas na construção, quer pela circulação de pesados e as máquinas em movimento, poderão 
resultar em congestionamentos rodoviários, refletindo-se em geral, numa redução generalizada das 
acessibilidades rodoviárias. 

Poderão também existir dificuldades de acesso aos imóveis localizados nas áreas que acompanham o 
corredor da linha, resultantes da eventual implantação de frentes de obra, estaleiros ou depósitos de 
materiais.  

Por outro lado, tendo em conta as ações previstas, é expectável que, durante a fase de construção, os 
utentes do serviço ferroviário venham a dispor de um serviço de qualidade inferior à usualmente sentida, 
o qual decorre da eventual necessidade de se proceder a interrupções no serviço ferroviário e / ou 
abrandamentos da velocidade de circulação das composições ferroviárias para a concretização das 
ações de projeto. 

Neste âmbito, é necessário ter em conta o grau de conhecimento que as populações detêm sobre as 
afetações previstas, quer no serviço ferroviário, quer na circulação rodoviária em geral. Caso as 
populações não sejam informadas sobre a perturbação das vias e sobre a duração dessas alterações, 
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são esperados níveis elevados de stresse, já que o desconhecimento sobre as alterações previstas, 
constitui um fator de incerteza (sendo esta classificada como um estímulo indutor de stresse). 

Significância dos Impactes 

Especificamente no que diz respeito à determinação de significância dos impactes resultantes de 
alterações nas redes viárias e ferroviária existentes, em termos de cortes ou afetações na fase de 
construção, consideram-se os seguintes fatores principais:  

• Tipo de afetação do serviço ferroviário (parcial vs. total) - isto porque se espera que a 
interrupção total do serviço ferroviário, se bem que temporariamente, cause um maior 
transtorno a quem nela se desloca, do que uma situação em que a circulação esteja 
constrangida por exemplo apenas a reduções de velocidade de circulação. 

• Tipo de afetação da via (parcial vs. total) - isto porque se espera que a secção total de uma via 
cause um maior transtorno a quem nela se desloca, do que uma situação em que a circulação 
esteja constrangida por exemplo a uma faixa. 

• Grau de importância dos destinos servidos - quanto maior o número de pessoas afetadas ou a 
importância das localidades servidas pelos serviços rodoviário e ferroviário afetados, mais 
significativos serão os impactes negativos da alteração. 

• Importância da via em si - quanto maior a importância da via, não só para as populações da 
área de intervenção do projeto, como também para a zona envolvente desta, maior será a 
significância dos impactes resultantes da sua secção. 

Não fazendo sentido uma análise considerando estes fatores isoladamente, visto ser maior a 
probabilidade de inconsistência entre estes (o que pode ser muito significativo num eixo, poderá ter 
menor significância noutro), a análise deverá ser feita em termos da conjugação dos mesmos. 

No quadro que se segue analisam-se os restabelecimentos incluídos no projeto e abrangidos pelo EIA. 

Quadro 6.12-1 - Restabelecimentos 

Restabelecimento Análise 

PS 54+870 

A PS garante a ligação entre habitações, implicando o atravessamento de alguns 
campos e uma grande proximidade a 2 casas. É esperado algum impacte visual. Uma 
vez que as deslocações a pé se continuarão a fazer pela PN existente, a reclassificar a 
PN de peões automatizada, melhorará as condições de segurança no atravessamento 
da via. 
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Restabelecimento Análise 

PS 58+942 A PS garante a ligação entre habitações. Não se perspetivam pois quaisquer impactes 
negativos significativos decorrentes desta intervenção. 

PI 79+340 
A PI assegura a ligação entre campos agrícolas e florestais, um pouco mais à frente do 
que a passagem atual. É esperado um aumento da impedância caso se verifiquem, 
neste local, deslocações a pé. 

PS 99+730 
A PS assegurará a ligação da PN existente e que será suprimida. Neste caso os 
impactes esperados serão apenas positivos e significativos decorrentes do aumento de 
segurança proporcionado pelo atravessamento desnivelado.  

Assim, pode-se considerar como impactes significativos as situações que alterem de forma significativa 
os padrões de mobilidade e, por consequência, tenham impactes negativos significativos sobre a 
qualidade de vida das populações e redes sociais existentes. Neste sentido, considera-se que estas 
dificuldades poderão advir das estradas municipais ou caminhos municipais intercetados aquando dos 
trabalhos de construção. A este nível há a salientar em particular a afetação da Estrada Nacional 8 pelas 
obras de construção da nova Passagem Superior por volta do km 38+867 e entre o km 91+865 e o km 
92+070. Embora estes possam configurar impactes negativos muito significativos, a definição de um 
correto planeamento e faseamento da obra, poderá reduzir significativamente o impacte gerado. 

Do mesmo modo, no que respeita à circulação ferroviária, considera-se que o planeamento cuidado da 
obra e do seu faseamento, com a alocação necessária das interdições de circulação aos períodos 
noturnos e de fim de semana, sempre que possível, reduzirão também de forma significativa o impacte 
gerado. 

Estacionamento 

Durante os trabalhos de obra são esperadas dificuldades de estacionamento nos arruamentos da área 
envolvente do projeto, com especial incidência nas áreas edificadas, nomeadamente em áreas 
residenciais e de serviços – impacte negativo, significativo, temporário e de média magnitude. 

 

6.12.2.3. Síntese dos impactes em Fase de Construção 

Nesta fase, os impactes são de carácter predominantemente temporário, circunscritos ao período de 
duração dos trabalhos, afetando especialmente a zona de ação do projeto.  

Os problemas que possam surgir na zona mais próxima à construção da linha estão principalmente 
associados aos incómodos causados pelas ações necessárias ao projeto (por exemplo, o 
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funcionamento e deslocação de máquinas pesadas), que geram stresse e outras consequências físicas 
e psicológicas. Salientam-se três fatores que contribuem para estas consequências:  

1) ao nível das habitações, bem como estruturas industriais, comerciais, de lazer ou outras, a sua 
proximidade à linha ferroviária a modernizar ou a necessidade de as expropriar para a 
prossecução da obra. 

2) As alterações ao nível das acessibilidades refletem-se na circulação rodoviária, em particular 
nas vias adjacentes e de atravessamento da via-férrea. A supressão das passagens de nível e 
a construção de passagens desniveladas acarretará alterações na circulação rodoviária, 
podendo vir a verificar-se condicionamentos de passagem em determinadas vias. Estas 
alterações poderão refletir-se em congestionamentos rodoviários, resultando em geral, numa 
diminuição generalizada das acessibilidades rodoviárias. 

3) Ao nível de transporte ferroviário prevê-se igualmente um decréscimo de acessibilidade, que 
resulta de um abrandamento da velocidade de circulação das composições e alteração das 
condições de segurança, particularmente nas zonas das estações e apeadeiros, situação esta 
que pode ser minimizada. No entanto, no caso de ser necessária a interrupções na circulação 
ferroviária, esta deverá ser planeada de forma a ser restringida ao período noturno e de fim de 
semana.  

6.12.3. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO  

De seguida refere-se os impactes esperados nesta fase, que se diferenciam da anterior principalmente 
por serem tendencialmente permanentes e maioritariamente positivos.  

6.12.3.1. Impactes regionais e concelhios 

Acessibilidades 

No cenário de modernização da linha do Oeste até à estação de Caldas da Rainha, prevê-se um 
aumento da oferta do número de composições pelo operador, que deverá duplicar a oferta atual. 

Em termos de tempos de percurso a modernização irá permitir uma redução para 50 minutos de 
percurso entre Torres Vedras e Lisboa (atualmente é de cerca de 85 minutos) e para 90 minutos de 
percurso entre Caldas da Rainha e Lisboa (atualmente é de cerca de 130 minutos). 
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No que se refere à estimativa de procura de passageiros, no troço em estudo, apesar do transporte 
individual continuar a ser o meio de transporte mais utilizado, segundo o estudo de procura, estima-se 
que as variações de procura de passageiros comparativamente com a situação de não intervenção 
aumente em 21,4%. 

Saliente-se que ao nível das deslocações pendulares os estudos de escolha modal demonstram que, 
depois do metro, o transporte ferroviário é aquele que reúne melhores condições de competição com o 
automóvel, nomeadamente pela fiabilidade dos horários, ausência de tráfego rodoviário, e condições de 
conforto; sendo que, no entanto, esta competição depende fortemente da oferta considerando a 
frequência do serviço e o preço. 

Neste sentido esperam-se impactes positivos, significativos, diretos, permanentes e de elevada 

magnitude, associados à mobilidade de passageiros que têm um ganho de cerca de 30 minutos no 
tempo de percurso, relativamente à situação atual. 

Considerando que o transporte ferroviário competirá com o transporte individual e também com a oferta 
existente no mesmo eixo pelo transporte rodoviário de passageiros, poderá verificar-se uma 
transferência modal destes modos de transporte para o ferroviário. No primeiro caso, o impacte será de 
sentido positivo e no segundo caso será negativo, significativo, direto, permanente de média magnitude.  

Para além da melhoria do serviço prestado pela infraestrutura ferroviária, em termos de rapidez e 
conforto, acresce ainda o incremento da segurança, pelos desnivelamentos previstos em algumas das 
passagens de níveis existentes e a automatização de todas as passagens de nível que não serão 
suprimidas.  

Deste modo, reduz-se o número de atravessamentos da via ao mesmo tempo que se melhoram as 
condições de segurança dos atravessamentos a manter. 

Com o desnivelamento de algumas passagens de nível rodoviárias prevê-se que venham a diminuir as 
situações de congestionamento junto das mesmas, por eliminação de locais de paragem obrigatória. 
Paralelamente serão eliminadas quaisquer restrições horárias à transposição da linha-férrea. Desta 
forma, prevê-se que o tráfego automóvel passe a beneficiar de maior segurança. 
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As soluções de projeto para o desnivelamento das PN a suprimir encontram-se identificadas no Capitulo 
3.3.4. 

Alteração da Fixação da População 

O projeto em análise, ao introduzir melhorias evidentes ao nível das acessibilidades, proporciona um 
reordenamento e uma requalificação que será, não apenas, mas particularmente esperada em torno das 
estações e apeadeiros. Deste modo estima-se que as pessoas que trabalham ou residem nas 
imediações das estações e apeadeiros da linha férrea em análise sejam as mais beneficiadas.  

Os principais benefícios são então esperados para os locais existentes nas proximidades das estações 
e apeadeiros, na medida em que estes locais determinam acessos rápidos entre a localidade da estação 
e todas as localidades de influência direta do corredor ferroviário, bem como padrões de fiabilidade e 
segurança exigíveis, potenciando deste modo fenómenos de valorização imobiliária dos terrenos e 
habitações, o que potenciará grandemente a atratividade destes territórios para residência bem como 
requalificação do espaço público e do parque urbano. 

Deste modo estima-se que a melhoria das acessibilidades promovida por esta infraestrutura contribua 
para um ligeiro aumento da população residente, situação esta que é principalmente esperada, ou 
considerada mais relevante, para as zonas circundantes às estações e apeadeiro- impactes positivos, 

significativos, indiretos, permanentes e de média a elevada magnitude.  

Alterações na Estrutura Sócio Produtiva 

A modernização da linha do Oeste contribui para a manutenção das condições de atratividade destes 
territórios para a fixação de atividades económicas e dinâmicas comerciais diversas. Deste modo é 
esperada uma potenciação dos investimentos para a área em questão, aliciados pelo aumento da 
acessibilidade para os concelhos em estudo - impactes positivos, indiretos, permanentes e significativos. 

6.12.3.2. Área de Estudo 

Impactes da Proximidade à Via 

Relativamente aos impactes da proximidade à via em fase de exploração, interessa discutir as 
alterações da qualidade ambiental percebida e as situações de expropriação.  
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Alterações da Qualidade Ambiental Percebida 

A modernização da linha férrea constituirá uma alternativa para a movimentação da população. Com a 
exploração desta alternativa prevê-se um aumento da utilização do comboio como meio de deslocação– 
impacte positivo, estando a significância e magnitude dependentes do número de indivíduos que utilizem 

o comboio; sendo que caso se registe a captura de utilizadores que hoje em dia recorrem ao transporte 
individual acrescem ainda impactes indiretos positivos e significativos associados a menores 
adensamentos de tráfego e melhoria na fluidez do trânsito e redução de emissões (consultar para o 
efeito o capitulo referente à qualidade do ar) que permitem uma melhoria da qualidade ambiental.  

Significância dos Impactes da Proximidade à Via 

As mesmas habitações identificadas na secção de afetações diretas em fase de construção (ver 
impactes em fase de construção) devem aqui de novo ser consideradas, já que diferentes estudos 
apontam para o facto dos impactes negativos ao nível psicossocial se manterem pelo menos durante os 
2 anos seguintes ao desalojamento. Deste modo, apesar das habitações terem deixado de existir nesta 
fase, os impactes poderão manter-se sobre os seus proprietários. 

São então esperados impactes negativos muito significativos para a habitação, que foi alvo de afetação 
direta na fase de construção. 

Verifica-se que grande parte do projeto em análise se desenvolve sobre uma linha já existente, e em 
alguns locais com habitações já muito próximas da via.  

A duplicação da via em zonas já muito condicionadas implica que as habitações que já se encontravam 
nas suas imediações fiquem agora mais póximas da via, tendo-se recorrido à solução de muros para 
evitar a sua expropriação, em grande parte das situações. 

Apesar do facto da linha já se encontrar em funcionamento antes do projeto de modernização e a 
população considerar que já se encontra adaptada ao ruido resultante da operação da mesma, importa 
salientar que se encontram documentados efeitos psicológicos e fisiológicos involuntários resultantes da 
exposição prolongada ao ruido, como é o caso de irritabilidade, e alteração dos padrões do sono com 
prejuízo sobretudo ao nível do sono profundo. Assim sendo é de particular relevância as conclusões no 
âmbito do descritor ruido; sendo que os aspetos mencionados deverão ser acautelados sobretudo nos 
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casos em que as pessoas preferem manter-se a residir em habitações muito próximas à linha 
comparativamente à opção de expropriação. 

Impactes da Afetação de Vias 

Também na fase de exploração se podem dividir os impactes associados à afetação de vias naqueles 
relacionados com o congestionamento de tráfego e acidentes, os relacionados com a perturbação dos 
padrões de mobilidade e aqueles relacionados com a disrupção de redes sociais. 

Perturbação dos Padrões de Mobilidade 

No Anexo VIII.5 encontra-se uma listagem das Passagens de Nível (PN) rodoviárias (que são, também, 
pedonais), bem como as passagens inferiores e superiores atualmente existentes no troço em estudo.  

Ao longo do troço a intervencionar, está prevista a supressão de 20 PN através da materialização de 
passagens desniveladas, de acordo com informação do Quadro 3.5-2. 

No caso das passagens de nível de peões próximas das estações e apeadeiros, estas serão 
substituídas por atravessamentos ferroviários (ATV) e uma delas por passagens superior, como é o 
caso do Bombarral.  

Existem caminhos paralelos que também serão afetados, os quais serão restabelecidos, no mínimo, 
com as mesmas condições que se verificam atualmente.  

No caso em que os acessos são repostos exatamente no mesmo local onde existiam anteriormente, a 
população retomará os seus padrões de mobilidade habituais, e não se verificarão impactes negativos 
ao nível da fase de exploração. Para mais, os impactes poderão mesmo ser positivos no caso da 
reposição contribuir para a melhoria dos padrões de mobilidade. 

SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTES DE AFETAÇÃO DE VIAS 

Padrões de Mobilidade 

Na fase de exploração os padrões de mobilidade serão alterados, embora a alteração não seja muito 
significativa relativamente à situação existente atualmente, conforme analisado acima. 
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O efeito barreira criado pela via férrea já existe atualmente, desde a construção da linha do Oeste, pelo 
que a relação social dos aglomerados vizinhos foi-se desenvolvendo na presença dessa barreira física. 
Acresce o facto de, à exceção da zona correspondente aos desvios ativos, cuja extensão total será 
vedada, a via manterá as vedações nos locais em que estas já existem atualmente. 

Os impactes significativos resumem-se às vias para as quais, apesar de terem sido implementadas 
alternativas de circulação, implicam um acréscimo da deslocação em termos de distância e de tempo. 
No entanto, a magnitude será reduzida a média, pelo facto de a distância a percorrer ser inferior a 1 km, 
o que tendo em consideração a circulação rodoviária, é pouco relevante, mas em termos pedonais já 
poderá ser mais relevante. 

Neste sentido, considera-se que o efeito de barreira associado ao projeto será negativo, pouco 
significativo, local, certo, permanente, reversível e de magnitude reduzida. 

Por outro lado, nas situações de desnivelamento das PN existentes, estas só ocorrerão após o 
restabelecimento alternativo. O facto de não existirem paragens obrigatórias por via da passagem dos 
comboios, resulta num impacte positivo para a fluência do tráfego, no entanto este será pouco 
significativo e de magnitude reduzida, local, certo e permanente. 

Impactes da Afetação do Serviço 

Atualmente existem no troço em estudo da linha do Oeste 11 estações e 12 apeadeiros que serão 
mantidos, com exceção dos apeadeiros de Alcainça-Moinhos e de Camarão que serão desativados e do 
apeadeiro de São Mamede que passará a estação pelo facto de passar a permitir o cruzamento de 
composições. 

Os apeadeiros a desativar, cujas imagens do local e da envolvente se mostram abaixo, encontram-se 
em locais pouco povoados, com uma envolvente fundamentalmente agrícola e florestal. 
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Figura 6.12-3– Apeadeiro de Alcainça – Moinhos a desativar (km 35+575) 
 

Em relação ao apeadeiro de Alcainça - Moinhos a desativar, as estações mais próximas, Mafra e 
Malveira, ficam respetivamente a 2363m, a sul e a 2792m, a norte. 
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Figura 6.12-4– Apeadeiro de Camarão a desativar (km 82+800) 

Em relação ao apeadeiro de Camarão a desativar, as estações mais próximas, Outeiro e Bombarral, 
ficam respetivamente a 4.634m, a sul e a 4.366m, a norte. 

SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTES DE AFETAÇÃO DO SERVIÇO 

O impacte da desativação dos apeadeiros é um impacte negativo, pouco significativo, certo e 
permanente que no entanto se considera de baixa magnitude considerando-se que as alternativas aos 
apeadeiros a serem suprimidos se encontram relativamente próximas e que atualmente já não existe 
serviço comercial nestes apeadeiros por parte da CP, ou seja, não existe paragem de comboios. 

6.12.3.3. Síntese dos impactes em Fase de Exploração 

A nível local, os impactes esperados nesta fase, diferenciam-se da anterior principalmente por serem 
tendencialmente permanentes. Os impactes esperados nesta fase são maioritariamente positivos ao 
nível regional, concelhio e das freguesias, especialmente no que se refere à melhoria das 
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acessibilidades e mobilidade. O aumento do número de comboios diários e a dinamização das zonas ao 
redor das estações e apeadeiros poderão ainda acarretar consequências positivas ao nível da economia 
local. 

A nível local, ainda que ocorram impactes negativos, esta situação verifica-se em menor número e 
significância do que na fase de construção. 

6.12.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Em primeiro lugar importa referir que o desenvolvimento de passagens desniveladas ao longo da linha 
de comboio permite aumentar de forma significativa a segurança dos utilizadores e das comunidades 
localizadas na envolvente direta do projeto, pelo que para todos os casos se prevê um impacte positivo 
significativo. No entanto, a sua implantação poderá criar alterações ao nível de efeito barreira ou outras, 
que importa serem analisadas, pelo que se apresenta no quadro seguinte uma breve análise da 
implantação de cada um dos restabelecimentos previstos. 

Quadro 6.12-2 – Análise dos restabelecimentos 

Restabelecimento Análise 

PS 25+062 

A PS implica a criação de via que atravessa, na maior parte da sua extensão, 
campos ou áreas não infraestruturadas. No local onde a via se aproxima de 
forma significativa de infraestruturas de uso humano a mesma desenvolve-se de 
forma nivelada. Poderão verificar-se alguns impactes decorrentes do tráfego 
rodoviário, considerando nomeadamente incómodo. 

PS 26+568 

Esta PS ocorre numa área de extenso atravessamento de campos agrícolas. É 
previsto que o tráfego que aqui circule seja sobretudo de viaturas, pelo que a 
criação de caminhos paralelos de acesso à passagem superior seja adequada, 
mesmo impondo alguma impedância a quem se desloque em tratores agrícolas. 
Não se perspetivam quaisquer impactes negativos significativos decorrentes 
desta intervenção. 

PS 29+420 

A PS implica a criação de uma via que atravessa campos cultivados e uma zona 
de floresta, afastando-se no seu percurso das infraestruturas de uso 
habitacional. Não se esperam impactes negativos significativos decorrentes 
desta intervenção. 
Pelo contrário, o encerramento da passagem de nível e circulação da maior 
parte do trânsito pela PS, reduzirá o incómodo dos atuais utilizadores das 
habitações mais próximas à estrada – impactes positivos de reduzida 
significância. 

PS 30+961 
A PS implicará o atravessamento de alguns campos que não aparentam cultivo. 
É esperado algum impacte visual e aumento de impedância caso se verifiquem, 
neste local, deslocações a pé. 

PS 38+864 
Esta PS é muito aproximada ao local da PN existente, permitindo no entanto o 
atravessamento desnivelado da linha. Não são esperados impactes negativos 
significativos, além de um ligeiro impacte visual. 
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Restabelecimento Análise 

PI 39+818 
Esta PI conjuntamente com a PI existente ao pk 40+286 garante o 
restabelecimento dos caminhos existentes. Destacam-se os impactes positivos 
significativos decorrentes ao aumento de segurança proporcionado pelo 
atravessamento desnivelado, numa zona em fase de expansão. 

PS 41+250 

A nova PS implica a criação de novos caminhos paralelos que se estabelecem 
de uma forma paralela à existente a Norte/Oeste atravessando vários campos. 
Verifica-se a interferência dos taludes do restabelecimento com uma construção 
recente, que deverá ser preservada. Fruto do tráfego que passará a circular nos 
caminhos paralelos, poderá verificar-se algum incómodo para os residentes das 
habitações que passarão a localizar-se entre o caminho-de-ferro e os caminhos 
paralelos – impacte negativo, significativo de baixa magnitude. 

PS 43+200 

Esta PS é muito aproximada ao local da PN existente, permitindo no entanto o 
atravessamento desnivelado da linha. Regista-se a pequena ocupação de 
campos agrícolas. Não são esperados impactes negativos significativos; apenas 
impactes positivos significativos decorrentes ao aumento de segurança 
proporcionado pelo atravessamento desnivelado 

PS 73+560 

Esta PS é muito aproximada ao local da PN existente, permitindo no entanto o 
atravessamento desnivelado da linha. Regista-se a pequena ocupação de 
campos agrícolas. Não são esperados impactes negativos significativos; apenas 
impactes positivos significativos decorrentes ao aumento de segurança 
proporcionado pelo atravessamento desnivelado. 

PITL 77+954 

Implantação da solução em terrenos sem afetação direta de habitações ou vias, 
mantendo as pessoas os padrões de deslocação habituais. Não se perspetivam 
impactes negativos significativos decorrentes desta intervenção, à parte do 
aumento de impedância caso se verifique atualmente o atravessamento da PN a 
pé. 

PSP 87+340 
Esta PSP é feita praticamente no mesmo local que a PN a suprimir, garantido o 
restabelecimento das travessias. Uma vez mais, são esperados impactes 
positivos significativos decorrentes do aumento da segurança proporcionado 
pelo atravessamento desnivelado. 

A SST de Runa implanta-se numa área de campos agrícolas, sendo que numa primeira análise da 
envolvente parece não afetar qualquer infraestrutura humana. Os impactes identificados limitam-se à 
expropriação e perda de uma pequena parte de área de cultivo – impacte negativo, pouco significativo 
de baixa magnitude. 

Em termos socioeconómicos estes projetos terão impactes cumulativos que serão positivos, 
significativos, pelo facto de contribuírem para a melhoria das condições de segurança no 
atravessamento rodoviário e pedonal da linha.  
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6.13. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

6.13.1 METODOLOGIA 

Constitui-se como objetivo da análise presentemente desenvolvida analisar os impactes associados à 
Modernização da Linha do Oeste, projeto sob avaliação do presente EIA, no contexto das propostas de 
ordenamento e desenvolvimento e compatibilidades e ajustamentos entre o uso do solo e 
condicionantes, sujeitas a servidões legais. 

Para o efeito, foi efetuada na caraterização da situação de referência uma abordagem balizada nos 
seguintes domínios: 

• Modelos de desenvolvimento e ordenamento do território, considerando os Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) incidentes no corredor em estudo e, concomitantemente, considerados 
relevantes na identificação de espaços condicionados à implantação do Projeto; 

• Servidões administrativas e restrições de utilidade pública que se constituem como 
condicionantes ao uso do solo no corredor em estudo. 

Procedendo-se neste capítulo a: 

• Avaliação das alterações ao atual uso do solo, e sua relação com as figuras de ordenamento 
do território em vigor; 

• Avaliação das condicionantes ao uso do solo, sujeitas a servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública. 

Importa referir que o projeto da Modernização da Linha do Oeste é compatível com os instrumentos de 
gestão territorial em vigor na área de estudo, nomeadamente, com a estratégia definida pelo PNPOT e 
com os objetivos específicos do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020, os 
Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT AML e PROT OVT), os Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal (PROF LVT e PROF Oeste), assim como, com os Planos Diretores Municipais 
de Sintra, Mafra, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da 
Rainha. 

No sentido de dar seguimento à análise desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de 
referência, efetuou-se um levantamento qualitativo e quantitativo dos impactes negativos e positivos que 
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possam resultar das intervenções propostas pelo projeto em estudo durante a fase de construção e de 
exploração. 

As intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, maioritariamente, no 
interior do Domínio Ferroviário, no entanto, em determinadas zonas a intervenção estende-se para além 
do referido Domínio, o que implicará a ocorrência de expropriações. 

Assim, apresenta-se neste capítulo a avaliação de impactes tendo em consideração a área total afetada 
pelo projeto (incluindo o Domínio Público Ferroviário) e a área sujeita a expropriação (faixa de terreno 
contida entre os limites de expropriação e os limites do atual Domínio Público Ferroviário). 

Qualquer uso do solo divergente daquele previsto nos instrumentos de ordenamento e gestão municipal 
deverá ser classificado como um impacte negativo. Contudo, dada a natureza de cada um destes 
espaços, o significado do impacte poderá ser mais, ou menos, significativo. Neste sentido atribuiu-se a 
seguinte escala de significância: 

• Impacte pouco significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre 
categorias de espaços e/ou recursos, que não possuam importância estratégica para o concelho 
onde se inserem; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública abrangidas 
pelo projeto tem caráter temporário; 

• Impacte significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre 
categorias de espaços e/ou recursos que apresentem uma importância estratégica para o concelho 
onde se inserem, nomeadamente, em termos das suas utilizações económicas, sociais, culturais e 
também naturais; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública tem caráter 
permanente; 

• Impacte muito significativo – quando não se verificar a compatibilidade do projeto com o impacte 
gerado. 

6.13.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, as ações que poderão implicar impactes de maior significância são as que estão 
relacionadas com as movimentações de terras (escavações e aterros), a implantação e funcionamento 
dos estaleiros e das eventuais zonas de empréstimo e de depósito de materiais, com as ações de 
remodelação estrutural da via-férrea, nomeadamente aquelas que se traduzem no alargamento da 
infraestrutura ferroviária, as intervenções previstas ao nível de estações, apeadeiros, ripagens e 
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variantes (Variante do Outeiro) e restabelecimentos (PS54+870, PS58+942,PI79+340 e PS 99+730). 
Este conjunto de ações induz alterações (temporárias e permanentes) sobre o uso dos espaços. 

6.13.2.1. Ordenamento 

No que se refere ao uso do solo definido em sede de PDM, e de acordo com o observado nas Cartas de 
Ordenamento, apresentadas no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0018 verificam-se as possíveis afetações 
nas categorias de ordenamento decorrentes do projeto que se encontram resumidas no Quadro 
seguinte.  

A quantificação das categorias de espaço foi efetuada com base na área de cada categoria de espaço, 
que é abrangida pela área de ocupação do projeto (área de afetação direta e a área a expropriar).  

Quadro 6.13-1 – Classes de espaços afetadas e a expropriar pelo projeto de via 

CONCELHO CATEGORIAS DE ESPAÇO 
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRIAR 

(HA) 

Sintra 

Espaços culturais e naturais 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 
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 3,49 0,49 
Solo rural 2,01 0,13 

Subtotal 5,5 0,62 

Torres Vedras 
Espaço florestal 4,38 3,13 
Espaço agrícola 0,26 - 
Espaço de urbanização programável 0,26 0,02 

Subtotal 4,90 3,15 
Sobral de Monte 

Agraço 
Espaço agrícola 0,33 0,25 
Espaço canal  6,54 1,82 

Subtotal 6,87 2,07 

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

Subtotal 1,70 0,66 

Bombarral 
Espaços naturais 2,84 0,71 
Espaço agrícola 1,64 0,20 
Espaço urbanizável 0,68 0,06 

Subtotal 5,16 0,97 
TOTAL 4299 11,35 
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Quadro 6.13-2 – Classes de espaços afetadas pelos restabelecimentos 

Restabelecimento
s CONCELHO CATEGORIAS DE ESPAÇO 

ÁREA DE 
OCUPAÇÃO1 

(ha) 

PS 54+870 Torres Vedras 

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

Subtotal   0,88 

PS 58+942 Torres Vedras 
Espaço agrícola 0,15 
Solos afetos à estrutura ecológica 0,31 
Solos urbanizados 0,05 

Subtotal  0,51 
PI 79+340 Cadaval Espaço agrícola 0,44 

Subtotal  0,44 
PS 99+730 Óbidos Espaço agrícola 0,80 

Subtotal  0,80 
TOTAL  2,63 

1 Considera-se que as áreas de ocupação dos restabelecimentos são idênticas às áreas a expropriar, uma vez que para estes 

casos não se considera o DPF. 

 

De acordo com a informação do quadro anterior, ocorre uma maior ocupação de espaços no concelho 
de Sintra, devido à duplicação da linha ferroviária. As principais categorias de espaço ocupadas 
correspondem a Espaços Culturais e Naturais, no entanto, será apenas necessário recorrer à 
expropriação de 1,52 ha nesta categoria de espaço. Dos 18,87 ha de ocupação da via apenas serão 
expropriados 3,88 ha, o que significa que a restante área de ocupação corresponde ao Domínio Público 
Ferroviário (DPF) existente.  
 
Contudo, é no concelho de Torres Vedras que se verifica uma maior ocupação de área a expropriar 
(3,13ha), pela construção da Variante do Outeiro, ao nível dos Espaços Florestais. 
 
Da análise do quadro apresentado é evidente a reduzida área a expropriar em cada um dos concelhos, 
refletindo a tentativa de ocupação de DPF. À exceção dos concelhos de Sintra e de Torres Vedras, a 
área a expropriar em cada um dos restantes concelhos atravessados não chega a atingir 1 ha, sendo, 
portanto, as áreas a afetar de cada uma das classes de espaço muito reduzidas, algumas até 
insignificantes.  
 
Já no que diz respeito aos restabelecimentos previstos no projeto, a sua área de ocupação deverá 
corresponder à área a expropriar, sendo que a sua construção deverá ocupar cerca de 2,63ha, tendo 
em consideração os quatros restabelecimentos considerados. 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-167 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

 
A PI 79+340 e a PS 99+730, respetivamente no concelho de Cadaval e Óbidos são as que se 
encontram na sua totalidade em área agrícola. As PS 54+870 e 58+942 encontram-se ambas 
maioritariamente em espaço agrícola e em solos afetos à estrutura ecológica, no concelho de Torres 
Vedras. 
 
Cada um dos restabelecidos ocupa uma área reduzida, em qualquer dos casos inferior a 1ha.  
 
No concelho de Caldas da Rainha não existem alterações de projeto ao nível da via, considerando-se 
não haver ocupação para além da já existente. 
 
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. 

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. 

 
Relativamente aos Espaços Florestais, refira-se que de acordo com o disposto no Regulamento do PDM 
do concelho de Torres Vedras estes espaços incluem áreas com boas condições para a ocupação 
florestal e outras utilizações de recursos silvestres (artigo 48º).  
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Nas áreas florestais são permitidas obras de construção nova, alteração e ampliação nos seguintes 
casos (artigo 49º): 

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. 

 
Face ao tipo de intervenções previstas pelo projeto em análise, considera-se que para estas duas 
classes de espaço, os impactes são negativos, de magnitude baixa (tendo em conta a área de ocupação 
a intervencionar comparativamente com a área do corredor em estudo), significativos, diretos, certos, 
com influência local e irreversíveis.  
 
Para as restantes classes de espaço, em termos gerais, considera-se que apesar de constituírem 
impactes negativos, estes são, de um modo geral, de magnitude baixa (tendo também em conta a 
extensão da ocupação comparativamente com a área do corredor em estudo), pouco significativos, 
diretos, certos, com influência local e irreversíveis.  
 
Apenas as afetações resultantes da implantação e funcionamento dos estaleiros e da criação e 
utilização de caminhos de acesso aos locais de obra, apresentam um carácter temporário, sendo que 
todas as restantes intervenções serão permanentes.  
 

6.13.2.2. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
Considerando como ações suscetíveis de gerarem impactes sobre as condicionantes ao uso do solo 
identificadas no corredor em estudo, as ações construtivas associadas à implantação do projeto, não se 
verifica, em função do observado nos Desenhos n.º LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes – 
Infraestruturas e LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais, a interferência com as 
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seguintes condicionantes, não sendo, por conseguinte, expectável a ocorrência de impactes sobre as 
mesmas: 

• Albufeiras de águas públicas; 

• Áreas inundáveis; 

• Captações de água subterrâneas para abastecimento público; 

• Captações de água subterrâneas para abastecimento privado; 

• Captações de água superficial; 

• Águas minerais naturais; 

• Depósitos e massas minerais; 

• Pedreiras; 

• Projetos agrícolas e florestais; 

• Património arqueológico; 

• Rede rodoviária; 

• Vértices geodésicos. 
 
Para as restantes condicionantes interferidas, procede-se nos pontos subsequentes, à análise da 
compatibilidade do projeto com os respetivos regimes jurídicos de proteção. 
 
1- Domínio público hídrico (DPH) 
No que diz respeito ao Domínio Publico Hídrico, conforme se pode observar no Desenho n.º 
LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais, a área a intervir é atravessada por uma 
extensa rede hidrográfica que corresponde na sua totalidade a águas não navegáveis nem flutuáveis. 
Nesse sentido, os respetivos leitos encontram-se protegidos por uma faixa de 10m que se estende para 
ambas as margens.  
 
Contudo, será necessário desviar o traçado de algumas dessas linhas de água que serão intersetadas 
pelas ações inerentes à duplicação da Linha do Oeste. Será também necessário desviar as linhas de 
água localizadas junto à saída oeste do túnel da Sapataria, onde a solução de drenagem atual pode 
contribuir para a instabilização dos taludes (vd. quadro seguinte). 
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Quadro 6.13-3 – Regularização Fluvial: valas propostas 

PH/OBRA ASSOCIADA À LINHA 
DE ÁGUA LINHA DE ÁGUA 

BACIA 
HIDROGRÁFIC

A 
LOCALIZAÇÃO 
APROXIMADA 

(KM) 

EXTENSÃO DA 
REGULARIZAÇÃ

O 
(m) 

4591 Ribeira de Jarda Tejo 22+740 122,7 

4606 

Afluente da ribeira 
do Mourão, 

afluente do rio 
Lisandro 

Ribeiras do 
Oeste 26+960 856,1 

4612 Ribeira do Mourão Ribeiras do 
Oeste 29+240 33,6 

4650 Pequeno afluente 
do rio Lisandro 

Ribeiras do 
Oeste 39+990 63,7 

4659 Ribeira da 
Roussada Tejo 42+115 236,4 

4806 

Pequeno afluente 
da Vala do Pisão, 

afluente do rio 
Alcabrichel 

Ribeiras do 
Oeste 76+580 153,5 

S1 (Túnel da Sapataria) 
Afluente da ribeira 

de Pedrulhos 
Ribeiras do 

Oeste 44+650 

26,3 

S2 (Túnel da Sapataria) 29,4 

S3 (Túnel da Sapataria) 16,4 
 
Considera-se que o impacte associado às afetações identificadas é negativo, direto, permanente, certo, 
irreversível, de média magnitude (dada a extensão das linhas de água dos desvios previstos) e pouco 
significativo. 
 
No que diz respeito aos restabelecimentos previstos, nomeadamente a PS 54+870, a PS 58+942, a 
PI79+340 e a PS 99+730, verifica-se que no caso das passagens superiores, embora esteja previsto o 
atravessamento das linhas de água em viaduto, em todas as situações analisadas existem pilares na 
área correspondente ao DPH. Em relação à PI79+340 esta atravessa um afluente do rio Corga e 
respetiva área de inundação. 
 
Estes impactes são considerados negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis, de baixa 
magnitude e muito significativos, no entanto são passíveis de ser evitados em fase de projeto de 
execução. 
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2- Perímetros de Proteção a Captações 
Da análise do traçado, verifica-se que na zona da Pedra Furada a intervenção interfere com a Zona de 
Proteção Intermédia da Captação Subterrânea Pública da Pedra Furada. 
 
Tendo por base a Portaria n.º 217/2013, de 3 de julho (para a captação de Pedra Furada), tecem-se de 
seguida os principais condicionalismos identificados: 

• Na Zona de Proteção Intermédia são condicionadas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da APA, 
as seguintes atividades e instalações, pertinentes para o projeto em causa:  
c) Construção de edificações, que podem ser permitidas desde que seja assegurada a ligação 

à rede de saneamento municipal ou, na sua impossibilidade, a instalação de fossa do tipo 

estanque;  

d) Estradas e caminhos-de-ferro, que podem ser permitidos desde que sejam tomadas as 

medidas necessárias para evitar a contaminação dos solos e da água subterrânea;  

 
Face às reduzidas intervenções de projeto nesta zona, considera-se que o impacte associado às 
afetações identificadas é negativo, direto, permanente, certo, reversível, de baixa magnitude e pouco 
significativo. 
 
3- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
O projeto em avaliação prevê a afetação de áreas de RAN, em território dos concelhos de Sintra, Torres 
Vedras, Sobral de Monte Agraço e Bombarral, totalizando uma área total de 9,5ha que corresponde ao 
projeto de via (vd.Quadro 6.13-4). 
 
Tal como já referido, as intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, 
maioritariamente, no interior do DPF. Contudo, em determinadas zonas a intervenção estende-se para 
além do DPF, o que implicará a ocorrência de expropriações, verificando-se uma afetação de 1,47 ha de 
áreas de RAN pelas intervenções na via férrea. Estas afetações incidem maioritariamente no concelho 
de Sintra. 
 
Os restabelecimentos a construir abrangem, todos eles, áreas de RAN, sendo que a PS 54+870 e a 
PI79+340 são as ocupam a menor área de RAN. A PS99+730, em Óbidos é a que ocupa a maior área 
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de RAN, seguida da PS58+942, em Runa. Ambas intercetam vales com ocupação agrícola, estando o 
de Óbidos inserido no AH das Baixas de Óbidos, bloco de Óbidos. 
 

Quadro 6.13-4 – Áreas de RAN afetadas e a expropriar pelo projeto de via 

CONCELHO ÁREA DE OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A EXPROPRIAR 
(HA) 

Sintra 5,06 0,84 
Torres Vedras 0,04 0,00 
Sobral de Monte Agraço 2,14 0,47 
Bombarral 2,26 0,16 
TOTAL 9,50 1,47 

 
Quadro 6.13-5 – Áreas de RAN afetadas e a expropriar pelos restabelecimentos 

RESTABELECIMENTOS CONCELHO ÁREA DE OCUPAÇÃO 
(HA) 

PS 54+870 Torres Vedras 0,15 
PS58+942 Torres Vedras 0,49 
PI79+340 Cadaval 0,05 
PS99+730 Óbidos 0,69 
 TOTAL 1,38 

 
De acordo com o respetivo regime (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.  
 
De acordo com a Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, a viabilização do projeto dependerá da 
observância dos limites fixados no respetivo Anexo I, verificando-se, segundo o seu artigo 11.º, que 
poderá ser concedido parecer favorável, desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) “Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 
b) O projeto contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da área de 

RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilização técnica e 
económica; 

c)  Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem 
como obstáculo à livre circulação das águas”. 
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Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de AIA, em fase de projeto de execução, a 
pronúncia favorável da entidade regional da RAN compreende a emissão de parecer prévio vinculativo 
referido anteriormente (nº 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro). 
 
Considera-se que o impacte associado às afetações identificadas é negativo, direto, permanente, certo, 
irreversível, de reduzida magnitude (dada a reduzida área a intervencionar) e significativo (face à 
sensibilidade do recurso afetado). 
 
 
4- Aproveitamentos hidroagrícolas 
Devido à retificação da Linha do Oeste e à construção de uma PS nova, ao km 99+730, haverá afetação 
do perímetro de rega do Aproveitamento Hidroagrícola (AH) das Baixas de Óbidos identificado no setor 
norte da área de estudo, no concelho de Óbidos. 
 
Esta afetação verifica-se ao nível da própria rede de rega projetada do AH das Baixas de Óbidos, assim 
como, dos respetivos blocos de rega (Bloco de Óbidos e Bloco da Amoreira), no entanto ocorre de forma 
tangencial, com uma afetação de cerca de 0,36 ha, não inviabilizando a exploração do projeto existente.  
 
Efetivamente, de acordo com a reunião realizada com a DGADR, no dia 23 de fevereiro de 2017, as 
intervenções previstas no projeto da Modernização da Linha não irão interferir com os blocos agrícolas 
do AH das Baixas de Óbidos. 
 
Por outro lado, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), no 
seu parecer relativo ao projeto em análise, esclarece que o projeto de execução do emparcelamento do 
AH de Baixas de Óbidos se encontra, do ponto de vista legal, caducado, não constituindo por isso, 
condicionante ao uso do solo. 
 
Considera-se assim, que o impacte associado à afetação da rede e do perímetro de rega do AH das 
Baixas de Óbidos (fragmentação de áreas agrícolas) é negativo, direto, permanente, certo, irreversível, 
de baixa magnitude e significativo (face ao recurso afetado). 
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5- Árvores com estatuto de proteção 
Dada a presença de manchas de sobreiros junto ao troço a modernizar (vd. Desenho n.º 
LO.EP.PG.EIA.0007 – Carta de Habitats) é expectável que alguns exemplares possam vir a ser afetados 
pelas intervenções previstas.  
 
Caso se venha a verificar tais afetações, a IP deverá agir em conformidade com os regimes jurídicos de 
proteção das espécies em questão (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho, onde é disposto que o abate e/ou corte de sobreiros carece de 
autorização por parte das entidades competentes, sujeito a licenciamento, que deverá ser instruído e 
entregue ao atual ICNF. Acresce ainda que quando verificada a afetação de povoamentos ou pequenos 
núcleos de sobreiros e/ou azinheiras, deverão ser aplicadas as medidas compensatórias previstas na 
legislação. 
 
A ocorrer esta afetação, classificam-se os impactes correspondentes como negativos, diretos, 
permanentes, incertos, irreversíveis, de magnitude variável (dependendo do número de espécies 
afetadas, que será aferido em fase de projeto de execução) e significativos. Salienta-se que este 
impacte poderá ser minimizado, caso haja lugar à aplicação de medidas compensatórias previstas no 
regime de proteção ao sobreiro e azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), nomeadamente se verificada a afetação de povoamentos ou 
pequenos núcleos das espécies em questão. 
 
6- Regime florestal 
Tal como referido na Caracterização da Situação de Referência (vd. capítulo 4.12), o corredor em 
análise não abrange áreas sujeitas a regime florestal. No entanto, de acordo com o parecer do ICNF (vd. 
Anexo I – Entidades Contactadas), o corredor abrange duas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF): 
Torres Vedras Este (PTZIF120) e Torres Vedras Oeste (PTZIF109). 
 
Não obstante, dadas as intervenções previstas para a fase de construção, maioritariamente sobre o 
Domínio Ferroviário, não será expectável a ocorrência de impactes sobre estas áreas. 
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7- Povoamentos florestais percorridos por incêndio 
De acordo com a Caracterização da Situação de Referência (vd. capítulo 4.12), verifica-se que o 
corredor interfere com povoamentos florestais percorridos por incêndios. Em conformidade com o 
regime jurídico de proteção, nestes terrenos (desde que não incluídos em espaços classificados como 
solo urbano por plano municipal de ordenamento do território – PMOT) ficam proibidas, pelo prazo de 10 
anos, entre outras ações, a realização de obras de construção (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, 22 
de outubro e do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). 
 
Por conseguinte, e embora o incêndio mais recente date do ano de 2012, a proibição referida 
anteriormente poderá ser levantada por despacho dos membros responsáveis pelas áreas do ambiente 
e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento da IP. Desta forma, e se corroborado o 
levantamento da proibição em causa, não é expectável a ocorrência de impactes sobre estas áreas. 
 
8- Áreas de risco de incêndio 
Importa referir, que ao nível do PROF LVT e Oeste, e de acordo com o referido na Caracterização da 
Situação de Referência (vd. capítulo 4.12), verifica-se que parte das intervenções previstas incidirá 
sobre zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, designadamente entre o 
KM 23+000 e o KM 37+000, no concelho de Sintra. 
 
Ainda de acordo como o observado na Caracterização da Situação de Referência (vd. capítulo 4.12), 
salienta-se que algumas das intervenções previstas incorrerão sobre terrenos onde o risco de incêndio 
se classifica de Alto a Muito Alto. Neste sentido, deverá ser acautelada esta condicionante, tendo em 
consideração o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (alterado pelos Decretos-Leis n.º 15/2009, de 
14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro e 14/2011, de 30 de novembro), que estabelece as medidas e 
ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção da floresta contra incêndios. Desta 
forma, os pontos 1 e 2 do Artigo 15.º do diploma mencionado referem, quanto às medidas de 
infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, o seguinte: 
 
“1— Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra 
incêndios é obrigatório que a entidade responsável: 

a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante 
numa largura não inferior a 10 m; 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-176 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

b) Pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno 
confinante contada a partir dos carris externos numa largura não inferior a 10 m; 

 
Face ao exposto, e se cumpridas estas disposições regulamentares analisadas, não se considera a 
ocorrência de impactes sobre estas áreas. 
 
 
9- Reserva Ecológica Nacional (REN) 
As afetações sobre as áreas de REN são indicadas no Quadro 6.13-6, tendo-se considerado para o 
cálculo respetivo a superfície ocupada pelas várias intervenções previstas pelo projeto, com exceção 
das áreas destinadas a estaleiros e depósito de materiais, visto que, nesta fase, essas áreas são ainda 
desconhecidas. 
 
O projeto em avaliação prevê a afetação de áreas de REN, em território dos concelhos de Sintra, Mafra, 
Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval e Bombarral, totalizando uma área total de 22,06 ha 
na fase de construção (vd Quadro 6.13-6). 
 
A quantificação das categorias da REN foi efetuada com base na área de cada categoria que é 
abrangida pela área de ocupação do projeto (área de afetação direta e a área a expropriar). Esta análise 
foi feita ao nível dos concelhos e das categorias de REN, conforme quadros abaixo. 
 
As intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, maioritariamente, no 
interior do DPF, sendo apenas necessário expropriar 5,11 ha dos 22,06 ha ocupados. 
 

Quadro 6.13-6 – Áreas de REN afetadas e a expropriar pelo projeto de via, por concelho 

CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO 
(HA) 

ÁREA A 
EXPROPRIAR (HA) 

Sintra Áreas de máxima infiltração 8,05 1,85 

Mafra 
Áreas com risco de erosão  1,00 0,01 
Zonas ameaçadas por cheias 0,56 0,06 
Escarpas 0,64 0,08 

Torres Vedras Áreas de máxima infiltração 0,01 - 
Sobral de Monte 

Agraço 
Cabeceiras das linhas de 
água 3,88 1,39 

Cadaval Áreas de máxima infiltração 0,23 0,01 
Zonas ameaçadas por cheias 0,65 0,30 
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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 

TOTAL 22,06 5,11 
 

Quadro 6.13-7 – Áreas de REN afetadas e a expropriar pelo projeto, por concelho 

RESTABELECIMENTOS CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO 
(HA) 

PS 54+870 Torres Vedras Áreas de máxima infiltração 0,21 
Zona ameaçada por cheias 0,21 

PS58+942 Torres Vedras Áreas de máxima infiltração 0,51 
Zona ameaçada por cheias 0,51 

PI79+340 Cadaval Áreas de máxima infiltração 0,07 

PS99+730 Óbidos 
Áreas de máxima infiltração 0,39 
Áreas com risco de erosão 0,39 
Zonas ameaçadas por cheias 0,41 

 TOTAL 2,70 
 
À semelhança do verificado para a RAN, é no concelho de Sintra que se verifica a maior afetação de 
áreas de REN, designadamente, áreas de máxima infiltração. No concelho de Sobral de Monte Agraço 
existe também uma ocupação representativa de áreas de REN (3,88 ha). 
 

Quadro 6.13-8 – Áreas de REN afetadas e a expropriar pelo projeto de via, por categoria de REN 

CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 
ÁREA A 

EXPROPRIAR 
(HA) 

Áreas de máxima infiltração 11,48 2,88 
Áreas com risco de erosão 2,48 0,46 
Zonas ameaçadas por cheias 4,41 1,42 
Escarpas 0,64 0,08 
Cabeceiras das linhas de água 3,88 1,39 
Cursos de água 0,36 0,07 
TOTAL 23,25 6,30 

 
No que respeita aos restabelecimentos previstos no projeto, a ocupação de áreas de REN é de 2,7 ha 
que correspondem principalmente a áreas de máxima infiltração e zonas ameaçadas pelas cheias.  
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Quadro 6.13-9 – Áreas de REN afetadas e a expropriar pelos restabelecimentos, por categoria de REN 

CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 
Áreas de máxima infiltração 1,18 
Zonas ameaçadas por cheias 1,13 
Áreas com risco de erosão 0,39 
TOTAL 2,70 

 
Salienta-se que da área total de afetação aferida grande parte poderá ser sujeita a renaturalização.  
 
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 aos referidos anexos, e tendo em atenção as intervenções do projeto em análise, assim 
como as categorias de REN abrangidas pelo projeto e pelos projetos complementares 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). Para as restantes tipologias, são interditos estes usos e ações.  
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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 239/201) 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 (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). Para as restantes 
tipologias, são interditos estes usos e ações.  

 
Da análise efetuada verifica-se que as escarpas não são compatíveis com os usos propostos, pelo que 
em fase de projeto de execução estas áreas deverão ser aferidas e minimizadas o mais possível. 
 
Refira-se que estas áreas, que ocorrem unicamente no concelho de Mafra, correspondem a manchas 
associadas a áreas de risco de erosão; abrangem diversas áreas agrícolas e atravessam parte da Linha 
existente, de acordo com a Carta da Reserva Ecológica do concelho de Mafra. Por conseguinte, será 
verificada e confirmada a eventual afetação do projeto com a categoria de escarpas, junto da CCDR-
LVT, em fase de projeto de execução.  
 
Não obstante o referido, e considerando as funções desempenhados pelos sistemas analisados que 
constam do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, seguidamente transcritas, e que são 
compatíveis com o projeto, é expectável que os impactes gerados, embora negativos, sejam pouco 
significativos: 
 
“Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (onde se incluem as áreas com risco de erosão) 
“(…) podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 

seguintes funções: 

i. Conservação do recurso solo; 
ii. Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 
iii. Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 
iv. Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das 

massas de água (Secção III, alínea d), ponto 3). 
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“Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero” (onde se incluem as cabeceiras de linhas de 
água e Áreas de infiltração máxima) “(…) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii. Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
iii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 
iv. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 
v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros (Secção II, alínea 

d), ponto 3). 
 

Nas zonas ameaçadas pelas cheias só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em 

causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i. Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 
ii. Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 
iii. Regularização do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas; 
iv. Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 
v. Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

 

Nos cursos de água e respetivos leitos e margens podem ser realizados os usos e as ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 
i. Assegurar a continuidade do ciclo da água; 
ii. Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 
iii. Drenagem dos terrenos confinantes; 
iv. Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola 
v. Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da seção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos; 
vi. Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e fauna. 
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Salienta-se que ao abrigo do ponto 1 do artigo 21.º do mesmo diploma, “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. 
 
Do anteriormente exposto, 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 anteriormente 
transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no presente EIA. 
Contudo, cconsidera-se que o impacte associado às afetações identificadas é negativo, direto, 
permanente, certo, irreversível, de média magnitude e pouco significativo. 
 
A existir afetação de áreas de escarpas, o impacte associado será negativo, direto, permanente, certo, 
irreversível, de reduzida magnitude e muito significativo. 
 
10- Abastecimento e saneamento 
Relativamente a afetações sobre o domínio do abastecimento de água e do saneamento, remete-se 
para o Quadro 1 do Anexo VIII.7 –Serviços afetados a respetiva identificação. 
Da análise ao referido quadro verifica-se que será necessário a reposição de algumas condutas 
adutoras, emissários, rede de águas e esgotos, assim como de PH, na fase de construção. 
 
Refira-se que no estudo do restabelecimento das condutas de abastecimento de água e de esgotos 
interferidas serão tidos em consideração os seguintes princípios:  

• Minimização da intervenção nas redes existentes;  

• Sempre que possível, as tubagens serão executadas com o mesmo tipo de material constituinte 
das redes existentes;  
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• As tubagens serão instaladas em vala, a uma profundidade mínima de 1,0 m, envolta em terra;  

• Nos atravessamentos das vias rodoviárias, será efetuada uma proteção complementar através 
de uma lajeta de betão com 0,10 m de espessura;  

• As travessias sobre a plataforma ferroviária serão efetuadas em aproveitamento das 
Passagens Superiores, através de tubagens em ferro fundido dúctil suspensas no tabuleiro;  

• Nas travessias sob a plataforma ferroviária, localizadas nos trechos em que esta se desenvolva 
em aterro, serão preconizadas passagens técnicas constituídas por anéis de betão armado, 
no interior das quais será implantada a nova tubagem;  

• Garantia das condições de acessibilidade, para a execução de trabalhos de limpeza e de 
manutenção, através da colocação de caixas de visita localizadas exteriormente à área 
vedada;  

• As características das tubagens e das caixas de visita serão preconizadas em cumprimento 
com as normas técnicas da entidade concessionária ou, à sua falta, dos regulamentos 
municipais. 

 
A ocorrer estas afetações, classificam-se os impactes correspondentes como negativos, diretos, 
temporários, certos, reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos. Salienta-se que estes 
impactes poderão ser minimizados se forem tomadas as considerações previstas, e anteriormente 
referidas, em fase de projeto de execução e em fase de obra. 
 
11- Gasodutos 
De acordo com o projeto, ocorrem situações de cruzamento com gasodutos, designadamente as que se 
apresentam no Quadro 4 do Anexo VIII.7 – Serviços afetados, nomeadamente algumas condutas da 
LISBOAGÁS. 
 
Relativamente à conduta referida no parecer da REN-Gasodutos, S.A., a mesma não sofrerá qualquer 
intervenção. 
 
Nas situações em que ocorre o atravessamento da via ferroviária ou rodoviária a tubagem deverá ser 
protegida com manga de modo a preservar os efeitos das cargas rolantes. No interior dessas mangas de 
proteção, a tubagem deverá ser apoiada em espaçadores com afastamento adequado e de acordo com 
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as Especificações Técnicas. A manga deverá ser vedada e ventilada descarregando em local seguro 
eventuais fugas de gás. 
 
Tendo em consideração que serão tomadas estas considerações previstas, classificam-se os impactes 
correspondentes como negativos, diretos, temporários, certos, reversíveis, de reduzida magnitude e 
pouco significativos. 
 
12- Rede elétrica 
Relativamente a afetações sobre linhas elétricas, remete-se para o Quadro 2 do Anexo VIII.7 – Serviços 
afetados, a respetiva análise. 
 
A reposição das redes elétricas interferidas, apresentadas no Quadro 2, poderá ser efetuada por via 
aérea, ou por via subterrânea, e terá, por objetivo, a reposição da infraestrutura existente garantindo a 
segurança da plataforma ferroviária e de modo a não afetar as circulações.   
 
O restabelecimento por via aérea irá consistir no reposicionamento dos postes interferidos, de forma a 
garantir as distâncias de segurança regulamentares, de acordo com o definido no Anexo VIII.7 – 
Serviços afetados.  
 
O restabelecimento por via subterrânea será efetuado com recurso a infraestruturas subterrâneas, 
destinadas à colocação, instalação e ligação das linhas elétricas, por forma a não comprometer a 
estabilidade da plataforma ferroviária, e a não constituir um obstáculo à execução dos trabalhos de 
conservação e manutenção da plataforma.   
 
Estas infraestruturas serão constituídas por tubos e caixas de visita, com as características que vierem a 
ser indicadas pela EDP, garantindo as profundidades mínimas, definidas no Anexo VIII.7 – Serviços 
afetados.  
 
De acordo com o projeto serão garantidas as distâncias regulamentares, .pelo que classificam-se os 
impactes correspondentes como negativos, diretos, temporários, certos, reversíveis, de reduzida 
magnitude e pouco significativos. 
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13- Linha Ferroviária 
A este nível refira-se que as intervenções do presente projeto localizar-se-ão, maioritariamente, no 
interior do DPF, no entanto, em determinadas zonas a intervenção estende-se para além do DPF, o que 
implicará a ocorrência de expropriações e, por conseguinte, a definição de um novo limite do DPF, com 
aumento da área atual existente. 
 
14- Servidões Aeronáuticas 
A este nível verifica-se que, tal como referido na caracterização da situação atual e apresentado no 
Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas, o traçado da Linha do 
Oste abrange a Zona 8 (plano horizontal exterior) da servidão do Aeroporto de Lisboa, sensivelmente 
entre o KM 21+500 e o KM 25+500. 
 
Por conseguinte, para a Zona 8, nos termos da Lei 2078, de 1 de julho, e do Decreto-Lei 45987, de 22 
de outubro de 1964, ficam sujeitos a servidão particular os terrenos que abrangem a referida zona, 
carecendo de licença da Direcção-Geral da Aeronáutica Civil a execução dos trabalhos e atividades nos 
terrenos abrangidos. 
 
Refira-se também que o traçado incide sobre zonas da superfície de desobstrução da Base Aérea de 
Sintra (BA1), nomeadamente as seguintes: Zona B1 (KM 21+500-23+000), Zona D (KM 20+500-21+500 
e KM 23+00-27+000), Zona F (KM 20+320-20+500 e KM 27+000-30+000) e Zona J (KM 30+000-40+500 
(vd. Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0019 – Carta de Condicionantes - Infraestruturas).  
 
De acordo com o Decreto-Lei nº 31/2007, de 11 de dezembro, para estas zonas de superfície, está 
sujeita a autorização a existência de quaisquer plantações, estruturas, fios ou cabos aéreos e outros 
obstáculos, fixos ou móveis, mesmo que temporários, cujas alturas excedam as cotas limites nele 
indicadas para as zonas em patamar ou calculadas para as zonas de cota variável, considerando 
uniformemente a variação destas dentro dos limites assinalados, mas para as quais são definidas 
algumas exceções.  
 
Segundo o mesmo Decreto-Lei, dentro das zonas de proteção estão ainda sujeitas a autorização todas 
as construções, instalações ou quaisquer trabalhos que sejam suscetíveis de: 

• criar interferência nas comunicações por rádio entre o aeródromo e os aviões; 
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•  tornar difícil do ar a distinção entre luzes do aeródromo e outras; 

•  provocar o encadeamento dos pilotos; 

•  produzir poeiras ou fumos que possam diminuir as condições de visibilidade na vizinhança do 
aeródromo; 

•  de qualquer modo prejudicar as aterragens, descolagens e manobra dos aviões. 
 
Neste âmbito, salienta-se que de acordo com parecer recebido do MDN/ FAP, a 3 de maio de 2017 (vd. 
Anexo I.1), relativo ao projeto em análise, e tendo por base o Decreto anteriormente analisado, a 
implementação do projeto não constitui nenhum impedimento. 
 
Assim, dadas as intervenções previstas para a fase de construção, maioritariamente sobre o Domínio 
Ferroviário, não será expectável a ocorrência de impactes sobre servidões aeronáuticas. 
 
15- Servidões Radioelétricas e Telecomunicações 
Tal como referido na caracterização da situação atual, o projeto em análise coincide sobre as seguintes 
servidões: 

• Servidão radioelétrica da Base Aérea (BA1); 

• Servidão radioelétrica de proteção às ligações e estações da BA1; 

• Servidão radioelétrica de proteção à Estação Terrena de Negrais; 

• Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto-Mafra; 

• Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras; 

• Feixe Hertziano cartografado na Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Torres 
Vedras.  

 
De acordo com informação disponibilizada pela FAP, existem dois feixes hertzianos no concelho de 
Sintra de ligação à BA1 e duas estações na sua envolvente próxima, pertencentes à BA, para as quais 
são definidas zonas de proteção.  
 
De acordo com parecer recebido da FAP, nos termos das servidões analisadas não se verifica 
impedimento com a implementação do projeto. 
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O projeto em análise coincide também sobre a servidão da Estação Terrena de Negrais: uma pequena 
parte do corredor em estudo abrange os primeiros 1 000 m da zona de libertação secundária, junto à 
povoação de Pedra Furada (KM 28+250-31+000), abrangendo a restante área de libertação secundária 
nos troços a norte e a sul desta povoação (KM 26+750-28+250 e 31+000-33+000). 
 
Relativamente à Estação Terrena, no âmbito do desenvolvimento do projeto e do EIA, foram mantidos 
contactos com a ANACOM com o objetivo de compatibilizar o projeto com esta servidão. A IP, sempre 
presente nos referidos contactos, apresentou estudos que fundamentam a inexistência de 
incompatibilidade com a referida servidão radioelétrica, aguardando-se resposta da ANACOM 
relativamente à análise efetuada e apresentada. Salienta-se ainda a existência da servidão da Linha em 
estudo (espaço aéreo e subsolo). 
 
Verifica-se também que que o troço interseta a servidão de proteção à ligação hertziana Montejunto-
Mafra e a servidão à proteção à ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras.  
 
A interseção da ligação hertziana Montejunto-Mafra com o troço em estudo ocorre junto à povoação de 
Caixaria (KM 57+000), enquanto que a ligação hertziana Montejunto-Torres Vedras atravessa o troço 
em estudo junto à povoação de Torres Vedras (KM 64+000). 
De acordo com parecer da ANACOM, as interseções referidas já ocorrem, e a condicionante no local de 
interseção apenas limita a colocação de obstáculos acima da cota 430 m, no caso particular do feixe 
hertziano Montejunto-Mafra, francamente superior à cota da linha férrea atual, e 71 m, no caso do feixe 
hertziano Montejunto-Torres Vedras, também superior à cota da linha férrea atual. 
 
Salienta-se um outro atravessamento, no corredor em estudo, de um feixe hertziano cartografado na 
Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Torres Vedras (a sul da ligação hertziana Montejunto-
Mafra). 
 
Apesar de se ter identificado a existência de sobreposição do projeto com servidões de natureza 
radioelétrica, considera-se que a implementação do mesmo não irá condicionar as referidas 
infraestruturas radioelétricas, não sendo assim expectável a ocorrência de impactes sobre estas 
servidões. 
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Relativamente a afetações sobre telecomunicações, remete-se para o Quadro 3 do Anexo VIII.7 – 
Serviços afetados, a respetiva análise. 
 
O restabelecimento das linhas de telecomunicações interferidas será efetuado com recurso a 
infraestruturas subterrâneas e/ou aéreas, destinadas à colocação, instalação, e ligação de cabos, e 
também a possibilitar a execução de trabalhos de manutenção ou de futuras expansões da rede.   
 
De acordo com o projeto, o restabelecimento das linhas de telecomunicações cumprirão as indicações 
das disposições regulamentares das concessionárias., pelo que se classificam os impactes 
correspondentes como negativos, diretos, temporários, certos, reversíveis, de reduzida magnitude e 
pouco significativos. 
 

6.13.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 
 
6.13.3.1. Ordenamento do Território 

IGT de âmbito Nacional e Regional 
Apesar da afetação de algumas classes de espaços se traduzir em impactes negativos, não pode deixar 
de se evidenciar que da implantação do projeto resultará também, na fase de exploração, um conjunto 
de impactes positivos, nomeadamente:  

• O contributo do projeto para a concretização dos objetivos do PNPOT, fazendo parte das opões 
definidas para o desenvolvimento do território Oeste e Vale do Tejo, nomeadamente: promover 
um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, eficiente e sustentável ao serviço da 
estruturação do sistema urbano sub-regional; estruturar o sistema urbano sub-regional, 
articulando e dando coerência ao eixo Torres Vedras - Caldas da Rainha - Alcobaça. 

• O contributo do projeto para os objetivos dos PROT (AML e OVT), ao valorar estratégias no 
domínio das acessibilidades e mobilidades; 

• Concretização do Plano de Investimentos da Rede Ferroviária Nacional (RFN), onde o projeto 
de insere, reforçando a necessidade de modernização das infraestruturas existentes, 
designadamente através da eletrificação, da instalação de sistemas de sinalização elétrica e 
telecomunicações, da eliminação de constrangimentos na infraestrutura, ao mesmo tempo que 
contribui para uma quota modal equilibrada e uma rede de transportes e infraestruturas 
eficiente, com redução das emissões de CO2 e de poluentes atmosféricos por passageiro e por 
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unidade de carga transportada, baseada numa redução do consumo de combustíveis fósseis 
minimizando a dependência energética externa do país e a fatura energética nacional. 

 
Estes impactes afiguram-se como positivos, indiretos, prováveis, ainda que de magnitude média e 
significativos. 
 
IGT de âmbito Municipal 
Na fase de exploração subsistirão os impactes permanentes já identificados na fase de construção. As 
classes de espaço que sofrerão algum tipo de afetação negativa durante a fase de construção, 
continuarão a ser afetadas mesmo após a conclusão dos trabalhos de construção, salvo se os 
instrumentos de ordenamento conseguirem, em tempo útil, contemplar as modificações no ordenamento 
do território resultantes do projeto.  
 
Consideram-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de reduzida magnitude, 
de um modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência local e irreversíveis.   
 

6.13.3.2. Servidões Administrativas e restrições de utilidade pública 
No que concerne às condicionantes, será na fase de exploração que se dará o condicionamento do uso 
do solo na envolvente direta, ao instituir-se a servidão administrativa do projeto (o que em grande parte 
já se verifica). 

 
6.13.4 IMPACTES CUMULATIVOS 

 
A análise dos impactes cumulativos ao nível do ordenamento do território segue a mesma metodologia 
da análise dos impactes do projeto, pelo que se procede à medição das áreas de ocupação associadas 
aos projetos complementares identificados. 
 
As ações que poderão implicar impactes de maior significância são as que estão relacionadas com as 
intervenções previstas sobre restabelecimentos, caminhos paralelos e a construção da SST. Este 
conjunto de ações induz alterações (temporárias e permanentes) sobre o uso dos espaços.  
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No que se refere ao uso do solo definido em sede de PDM, e de acordo com o observado na Carta de 
Ordenamento, apresentada no Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0018, os diversos projetos complementares 
incidirão sobre as classes de espaço identificadas no quadro seguinte, com o enquadramento disposto 
nos regulamentos dos PDM dos concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, 
Cadaval e Bombarral. 
 

Quadro 6.13-10 – Classes de espaço afetadas pelos projetos complementares 

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 

RESTABELECIMENTOS 12,03 

Sintra 

Espaço urbano  1,12 
Espaços culturais e naturais 2,37 
Espaço de indústria extrativa 0,26 
Espaço urbanizável 0,16 
Espaço industrial 0,14 
Espaço agrícola 0,52 

Mafra Solo rural 1,86 
Solo urbano  3,47 

Sobral de Monte Agraço 
Espaço agrícola 0,43 
Espaço florestal  0,17 
Espaço urbano 0,41 

Torres Vedras Espaço florestal 0,66 
Solos urbanizados 0,41 

Bombarral 
Espaço natural 0,03 
Espaço para desenvolvimento de 
atividades económicas 0,02 

SUBESTAÇÃO DE RUNA 0,58 
Torres Vedras Espaços agrícolas 0,58 
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CONCELHO CLASSES DE ESPAÇO ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 
TOTAL 18,04 

 
De acordo com o quadro anterior, verifica-se que ao nível dos projetos complementares haverá uma 
maior afetação pela construção dos restabelecimentos (cerca de 12 ha), fundamentalmente ao nível de 
Solo Rural e Urbano, com maior incidência nos concelhos de Mafra e Sintra, respetivamente. 
 
A construção dos caminhos paralelos incide maioritariamente sobre o concelho de Sintra, ao nível de 
Espaços Culturais e Naturais e Espaço de Proteção e Enquadramento, ocupando no total cerca de 
3,8ha e 0,8ha, respetivamente. 
 
A subestação incide totalmente sobre Espaços Agrícolas, no concelho de Torres Vedras, ocupando uma 
área de cerca de 0,58ha. 
 
Da análise do quadro apresentado verifica-se que a área de ocupação em cada um dos concelhos é 
bastante reduzida, sendo até quase insignificante em alguns dos concelhos atravessados. 
 
Nos concelhos de Óbidos e Caldas da Rainha não existem afetações pela implementação dos projetos 
complementares. 
 
Relativamente aos caminhos paralelos, maioritariamente em Espaços Culturais e Naturais e Espaço de 
Proteção e Enquadramento (categorias de espaço do concelho de Sintra), refira-se o disposto no 
Regulamento do PDM do concelho de Sintra, no que diz respeito a interdições: 

• Nos Espaços Culturais e Naturais são interditas algumas atividades, conforme disposto no 
ponto 5 do artigo 36º do Regulamento do PDM do concelho de Sintra, 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 
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exceção dos estritamente necessários às obras de interesse público, salvaguardando-se 
as atividades agrícolas e florestais com interesse comprovado. 

f) 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.” 

• Nos Espaços de Proteção e Enquadramento não podem ser autorizadas nem previstas ações 
que destruam os elementos de valorização cénica ou alterem as formas de relevo existentes 
(artigo 33º). 

 
No que diz respeito aos restabelecimentos, maioritariamente em Solo Rural (do concelho de Mafra) e 
Solo Urbano (do concelho de Sintra), salienta-se de seguida o disposto no Regulamento dos respetivos 
PDM. 
 
Relativamente ao Solo Rural, no presente caso caracterizado por espaços florestais do concelho de 
Mafra, refira-se o disposto no ponto 2 do artigo 23º, do respetivo Regulamento do PDM, no que diz 
respeito ao regime de edificabilidade: “nos restantes espaços florestais, sem prejuízo das disposições 
legais e regulamentares em vigor e desde que aprovado pelas entidades competentes, é permitido: 

a) Edificações ligadas à prevenção e combate de incêndios florestais de interesse público; 
b) Obras e intervenções indispensáveis à defesa do património cultural e paisagem, 

designadamente de natureza arquitetónica, arqueológica e de salvaguarda dos habitats e 
espécies; 

c) Equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas indispensáveis à defesa nacional, 
segurança, proteção civil e património natural.” 

No Solo Urbano, designadamente nos espaços urbanos do concelho de Sintra, constituídos pelos 
aglomerados urbanos existentes, são estabelecidas restrições para a construção de novos aglomerados 
(artigo 25º). 
 
Relativamente à subestação de Runa, a mesma recai tal como referido anteriormente sobre Espaços 
Agrícolas, designadamente, Áreas agrícolas especiais. Estas áreas correspondem a áreas de RAN, 
remetendo-se a análise de impactes para análise efetuada para esta condicionante, seguidamente 
apresentada no ponto subsequente. 
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Em termos de impactes cumulativos, considera-se que, à semelhança dos impactes expectáveis para o 
projeto de via, estes serão, no geral negativos, pouco significativos a significativos, diretos, certos, com 
influência local e irreversíveis. Considera-se que a magnitude será média uma vez que estes projetos 
possuem uma área de ocupação e simultaneamente de expropriação muito próxima da área a expropriar 
do projeto de via.  
 
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
Sobrepondo os caminhos paralelos, os restabelecimentos e a subestação de tração com a cartografia 
temática produzida (vd. Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0019 – Condicionantes - Infraestruturas e Desenho 
n.º LO.EP.PG.EIA.0020 – Condicionantes – Recursos Naturais), verifica-se que os mesmos não 
interferem com as seguintes condicionantes ao uso do solo, não sendo, por conseguinte, identificados 
quaisquer impactes sobre elas: 

• Domínio Público Hídrico; 

• Albufeiras de águas públicas; 

• Áreas inundáveis; 

• Captações de água subterrâneas para abastecimento público; 

• Captações de água subterrâneas para abastecimento privado; 

• Águas minerais naturais; 

• Depósitos e massas minerais; 

• Pedreiras; 

• Aproveitamentos hidroagrícolas; 

• Projetos agrícolas e florestais; 

• Regime florestal 
 
1- Perímetros de Captação de Água 
Da análise dos projetos complementares, nomeadamente dos restabelecimentos verifica-se que a PS 
29+420 se insere na Zona de Proteção Alargada da Captação Subterrânea Pública da Pedra Furada. 
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Tendo por base a Portaria n.º 217/2013, de 3 de julho (para a captação de Pedra Furada), para a Zona 
de Proteção Alargada não foram identificadas atividades e instalações interditas para a tipologia de 
projeto em análise. 
 
2- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
Relativamente aos projetos complementares prevê-se uma afetação de áreas de RAN nos concelhos de 
Sintra, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e Bombarral, totalizando uma área de afetação de 
3,87ha na fase de construção (vd quadro seguinte). 

 
Quadro 6.13-11 – Áreas de RAN afetadas pelos projetos complementares 

CONCELHO PROJETOS COMPLEMENTARES ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 

Sintra Caminhos paralelos 1,49 
Restabelecimentos 0,81 

Torres Vedras Caminhos paralelos 0,03 
Subestação 0,58 

Sobral de Monte Agraço Caminhos paralelos 0,20 

Bombarral Caminhos paralelos 0,83 
Restabelecimentos 0,04 

TOTAL 3,98 
 
Da análise ao referido quadro, verifica-se que ao nível dos projetos complementares haverá uma 
afetação de 2,55ha de RAN, pela construção dos caminhos paralelos, uma afetação de 0,85ha pela 
construção dos restabelecimentos e 0,58ha pela implementação da subestação, o que perfaz uma 
afetação total de 3,98ha de áreas de RAN. 
 
À semelhança do verificado para o projeto, as afetações de RAN pela construção dos projetos 
complementares incidem maioritariamente no concelho de Sintra, fundamentalmente pela 
implementação dos caminhos paralelos. 
 
De acordo com o respetivo regime (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, enquadrando-se nestas características as obras de construção de infraestruturas 
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de transporte e distribuição de energia, embora sujeitas a parecer prévio vinculativo da respetiva 
Entidade Regional da RAN (artigos 22.º e 23.º).  
 
De acordo com a Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, a viabilização do projeto dependerá da 
observância dos limites fixados no respetivo Anexo I, verificando-se, segundo o seu artigo 11.º, que 
poderá ser concedido parecer favorável, desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

d) “Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 
e) O projeto contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da área de 

RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilização técnica e 
económica; 

f) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem 
como obstáculo à livre circulação das águas”. 
 

Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de AIA, em fase de projeto de execução, a 
pronúncia favorável da entidade regional da RAN compreende a emissão de parecer prévio vinculativo 
referido anteriormente (nº 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro). 
 
Considera-se que o impacte cumulativo associado às afetações identificadas é negativo, direto, 
permanente, certo, irreversível, de média magnitude (dada a área de ocupação dos projetos 
complementares face ao projeto de via) e significativo (face à sensibilidade do recurso afetado). 
 
3- Árvores com estatuto de proteção 
Tal como referido na análise de impactes do projeto em avaliação, dada a presença de manchas de 
sobreiros ao longo do troço modernizar (vd. Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0007 – Carta de habitats), é 
expectável que alguns exemplares possam também vir a ser afetados pelas intervenções previstas ao 
nível dos projetos complementares.  
 
Caso se venha a verificar tais afetações, a IP deverá agir em conformidade com os regimes jurídicos de 
proteção das espécies em questão (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho, onde é disposto que o abate e/ou corte de sobreiros carece de 
autorização por parte das entidades competentes, sujeito a licenciamento, que deverá ser instruído e 
entregue ao atual ICNF. Acresce ainda que quando verificada a afetação de povoamentos ou pequenos 
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núcleos de sobreiros e/ou azinheiras, deverão ser aplicadas as medidas compensatórias previstas na 
legislação. 
 
A ocorrer esta afetação, classificam-se os impactes cumulativos como negativos, diretos, permanentes, 
incertos, irreversíveis, de magnitude variável (dependendo do número de espécies afetadas, que será 
aferido em fase de projeto de execução) e significativos. Salienta-se que este impacte poderá ser 
minimizado, caso haja lugar à aplicação de medidas compensatórias previstas no regime de proteção ao 
sobreiro e azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 
de 30 de junho), nomeadamente se verificada a afetação de povoamentos ou pequenos núcleos das 
espécies em questão. 
 
4- Povoamentos florestais percorridos por incêndio 
De acordo com a Caracterização da Situação de Referência (vd. capítulo 4.12), verifica-se que o 
corredor interfere com povoamentos florestais percorridos por incêndios. Em conformidade com o 
regime jurídico de proteção, nestes terrenos (desde que não incluídos em espaços classificados como 
solo urbano por plano municipal de ordenamento do território – PMOT) ficam proibidas, pelo prazo de 10 
anos, entre outras ações, a realização de obras de construção. 
 
Por conseguinte, e tendo em consideração que o incêndio mais recente data do ano de 2012, verifica-se 
que a proibição referida anteriormente poderá ser levantada por despacho dos membros responsáveis 
pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento da IP. Desta 
forma, e tal como referido para o projeto, se corroborado o levantamento da proibição em causa, não é 
expectável a ocorrência de impactes sobre estas áreas. 
 
5- Áreas de risco de incêndio 
Tal como referido na análise de impactes do projeto em análise, verifica-se que, parte das intervenções 
previstas, incidirão sobre zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, 
designadamente entre o km23+000 e o km37+000, no concelho de Sintra. 
 
Ainda de acordo como o observado na Caracterização da Situação de Referência (vd. Capítulo 4.12), 
salienta-se que algumas das intervenções previstas incorrerão sobre terrenos onde o risco de incêndio 
se classifica de Alto a Muito Alto. Neste sentido, deverá ser acautelada esta condicionante, tendo em 
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consideração o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (alterado pelos Decretos-Leis n.º 15/2009, de 
14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro e 14/2011, de 30 de novembro), que estabelece as medidas e 
ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção da floresta contra incêndios que se 
apresentam no Capítulo 7.  
 
Face ao exposto, e se cumpridas as medidas, não se considera haver incompatibilidade do projeto com 
as disposições regulamentares analisadas, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes sobre 
estas áreas. 
 
6- Reserva Ecológica Nacional (REN) 
Relativamente aos projetos complementares, apresenta-se no quadro seguinte a afetação das áreas de 
REN pela respetiva implantação.  
 

Quadro 6.13-12 – Áreas de REN afetadas pelos projetos complementares 

CONCELHO CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 

CAMINHOS PARALELOS 3,74 
Sintra Áreas de máxima infiltração 1,59 

Mafra Áreas com risco de erosão  0,06 
Escarpas 0,06 

Sobral de Monte Agraço Cabeceiras das linhas de água 0,11 
Cadaval Áreas de máxima infiltração 0,02 

Bombarral Áreas de máxima infiltração 0,84 
Zonas ameaçadas por cheias 1,06 

RESTABELECIMENTOS 4,26 

Sintra Áreas de máxima infiltração 2,01 
Áreas com risco de erosão 0,67 

Mafra 
Áreas com risco de erosão  0,46 
Escarpas 0,31 
Zonas ameaçadas por cheias 0,03 

Sobral de Monte Agraço Cabeceiras das linhas de água 0,74 

Bombarral 
Áreas de máxima infiltração 0,01 
Cursos de água 0,02 
Zonas ameaçadas por cheias 0,01 

SUBESTAÇÃO 0,05 
Torres Vedras Zonas ameaçadas por cheias 0,05 
TOTAL 8,05 
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Quadro 6.13-13 – Áreas de REN afetadas pelos projetos complementares por categoria de REN 

CATEGORIAS DE REN ÁREA DE OCUPAÇÃO (HA) 
Áreas com risco de erosão 1,19 
Áreas de máxima infiltração 4,47 
Zonas ameaçadas por cheias 1,15 
Escarpas 0,37 
Cabeceiras das linhas de água 0,85 
Cursos de água 0,02 
TOTAL 8,05 

 
A maior afetação de áreas de REN incorre sobre as áreas de máxima infiltração. Salienta-se que da 
área total de afetação aferida grande parte poderá ser sujeita a renaturalização. 
 
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 aos referidos anexos, e tendo em atenção as intervenções dos projetos complementares, 
assim como as categorias de REN abrangidas pelos mesmos, verifica-se o seguinte: 

• 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 239/201) 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 (zonas ameaçadas pelas cheias não 
classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos); 
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cursos de água e respetivos leitos e margens (leitos dos cursos de água). Para as restantes 
tipologias, são interditos estes usos e ações. 
 

• Para a construção de subestações de tração para eletrificação ou reforço da alimentação, em 

linhas existentes (ponto II, alínea q), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/201) em zonas 
ameaçadas pelas cheias (zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas 
adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos) são interditos estes usos 
e ações. 
 

Da análise efetuada verifica-se que as escarpas não são compatíveis com os usos propostos, pelo que 
em fase de projeto de execução estas áreas deverão ser aferidas e minimizadas o mais possível. 
 
Tal como referido na análise do projeto, estas áreas ocorrem unicamente no concelho de Mafra, 
correspondendo a manchas associadas a áreas de risco de erosão. Estas áreas atravessam parte da 
Linha existente, de acordo com a Carta da Reserva Ecológica do concelho de Mafra. Assim, em fase de 
projeto de execução será verificada e confirmada a eventual incompatibilidade do projeto com a 
categoria de escarpas, junto da CCDR-LVT.  
 
Relativamente à subestação, verifica-se que a mesma interfere parcialmente com Zonas ameaçadas 
pelas cheias, pelo que também em fase de projeto de execução deverá ser salvaguarda esta situação. 
Não obstante o referido, e considerando as funções desempenhados pelos sistemas analisados que 
constam do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, seguidamente transcritas, e que são 
compatíveis com o projeto e com os caminhos paralelos e restabelecimentos) é expectável que os 
impactes gerados, embora negativos, sejam pouco significativos: 
“Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (onde se incluem as áreas com risco de erosão) 
“(…) podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 

seguintes funções: 

v. Conservação do recurso solo; 
vi. Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 
vii. Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 
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viii. Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das 
massas de água (Secção III, alínea d), ponto 3). 

“Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero” (onde se incluem as cabeceiras de linhas de 
água e Áreas de infiltração máxima) “(…) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

vi. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

vii. Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
viii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 
ix. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 
x. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros (Secção II, alínea 

d), ponto 3). 
 

Nas zonas ameaçadas pelas cheias só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em 

causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

vi. Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 
vii. Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 
viii. Regularização do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas; 
ix. Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 
x. Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Nos cursos de água e respetivos leitos e margens podem ser realizados os usos e as ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 
vii. Assegurar a continuidade do ciclo da água; 
viii. Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 
ix. Drenagem dos terrenos confinantes; 
x. Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola 
xi. Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da seção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos; 
xii. Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e fauna. 
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Salienta-se que ao abrigo do ponto 1 do artigo 21.º do mesmo diploma, “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. 
 
Do anteriormente exposto, considera-se que os projetos complementares não colocarão em causa as 
funções da REN anteriormente transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização 
propostas no presente EIA. 
 
O impacte associado às afetações identificadas é considerado como negativo, direto, permanente, certo, 
irreversível, de média magnitude e pouco significativo a muito significativo (caso se verifique afetação da 
categoria de escarpas). 
 
À semelhança do verificado para o projeto, na fase de exploração, verificar-se-á a compatibilidade dos 
projetos complementares em estudo com os IGT em vigor, com especial destaque para os PDM Sintra, 
Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval e Bombarral, e com os regimes que 
regulamentam as servidões administrativas e restrições de utilidade pública das condicionantes ao uso 
do solo identificadas.  

 

6.14. GESTÃO DE RESÍDUOS 
6.14.1. METODOLOGIA 

De acordo com a caracterização da situação atual anteriormente efetuada, onde foram determinadas as 
tipologias de resíduos que são geradas atualmente na linha, com base na Lista Europeia de Resíduos 
(LER), procedeu-se à avaliação dos impactes gerados pelo projeto, considerando-se a fase de 
construção e a fase de exploração.  
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Os impactes sobre o presente descritor são classificados de acordo com os critérios estabelecidos na 
metodologia geral do Capítulo 6, especificando-se apenas o critério de significância, que apresenta a 
seguinte escala: 

• Pouco significativo – quando as ações de projeto levam à produção de resíduos não perigosos 
passíveis de serem, no todo ou em parte, reciclados ou reutilizados (nomeadamente resíduos 
de embalagem, alguns resíduos de construção e demolição); 

• Significativo – quando as ações de projeto levam à produção de resíduos não perigosos que 
têm como destino final a deposição em aterro (resíduos de construção e demolição de 
edificações e de infraestruturas, resíduos sólidos urbanos ou equiparados); 

• Muito significativo – quando as ações de projeto levam à produção de resíduos perigosos 
(óleos, solventes, combustíveis, entre outros). 
 

6.14.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 
Será na fase construção que se prevê maior quantidade de resíduos produzidos, sobretudo devido às 
atividades de limpeza e desmatação dos terrenos, instalação e operação de estaleiros, maquinaria e 
outros equipamentos afetos à obra, bem como da construção de novas infraestruturas e da 
remodelação da própria via-férrea. No Quadro 4.13-1 apresentado no Capítulo 4 consta a classificação, 
de acordo com a LER, dos resíduos urbanos e dos resíduos não urbanos, que são expectáveis nesta 
fase, nomeadamente, no que se refere às ações de remodelação da linha ferroviária. 
 
De entre os resíduos e quantidades previstas enumeram-se de seguida os mais importantes: 
• Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (terras, lamas, betão, tijolos, telhas, cerâmica); os 

resíduos de construção resultarão sobretudo da construção da via-férrea e os resíduos de 
demolição resultarão da demolição de edificações ou de quaisquer outras infraestruturas, que 
venham a ser eliminadas, por se encontrarem na faixa de ocupação do projeto; 

• Material de via (balastro, travessas, carril, etc.); resíduos provenientes da remoção da via-férrea 
existente;  

• Resíduos de decapagem de solos; 
• Resíduos de embalagens (papel, cartão, plástico, madeira); 
• Resíduos de madeira; 
• Resíduos de metais; 
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• Óleos, tintas, vernizes e solventes; 
• Resíduos Urbanos ou equiparados. 
 
Embora não seja possível apresentar uma estimativa das quantidades de resíduos a produzir na fase de 
Estudo Prévio, os RCD, comparativamente com os restantes fluxos de resíduos, assumirão maior 
relevância em termos quantitativos. Refere-se apenas que, de acordo com o projeto de terraplenagem, é 
expectável a remoção de cerca de 28.000,0m de carril e 56.000,0m3 de balastro da atual via ferroviária, 
considerando-se que este último será totalmente reutilizado para sub-balastro, depois de devidamente 
tratado, limpo e depurado. 
 
Perspetivam-se também, que as ações de demolição de construções localizados nas zonas de maior 
intervenção da via férrea originarão um impacte negativo, de magnitude baixa, significativo, direto, 
permanente, certo, com influência local e reversível. 
 
No quadro seguinte, apresenta-se o balanço de terras para o traçado em estudo. 
 

Quadro 6.14-1 – Balanço de terras do traçado em estudo. 

Volumes (m3)  Limpeza e 
Desmatação 

(m2) Escavação Aterro Terras a 
reutilizar 

Terras 
Sobrantes 

Decapage
m 

455.026,0 183.552,0 277.496,0 177.530,0 25.150,0 135.480,0 

 
As terras a reutilizar representam cerca de 65% do volume total da escavação. Os volumes de terras 
sobrantes, que correspondem aproximadamente a 35% do volume total da escavação, dizem respeito a 
terras que não têm qualidade suficiente para serem aproveitadas no próprio projeto e/ou constituem 
simplesmente terras sobrantes do mesmo, pelo que serão consideradas como resíduos. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 11 de Março de 2008, as terras sobrantes constituem um 
fluxo muito particular de resíduos, apresentando um elevado potencial para a sua reutilização em 
projetos de recuperação ambiental e paisagística de pedreiras e/ou na cobertura de aterros de resíduos 
ou noutros locais devidamente licenciados pelas câmaras municipais, tal como disposto no Decreto-Lei 
n.º 254/2009, de 24 de Setembro. 
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Refere-se que, no caso de resíduos com características compatíveis com o processo de valorização 
energética e de valorização orgânica (provenientes das ações de desmatação e decapagem da camada 
de solo vegetal), estes devem ser encaminhados, preferencialmente, para Centrais de Valorização 
Energética ou de Valorização Orgânica. 
 
Por outro lado, é de mencionar que numa obra desta natureza será produzida uma quantidade 
apreciável de resíduos que se enquadram nas tipologias identificadas anteriormente. De entre os 
resíduos produzidos, destacam-se aqueles que são considerados resíduos perigosos, como é o caso 
dos óleos usados, resíduos de combustíveis líquidos e solventes. A produção deste tipo de resíduos 
deverá resultar, fundamentalmente, das operações de manutenção de maquinaria afeta à obra.  
 
No que respeita à remoção do balastro contaminado da via, à produção de óleos e outros resíduos 
líquidos, os impactes ambientais resultantes da sua incorreta gestão poderão ser mais gravosos, se 
estes resíduos forem descarregados/eliminados diretamente no solo, ou na eventualidade de ocorrência 
de derrames acidentais destas substâncias.  
 
Relativamente aos resíduos de embalagens e aos resíduos sólidos urbanos ou equiparados, além de 
não conterem substâncias perigosas, prevê-se que sejam produzidos em quantidades reduzidas.  
 
A produção de resíduos constituirá sempre um impacte negativo, estando este essencialmente 
relacionado com a sua deposição. De acordo com a escala de significância estabelecida na metodologia 
do presente descritor, consideram-se os seguintes impactes: 
 

• no que diz respeito aos Resíduos de Embalagem, é expectável a ocorrência de um impacte 
negativo, pouco significativo, baixa magnitude, direto, certo, temporário, reversível, de 
influência local. 

• no que diz respeito aos Resíduos de Construção e Demolição, nomeadamente resíduos de 
madeira, de vidro, de plástico, é expectável a ocorrência de um impacte negativo, pouco 
significativo, baixa magnitude, direto, certo, temporário, reversível, de influência local. 

• relativamente aos Resíduos de Construção e Demolição de edificações e de infraestruturas e 
aos Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados, é expectável a ocorrência de um impacte 
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negativo, significativo, baixa magnitude, direto, certo, temporário, reversível, de influência 
local. 

• quanto aos Resíduos Perigosos, nomeadamente os óleos usados e resíduos de combustíveis 
líquidos, os resíduos de solventes, materiais de via contaminados, como o balastro, e os solos 
e rochas resultantes da decapagem contendo substâncias perigosas, prevê-se a ocorrência de 
um impacte negativo, muito significativo, baixa magnitude, direto, certo, de influência local, 
temporário e reversível. 

Relativamente aos resíduos resultantes da movimentação de terras que o projeto acarreta, 
nomeadamente as terras sobrantes, prevê-se a ocorrência de um impacte negativo, pouco significativo, 
direto, certo, permanente, irreversível, de influência local e de magnitude média.  

No que respeita aos resíduos de obra na fase de construção, importa mencionar que a significância do 
impacte dos resíduos produzidos dependerá das práticas de gestão que forem adotadas e da aplicação 
das medidas de minimização que constam do presente estudo.  

6.14.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

A fase de exploração apresenta menor relevância comparativamente com a anterior, uma vez que a 
produção de resíduos é inferior. 

Assim sendo, nesta fase, os resíduos que se preveem vir a ser produzidos são óleos e combustíveis da 
manutenção da infraestrutura, muito embora em quantidades diminutas, e resíduos de tipo urbano 
(orgânico, vidro, papel e plástico), sobretudo provenientes das estações que constituem o troço da Linha 
do Oeste. Tendo em consideração que estes resíduos são já atualmente produzidos na exploração da 
linha, não se perspetiva que com o aumento de passageiros venham a ocorrer alterações significativas 
relativamente à situação existente.  

O impacte associado à produção de resíduos sólidos urbanos na fase de exploração, embora seja 
negativo, será pouco significativo e de magnitude reduzida.  

Quanto à produção dos resíduos associados às operações de manutenção, considera-se que, embora 
seja muito reduzida, poderá constituir perigo para o ambiente, sendo por este motivo classificado como 
negativo, muito significativo, direto, permanente, local, certo, reversível e de magnitude reduzida, já que 
se espera que as qualidades sejam muito diferentes das atualmente produzidas.  
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Caso sejam garantidas as boas práticas de gestão de resíduos, quer em termos de deposição, quer 
relativamente à promoção de adequados destinos finais, não se prevê a ocorrência de impactes 
negativos significativos. Se tais práticas forem asseguradas, os resíduos produzidos não constituirão 
fonte de degradação da qualidade do ambiente ou da qualidade de vida da população. 

6.14.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Para o caso dos projetos complementares, por se tratar de infraestruturas lineares rodoviárias, a 
tipologia de resíduos produzidos irá alterar ligeiramente. No entanto, considera-se que os impactes 
cumulativos apresentem a mesma classificação dos impactes definidos anteriormente para as fases de 
construção e exploração, com a exceção da magnitude, que será aumentada por via do aumento da 
área a intervencionar. 

6.15. IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO 

No presente tópico procede-se a uma avaliação do risco ambiental associado à implementação e 
exploração do projeto de Modernização da Linha do Oeste, com o objetivo de avaliar o traçado em 
função do respetivo risco potencial de ocorrência de incidentes (resultantes de fatores internos ou 
externos) e as suas consequências para o ambiente e para a população. 

Salienta-se o facto desta caracterização não ser detalhada, constituindo assim o Plano de Segurança e 
de Saúde e a Compilação Técnica, peças indispensáveis e fundamentais para consultas mais 
pormenorizadas dos riscos profissionais e humanos associados à construção e à exploração da 
Empreitada. 
 

6.15.1 ÂMBITO E METODOLOGIA 
Qualquer ação, atividade ou projeto tem um risco associado, seja para a população, seja para o meio 
ambiente, sendo que qualquer risco é função, essencialmente, de dois fatores: 

• Gravidade que se relaciona, por um lado, com os potenciais efeitos negativos, perigosidade 
inerente (propriedade intrínseca) à substância ou ação em causa e, por outro, à exposição ao 
perigo existente; 

• Probabilidade que traduz a maior ou menor possibilidade de vir a ocorrer efetivamente uma 
situação de acidente. 
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Da combinação destes dois fatores resulta o Risco, o qual corresponde ao potencial de ocorrência de 
efeitos negativos, de determinada gravidade, sobre a população ou o ambiente. 
 
O acidente pode, assim, definir-se como um evento imprevisto e indesejável de que resulta danos ou 
perdas na população, na propriedade ou no ambiente (Roxo, Manuel (2009)).  
 
Neste sentido, a Avaliação de Risco procura avaliar as consequências de uma ocorrência não desejada 
de ínfima probabilidade. 
 
A metodologia de Avaliação do Risco Ambiental utilizada é a seguinte: 

1.º - Identificação das diversas fontes de risco potencial existentes na área em estudo, bem como 
as associadas às ações do próprio projeto;  
2.º - Avaliação qualitativa das potenciais consequências, tomando em consideração as medidas de 
minimização do risco já contempladas no projeto, ou que o deverão ser (numa perspetiva 
preventiva de ocorrência de acidentes). 

 
6.15.2 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE RISCO 

Neste tópico, apresenta-se uma caracterização dos riscos no que diz respeito à sua potencial origem 
para ambas as fases em análise, ou seja, identificação e localização das fontes de risco relativas à fase 
de construção e de exploração do projeto. 
 
De acordo com o parecer da ANPC (vd. Anexo I.1) considera-se que os principais riscos associados ao 
projeto são os seguintes: acidentes, nomeadamente “choque com obstáculo na via” (atropelamento de 
pessoas, veículos e animais), incêndio, explosão, fuga ou derrame de substâncias perigosas (em 
acidente ferroviário ou em área ou instalação adjacente ao caminho de ferro), instabilidade da 
plataforma e terrenos adjacentes e queda de passagem. Por conseguinte, deverão ser adotadas 
algumas recomendações, quer para a fase de projeto de execução quer para a fase de obra, que se 
encontram discriminadas no Capítulo 7. 
 

6.15.2.1 Fase de Construção 
Para esta fase, são analisadas as fontes de risco consideradas como mais importantes por poderem 
ocasionar acidentes de maior escala. Estes prendem-se, sobretudo, com a realização de grandes 
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movimentos de terras, pela implantação e funcionamento dos estaleiros, pelo funcionamento, durante a 
execução da obra, da linha férrea e pelos restabelecimentos dos acessos e rede viária locais. 
 
Nesta fase, o risco de contaminação do ambiente (seja das águas, dos solos ou do ar) com uma 
inerente degradação da sua qualidade (e, eventualmente, afetação da saúde pública) poderá resultar, 
nomeadamente, de acidentes de trabalho (por erro humano, falha de equipamentos), incumprimento das 
medidas de gestão ambiental ou causas naturais imprevisíveis. 
Na construção do projeto em análise, ocorrerá um aumento do risco de dispersão de poeiras, pela 
movimentação de terras associadas à construção do projeto que se irá verificar durante esse período, 
bem como uma potencial contaminação dos solos e/ou das águas superficiais (e, indiretamente, das 
subterrâneas) por derrames de óleos, lubrificantes e resíduos líquidos, sobretudo nos estaleiros de obra. 
 
Poderá igualmente ocorrer interferência com condutas enterradas de água, esgotos, gás ou eletricidade. 
A gravidade deste tipo de risco de contaminação está associada à natureza da conduta, sendo as mais 
preocupantes as condutas de gás, uma vez que em contacto com a água (que normalmente surge 
durante a escavação), ocorre um processo de acidificação. Esta água de cariz ácido, ao infiltrar-se no 
solo ou em contacto com os recursos hídricos, altera as suas propriedades, afetando também os 
organismos vivos que aí habitam. 
 
O risco de incêndio relacionado com a utilização de equipamentos elétricos ou de substâncias 
inflamáveis trata-se de um risco possível, mas que pode ser controlado, de forma a evitar que ocorra o 
acidente. Na eventualidade do mesmo se verificar, a extensão das consequências depende da área 
afetada e da propagação do incêndio. 
 
Qualquer risco é função da probabilidade de ocorrência de um determinado incidente/acidente e da 
gravidade associada à sua natureza. 
 
Os riscos referidos podem ter graus de incerteza diversos. No entanto, de acordo com as características 
do projeto, considera-se que o risco de dispersão significativa de poeiras tem uma probabilidade 
associada maior do que a relativa à contaminação dos solos e das águas. Isto porque, a dispersão em si 
é inevitável em qualquer obra, muito embora possa ser minorada, tendo sido inclusivamente analisada 
no capítulo dos impactes sobre a qualidade do ar, o que significa que há que assegurar o cumprimento 
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das medidas de minimização associadas àquele fenómeno. Já a contaminação dos solos e das águas é 
um impacte possível, mas que pode ser de todo evitado, se forem tidas em conta as medidas de gestão 
ambiental adequadas.  
 
Quanto à gravidade, os eventuais derrames poderão ter propriedades mais agressivas para o meio 
ambiente e para a saúde pública comparativamente com as poeiras. Assim, considera-se que a 
contaminação dos solos e das águas por derrames, a ocorrer, poderá ser mais grave, podendo afetar a 
sua qualidade, bem como a fauna e a flora que aí recorrem, e a possível afetação da saúde pública. No 
que diz respeito a uma eventual dispersão significativa de poeiras, a sua afetação limita-se à qualidade 
do ar e pode ter reflexo ao nível da população se ocorrer uma dispersão significativa de partículas.  
 
Este aspeto, embora de alguma significância, pode ser evitado se forem consideradas as medidas de 
minimização previstas no presente estudo, nomeadamente as relativas às coberturas das cargas, 
lavagem de rodados, aspersão dos locais de obra de forma a evitar a dispersão de poeiras, entre outras 
medidas já referidas. 
 
Considera-se, portanto, fundamental a existência do Acompanhamento Ambiental da Obra por parte de 
uma equipa multidisciplinar, liderada por um técnico experiente, durante toda a fase de construção até à 
desmontagem dos estaleiros, no sentido de assegurar as boas práticas ambientais até ao início da fase 
de exploração.  
 
Pelo exposto, considera-se que os riscos ambientais associados à fase de construção do projeto em 
estudo são negativos, pouco significativos, assumindo-se que serão implementadas as medidas de 
minimização propostas e apresentadas no Capítulo 7 do presente documento. 
 
Relativamente aos trabalhadores afetos à obra é importante ter em consideração as principais situações 
de risco a que estes irão estar sujeitos, nomeadamente ao nível das seguintes ações de projeto: 
 
a) Trabalhos de Escavação e de Aterros 
Os trabalhos de escavação e de aterros são, no projeto em estudo, de reduzida proporção, pelo que os 
riscos associados a este tipo de ação são de probabilidade e gravidades reduzidas. Não obstante, 
referem-se de seguida os riscos mais frequentes inerentes à execução desta atividade: 
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• Desprendimento de terras ou rochas por alteração do equilíbrio natural do terreno ou 
sobrecarga dos bordos dos taludes; 

• Soterramento; 

• Queda de objetos; 

• Queda de pessoas; 

• Queda de materiais; 

• Projeção de materiais; 

• Diminuição das condições de visibilidade, devido à dispersão de poeiras; 

• Eletrocussão por contactos diretos ou indiretos com corrente elétrica; 

• Atropelamento ou esmagamento ou capotamento na manobra de veículos; 

• Colisão com máquinas e veículos; 

• Riscos para terceiros devido à intrusão na zona da Obra. 
 
b) Trabalhos de Execução de Drenagens 
Prevêem-se trabalhos de execução de drenagens, em que algumas valas, passagens hidráulicas ou 
aquedutos, poderão atingir profundidades significativas. Neste sentido, os riscos mais frequentes neste 
tipo de atividades são: 

• Desabamento do coroamento da vala; 

• Aluimento causado pelas intempéries; 

• Desabamento das terras devido a vibrações próximas; 

• Colisão com elementos da entivação; 

• Golpes e ferimentos pelo facto dos trabalhadores trabalharem próximos uns dos outros; 

• Choques e/ou entalamentos causados por movimentações de cargas; 

• Soterramento; 

• Queda de pessoas; 

• Queda de materiais; 

• Projeção de materiais; 

• Colisão com máquinas e veículos. 
 
c) Trabalhos em Altura 



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 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 
ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 
VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 6-210 Ficheiro LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap6_Rev02.doc 

 

Poderão ocorrer alguns trabalhos em altura (nomeadamente ao nível da implementação da catenária e 
dos PAT), os quais também apresentam potenciais riscos. Assim, assinalam-se os seguintes riscos: 

• Queda em altura; 

• Queda de objetos; 

• Queda de igual nível; 

• Colapso da estrutura de suporte; 

• Esmagamento; 

• Perfuração; 

• Choques provocados por objetos. 
 
d) Execução de Pavimentos Betuminosos 
Este tipo de trabalhos decorrerá fundamentalmente ao nível dos restabelecimentos previstos. Deste 
modo, os riscos mais frequentes associados a este tipo de trabalhos são: 

• Atropelamentos; 

• Esmagamentos; 

• Incêndios/explosões; 

• Inalação de substâncias Perigosas; 

• Inalação de poeiras; 

• Projeção de materiais. 
 
e) Trabalhos na duplicação da via ferroviária 
Não se prevendo interrupções significativas no serviço prestado pelo sistema ferroviário no troço em 
análise, em fase de obra, serão executados trabalhos em simultâneo com o funcionamento da via, 
havendo apenas interrupções pontuais em alturas de menor tráfego. Neste âmbito, enumeram-se de 
seguida os riscos inerentes à execução de trabalhos nestas circunstâncias: 

• Atropelamentos de pessoas, veículos e animais (podendo estar relacionados, nomeadamente 
com erro humano ou com descarrilamento da composição); 

• Esmagamentos. 
 

f) Trabalhos com riscos elétricos  
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Este tipo de trabalhos decorrerá fundamentalmente ao nível dos restabelecimentos das infraestruturas 
elétricas previstas, execução e consequente ativação da rede eletrificada tais como catenária, RCT e 
TP.  Deste modo, os riscos mais frequentes associados a este tipo de trabalhos são: 

• Eletrização; 

• Eletrocussão; 

• Interferência Eletromagnética; 

• Incêndios/Explosões. 
 

Os trabalhos referidos são as principais ações previstas em fase de obra. Portanto, é de assinalar que 
os riscos para os trabalhadores, se forem implementadas as medidas de segurança adequadas ao tipo 
de trabalhos previstos (que incluem as Normas e Procedimentos de Segurança em Trabalhos de 
Infraestruturas – Instrução de Exploração Técnica n.º77 (IET 77), do Instituto Nacional do Transporte 
Ferroviário e Regulamento Geral de Segurança II e XII – e, também, utilização de equipamentos de 
proteção individual), diminuirão a probabilidade de ocorrência de forma acentuada. A adequada 
implementação destas medidas visa eliminar os riscos inerentes às atividades a realizar na via-férrea 
bem como nas zonas contíguas, através da sua integração no planeamento e organização prévia do 
trabalho. 
 
De realçar que a identificação e avaliação dos riscos associados às atividades inerentes à execução do 
projeto com o objetivo de proceder à identificação das medidas preventivas a implementar em fase de 
obra serão devidamente abordados no Plano de Segurança e Saúde em fase de execução do projeto, 
considerando os condicionalismos existentes, os métodos e processos construtivos definidos pelos 
projetistas e, as diversas fases de planeamento previstas para a execução da empreitada.  
 
Associadas a essas medidas, incluído no Plano de Segurança e Saúde, será elaborado um Plano de 
Emergência a desenvolver em fase de obra, em que o mesmo envolverá não somente as entidades 
responsáveis pela elaboração, execução e exploração do projeto, mas também as restantes autoridades 
de proteção civil locais (Bombeiros, INEM, Forças de Segurança e Serviços Municipais). 
 
Complementarmente será realizada em fase de projeto uma estrutura base da Compilação Técnica a 
desenvolver em fase de obra, garantindo que a mesma possui todos os elementos necessários para a 
prevenção dos riscos profissionais em fase de exploração. Entre os elementos a considerar encontram-
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se: informações técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a 
prevenção dos riscos da sua utilização, conservação e manutenção e; informações úteis para a 
planificação da segurança e saúde na realização de trabalhos em locais da obra edificada, cujo acesso e 
circulação apresentem riscos. 
 
Para finalizar, e no sentido de assegurar que os riscos ambientais decorrentes da fase de construção do 
projeto são minimizados, evidencia-se a necessidade do Acompanhamento Ambiental da Obra se fazer 
conjuntamente com o Acompanhamento por parte da Coordenação de Segurança, desde a fase de pré-
construção até ao início da exploração, de forma a acompanhar as atividades relativas à montagem, 
manutenção e desmontagem de estaleiros e infraestruturas associadas, à gestão de resíduos, eventual 
afetação provisória dos recursos hídricos envolventes, entre outros. 
 

6.15.2.2 Fase de Exploração 
Na fase de exploração, não são expectáveis importantes riscos para o ambiente e/ou para a saúde 
pública. Refira-se, no entanto, somente eventuais derrames acidentais de óleos/lubrificantes, 
decorrentes de operações de manutenção da linha ferroviária, muito embora a serem implementadas as 
medidas de minimização apresentadas no Capítulo 7 deste estudo, esse risco terá probabilidade e 
gravidade reduzidas. 
 
Existem, ainda, riscos decorrentes do empreendimento na fase de exploração que, apesar de terem 
uma baixa probabilidade, devem ser referidos, nomeadamente: 

• Acidentes ferroviários, por descarrilamento ou choque; 

• Incêndios e/ou explosões na envolvente que se propaguem para a via-férrea; 

• Ocorrências sísmicas; 

• Instabilidade de taludes; 

• Acidentes ferroviários em túnel, via férrea, plataforma e cais de embarque; 

• Inundações; 

• Eletrização e eletrocussão; 

• Interferência eletromagnética. 
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A implementação do presente projeto, nomeadamente ao nível das passagens de nível (automatização 
e supressão), contribui para a prevenção da ocorrência de acidentes ferroviários relativos a situações de 
atropelamento ou choque de viaturas.  
A manutenção das estruturas por parte dos Concessionários, relativamente aos pavimentos, sinalização, 
guardas de segurança e vedações contribuem também para a minimização dos acidentes ferroviários 
em geral.  
 
Uma vez que as principais fontes de risco associadas à fase de exploração poderão ocasionar a 
ocorrência de incêndios, e eventualmente explosões, a afetação ao nível das populações poderá 
envolver níveis de gravidade variáveis, dependendo da extensão do incêndio e da exposição das 
populações e dos seus bens, sendo que os locais de maior risco são as áreas arborizadas, assim como 
áreas populacionais. De qualquer forma, se se verificar a propagação de um incêndio para o canal 
ferroviário, os utentes deste meio de transporte poderão ser os principais afetados. Esta situação torna-
se mais preocupante quando incorre sobre terrenos onde o risco de incêndio se afigura elevado a muito 
elevado. 
 
Para a eliminação dos riscos associados a esta vertente, em fase de projeto de execução deverão ser 
consideradas ações de limpeza, por supressão total, do material combustível existente numa faixa 
lateral do terreno, contada a partir dos carris externos, confinante com a rede ferroviária, de modo a 
garantir a existência de uma faixa de segurança de largura não inferior a 10 metros. Esta medida irá ao 
encontro do cumprimento do exposto na alínea b, do n.º 1, do art.º 15º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 
28 de junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 17 de janeiro, no âmbito da 
prevenção de fogos florestais).  
 
Por outro lado, para a eliminação do risco de incêndio e explosão, em fase de exploração da 
infraestrutura, o Concessionário deverá fazer cumprir escrupulosamente a legislação que regula o 
transporte de mercadorias perigosas por via ferroviária (Decreto-lei n.º 246-A/2015, de 21 de outubro, 
que veio alterar o Decreto-lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril), constantes no anexo II do referido Decreto-
Lei, assim como o estabelecido no respetivo Plano de Emergência Interno. 
 
No que se refere à probabilidade de ocorrências sísmicas verifica-se que, de acordo com a análise 
efetuada no Capítulo 4, relativo ao descritor “Geologia, Geomorfologia e Geotecnia”, na região onde se 
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insere o projeto em apreço, e tendo por base a carta de zonamento de intensidade sísmica em Portugal, 
esta apresenta índices de risco sísmico de nível IX (grave, com danos consideráveis), pelo que a 
ocorrência de fenómenos sísmicos, a ocorrer, poderá ser significativa.  
 
A nível geotécnico, os principais riscos, nesta fase, prendem-se com possíveis ocorrências de 
instabilidade a nível dos taludes, assentamentos ou outros. Visto que o atual projeto irá genericamente 
melhorar as inclinações dos taludes existentes, pode-se considerar, todavia, que estes são pouco 
prováveis dadas as exigências do projeto e manutenção exigidas a este tipo de obras. 
 
Os túneis devem cumprir os requisitos mínimos de segurança previstos na legislação em vigor, de forma 
a prevenir situações críticas que possam pôr em perigo a vida humana, o meio ambiente e as próprias 
instalações dos túneis. A manutenção destas estruturas por parte do Concessionário (entidade gestora 
do túnel), designadamente através de fiscalizações regulares e eventuais medidas para melhorar a 
segurança do túnel, contribuem para a minimização de eventuais acidentes ferroviários no interior dos 
mesmos.  
 
Uma vez que parte do troço em análise interfere com a zona de risco de inundação do rio Sizandro, 
deverá ser considerado este risco na presente análise. As inundações decorrentes das cheias podem 
pôr em causa a segurança de pessoas e bens e provocar consequências prejudiciais socioeconómicas e 
ambientais significativas. Estes fenómenos podem também causar situações de falta de segurança das 
construções, por deficiente comportamento dos materiais, dos elementos estruturais ou dos seus 
apoios. As zonas críticas da ocorrência de risco de inundação são identificadas nos Planos de Gestão 
dos Riscos de Inundações (PGRI), os quais também estabelecem a aplicação de programas de medidas 
específicos para estas zonas. Efetivamente, o PGRI, sendo composto por um conjunto de medidas, com 
definição de ações e técnicas, permite reduzir os riscos associados às inundações, em estreita 
articulação com os PDM. 
 

6.15.3 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS 
No presente tópico, pretende-se avaliar as potenciais consequências resultantes de uma eventual 
ocorrência de acidentes em função das fontes de risco e o tipo de riscos associados. Neste sentido, 
optou-se por sistematizar, em forma de quadro, os riscos, as potenciais consequências caso o acidente 
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se concretize e o descritor ambiental em causa (e, inerentemente, o compartimento ambiental afetado) 
e, ainda, as potenciais consequências sobre as populações. 
 
Assim, os quadros seguintes apresentam a referida sistematização para os riscos identificados para a 
fase de construção e de exploração, respetivamente. 
 

Quadro 6.15-1 Riscos e potenciais consequências associados à fase de construção. 

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS 
AMBIENTAIS 

DESCRITOR 
AMBIENTAL EM 

CAUSA 

POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS 
SOBRE AS POPULAÇÕES 

Risco de contaminação do 
ambiente 

Contaminação dos solos, ar e 
águas subterrâneas 

Solos 
 

Qualidade do Ar 
 

Recursos 
Hídricos 

 
Gestão de 
Resíduos 

Afetação da qualidade de água 
para abastecimento  

 
Afetação da saúde pública 

Risco de derrocada e 
desabamento de terras 

Dispersão de poeiras / 
partículas Qualidade do Ar 

Afetação da integridade de 
trabalhadores, de 

equipamentos e de edifícios 

Risco de interferência com 
redes (gás, esgotos, 
eletricidade) 

Contaminação do ar e dos 
solos, dependendo da natureza 

da conduta 

Socio-Economia 
 

Qualidade do Ar 
 

Solos 

Afetação da saúde pública 
 

Afetação do bem-estar da 
população 

Risco de incêndio 
Destruição da camada 

superficial do solo, da sua 
ocupação, da fauna e da flora 

Socio-Economia 
 

Uso do Solo 
 

Fauna, Flora e 
Habitats 
Naturais 

Afetação da integridade de 
trabalhadores e da população 

 
Destruição de bens 

(habitações, equipamentos, 
infraestruturas) 

Risco de atropelamento 
ferroviário - Socio-Economia Afetação da integridade de 

trabalhadores e da população 
 
No que diz respeito à fase de exploração, o quadro seguinte apresenta uma sistematização análoga 
para os riscos identificados para esta fase. 
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Quadro 6.15-2 - Riscos e potenciais consequências associados à fase de exploração. 

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS 
AMBIENTAIS 

DESCRITOR 
AMBIENTAL EM 

CAUSA 

POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS 
SOBRE AS POPULAÇÕES 

Risco de incêndio  
Destruição da camada 

superficial do solo, da sua 
ocupação, da fauna e da 

flora 

Uso do Solo 
 

Fauna, Flora e 
Habitats Naturais 

Afetação da integridade de 
trabalhadores e da população 

 
Destruição de bens (habitações, 
equipamentos, infraestruturas) 

Riscos de ocorrências 
sísmicas  

Alterações morfológicas 
do terreno 

Geologia, 
Geomorfologia e 

Geotecnia 
 

Socio-Economia 
 

Destruição de bens (habitações, 
equipamentos, infraestruturas) 

Instabilidade dos taludes Alterações morfológicas 
do terreno 

Geologia, 
Geomorfologia e 

Geotecnia 
 

Solos 
 

Socio-Economia 

Destruição de bens (habitações, 
equipamentos, infraestruturas) 

Risco de ocorrência de 
acidentes ferroviários, por 
descarrilamento ou choque 

- Socio-Economia Afetação da integridade de 
trabalhadores e da população 

Risco de fuga ou derrame 
de substâncias perigosas 

Destruição da camada 
superficial do solo, da sua 
ocupação, da fauna e da 

flora 

Solos 
Uso do Solo 

 
Fauna, Flora e 

Habitats Naturais 

Afetação da integridade de 
trabalhadores e da população 

 
Destruição de bens (habitações, 
equipamentos, infraestruturas) 

Risco de interferência 
eletromagnética, 
eletrocussão, eletrização 

Poluição eletromagnética 
ambiente (emissões) 

 
Alterações no 

comportamento da fauna 
(aves) 

Qualidade do ar 
 

Fauna, Flora e 
Habitats Naturais 

Aumento da suscetibilidade dos 
equipamentos eletrónicos 

relativamente às influências 
eletromagnéticas 

 
Afetação da integridade de 

trabalhadores e da população 
Risco de ocorrência de 
acidentes em túnel - Socio-Economia Afetação da integridade de 

trabalhadores e da população 

Risco de inundação 
Alteração da camada 
superficial do solo, da 

sua ocupação, da fauna 
e da flora 

Solos 
Uso do solo 

 
Fauna, Flora e 

Habitats Naturais 
 

Socio-Economia 

Destruição de bens (habitações, 
equipamentos, infraestruturas) 

 
Da análise dos quadros anteriores infere-se que os riscos identificados acarretam sempre impactes 
ambientais negativos, com significância e magnitude variáveis, uma vez que se está perante a incerteza 
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da probabilidade de ocorrência de um determinado incidente/acidente e da gravidade associada à sua 
natureza. 
A incidência do impacte, a ocorrer, também pode ser direta ou indireta, dependendo respetivamente de 
atividades ligadas à construção e funcionamento ou extrínsecas a esta. 
Os impactes poderão ser temporários ou permanentes e no que se refere à sua ocorrência prováveis ou 
incertos, sendo que podem assumir uma dimensão espacial que vai de local a regional. A reversibilidade 
também é variável, uma vez que depende das características do meio onde o acidente/incidente possa 
ocorrer. 
 
No entanto, considera-se que os riscos ambientais associados à fase de construção e exploração do 
projeto em estudo possam ser negativos, pouco significativos, assumindo-se que serão implementadas 
as medidas de minimização propostas e apresentadas no Capítulo 7 do presente documento. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO E 
IMPACTES RESIDUAIS 
 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas mitigadoras que 

visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos. A redução da intensidade consiste no controlo dos diversos elementos do projeto. A alteração 

das condições consiste na criação de fatores que favoreçam os processos de regeneração natural e a 

redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar condições de 

substituição dos efeitos gerados pelo projeto. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem ser 

observadas durante a construção e exploração do projeto da Modernização da Linha do Oeste. 

 

7.2. MEDIDAS A CONSIDERAR NA CONCEÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

PE1. Deverá ser respeitado o exposto nos locais condicionados à implantação de estaleiros, de 

acordo com o Desenho n.º LO.EP.PG.EIA.0020. 

PE2. Nas áreas de vertente acentuada devem ser tomadas as medidas necessárias de forma a 

evitar possíveis deslizamentos, nomeadamente através da colocação de estruturas de suporte 

adequadas. 

PE3. Deverão ser cumpridas as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica, no 

sentido de serem facilmente referenciáveis pelos meios aéreos, minimizando o risco de 

acidentes por colisão com aqueles obstáculos. A balizagem deverá ser a constante na Circular 

de Informação Aeronáutica (CIA) n,º 10/03, de 6 de maio, do Instituto de Aviação Civil. 

PE4. Deverão ser consultados os Serviços Municipais de Proteção Civil e/ou os Gabinetes Técnicos 

Florestais de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, 
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Óbidos e Caldas da Rainha, no sentido de se proceder a uma análise mais detalhada dos 

riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou de serem afetados pela implantação do 

projeto. 

PE5. Deverá ser solicitado parecer às entidades que tutelam as servidões aeronáuticas e 

radioelétricas intersetadas de forma a confirmar a compatibilidade do projeto de execução. 

PE6. Evitar a ocupação da zona de risco de inundação do rio Sizandro. 

PE7. Deverá ser efetuado o levantamento de todos os sobreiros/azinheiras localizados nas zonas 

sujeitas a intervenções, nomeadamente de abertura/alargamento de acessos. 

PE8. Antes do início dos trabalhos, a Entidade Executante deverá, sempre que possível, efetuar a 

confirmação, em campo, da informação prestada pelas entidades concessionárias, aferindo a 

sua localização em planta, cotas de implantação, materiais e estado de conservação de cada 

infraestrutura com as entidades responsáveis pela sua exploração. 

PE9. A implantação das vedações nos locais definidos deve ser considerada de forma a minimizar 

as áreas de expropriação, devendo ter-se em consideração os seguintes critérios: 

- Colocação da vedação nos limites do terreno da IP; 

- Aproveitamento das estruturas de betão projetadas; 

- Colocação da vedação a 1,5m dos novos limites de terraplenagem, sempre que o projeto de 

drenagem preveja valas de crista de talude ou de base de aterro; 

- Considerar a possibilidade de aproveitar as estruturas existentes (nomeadamente muros); 

- Restabelecimentos - as vedações previstas na zona dos caminhos paralelos projetados, 

deverão ser colocadas entre o caminho de ferro e o caminho paralelo. 

PE10. Aplicação de critérios de boas práticas ambientais aquando da escolha dos locais a afetar 

para a instalação de estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, caminhos 

temporários, etc. 
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PE11. Sempre que possível fasear o desenvolvimento dos trabalhos de modo a evitar interrupções 

do serviço ferroviário, ou caso não seja possível, alocar essas interrupções aos períodos de 

fim de semana. 

PE12. No faseamento construtivo a definir, programar o encerramento das passagens de nível, após 

a conclusão e entrada em funcionamento dos respetivos restabelecimentos. 

PE13. Sempre que possível, e depois de devidamente tratado, deverão ser reutilizados e/ou 

valorizados o balastro e o carril. 

PE14. O Projeto de Integração Paisagística a realizar na fase de Projeto de Execução deverá ter em 

consideração os seguintes aspetos: 

• Modelação dos taludes de aterro e escavação, de modo a estabelecer uma certa 

continuidade com o terreno natural, preconizando o boleamento das cristas e o 

adoçamento das bases dos taludes; 

• A escolha das espécies a utilizar nas sementeiras e nas plantações deverá ser efetuada 

de acordo com o elenco florístico da região e com as características do local onde a Linha 

do Oeste se insere, com especial cuidado na travessia das principais linhas de água e 

zonas de vale adjacente;  

• Na envolvente das principais passagens hidráulicas, deverão realizar-se plantações de 

espécies ripícolas, tais como Fraxinus angustifolia, Sambucus nigra, entre outras; 

• Plantações de cortinas arboreo-arbustivas na proximidade de áreas habitacionais com o 

objetivo de constituir barreiras visuais que permitam minimizar a presença da ferrovia 

nestes locais. Referem-se de seguida os locais a considerar: 
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• Estruturas verdes de enquadramento a plantar junto das muros de suporte, ao longo de 

toda a extensão dos mesmos e na face voltada para as habitações, com recurso à 

plantação de espécies trepadeiras e arbustivas; 

• Promover a plantação e/ou a sementeira ao covacho de espécies de Quercus suber 

(sobreiro) nos troços da Linha do Oeste que serão desativados devido a retificações do 

traçado, nomeadamente entre os km75+300 e 77+300, como medida de compensação 

para o abate de exemplares desta espécie; 

• As rotundas associadas aos restabelecimentos deverão ser objeto de um tratamento 

paisagístico específico; 

• Nos taludes de encontro das obras de arte correntes (passagens superiores e passagens 

inferiores ) deverá promover-se o seu enquadramento através de plantações, dada a 

maior suscetibilidades destes locais aos processos erosivos, possibilitando uma melhor 

ligação entre estas estruturas e a paisagem envolvente; 

21+450 (LE da linha) Edificios da povoação de Recoveiro 

22+550 (LD da linha) Habitações do aglomerado de Casal da Mata 

24+550 ( LE da linha ) Quinta das Covas 

24+525 a 25+050 (de ambos os lados da 

linha) 
Edificios da povoação do Sabugo 

25+150 a 25+700 (ambos os lados da 

linha) 

Pavilhões industriais da Zona Industrial do Sabugo e algumas 

habitações  

29+500 a 30+000 (ambos os lados da 

linha) 

Pavilhões industriais associados a locais de extração de inerte e 

habitações de Pedra Furada 

38+750 (LD da linha) Edifícios de habitação da vila da Malveira 

39+250 (LE da linha) Habitações da povoação de Matoutinho 

41+000 a 41+100 (LE da linha) Edifícios da povoação de Casais dos Carriços 

41+300 (ambos os lados da linha) Habitações da povoação de Casais dos Carriços 

41+750 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo 

42+000 (LD da linha) Habitações da povoação de Jerumelo 
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7.2.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR DESCRITOR 
7.2.1.1. Recursos Hídricos  

PE15. Os desvios e intervenções em linhas de água deverão ser efetuados o mais próximo possível 

do leito natural das mesmas, evitando desta forma grandes desvios e artificializações das 

condições naturais. 

PE16. Deverão ser aferidos os valores obtidos para a capacidade de vazão dos aquedutos e 

passagens hidráulicas em secção cheia, para o período de retorno de 100 anos, nas zonas 

dos desvios ativos, da variante do Outeiro e das zonas de ripagem de curvas, com base em 

cartografia atualizada. 

PE17.  As soluções adotadas nos desvios e intervenções em linhas de água deverão ser aferidos em 

fase de Projeto de Execução, com especial destaque para o caso do desvio da PH 4612, ao 

km29+248 e do desvio da PH 4606, ao Km 27+640. 

PE18. Assegurar sistemas de drenagem bem dimensionados nos taludes de escavação e de aterro, 

capazes não só de captar e conduzir as águas do escoamento superficial, mas também de 

reduzir as velocidades de escoamento de modo a atenuar o seu poder erosivo. 

PE19. Deverá ser verificada a localização das captações de água superficiais e subterrâneas, que se 

encontrem na área de afetação direta do projeto. 

PE20. Para as captações de água superficiais e subterrâneas que não têm perímetros de proteção 

associados, considerar um limite de proteção de, no mínimo, 10 metros, de forma a 

salvaguardar qualquer afetação pelo projeto. 

PE21. Nos locais onde a cheia com período de retorno de 100 anos atinja o talude do aterro 

ferroviário, deverá ser garantida a sua proteção até à cota de inundação da cheia. 

PE22. Os projetos das Passagens Superiores de Dois Portos (km54+870) e Óbidos (km99+730) 

deverão respeitar a faixa de proteção de 10 metros da linha de água, nomeadamente no que 

respeita à implantação dos pilares. 
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PE23. O projeto da Passagem Superior de Runa (km58+942), deverá ser revisto de modo a que os 

pilares não interferiram diretamente com a linha de água existente, nomeadamente, o rio 

Sizandro. 

PE24. Deverá ser estudado o desvio da linha de água, afluente do rio Corga, junto ao talude de 

aterro da PI do Cadaval (km79+340), de modo a restabelecer o regime de escoamento 

existente e a manter a ligação à charca existente a jusante.  

PE25. Recomenda-se que as obras de drenagem, sempre que possível, ocorram durante a época 

seca.  

 

7.2.1.2. Património 

São consideradas as soluções concretas de minimização dos impactes negativos, inevitáveis, 

irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de 

elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspetiva de valorização ou 

recuperação. 

As medidas de minimização aplicam-se, de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais, 

em relação ao traçado da via e localização das infraestruturas associadas. 

As medidas de minimização de impactes inerentes à fase de Projeto de Execução visarão o 

cumprimento das obrigações legais decorrentes do cumprimento da legislação em vigor no âmbito do 

Património Cultural, nomeadamente a legislação regulamentar para a execução de trabalhos 

arqueológicos e do cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental emitida para o Projeto. 

PE26. Deverá considerar-se a integração paisagística da modernização da via no seu território de 

enquadramento, em consonância com a preservação de imóveis e sítios arqueológicos. 

PE27. Em fase de Projeto de Execução, o traçado deverá ser revisitado e caso as condições do 

terreno, designadamente a visibilidade do solo, tenham sofrido alterações relevantes deverá 

ser executada prospeção arqueológica sistemática, no corredor de 400 metros de largura 

centrado no eixo da via. 
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A prospeção sistemática deverá seguir igualmente o procedimento de diagnóstico aplicado 

nesta fase a todas as áreas funcionais de obras: estaleiros, acessos, áreas de empréstimo, 

depósitos de materiais, etc. Todas as eventuais áreas funcionais de obra complementares que 

sejam definidas a posteriori, mesmo que em plena fase de construção, são igualmente 

vinculadas ao procedimento prévio de prospeção arqueológica. 

Desta etapa resultará a elaboração da Carta de Condicionantes de obra (em suporte 

cartográfico à escala de projeto) que permita a conceção definitiva do Projeto de Execução 

com uma considerável redução do potencial de impactes negativos. 

PE28. Os impactes que persistirem sobre ocorrências patrimoniais terão de ser fundamentados por 

inviabilidade técnica e/ou financeira de alteração das componentes do projeto. 

PE29. A afetação de todo ou parte de imóveis fundamenta que sejam efetuados todos os trabalhos 

de levantamento e registo para memória futura, por forma a assegurar o seu cumprimento 

adequado, antes da demolição ou trasladação. 

Os trabalhos de registo contemplam: 

• Levantamento topográfico; 

• Observação e descrição dos materiais de construção e técnicas construtivas, 

preferencialmente com apoio de engenharia civil ligada aos materiais tradicionais; 

• Observação e descrição do enquadramento cénico/paisagístico; 

• Elaboração de memória descritiva, registo das informações recolhidas através de um 

sistema de “arqueologia da arquitetura” e descrição de características morfo-funcionais, 

cronologia, estado de conservação, enquadramento cénico/paisagístico, etc.; 

• Registo, através de fotografia, filme e desenho técnico, de estruturas e elementos 

arquitetónicos relevantes; 

• Inventariação de eventuais elementos arquitetónicos relevantes. 

A demolição ou alteração de edificado com interesse patrimonial só poderá decorrer 

posteriormente a um registo exaustivo para memória futura (incluindo as condições de 

deposição/implantação iniciais). 
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PE30. A execução das sondagens de diagnóstico em fase de Projeto de Execução poderá permitir 

obter uma imagem mais precisa do potencial arqueológico dos arqueossítios potencialmente 

afetados pelo projeto e permitir gerir com maior conhecimento de causa e facilidade de 

cumprimento os cronogramas de execução, evitando custos e atrasos desnecessários. 

Estas sondagens deverão ser distribuídas de acordo com a cartografia disponível para os 

arqueossítios e com a documentação bibliográfica de referência, complementados por 

trabalhos de prospeção arqueológica para obter uma visão atualizada do terreno. 

Pretende-se aferir o valor patrimonial e científico dos arqueossítios. Para tal impõem-se os 

seguintes objetivos para as intervenções: 

• Definir as áreas de concentração de vestígios materiais visíveis à superfície do terreno 

e, desta forma, a potencial extensão do arqueossítio; 

• Determinar a existência e grau de conservação de contextos estratigráficos, sequências 

de ocupação humana e estruturas, conservados in situ; 

• Integrar crono-culturalmente os vestígios, nomeadamente, através do estudo dos 

materiais arqueológicos exumados no decorrer da intervenção. 

Os eventuais vestígios artefactuais mais concentrados na área de intervenção das sondagens 

ou a identificação de contextos arqueológicos preservados poderão fundamentar a ampliação 

da área de diagnóstico, a escavação integral em “área aberta”, permitindo a preservação 

integral dos arqueossítios, através do seu registo detalhado ou mesmo a adequação do 

projeto. 

Os resultados das sondagens diagnóstico serão materializados em: 

• Desenho e fotografia de perfis estratigráficos, plantas e alçados de estruturas e outras 

representações gráficas pertinentes para registo dos contextos identificados; 

• Elaboração de fichas de registo das realidades reconhecidas (depósitos, estruturas, 

espólio); 

• Recolha e inventariação de espólio exumado; 

• Elaboração de relatório técnico documentativo de métodos aplicados, resultados 

obtidos e perspetivas de minimização de impactes subsequentes. 
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PE31. O .A eventual afetação do enquadramento cénico da paisagem que envolve os imóveis deverá 

ser objeto de uma abordagem detalhada e casuisticamente avaliada ao nível da conceção do 

Projeto de Execução, considerando as potenciais implicações visuais inerentes às 

intervenções da fase de construção, caso se verifique a existência de frentes de obra visíveis 

a partir do imóvel. 

 

7.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

As medidas de minimização para a fase de construção encontram-se subdivididas em três pontos 

distintos, designadamente: 

• Medidas Prévias à Execução das Obras; 

• Medidas para a Execução da Obra, que se encontram organizadas pelas diversas 

componentes da obra, nomeadamente: Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais, 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos, Escavações e Movimentos de Terras, 

Construção e Reabilitação de Acessos, Circulação de Veículos e Funcionamento de 

Maquinaria, Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos e Fase final da Execução das Obras; 

• Medidas específicas por descritor. 

 

7.3.1. MEDIDAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

MG1. Estudar, para a fase de construção, a opção que cause a menor interferência e o menor 

grau de incomodidade possível para locais onde predomina o comércio e onde existe 

maior afluxo de pessoas. 

MG2. Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras as 

principais ações a realizar e respetiva calendarização, junto das Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
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calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 

acessibilidades. 

MG3. Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a 

circulação rodoviária e pedonal, que garanta a menor perturbação possível em termos de 

mobilidade da população e para o qual deverão ser consultadas as Autarquias e outras 

entidades oficiais competentes; 

MG4. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

MG5. De modo a não criar problemas na mobilidade das populações que utilizam diariamente as 

vias rodoviárias que terão de ser restabelecidas no âmbito do desenvolvimento do projeto, 

recomenda-se um criterioso planeamento das intervenções de modo a interferir o menos 

possível com o funcionamento dos eixos viários. Devem merecer particular atenção as 

estradas nacionais que ligam as principais localidades existentes na faixa em estudo e na 

sua envolvente. 

MG6. Assegurar informação atualizada sobre as obras a efetuar e os locais das mesmas aos 

agentes de proteção civil, tais como Corpos de Bombeiros, INEM e forças de segurança, 

uma vez que as obras poderão implicar a perda de mobilidade e acessibilidade em 

determinados traçados da via. 

MG7. Deverá ser elaborado e respeitado um plano de circulação para os veículos afetos à obra, 

visando minimizar a interferência com áreas urbanas, de lazer e de culto das populações e 

para o qual deverão ser consultadas a Autarquia e outras entidades oficiais competentes 

MG8. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

MG9. Garantir um adequado planeamento das obras e implementação das boas práticas 

comuns. 
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MG10. Deverá ser estabelecido, previamente à execução das principais frentes de obra, o plano 

de movimentação de terras e a implantação dos depósitos provisórios e definitivos, de 

forma a permitir uma gestão racional dos solos disponibilizados pelas frentes de obra.  

MG11. Relativamente à organização das frentes de obra, os empreiteiros deverão apresentar, 

para aprovação pela Fiscalização, faseamentos adequados para a execução dos 

trabalhos, bem como os métodos e equipamentos a utilizar, no sentido de garantir as 

indispensáveis condições de segurança e o mínimo de interferência com a organização 

urbana.  

MG12. O acesso das viaturas pesadas aos locais de obra deverá ser feito, sempre que possível, 

por zonas com menores fluxos de tráfego. 

MG13. Minimizar o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, 

procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos.  

MG14. Elaborar o Manual de Gestão Ambiental constituído pelo planeamento da execução de 

todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução da obra, e respetiva calendarização. Este 

Manual de Gestão Ambiental inclui o Sistema de Gestão Ambiental da empreitada. 

MG15. Proceder à vedação e sinalização, com recurso a sinalização luminosa, das frentes de 

trabalho, nomeadamente em locais de passagem, nas proximidades de habitações e de 

áreas industriais e nas entradas e saídas do(s) estaleiro(s). 

MG16. Identificar, desde logo, na fase de preparação dos trabalhos, quais os destinos autorizados 

para depósito temporário e definitivo de resíduos e quais os transportadores que se 

pretende utilizar. Garantir um adequado planeamento da obra e a implementação das boas 

práticas comuns. 
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7.3.2. MEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
7.3.2.1. Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

MG17. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção 

ou em áreas degradadas, devendo ser privilegiados os locais de declive reduzido e com 

acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.  

MG18. Assegurar a localização de estaleiros e infraestruturas associados à execução da obra, nas 

zonas que apresentam usos do solo com maior capacidade de recuperação e em cuja 

significância do impacte foi considerada significativa ou muito significativa. 

MG19. Os estaleiros, enquanto zonas de ocupação temporária do solo justificam, dados os 

impactes que lhes estão associados, a adoção das seguintes medidas de preservação: 

• subordinação do local escolhido à prévia aprovação do dono da obra, devendo 

preferencialmente ser utilizadas áreas já degradadas ou de baixa amplitude e 

qualidade visual; 

• obtenção das necessárias licenças/autorizações por parte da(s) entidade(s) com 

competência na matéria, devendo o processo ser acompanhado pelo respetivo projeto 

de recuperação e integração paisagística; 

• evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se 

necessário, a sua remoção, acondicionamento e posterior replantação; 

• proceder à decapagem da terra vegetal subjacente; 

• após a desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de integração 

paisagística, promover a reposição da zona no seu estado anterior, por meio de 

medidas de descompactação e arejamento dos solos, modelação do terreno e 

cobertura com terra arável, seguida de sementeira e plantação com espécies vegetais 

da região; 
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MG20. Os estaleiros e as infraestruturas de apoio à obra não devem ocupar os seguintes locais, 

pela sua sensibilidade ambiental; de acordo com o representado no 

Desenho n.º LO.PE.PG.EIA.0022. 

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN);  

• Zonas de risco de inundação; 

• Zonas de proteção de captações de água subterrânea e superficial; 

• Zonas de proteção de águas minerais; 

• Zonas de depósitos e de massas minerais; 

• Zonas não coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da 

Rainha;  

• Áreas onde possam ser afetadas espécies de flora protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Zonas de risco de incêndio elevado; 

• Zonas de proteção do património. 

MG21. Afastar, o mais possível, os locais afetos aos estaleiros, depósito de materiais e outros 

espaços de apoio à obra de áreas urbanas, de lazer e de culto para as populações, 

devendo proceder-se à sua correta delimitação e sinalização; 

MG22. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 
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MG23. Deverão ser definidos os locais para a deposição da camada decapada a ser 

posteriormente utilizada, procurando minimizar o espaço a ocupar e os impactes inerentes 

a esta ocupação.  

MG24. Redução e concentração dos locais de apoio à obra. 

MG25. Deverão limitar-se as zonas de circulação dentro do estaleiro e de acesso à obra de modo 

a evitar a compactação das terras aráveis limítrofes. 

MG26. A abertura de novas áreas de empréstimo e implantação de zonas de depósito devem ser 

cuidadosamente escolhidos e sujeitos à aprovação da fiscalização, devendo o seu 

processo de licenciamento ser efetuado junto das entidades competentes. Para tal deverá 

também ser elaborado um projeto de integração paisagística destes locais, que contemple 

a modelação do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a assegurar a 

sua correta inserção na paisagem envolvente. 

MG27. A localização das pedreiras, assim como de eventuais manchas de empréstimo relativas a 

materiais a utilizar, deve, como regra, ser determinada não só em função das 

necessidades da obra, mas também das necessidades ao nível local e regional. Deverá 

ser dada preferência às pedreiras presentemente em exploração. Com esta medida 

pretende-se evitar a proliferação de múltiplas zonas de empréstimo e sistematizar a sua 

exploração, tornando possível no futuro promover o seu enquadramento na paisagem 

envolvente. Salienta-se que as pedreiras a utilizar, de acordo com a legislação vigente, 

deverão possuir um projeto de recuperação e integração paisagística a ser executado de 

modo faseado ao longo da sua exploração ou logo após o seu término. Para os locais de 

depósito deverá ser dada preferência a pedreiras desativadas e áreas degradadas. 

7.3.2.2. Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

MG28. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 
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MG29. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

MG30. A terra vegetal decapada deverá ser reutilizada no processo de integração paisagística de 

taludes e outras superfícies intervencionadas. 

7.3.2.3. Escavações e Movimentação de Terras 

MG31. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

MG32. A movimentação de terras deve ser efetuada, tanto quanto possível, fora da época das 

chuvas. 

MG33. Assegurar e manter a boa drenagem nos aterros e escavações. 

MG34. Na abertura de caboucos, decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua 

utilização na reintegração de áreas intervencionadas. Conduzir as obras de construção 

localizados em áreas de RAN ou de REN, de forma a não serem afetadas áreas 

suplementares de solos integrados nessa(s) reservas(s), evitando a afetação de áreas 

circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação. 

MG35. Minimizar a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento de poeiras em suspensão, 

nas zonas onde se efetuam terraplenagens, ou de circulação de veículos, e muito 

particularmente nos meses de menor precipitação, através de regas periódicas. 

MG36. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

MG37. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes. 

MG38. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais impermeabilizados e cobertos, que evitem a 
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contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das 

águas pluviais, até ao seu encaminhamento a destino final adequado. 

MG39. Os volumes escavados entre os km20 e 44, no total de 126.851m3 deverão ser colocados 

na pedreira de Pedra Furada, a cerca do km30. Os restantes 50.680m3 deverão ser 

colocados na plataforma abandonada para execução da variante do Outeiro, km75, com 

escavação a realizar entre o km72 e o km95. 

MG40. Deverão ser interditados como locais de depósitos temporários de materiais, entulhos e 

terras sobrantes, os seguintes: 

• zonas de fácil escorrência de águas pluviais para as principais linhas de água, leitos 

de rios e ribeiras e leitos de cheia; 

• áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 

• zonas de risco de inundação; 

• zonas de proteção de captações de água subterrânea e superficial; 

• zonas de proteção de águas minerais; 

• zonas de depósitos e de massas minerais; 

• zonas coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da 

Rainha; 

• áreas de sobreiros e/ou azinheiras; 

• áreas de ocupação agrícola; 

• zonas de proteção do património. 
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MG41. No caso de se vir a revelar necessário, em Projeto de Execução, o recurso a terras de 

empréstimo para a execução das obras, deverá ter-se em consideração os seguintes 

locais:  

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de 

aplicação, para minimizar o transporte;  

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  

− Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;  

− Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, zonas sujeitas a 

inundações, áreas incluídas em perímetros de proteção de captações de água e 

de águas minerais;  

− Outros locais sensíveis do ponto de vista geológico;  

− Áreas classificadas da RAN ou da REN;  

− Outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar 

espécies de flora, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

− Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

− Áreas com ocupação agrícola;  

− Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

− Zonas de proteção do património.  

7.3.2.4. Construção e Reabilitação de Acessos 

MG42. Definição de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, evitando a 

proliferação de trilhos e o consequente alargamento da frente de trabalho. Dever-se-á 

procurar aproveitar ao máximo a área de ocupação do traçado ou, eventualmente, 
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caminhos já existentes. Neste sentido, providencia-se uma compensação ao nível da 

compactação dos solos e da afetação da taxa de infiltração e de recarga dos aquíferos. 

MG43. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 

pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 

atividade das populações. 

MG44. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. 

MG45. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter 

previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

MG46. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

7.3.2.5. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

MG47. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 

materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 

interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, 

instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

MG48. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

MG49. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

MG50. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 
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emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

MG51. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

MG52. Sempre que possível, proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das 

obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e 

maquinaria. 

MG53. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública 

deverá, obrigatoriamente, ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de 

terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 

desses dispositivos. 

MG54. Garantir a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e 

acessos, onde ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras. 

MG55. Não deverão utilizar-se como áreas de trabalho ou de circulação de veículos pesados os 

terrenos não expropriados, de modo a evitar a sua compactação; 

7.3.2.6. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

MG56. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos. 

MG57. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a 

sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 
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resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

MG58. Assegurar o correto encaminhamento dos resíduos para operadores devidamente 

licenciados. 

MG59. O balastro removido deverá ser encaminhado preferencialmente para um processo de 

reutilização por depuração e degradação para produção de brita (para além da sua 

possível utilização em colchões drenantes). 

MG60. Dotar os estaleiros de um sistema de drenagem com separação de águas pluviais, que 

podem descarregar diretamente no meio recetor e de águas residuais, que devem ser 

encaminhadas para tratamento adequado, caso haja necessidade, previamente à sua 

descarga na rede municipal de águas residuais, após autorização.  

MG61. Criação de áreas específicas de armazenamento de óleos e combustíveis, que deverão ser 

cobertas e dotadas de bacias de retenção. 

MG62. Na área ocupada pelo estaleiro, deve ser prevista uma plataforma impermeável para 

abastecimento de combustíveis, lavagens de equipamento (com um sistema de recolha e 

armazenamento de águas residuais) e para as operações de manutenção, tais como sejam 

as reparações mecânicas necessárias, mudanças de óleo e restantes operações de 

lubrificação ou aplicação de massas. 

MG63. Cumprimento rigoroso das normas de boa operação e manutenção dos diversos 

equipamentos utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou 

hidrocarbonetos e a sua escorrência para o solo e linhas de água. 

MG64. Para um transporte adequado dos resíduos, estes devem ser bem acondicionados e 

tapados, de modo a evitar derrames e a dispersão de poeiras. 

MG65. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
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promovida a separação na origem das frações valorizáveis e posterior envio para 

reciclagem. 

MG66. Os resíduos urbanos deverão ser recolhidos pelas Entidades Gestoras que servem os 

municípios (TRATOLIXO, nos concelhos de Sintra e Mafra e VALORSUL nos restantes). 

MG67. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 

os resíduos de construção e demolição devem ser triados e separados nas suas 

componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados. 

MG68. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

MG69. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 

do solo contaminado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por 

operador licenciado. 

7.3.2.7. Fase Final da Execução das Obras 

MG70. Durante o período de finalização das obras, e à medida que as zonas de estaleiros deixam 

de ser necessárias, deve-se proceder ao respetivo desmantelamento, removendo os 

materiais para locais adequados para que lhes seja atribuído um fim ou procedendo à 

reutilização. 

MG71. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

MG72. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

ou destruídos. 
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MG73. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 

da obra. 

MG74. Deverá ser revisto o estado geral de conservação dos edifícios com valor patrimonial 

situados na faixa de ocupação / do projeto, assegurando-se o seu bom estado, ou, em 

alternativa, a execução dos trabalhos de conservação / restauro necessários à reposição 

da sua condição inicial. 

MG75. No final da obra deverá proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para 

estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios de modo a descompactá-los e 

arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

MG76. Deverá concretizar-se a recuperação paisagística das zonas ocupadas pelo estaleiro, 

parque de máquinas e vias de acesso provisório. 

7.3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR DESCRITOR 

7.3.3.1. Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

GEO1. Deverão ser utilizados para a construção dos aterros, solos selecionados, 

preferencialmente provenientes das escavações em linha ou de manchas de empréstimo já 

existentes, evitando-se, desta forma, a instalação de novas explorações e a ocorrência de 

impactes cumulativos em locais fora das áreas de intervenção para a obtenção de terras. 

GEO2. Deverá ser minimizado, tanto quanto possível, o intervalo de tempo entre as operações de 

movimentação de terras e os trabalhos subsequentes, nomeadamente a realização de 

estruturas de drenagem de crista e banquetas dos taludes e o revestimento dos mesmos 

com terra vegetal e hidrossementeira com espécies adequadas de forma a promover a 

estabilidade superficial dos taludes e diminuir os riscos de ravinamentos. 

GEO3. Utilização, sempre que necessário, de contenções adequadas de modo a evitar situações 

de instabilidade. 
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7.3.3.2. Solos e Uso do Solo 

Solos 

SO1. Recuperação dos solos afetados pela circulação de máquinas e revegetação da área com 

espécies autóctones de forma a permitir uma melhor integração paisagística. 

SO2. Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de 

atividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e 

restauro, bem como qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo; 

SO3. Os solos e rochas que não sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser 

utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação 

ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros 

destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal. 

SO4. Definir locais para a deposição temporária das terras sobrantes, procurando minimizar o 

espaço a ocupar e os impactes inerentes a esta ocupação, evitando, assim, o impacte 

decorrente.  

SO5. Evitar ocupação de solos com elevadas aptidões agrícolas.  

Uso do Solo 

US1. Deverá evitar-se a instalação de estaleiros ou outras estruturas de apoio à obra em 

terrenos incluídos no Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Amoreira, bem 

como nas áreas de pomares e de vinha. 

US2. Recomenda-se nos locais de interceção do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de 

Óbidos e Amoreira, nomeadamente na zona da PS ao km99+730, bem como nos troços 

em que a Linha do Oeste confina com este AH, nomeadamente entre os km93+000 a 

95+000 e 97+000 a 100+000, aproximadamente, cuidados adicionais em termos de 

circulação de maquinaria e movimentação de terras. 
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7.3.3.3. Recursos Hídricos Superficiais 

RHSp1. Todos os trabalhos nas linhas de água com interferência nos leitos devem ter em atenção 

a proteção dos mesmos, bem como das respetivas margens. 

RHSp2. Os trabalhos de desvios e movimentos de terra devem ser executados de modo a 

minimizar a alteração das margens e destruição de habitats. 

RHSp3. Assegurar ações de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar, durante 

a fase de construção, a sua obstrução parcial ou total. 

RHSp4. Restabelecer totalmente e o mais rapidamente possível linhas de água intersetadas, com 

seções adequadas que permitam a sua drenagem hídrica.  

7.3.3.4. Recursos Hídricos Subterrâneos 

RHSb1. Proceder, se necessário, à escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, 

resultado da instalação de estaleiros ou caminhos de passagem de maquinarias, para 

restabelecer as condições de infiltração e de recarga de aquíferos, de modo a não diminuir 

a sua capacidade de armazenamento. 

RHSb2. Controlo do nível de água das captações localizadas próximo do traçado, em particular nas 

zonas onde estão previstas as maiores alterações da morfologia, nomeadamente nas 

zonas dos trabalhos associadas às escavações e aterros mais significativas. 

RHSb3. Restabelecimento de captações a serem eventualmente afetadas durante as obras, o que 

poderá ser efetuado através do seu rebaixamento ou pela construção de unidades 

similares na envolvente, especialmente nos casos em que se mantenha a necessidade de 

o utilizar, de modo a não prejudicar os seus utilizadores. 

RHSb4. Instalação de dispositivos de drenagem interna dos taludes, máscaras e/ou esporões 

drenantes nas escavações em que seja previsível a ocorrência de níveis 

hidrogeologicamente produtivos. 
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RHSb5. Instalação de dispositivos de drenagem profunda da plataforma de via, em zonas de nível 

freático elevado, de forma a proteger as camadas superiores da plataforma dos efeitos 

nefastos da presença de água. 

RHSb6. Existência de sistemas adequados de tratamento de águas de escorrência, com separação 

de matéria em suspensão, hidrocarbonetos, assim como sistema de recolha de óleos 

usados em maquinarias utilizadas em obra, de forma a não contaminar os solos, águas 

superficiais e subterrâneas. 

 

7.3.3.5. Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

Flora e Vegetação 

Indicam-se em seguidas algumas medidas que visam minimizar os impactes significativos na flora e 

vegetação e conter os impactes pouco significativos identificados, através da minimização das áreas 

afetadas: 

EC1. Os estaleiros e parques de materiais devem ser localizados fora das áreas de ocorrência de 

Habitats e restringidos ao absolutamente necessário; devem ser vedados, de forma a 

restringir os impactes do seu normal funcionamento e para que o movimento das máquinas 

não cause estragos fora da área definida. 

EC2. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a 

intervencionar devem ser assinalados previamente ao início dos trabalhos, de forma a evitar a 

sua afetação ou destruição; as sinalizações só devem ser removidas após finalização da obra. 

EC3. Nas novas áreas de intervenção deverá proceder-se à prévia decapagem dos solos; as terras 

provenientes da decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na recuperação 

das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto ou para 

recobrimento dos taludes criados. 

EC4. Nas plantações e sementeiras a realizar em contexto de integração paisagística, sob pretexto 

algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 
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comportamento invasor em território nacional. Deverá, tanto quanto possível, ser privilegiado o 

uso de espécies autóctones ou tradicionalmente utilizadas na região (como forrageiras, por 

exemplo). 

Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística deverão 

obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas 

juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a 

possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones 

comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações 

locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos. 

 
Fauna 

Para a fase de construção, as medidas relativas à localização dos estaleiros, parques de materiais e 

vias de acesso, já referidas acima para a flora e vegetação têm um efeito benéfico para as 

comunidades animais. 

EC5. Adicionalmente sugere-se que a velocidade de circulação de máquinas e viaturas nos locais 

de obra não exceda os 40km/h. 

 

7.3.3.6. Paisagem 

PSG1. Dada a importância da terra vegetal, de uma maneira geral, e em particular para os trabalhos 

de revestimento vegetal, uma vez que proporcionam um substrato mais favorável à instalação 

da vegetação, e tendo também em consideração a necessidade da sua preservação a nível 

nacional, considera-se aconselhável adotar as seguintes medidas: 

• remoção por decapagem da terra vegetal das zonas sujeitas a trabalhos, de acordo 

com as indicações do estudo geológico e geotécnico; 

• deposição em locais de fácil acesso e remoção; 

• a terra vegetal proveniente da decapagem e que será posteriormente utilizada na 

cobertura da superfície dos taludes, deverá ser armazenada em pilhas regulares ao 

longo do traçado, em locais a propor à Fiscalização. Recomenda-se a sua disposição 
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em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,50 m de altura; 

• valorização através da incorporação de fertilizantes químicos e orgânicos ou, em 

alternativa, através de sementeira de uma leguminosa, que será enterrada na 

Primavera, quando em floração, caso o armazenamento se mantenha por mais de um 

ano; 

• aplicação posterior em camada uniforme sobre as áreas a revestir com material 

vegetal suscetíveis de aplicação de terra arável, acabadas sem grande esmero e de 

preferência antes do Outono, para que a sua aderência ao solo-base se processe nas 

melhores condições. 

PSG2. Deverá ser definido um corredor de trabalho o mais estreito possível a fim de evitar danos nos 

terrenos circundantes à Linha do Oeste. De igual modo, a desmatação e limpeza deverão ser 

restritos apenas a esse corredor necessário para as ações de projeto, evitando a degradação 

e alteração de solos em áreas desnecessárias e, se necessário, promovendo o 

descompactamento e arejamento dos mesmos após esses trabalhos; 

PSG3. Como forma de minimizar a ocorrência de processos erosivos, a preparação do terreno e a 

movimentação de terras deve ser executada, de modo a que as formações fiquem a 

descoberto o mínimo tempo possível. 

PSG4. As plantações e sementeiras deverão ser efetuadas na época apropriada, a definir no Projeto 

de Integração Paisagística, de forma a contribuir para o sucesso dos trabalhos de 

revestimento vegetal. No entanto sempre que os taludes fiquem concluídos fora da época 

própria para as sementeiras, deverão ser tomadas medidas adequadas, com vista a evitar a 

erosão superficial dos taludes, como por exemplo a realização de uma sementeira cautelar. 

Esta situação não impede que na época adequada sejam realizadas resementeiras; 

7.3.3.7. Ruído e Vibrações 

RV1. Deverá assegurar-se que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído e vibração possível. 
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RV2. Deverá garantir-se a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado 

de conservação/manutenção. 

RV3. Deverá proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar o 

cumprimento das normas relativas à emissão de ruído e vibração. 

RV4. Deverá garantir-se que pelo menos as operações mais ruidosas/vibráteis se restringem ao 

período diurno e de dias úteis, e cumprem a legislação e regras de boa prática em vigor. 

RV5. Deverá garantir-se uma circulação de veículos pesados controlada pelo menos junto a 

eventuais escolas, hospitais ou afins. 

RV6. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder 

em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007. 

RV7. Caso ocorram atividades junto a habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos períodos 

“proibidos” definidos no Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, será necessário solicitar Licença 

Especial de Ruído à Câmara Municipal. 

7.3.3.8. Qualidade do Ar 

AR1. Deverão ser criados procedimentos que visem a redução das poeiras levantadas na 

execução do projeto. Estas poeiras estão, de um modo geral, associadas à movimentação 

de maquinaria pesada, à movimentação de terras, à existência de solos sem qualquer tipo 

de vegetação protetora, e à formação de depósitos de inertes. Neste sentido, deverá 

proceder-se, sempre que necessário, à aplicação das medidas apresentadas nos pontos 

7.3.2.2., 7.3.2.3., 7.3.2.4., 7.3.2.5. 

AR2. Embora a emissão de gases pelos veículos não possa ser evitada, serão sempre passíveis 

de minimização. Para além de toda a maquinaria em circulação dever ser mantida em ótimas 

condições de funcionamento, poder-se-ão racionalizar o número de equipamentos e 
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máquinas necessárias para a execução dos trabalhos da obra e otimizar itinerários a 

percorrer pelos mesmos. 

AR3. Deverão ser criados procedimentos que impeçam qualquer tentativa de queima de material 

vegetal e resíduos provenientes da obra. 

AR4. A implementação das medidas referidas assumem particular importância junto das áreas de 

densidade populacional mais elevada, não devendo, no entanto, ser descurado um mesmo 

grau de exigência nos restantes locais de obra, para que se verifique um controlo efetivo dos 

impactes ambientais na generalidade da intervenção. 

7.3.3.9. Património Arquitetónico e Arqueológico 

PAT1. Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos 

os trabalhos que impliquem revolvimentos de terras, desde imediatamente após as 

expropriações, acompanhando as ações de desmatação, demolições, escavação, 

terraplanagens, abertura de caminhos de acesso, construção de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de solos, entre outros, que possam afetar o património arqueológico 

no solo e subsolo.  

O acompanhamento arqueológico integra-se na “categoria C – ações preventivas a realizar 

no âmbito de trabalhos de minimização de impactes devidos a empreendimentos públicos ou 

privados, em meio rural, urbano ou subaquático”, estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/99 de 

15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, artigo 3º, ponto 1, alínea c) e 

consiste na observação e registo de todas as intervenções no subsolo e é indispensável 

para a paragem atempada de ações que possam implicar a destruição irreversível de 

achados.  

Destaca-se a pertinência deste procedimento nas áreas assinaladas com densa cobertura 

vegetal, que inviabiliza a deteção de eventuais vestígios. 

A aplicação desta medida deverá ser assegurada pela presença de técnicos da 

especialidade, associados a cada frente de obra ativa em simultâneo. Esta equipa de 

técnicos da especialidade deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos por 
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forma a poder acompanhar efetivamente todos os trabalhos de intervenção no solo. Deverá 

igualmente assegurar o cabal cumprimento das medidas propostas relativamente ao 

levantamento e salvaguarda dos elementos patrimoniais diretamente afetados e assegurar 

também o cumprimento das medidas relativas à afetação indireta dos elementos 

patrimoniais identificados, bem como a reposição das condições após a conclusão da obra. 

PAT2. Deverão restringir-se ao mínimo necessário as obras, todos os trabalhos deverão ser 

executados com os cuidados tidos por necessários pelos técnicos da especialidade que 

acompanhem a empreitada.  

PAT3. Aplicar os procedimentos de legalização dos trabalhos (nomeadamente através da 

formalização do pedido de autorização perante a Tutela) e executar os necessários relatórios 

de progresso e finais a submeter a aprovação, para que todo o processo de proteção do 

Património Cultural se inscreva no mesmo quadro legal. 

PAT4. Mesmo no decurso dos trabalhos de construção, quando se verifique a ocorrência de 

vestígios, deve ser garantida a execução de intervenções arqueológicas de 

salvamento/emergência, que consistem em sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo 

apropriado. 

PAT5. Elaborar um plano de estabelecimento de zonas de “reserva arqueológica” de proteção que 

preveja a necessidade destas tarefas e as desencadeie com o maior rigor e celeridade em 

áreas particularmente sensíveis. 

PAT6. Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à preservação in situ do património 

inventariado. 

Os imóveis e arqueossítios com posicionamento periférico, até 50 metros em relação à 

frente de obra, implicam a aplicação dos seguintes procedimentos em fase de construção: 

• Definição de espaços condicionados, necessários para evitar que pessoas e maquinaria 

pesada afeta à obra circulem nas imediações dos imóveis e arqueossítios; 

• Conceção de soluções de construção que permitam minimizar os deslocamentos em 

torno dos imóveis e arqueossítios e minimizar possíveis interferências, interditando o 



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 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 
 

 
TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º 

LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap7a12_Rev02.doc 
VOLUME 0 – PROJECTO GERAL  Data Abril de 2017 
TOMO 04 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL Pág. 7-31 Ficheiro 

LO.EP.PG.EIA.RT.01_Cap7a12_Rev02.doc 
 

trânsito de viaturas pesadas e demais equipamentos; 

• Adoção de proteções das ocorrências (designadamente, sinalética, redes envolventes, 

coberturas e escoramentos pontuais) de forma a restringir situações de risco; 

• Monitorização dos edifícios mais significativos, acautelando eventuais danos decorrentes 

da realização das obras, no sentido de minimizar a respetiva perturbação, 

nomeadamente através de monitorização de fendas. 

Salienta-se que as ocorrências com valor patrimonial condicionam ainda a implantação de 

eventuais áreas de obra funcionais e/ou complementares, como estaleiros, acessos ou 

depósitos de materiais, considerando-se que as localizações cartografadas e um entorno de 

segurança mínimo, a definir casuisticamente pelo acompanhamento arqueológico de obra, 

são totalmente interditos. 

PAT7. Deverá ser reposta a situação existente no início da obra, devendo se necessário, proceder 

a monitorização do estado de conservação dos imóveis contíguos à frente de obra. 

• A reposição da situação existente no início da obra, deverá se necessário, incluir a 

consolidação ou restauro de elementos patrimoniais particularmente relevantes; 

• Recuperação paisagística, no sentido de assegurar a integração estética do projeto em 

proposta na envolvente à ocorrência patrimonial. 

PAT8. Não obstante as medidas referidas anteriormente e as medidas casuísticas, específicas, 

associadas a elementos patrimoniais particulares elencadas nos quadros seguintes, devem 

ser rigorosamente implementadas as diretrizes definidas na Declaração de Impacte 

Ambiental a emitir sobre o presente estudo, na fase de elaboração do RECAPE e durante a 

fase de construção do projeto. 

Quadro 7.3-1 - Medidas de Minimização sobre o Património inventariado no corredor de estudo 

n.º Designação Medidas de Minimização de Impactes 

CMP 416 

1 

Aqueduto das Águas 
Livres, seus aferentes 

e correlacionados 
(Concelho de Sintra) 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 
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n.º Designação Medidas de Minimização de Impactes 

CMP 402 

7 Estação de Mafra-
Gare 

Implementação das medidas necessárias à preservação do imóvel no decurso da fase de obra. 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo. 
Posterior reposição da situação existente no início da obra e se necessário, recuperação 
paisagística. 

9 Azenha do Apeadeiro 
de Alcainça 

Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

10 Azenha dos Gatos e 
Quinta dos Simões 

Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

11 Estação de Malveira 

Deverão ser produzidos em fase de Projeto de Execução os elementos esclarecedores do 
projeto, arquitetura/estruturas e demais situações significativas, definindo pormenorizadamente 
os trabalhos estruturais a efetuar para a execução da obra, tendo em vista a preservação dos 
imóveis.  
Sempre que possível manter inalterada a estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de 
desmontagens e reconstruções. 

CMP 389 

14 Estação de Pero 
Negro 

Implementação das medidas necessárias à preservação do imóvel no decurso da fase de obra. 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo. 
Posterior reposição da situação existente no início da obra e se necessário, recuperação 
paisagística. 

17 Azenha de 
Gozundeira 

Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

18 Azenha das Cachoças Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

CMP 375 

20 Estação ferroviária de 
Dois Portos 

Deverão ser produzidos em fase de Projeto de Execução os elementos esclarecedores do 
projeto, arquitetura/estruturas e demais situações significativas, definindo pormenorizadamente 
os trabalhos estruturais a efetuar para a execução da obra, tendo em vista a preservação dos 
imóveis.  
Sempre que possível manter inalteradas a estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de 
desmontagens e reconstruções. 

22 
Edifício onde está 

instalado o Asilo de 
Inválidos Militares 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

29 Apeadeiro da Quinta 
da Macheia 

Implementação das medidas necessárias à preservação do imóvel no decurso da fase de obra. 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo. 
Posterior reposição da situação existente no início da obra e se necessário, recuperação 
paisagística. 

30 Azenha da Boiça Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 
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n.º Designação Medidas de Minimização de Impactes 

31 Azenha do Cabaço Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

33 Gruta dos Cucos III 

Em fase de Projeto de Execução, estudo de avaliação de estabilidade e compatibilização entre 
as intervenções previstas para a linha e para o túnel com a preservação da estrutura da 
cavidade cársica. 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização e vedação, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

34 Castro da Boiaca  Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

35 Cova da Moura II 

Em fase de Projeto de Execução, estudo de avaliação de estabilidade e compatibilização entre 
as intervenções previstas para a linha e para o túnel com a preservação da estrutura da 
cavidade cársica 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização e vedação, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

36 Cova da Moura I 

Em fase de Projeto de Execução, estudo de avaliação de estabilidade e compatibilização entre 
as intervenções previstas para a linha e para o túnel com a preservação da estrutura da 
cavidade cársica 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização e vedação, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

37 
Estância Termal dos 

Cucos e respetivo 
parque 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

CMP 374 

38 Gruta dos Cucos I 

Em fase de Projeto de Execução, estudo de avaliação de estabilidade e compatibilização entre 
as intervenções previstas para a linha e para o túnel com a preservação da estrutura da 
cavidade cársica 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização e vedação, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

39 Gruta dos Cucos II 

Em fase de Projeto de Execução, estudo de avaliação de estabilidade e compatibilização entre 
as intervenções previstas para a linha e para o túnel com a preservação da estrutura da 
cavidade cársica 
Integração na Carta de Condicionantes de Obra. Sinalização e vedação, procedendo-se ao 
acompanhamento atento da frente de obra e respetivo registo fotográfico. 

40 
Aqueduto de Torres 

Vedras / Aqueduto da 
Fonte dos Canos 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

46 Reduto do Outeiro da 
Forca / Forte da Forca 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

47 Capela e Forte de 
São Vicente 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 
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n.º Designação Medidas de Minimização de Impactes 

CMP 350 

48 Estação ferroviária do 
Bombarral 

Deverão ser produzidos em fase de Projeto de Execução os elementos esclarecedores do 
projeto, arquitetura/estruturas e demais situações significativas, definindo pormenorizadamente 
os trabalhos estruturais a efetuar para a execução da obra, tendo em vista a preservação dos 
imóveis.  
Sempre que possível manter inalteradas a estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de 
desmontagens e reconstruções. 

CMP 338 

51 
Apeadeiro ferroviário 

e cruzeiro de caminho 
de São Mamede 

Deverão ser produzidos em fase de Projeto de Execução os elementos esclarecedores do 
projeto, arquitetura/estruturas e demais situações significativas, definindo pormenorizadamente 
os trabalhos estruturais a efetuar para a execução da obra, tendo em vista a preservação dos 
imóveis.  
Sempre que possível manter inalteradas a estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de 
desmontagens e reconstruções. 

52 

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

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

55 Calisias 

O Projeto de Execução deverá especificar neste setor a eventualidade das intervenção 
avançarem para além do atual DPF. Caso esta situação se verifique, deverá ser preconizada 
em fase prévia à obra a realização de sondagens arqueológicas manuais. Estas sondagens 
deverão corresponder a 5 m2 de amostragem, a distribuir em torno do ponto de ocorrência de 
achados de superfície, de forma a verificar a eventual existência de contextos arqueológicos no 
subsolo. Dos trabalhos arqueológicos poderá decorrer a necessidade de elaboração de 
estudos complementares, nomeadamente a escavação em área, da faixa necessária a afetar 
pela obra. 

56 Granja Não são definidas medidas de minimização específicas 

57 Amoreiras II 

O Projeto de Execução deverá especificar neste setor a eventualidade das intervenção 
avançarem para além do atual DPF. Caso esta situação se verifique, deverá ser preconizada 
em fase prévia à obra a realização de sondagens arqueológicas manuais. Estas sondagens 
deverão corresponder a 5 m2 de amostragem, a distribuir em torno do ponto de ocorrência de 
achados de superfície, de forma a verificar a eventual existência de contextos arqueológicos no 
subsolo. Dos trabalhos arqueológicos poderá decorrer a necessidade de elaboração de 
estudos complementares, nomeadamente a escavação em área, da faixa necessária a afetar 
pela obra. 

68 
Castelo de Óbidos e 

todo o conjunto 
urbano da vila 

Cumprimento dos procedimentos inerentes à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho,) em fase de Projeto de Execução, como resultado da interferência do projeto com 
a faixa de servidão inerente à classificação do imóvel. Conceção do Projeto de Execução em 
conformidade com a preservação do enquadramento cénico do imóvel. 

CMP 326 

73 Estação das Caldas 
da Rainha 

Deverão ser produzidos em fase de Projeto de Execução os elementos esclarecedores do 
projeto, arquitetura/estruturas e demais situações significativas, definindo pormenorizadamente 
os trabalhos estruturais a efetuar para a execução da obra, tendo em vista a preservação dos 
imóveis.  
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n.º Designação Medidas de Minimização de Impactes 

Sempre que possível manter inalteradas a estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de 
desmontagens e reconstruções. 

 

7.3.3.10. Socioeconomia 

SE1. A “afetação de serviços” (luz, água, gás) deverá ser comunicada à população com a devida 

antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.) que permita aos utentes 

aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. 

SE2. A realização de determinadas atividades de obra geradoras de grande desconforto (por ex. 

utilização de explosivos) deverá ser comunicada à população com a devida antecedência e 

com informação (período e duração da afetação, etc.) que permita aos utentes aumentar a 

perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. 

SE3. Na proximidade do Colégio Vasco da Gama no início do projeto e da Escola Básica 

identificada junto à Estação das Caldas da Rainha deverão ser tomadas medidas adicionais 

de segurança, prevendo-se a vedação de todas as áreas que possam vir a constituir qualquer 

tipo de perigo, de modo a impedir o acesso dos utentes da escola, em particular das crianças, 

à obra. 

SE4. Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações 

(por exemplo, através da disponibilização de um contacto telefónico), de modo a permitir aferir 

o grau de incomodidade percecionado pela população residente e equacionar a necessidade 

de implementação de novas medidas. 

SE5. Poderá promover-se a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente, tendo em 

vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento 

do poder de compra e incremento da economia local; o que contribuirá também para a 

saliência dos benefícios associados ao projeto. A este respeito, especial atenção deverá ser 

dada à população desempregada residente nos concelhos com experiência ou formação 

profissional relevante no âmbito da construção civil. 
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SE6. Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em decorrência das atividades 

associadas à obra, em habitações e outras edificações (trata-se, normalmente, de danos 

devido a vibrações e deslocações de terrenos). 

SE7. Deverá ser garantido que no final da obra, estarão recuperados os acessos temporários, bem 

como estradas e caminhos danificados em decorrência das obras. Do mesmo modo deverão 

estar adequadamente restabelecidas as ligações intercetadas, minimizando o efeito barreira e 

o transtorno causado aos utentes das mesmas. 

 

7.3.3.11.  Ordenamento do Território e Condicionantes 

0T1. Evitar a ocupação, mesmo que temporária, de áreas de RAN, de REN, de Domínio Hídrico, 

áreas inundáveis (zona de risco de inundação do rio Sizando), zonas de proteção de 

captações de água subterrânea e superficial, zonas de proteção de águas minerais, zonas de 

depósitos e de massas minerais, zonas coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e 

aquífero de Caldas da Rainha, áreas de sobreiros e/ou azinheiras, áreas de ocupação 

agrícola, zonas de proteção do património. 

0T2. Evitar a impermeabilização das Áreas de Máxima Infiltração. 

0T3. Para as intervenções localizadas em áreas com risco de erosão integradas no regime da REN, 

por forma a que não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, deverá ser evitada a 

deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas. 

0T4. Delimitar a linha a pessoas e a animais, nomeadamente no atravessamento de caminhos 

pedonais. 

0T5. Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras 

situações de emergência, durante a fase de construção, onde contemple, entre outras 

informações, os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável, de forma a minimizar 

os potenciais efeitos negativos. 
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0T6. Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 

organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de 

construção. 

0T7. Tomar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de 

determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio. 

0T8. Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação, 

corte ou decote de árvores. Estas ações deverão ser realizadas fora do período crítico de 

incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

0T9. Prestar atenção, durante a fase de obra, à possibilidade de armazenamento de matérias 

perigosas no espaço físico do estaleiro, devendo ser assegurando o cumprimento das normas 

de segurança respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente 

assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou 

incêndio. 

0T10. Garantir que o movimento de terras na fase de construção não comprometa a livre circulação 

das águas, recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de 

sólidos. Deverão ser minimizadas as situações de estrangulamento de linhas de água de 

regime torrencial ou com reduzida capacidade de vazão. 

0T11. Devem ainda ser realizados exercícios e simulacros nas instalações, com envolvimento dos 

agentes de proteção civil e meios externos que se considerem necessários, para prevenção das 

consequências de um eventual acidente ou incidente nas instalações, de modo a familiarizar 

todos os colaboradores com os procedimentos constantes nos Planos de Emergência Internos, 

no qual constem as medidas a tomar para controlo das situações de emergência e os meios 

para limitar as suas consequências, incluindo uma descrição do equipamento de segurança e 

meios e recursos disponíveis. 
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0T12. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não 

devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 

deflagração de incêndios. 

0T13. Após a finalização das obras de construção/beneficiação deverão ser repostas as condições de 

circulação dos caminhos envolventes. 

7.3.3.12.  Gestão de Resíduos 

GR1. Atualização e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada. 

GR2. No caso de resíduos com características compatíveis com o processo de valorização 

energética e de valorização orgânica (provenientes das ações de desmatação e decapagem 

da camada de solo vegetal), estes devem ser encaminhados, preferencialmente, para 

Centrais de Valorização Energética ou de Valorização Orgânica. 

 

7.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 
 

7.4.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

FE1. Em caso de descarga acidental de materiais poluentes, fruto de operações de manutenção da 

via deverão ser imediatamente avisadas as entidades responsáveis. 

 

7.4.2. PAISAGEM 

FE2. Recomenda-se que as operações de manutenção de cobertura vegetal ao longo dos taludes 

da Linha do Oeste, sejam planeadas e desenvolvidas ao longo do tempo de vida útil da 

ferrovia. 

FE3. Manutenção do revestimento vegetal garantindo a conservação do coberto vegetal mediante a 

realização de regas, fertilizações, retanchas, sementeiras nas zonas que se apresentarem mal 

revestidas, cortes de vegetação, substituição das árvores ou arbustos plantados, que se 
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apresentem em más condições fitossanitárias, e ainda recuperação dos taludes que 

apresentem sinais evidentes de erosão. 

FE4. Tendo em consideração que para as situações de maior proximidade a áreas habitacionais 

está prevista a implantação de estruturas de suporte, deverão ser realizadas as operações 

necessárias de manutenção das cortinas vegetais que permitem o enquadramento das 

mesmas. 

 

 

7.4.3. SOCIOECONOMIA 

Importa definir algumas medidas para a fase de operação do projeto, no sentido de garantir a maior 

captação possível de passageiros para o modo ferroviário e potenciar a cobertura pelo serviço de 

transporte coletivo de passageiros. Torna-se particularmente importante que estas medidas possam 

iniciar-se o mais cedo possível após a conclusão da obra por forma a garantir a percepção dos efeitos 

positivos do projeto em contraponto aos efeitos negativos decorrentes durante a fase de construção. 

Desta forma consideram-se como relevantes as seguintes medidas: 

FE5. Beneficiação das estações e dos apeadeiros, principalmente daqueles que se encontram com 

um aspeto antigo e pouco cuidado, no que se refere a pintura e infraestruturas; 

FE6. Dinamização dos serviços existentes na estação e/ou apeadeiros e sua envolvente, 

nomeadamente no que se refere no serviço de atendimento ao passageiro, mas também ao 

seu bem-estar durante o tempo de espera (serviço de informação e venda de bilhetes; espaço 

de espera – abrigos e assentos; casas de banho; cafetaria, entre outros); 

FE7. Desencadear ações de sensibilização das populações para a importância da correta utilização 

das passagens de nível e para os riscos associados a comportamentos imprudentes. 

 

 

7.4.4. GESTÃO DE RESÍDUOS 

FE8. Colocação de contentores apropriados para a deposição dos resíduos banais eventualmente 

libertados, sobretudo nas estações e apeadeiros. 
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FE9. Especificamente em situações de reparação e manutenção da via-férrea devem ser adotadas 

as medidas de minimização consideradas para a fase de construção, uma vez que se 

perspetiva a produção do mesmo tipo de resíduos. 

FE10. Deverão ser implementadas medidas de gestão ambiental de modo a evitar descargas 

acidentais para o solo e dispersão de poeiras. 
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8. SÍNTESE DE IMPACTES 
 

 

8.1. QUADRO SÍNTESE DE IMPACTES 

IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

Aterros e escavações com alturas inferiores a 4m C  Bx Dir Per Cer Loc Irre 
GEO1 a GEO3, 

PE2, PE10,  
MG26 a MG41 

 Aterros e escavações com alturas entre 4m e 10m C  Bx Dir Per Cer Loc Irre 

Aterros e escavações com alturas superiores a 4m e 
10m 

C  Bx Dir Per Cer Loc Irre 

SOLOS E USOS DO SOLO 

Solos 

Degradação dos solos C 

 
 

Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

SO1 a SO3 
MG17, MG20, MG28 a 

MG35  

Aumento potencial da erosão do solo C Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

Contaminação dos solos C Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

Ocupação temporária de solos C Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

Deposição de terras sobrantes C Bx Dir Tem Cer Loc Rev SO3, SO4 
MG36 a MG41 Bx Dir Per Cer Loc Rev 

Destruição de solos com elevada aptidão agrícola, 
incluindo solos classificados como RAN, 

C  Bx Dir Per Cer Loc Irre SO1, SO5 
MG20, MG40 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

nomeadamente na PS 99+730 

Ocupação permanente dos solos E  Bx Dir Per Cer Loc Irre 
MG71, MG75  

Contaminação dos solos E  Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

Uso do Solo 
Afetação das áreas agrícolas no Aproveitamento 
Hidroagrícola das Baixas de Óbidos 

C  Bx Dir Per Cer Loc Irre 

US1, US2 

 

Afetação de culturas permanentes (vinha DOP Torres 
Vedras), pelas PS 54+870 e PS 58+942 

C  Bx Dir Per Cer Loc Irre  

Ensombramento das culturas (AH Óbidos) C  Bx Ind Per Cer Loc Irre 
 Afetação dos diferentes usos em resultado das ações 

do projeto 
E  Bx Bx Per Cer Loc Irre 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Diminuição da capacidade de infiltração do terreno  C  Med Dir Tem Pro Loc Rev PE6 
RHSp1 a RHSp4 

 

Alteração das condições hidrológicas  C  Bx 
Med Dir Tem Cer Loc rev 

MG33, RHSp3, RHSp4, 
PE16, PE17, PE21, PE23 

e PE25 
Desvios de linhas de água, incluindo a elaboração do 
desvio da linha de água associada à implantação da 
PI do Cadaval (km79+340)  

C  
 

Bx 
Med 
Elv 

Dir Per Cer Loc Irre RHSp2, PE15, PE24 e 
PE25 

Ocupação dos leitos do rio Sizandro e Arnóia por via 
da construção das PS de Dois Portos (km54+870), 
Runa (km58+942) e Óbidos (km99+730) 

C  Bx Dir Tem Pro Loc Rer RHSp1, PE22, PE23 e 
PE25 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

Afetação da qualidade das águas superficiais  C  Med Dir Tem Pro Loc Rer RHSp3 
MG17, MG20, MG35, 
MG40, MG57, MG60 a 

MG64 
Afetação da qualidade das águas superficiais por 
derrames acidentais (inclusive de resíduos perigosos) 

C  Med Dir Tem Inc Loc Rer 

Afetação do uso para o qual a água se destina C  Med Dir Tem Pro Loc Rer PE19 e PE20  

Alteração das condições hidrológicas E  Med Dir Per Cer Loc - -  

Afetação da qualidade das águas superficiais  E  Bx Dir Tem Pro Loc Rev FE1  

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Ocupação das zonas de aquífero de baixa 
permeabilidade (Aquífero de Torres Vedras) C  Bx Ind Per Pro Loc Irre RHSb1 

MG20, MG32 
 

Ocupação das zonas de aquífero de elevada 
permeabilidade (Aquífero de Caldas da Rainha-
Nazaré) 

C  Bx Ind Per Pro Loc Irre 

RHSb1 
MG20, MG38 

RHSb2, RHSb3 
RHSb6 

 

Afetação do perímetro imediato das captações 
públicas para consumo humano C  Bx Ind Per Pro Loc Irre 

 
Afetação de captações privadas C  

 Bx Ind Per Pro Loc Irre 

Contaminação acidental de linhas de água e 
captações C  Bx Ind Tem Pro Reg Rev  

Impermeabilização de áreas de recarga dos sistemas 
aquíferos E  Bx Ind Per Pro Loc Irre -  

SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE 

Flora e Vegetação 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

Destruição das plantas e comunidades na área 
afetada. 

C  
 Bx Dir 

Indir Tem Cer Loc Rev 
EC1, EC2 

MG17, MG20, MG28 a 
MG30 

 
Destruição direta de habitas C  Bx Dir Tem Cer Loc Irre EC1, EC2, EC3, EC4 

MG28 a MG30  

Destruição da vegetação por ações de manutenção E  Bx Dir Tem Cer Loc Rev - 

Fauna 

Perturbação C  Bx Dir Tem Cer Loc Rev MG17, MG42 

 

Mortalidade por atropelamento C  Bx Dir Tem Pro Loc Rev EC5 

Efeito de barreira E  Bx Dir Per Pro Loc Irre 

- 

Acréscimo de mortalidade por eletrocussão E  Bx Dir Per Pro Loc Irre 

Acréscimo de mortalidade por colisão E  
 Bx/Med Dir Per Pro Loc Irre 

Aumento de mortalidade por colisão com as 
composições 

E  Bx/Med Dir Per Pro Loc Irre 

Aumento da mortalidade por aprisionamento nos 
carris 

E  Bx/Med Ind Per Pro Loc Irre 

PAISAGEM 

Desorganização visual e funcional C  Bx/Med Dir Tem Pro Loc Irre 
PE14 

MG13, MG17, MG31, 
MG42, MG46, MG70, 
MG71, MG72, MG76 

PSG1 a PSG4 

 
Criação de aterros e escavações  C  Bx Dir Per Cer Loc Irre 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

Aproximação da Linha do Oeste a zonas de tecido 
urbano e habitações dispersas 

E  Med Dir Per Cer Loc Irre MG76 
FE2 a FE4 

 
Implantação de Estruturas de Suporte E  Med Dir Per Cer Loc Irre 

Interferência do viaduto da PS 99+730 com o 
enquadramento paisagístico do Castelo de Óbidos 

E  Med Dir Per Cer Loc Irre -  

Interferência do viaduto da PS 58+942 com o 
enquadramento paisagístico do vale do rio Sizandro 

E  Med Dir Per Cer Loc Irre -  

Interferência do viaduto da PS 54+870 com o 
enquadramento paisagístico do vale do rio Sizandro 

E  Med Dir Per Cer Loc Irre -  

Reformulação do contacto da Linha do Oeste com a 
paisagem envolvente  

E  Bx Dir Per Cer Loc - -  

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

Alterações dos níveis sonoros junto a Recetores 
Sensíveis nos períodos não permitidos. 

C  Var Dir Tem Cer Loc Rev MG1, MG21 
RV1 a RV7 

 

Alterações dos níveis sonoros junto a Recetores 
Sensíveis para uma gama de velocidade junto à linha 
de 20km/h a 55km/h  

E  Bx Dir Per Cer Loc - 

- 

- 

Alterações dos níveis sonoros junto a Recetores 
Sensíveis para uma gama de velocidade junto à linha 
de 75km/h a 120km/h 

E  Bx Dir Per Cer Loc Rev  

QUALIDADE DO AR 

Degradação da qualidade do ar C  Bx 
Dir Tem Pro Loc Rev AR1 a AR4  

Med 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

Degradação da qualidade do ar por via da erosão dos 
taludes de aterro e escavação 

E  Bx Dir Per Inc Loc Rev 

- 

 

Redução de poluentes atmosféricos por via da 
eletrificação 

E  Med Dir Per Cer Reg -  

Alteração da mobilidade da população (maior 
utilização do transporte ferroviário em detrimento do 
rodoviário) 

E  Bx Ind Per Pro Reg -  

Emissão de poluentes atmosféricos associados à 
produção de eletricidade. 

E  Bx Ind Per Cer Reg Rev  

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E CULTURAL 

Potencial afetação de sítios arqueológicos e de 
património edificado de implantação contígua ao 
traçado  

C  Var Ind Per Pro Loc Irre 
PE31 a PE33 
PAT1 a PAT8 

 

Potencial afetação de sítios arqueológicos e de 
património edificado de implantação contígua ao 
traçado  

E  Bx Ind Per Inc Loc Irre -  

SOCIOECONOMIA 

Constrangimento do fluxo de tráfego C  Med/Ele Dir/Ind Tem Pro Loc/Reg Rev MG1 a MG13, MG15 
PE11, PE12  

Aumento do número de postos de trabalho C  Med/Ele Dir Tem Cer Local - -  

Incremento na economia local C  Med/Ele Dir/Ind Tem Pro Local - -  

Aumento dos níveis de stresse e dos seus efeitos C  Med/Ele Dir/Ind Tem Pro Local Rev MG1, MG9, MG10 e 
MG12  

Disrupção dos padrões de mobilidade com C  Bx/Ele Dir/Ind Tem Pro Reg/Loc Rev PE128  
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

possibilidade de disrupção de redes de interação 
social 

Melhoria das acessibilidades e segurança  E  Ele Dir Per Pro Reg/Loc - 

FE5 a FE7  

 

Aumento da atratibilidade da população, 
especialmente em idade ativa 

E  Med/Ele Dir/Ind Per Pro Loc -  

Aumento da atratibilidade de indústrias/empresas e 
serviços 

E  Elev Dir 
Ind 

Per Pro Loc -  

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

Usos do solo divergente do previsto (DPH, REN, 
RAN, AH Óbidos, Árvores com estatuto de proteção, 
infraestruturas) 

C  
 Bx Dir Tem 

Per Cer Loc Rev 
Irre PE1 a PE8  

Conformidade do projeto com os IGT E  Bx Ind Per Cert Loc 
Reg 

- 

- 

 

Alteração do regime de uso do solo definido em sede 
de PDM 

E  Bx Dir Per Cer Loc Irre 
 

Estabelecimento de uma faixa de servidão  E  Bx Dir Per Cer Loc Irre 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

Produção de resíduos de embalagem C  Bx Dir Tem Cer Loc Rev 
PE13, MG17, MG36, 

MG37, MG39, MG56 a 
MG69 

GR1, GR2 

 
Produção de RCD C  

 Bx Dir Tem Cer Loc Rev 

Produção de terras sobrantes C  Med Dir Per Cer Loc Rev 

Produção de resíduos perigosos C  Bx Dir Tem Cer Loc Rev 
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IMPACTES FASE 
CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO 
(CÓDIGO DO TEXTO) 

IMPACTES RESIDUAIS 
SIG MAG INC DUR OCO DIM REVER 

Produção de RSU E  Bx Dir Tem Cer Loc Rev 
FE8 a FE10  

Resíduos associados às operações de manutenção E  Bx Dir Per Cer Loc Rev 
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LEGENDA: 
 

FASE 
Construção C 
Exploração E 

NATUREZA 
Positivo  
Negativo  
Nulo  

SIGNIFICÂNCIA (SIG) 
Pouco Significativo    
Significativo   
Muito Significativo   

MAGNITUDE (MAG) 

Baixa Bx 
Média Med 
Elevada Ele 
Variável Var 

INCIDÊNCIA (INC) Direto Dir 
Indireto Ind 

DURAÇÃO (DUR) Temporário Tem 
Permanente Per 

OCORRÊNCIA (OCO) 
Certa Cer 
Provável Pro 
Incerta Inc 

DIMENSÃO ESPACIAL 
(DIM) 

Local Loc 
Regional Reg 
Nacional Nac 

REVERSIBILIDADE 
(REVER) 

Reversível Rev 
Irreversível Irre 
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9. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 

 
9.1. ENQUADRAMENTO 

A monitorização de um projeto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão e 

as características do projeto. Os programas de monitorização deverão cobrir, para cada fator, os 

principais impactes negativos previsíveis nas fases de construção e exploração, passíveis de medidas 

de gestão ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o acompanhamento detalhado de qualquer alteração do 

meio que possa ocorrer, durante o período de exploração do projeto. 

Desta forma, o objetivo dos planos de monitorização é permitir uma correta avaliação da evolução dos 

aspetos ambientais relativos a alguns descritores, de modo a que, na fase de construção e de 

exploração, seja possível aferir as situações prospetivadas com os resultados reais. 

De acordo com o nº 4 do Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 2 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação 

do Impacte Ambiental, o EIA deve incluir “as diretrizes da monitorização, identificando os parâmetros 

ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a 

periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA”. 

Durante toda a fase de construção, desde a preparação dos terrenos até ao desmantelamento dos 

estaleiros, propõe-se o acompanhamento ambiental da obra por parte de equipas de especialistas 

afetos à gestão ambiental da obra, com o objetivo de, entre outros, assegurar a implementação dos 

programas de monitorização e a avaliação dos respetivos resultados. 

A definição de planos de monitorização, no presente capítulo, decorre da avaliação de impactes e da 

identificação das respetivas medidas de minimização, anteriormente efetuadas, e encontrando-se o 

projeto em avaliação em fase de estudo prévio, devem ser apresentadas as diretrizes a que obedecerá 

o plano geral de monitorização a pormenorizar no RECAPE. 
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9.2. RELATÓRIOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA 

Os relatórios de monitorização a apresentar à autoridade de AIA serão elaborados em conformidade 

com o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e de acordo com os Guias para a atuação 

das Entidades Acreditadas (Guia AIA), onde deverá constar os parâmetros medidos ou registados, os 

locais de amostragem, medição ou registo, assim como a respetiva periodicidade. Deverão ser 

indicados os métodos e equipamentos de recolha de dados, os métodos de tratamento dos mesmos e 

os critérios de avaliação dos dados. 

Desta forma, pretende-se que os relatórios de monitorização, perante os resultados obtidos, permitam 

avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas, comparando-as com as previsões efetuadas 

no EIA. 

 

9.3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Em resultado da avaliação dos impactes ambientais associados à implementação do projeto e a 

respetiva identificação de medidas de minimização dos mesmos, foi identificada a necessidade de 

implementar Programas de Monitorização, no âmbito de alguns descritores ambientais. 

Propõe-se, assim, no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, um conjunto de programas de 

monitorização ambiental específicos de alguns descritores ambientais, onde são definidos os principais 

objetivos e ações a implementar no âmbito do necessário acompanhamento ambiental da exploração 

do projecto em estudo, sendo focada nos seguintes descritores: 

• Recursos Hídricos Superficiais - Qualidade da Água; 

• Sistemas Biológicos e Biodiversidade; 

• Ruído e Vibrações. 

O principal objetivo dos programas de Monitorização passa, assim, por identificar e avaliar os impactes 

residuais que irão emergir durante a fase de construção e de exploração do troço da Linha do Oeste 

em estudo, e controlar os impactes já previstos, bem como atualizar a informação base, validar as 

prospectivas e ainda avaliar a eficácia das medidas mitigadoras propostas. 
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9.3.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS – QUALIDADE DA ÁGUA 
9.3.1.1. Objetivos 

Tendo em conta que na fase de Projeto de Execução se definirão os detalhes inerentes ao plano de 

monitorização dos recursos hídricos superficiais, pode desde já definir-se a sua necessidade 

imediatamente antes da fase de construção e durante a mesma.  

Neste sentido, de acordo com os impactes expectáveis identificados e com as características da região 

em estudo, prevê-se a necessidade de estabelecer um plano de monitorização para os recursos 

hídricos superficiais, nomeadamente, para a qualidade das águas superficiais.  

Importa definir que a monitorização da qualidade das águas superficiais terá início antes da fase de 

construção, prolongando-se para a fase de exploração. 

 

9.3.1.2. Locais de amostragem e frequência das campanhas 

A definição dos pontos de amostragem, que deverá ter lugar nas fases subsequentes do projeto, 

deverá ter em consideração a existência de situações mais críticas de proximidade a linhas de água. 

No entanto, estas situações deverão ser entendidas como situações tipo, a acompanhar no âmbito do 

programa de monitorização a definir, não constituindo todas elas, necessariamente, locais a 

monitorizar, devendo ser verificadas caso a caso, de forma a proceder-se a uma identificação rigorosa 

desses locais.  

Consideram-se as zonas de aterros e escavações, estaleiros, acessos e depósitos temporários de 

materiais e os locais onde ocorram desvios de linhas de água, como os critérios de seleção dos locais 

de amostragem da qualidade das águas superficiais.  

Segundo o critério estabelecido, recomenda-se, no mínimo, a monitorização das seguintes linhas de 

água: 

• Ribeira de Jarda 

• Ribeira do Mourão 

• Rio Lisandro 
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• Rio Sizandro 

• Rio Alcabrichel 

• Rio Bogota 

• Ribeira da Delgada 

A monitorização de cada linha de água deverá ser efetuada sempre que o caudal o permita, a 

montante, a jusante e no local de atravessamento do traçado com a linha de água, sendo que as 

medições devem incluir, simultaneamente, medições de caudal e de concentração de forma a permitir o 

cálculo das cargas afluentes.  

Relativamente ao início e periodicidade das campanhas de monitorização, deverá respeitar-se a 

seguinte cronologia: 

• Antes da fase de construção - campanha de amostragem que deverá garantir uma correta 

caracterização da situação atual; 

• Durante a fase de construção - monitorização a realizar trimestralmente; 

• Durante a fase de exploração - nos primeiros dois anos, as campanhas de monitorização 

deverão realizar-se semestralmente. Após esse período, a periodicidade das campanhas 

deverá ser reequacionada até ao ano horizonte de projeto, em função dos resultados obtidos. 

9.3.1.3. Parâmetros a analisar 

No que diz respeito aos parâmetros a analisar, estes deverão ser definidos de acordo com os impactes 

potenciais resultantes das atividades da fase de construção, bem como de acordo com os usos 

associados a cada linha de água.  

Sem prejuízo de outros parâmetros que se venham a revelar como necessários monitorizar para as 

fases definidas anteriormente, nomeadamente, antes da construção, construção e exploração, deverão 

ser analisados os seguintes parâmetros: 

• Caudal; 

• pH; 

• Temperatura (ºC); 
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• Condutividade; 

• Sólidos Suspensos Totais (mg/l); 

• Hidrocarbonetos totais (mg/l); 

• Óleos e Gorduras (mg/l); 

• Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l); 

• Carência Química de Oxigénio (mg/l); 

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

• Turbidez. 

A seleção destes parâmetros teve em consideração os parâmetros contemplados na legislação 

nacional em vigor, em matéria de qualidade da água, nomeadamente aqueles definidos para a para 

avaliação da qualidade da água para Uso de Rega (Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 agosto) 

e para os Objectivos Ambientais para Qualidade Mínima da Água (Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 Agosto). 

Os resultados das monitorizações efetuadas deverão ser comparados com os valores estabelecidos 

pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para cada uso analisado.  

Sempre que os resultados da monitorização obtidos excedam os limites legais, serão definidas 

medidas de gestão ambiental aplicáveis, caso a caso.  

Os trabalhos de terraplenagens, desmatação, execução das obras de arte e o de desvio das linhas de 

água, são as intervenções que maior influência poderão vir a ter sobre os parâmetros a analisar.  

 

9.3.1.4. Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento das 

normas técnicas definidas na legislação nacional vigente nestes domínios e a validade dos resultados 

obtidos. Na ausência de especificações devem ser respeitadas as normas de boa prática e os métodos 

standard, devendo ser registadas as condições da monitorização para um correto enquadramento e 

interpretação dos resultados. 
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Considera-se ser suficiente a recolha de 1-2 litros de amostra para os objetivos pretendidos, sendo que 

todas as amostras devem ser catalogadas com a designação do ponto de amostragem e profundidade 

da recolha. 

A análise das amostras deverá ser realizada por um laboratório de ensaios acreditado pelo Sistema 

Português de Qualidade. 

 

9.3.1.5. Relação entre fatores ambientais a monitorizar 

Como relação entre os fatores ambientais a monitorizar, destaca-se para a fase de construção, a 

possibilidade de ocorrência de um aumento significativo de sólidos suspensos nas linhas de água, 

conduzindo, ainda que de forma temporária, à degradação da qualidade da água. Tal situação poderá 

ser originada pelas operações de movimentação de terras – decapagens e terraplanagens, circulação 

de maquinaria e veículos, transporte de terras e outros materiais e instalação de estaleiros afetos à 

obra.  

A ocorrência de contaminações acidentais é outro fator a ter em consideração, que poderá ocorrer na 

fase construção devido a movimentações de veículos afetos à obra, funcionamento dos estaleiros e 

operação de maquinaria (lavagens) e, na fase de exploração, devido às operações de manutenção da 

via. Os óleos usados e os hidrocarbonetos são os poluentes mais relevantes gerados por estas 

atividades.  

Por último, refere-se a afetação das linhas de água e respetiva alteração do padrão de drenagem, 

resultado da possível contaminação a partir da construção de aterros e trabalhos de escavação.  

  

9.3.1.6. Análise de resultados e medidas de gestão ambiental a adotar 

Os resultados obtidos nas campanhas de amostragem devem ser analisados de acordo com a 

legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tendo em consideração os usos 

existentes (Anexo XVI - Qualidade das águas destinadas à rega e Anexo XXI - Objetivos ambientais de 

qualidade mínima para as águas superficiais). Deve ser efetuada uma análise estatística dos dados 

obtidos e discutida a sua dinâmica, tentando estabelecer relações causa-efeito.  
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Com a implementação do presente programa de monitorização espera-se obter como principal 

resultado a deteção atempada de problemas ao nível da qualidade das massas de águas 

monitorizadas. 

No tocante às massas de água artificiais ou fortemente modificadas, a classificação do potencial 

ecológico de cada massa de água será representada pelo menor dos valores dos resultados da 

monitorização biológica e físico-química dos elementos de qualidade pertinentes. 

Na eventualidade dos resultados obtidos indiciarem a ocorrência de impactes negativos significativos 

na qualidade das águas superficiais como consequência das ações geradas pela implementação do 

projecto, devem ser executadas medidas durante a fase de construção que possibilitem a mitigação 

dos efeitos adversos, sendo a profundidade das ações baseada na gravidade dos problemas 

detetados. 

 

9.3.1.7. Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Após a realização da campanha de monitorização deverá ser elaborado um Relatório de Monitorização 

(RM) onde constem os pontos de recolha utilizados, a metodologia, as condições de amostragem e a 

apresentação e discussão de resultados obtidos. Ainda no âmbito do relatório, deverá ser efetuada 

uma avaliação global da situação em termos de impacte ambiental e eficácia das medidas propostas.  

Com base nos resultados obtidos, deverá ser possível a caracterização do desempenho das medidas 

de mitigação propostas e, caso a análise conclua pela necessidade de reforço de algumas medidas 

ambientais propostas, deverá agir-se em conformidade, procedendo-se à revisão do programa de 

monitorização inicialmente proposto. 

Para a fase de construção, os RM a produzir serão os correspondentes a cada campanha e deverão 

ser inseridos no respetivo relatório mensal de Gestão Ambiental da Obra. Para a fase de exploração 

deve ser produzido um relatório anual, o qual será entregue à Autoridade de AIA, até ao final do 

primeiro trimestre do ano seguinte, fazendo nele a avaliação dos dados recolhidos e tratados nesse 

ano. 
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9.3.2. SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE 
9.3.2.1. Objetivos 

O presente Plano de Monitorização tem como objetivo principal avaliar a necessidade da instalação de 

barreiras opacas dirigidas aos anfíbios nos troços considerados de maior risco, nomeadamente, nas 

zonas de duplicação de traçado, e avaliar a eficácia das medidas de mitigação dirigidas aos 

vertebrados voadores, assim como identificar a existência de zonas críticas que necessitem de 

medidas de minimização adicionais.  

 

9.3.2.2. Parâmetros a analisar 
A integração de todos os dados recolhidos ao longo da monitorização deverá permitir determinar o 

impacte que esta infraestrutura tem sobre os anfíbios existentes na área de estudo.  

O parâmetro a monitorizar é: 

• Taxa de mortalidade de anfíbios por aprisionamento nos carris (nº. de animais 

mortos/km/unidade de tempo). 

 

9.3.2.3. Locais e frequência de amostragem 

Tendo em consideração as características e a distribuição das espécies potencialmente afetadas a 

monitorização deverá incidir nos locais onde o risco de colisão e eletrocussão, para os vertebrados 

voadores, e de aprisionamento nos carris, para os anfíbios, é suscetível de ser maior. 

 

Os troços selecionados deverão ser sujeitos a uma validação no terreno por parte da equipa que irá 

realizar a monitorização. 

 

9.3.2.4. Taxa de mortalidade 
Os trabalhos para a estimativa da taxa de mortalidade deverão ser realizados por técnicos com 

experiência neste tipo de trabalhos e ter uma duração mínima de três anos, após a conclusão dos 

trabalhos de requalificação e a entrada em pleno funcionamento da via. 
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As visitas dirigidas aos anfíbios deverão coincidir com períodos de maior probabilidade de movimentos 

de dispersão (após noites pouco frias e húmidas). 

 

9.3.2.5. Técnicas de amostragem 
Taxas de mortalidade 

Os troços selecionados deverão ser percorridos a pé por um observador acompanhado por um técnico 

(da IP ou outro) que faça a vigilância da linha, e que deverá efetuar a prospeção nos troços dirigidos 

aos anfíbios, onde deverá ter-se o cuidado de verificar atentamente o interior dos carris. 

 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospeção deve ser registada a 

seguinte informação:  

• espécie (em caso de dúvida recolher para posterior identificação, se possível);  

• idade;  

• sexo;  

• localização e ponto GPS;  

• habitat envolvente;  

• tipo de item encontrado;  

• presença ou ausência de indícios de predação;  

• presença ou ausência traumatismos;  

• data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês); 
indícios de migração (se possível);  

• fotografia digital do cadáver e condições meteorológicas do dia de prospeção.  
 

Todos os restos de animais encontrados deverão ser removidos para evitar a duplicação de contagens. 

 

O equipamento necessário incluirá: GPS, ficha de campo, luvas cirúrgicas, sacos de plástico, máscaras 

e máquina fotográfica. 

 

Para a análise dos dados os resultados devem ser analisados tendo em conta três classes de tamanho 

dos cadáveres encontrados: pequenos, médios e grandes.  
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9.3.2.6. Relação dos dados com o projecto 
Os resultados obtidos deverão permitir estimar a eficácia da medida de mitigação para os vertebrados 

voadores, assim como avaliar a necessidade da medida corretiva para os anfíbios. 

 

9.3.2.7. Medidas de gestão ambiental 
A análise dos dados obtidos deverá permitir verificar o grau de adequação das medidas de 

minimização dirigidas aos vertebrados voadores e decidir acerca da necessidade da sua melhoria ou 

substituição por outras mais eficazes. 

 

9.3.2.8. Periodicidade dos relatórios e critérios para a revisão do Plano de Monitorização 
Serão elaborados relatórios de campanha, a entregar 45 dias após a conclusão dos trabalhos no 

terreno 

 

No final de cada ano de monitorização será elaborado um relatório anual, que incluirá uma análise 

preliminar dos dados recolhidos até esse momento, e no final do período de monitorização será 

elaborado um relatório final, que incluirá toda a informação recolhida ao longo dos 3 anos. Estes 

relatórios serão entregues 60 dias após a conclusão dos trabalhos do ano a que se refere o relatório. 

 

No relatório final será efectuada uma revisão geral de todo o trabalho de monitorização que se 

desenvolveu ao longo desse período, avaliando-se então a necessidade de se efetuarem trabalhos 

adicionais e de se rever o Plano de monitorização. 

 

9.3.3. RUÍDO E VIBRAÇÕES 
9.3.3.1. Objetivos 

Dadas as incertezas da modelação, a inexistência de classificação acústica oficial para muitos dos 

recetores sensíveis identificados, e a inexistência de requisitos legais para a vibração ambiente 

continuada, recomenda-se a monitorização dos níveis sonoros e das velocidades de vibração e o 

controlo, ao longo do tempo, da Classificação Acústica oficial atribuída pelas respetivas Câmaras 

Municipais e a eventual publicação de diploma legal, ou outro documento vinculativo, relativamente a 

limites de vibração ambiente continuada. 
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No presente Plano de Monitorização, nas componentes Ruído e Vibrações, são indicados os pontos de 

monitorização, os parâmetros a serem monitorizados, a periodicidade da monitorização, os meios 

necessários, condições a que deverão obedecer as medições e indicação da metodologia de análise e 

tratamento dos resultados das medições, tendo em conta as Diretrizes aplicáveis, nomeadamente da 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

O Plano de Monitorização que se propõe, tem como objetivo informar sobre os níveis sonoros e as 

velocidades de vibração em pontos julgados pertinentes – numa lógica de proporcionalidade com as 

dimensões e características do projeto – de forma a verificar se são cumpridos os requisitos legais, ou 

outros, se são necessárias medidas de minimização, qual a eficácia das medidas implementadas, se é 

necessário complementar essas medidas e qual o grau de incerteza inerente às técnicas de predição. 

 

9.3.4. IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS A MONITORIZAR 
Os parâmetros essenciais a monitorizar são os seguintes: 

• Ruído:  

o Fase de construção: 

 Nível sonoro contínuo equivalente, LAeq (NP ISO 1996: 2011) representativo 

do valor diário máximo, dado que o limite acústico legal (n.º 6 do Artigo 15.º 

do DL 9/2007, de 17 janeiro) aplica-se a cada dia. 

o Fase de exploração: 

 Nível sonoro contínuo equivalente, LAeq (NP ISO 1996: 2011) representativo 

da média anual (dia, entardecer, noite e Lden), dado que o limite acústico 

legal (Artigo 11.º do DL 9/2007) aplica-se à média anual e é dependente da 

classificação acústica (necessidade de controlo da classificação acústica 

oficial ao longo da monitorização). 

• Vibrações1: Valor máximo da velocidade eficaz de vibração de segundo a segundo, vef,max,1s 

(ver Critérios LNEC2 e documento “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de 

                                                           
1 De notar que os parâmetros definidos baseiam-se nos denominados Critérios LNEC. Caso sejam entretanto definidos 

outros Critérios, vinculativos, para a componente Vibração, deverão os mesmos ser tidos em conta. 
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consideração da componente Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. 

Viseu, CNAI 2014”) 

 

Uma vez que um dos objetivos fundamentais do Plano de Monitorização é o conhecimento dos efeitos 

reais do projeto na população, deverão também, sempre que possível, efetuar-se auscultações às 

pessoas que residam ou permaneçam em locais suscetíveis de serem afetados acusticamente. 

 

9.3.5. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 
Para a fase de construção deverão ser monitorizados os níveis sonoros e as velocidades de vibração 

em pelo menos um Recetor por cada um dos seguintes locais/Situações: 

 

• Restabecimentos:  

o Caminho Paralelo CP24.1, Restabelecimento (km 25+050), Restabelecimento (km 

30+100), Restabelecimento (km 30+950), Restabelecimento (km 38+850), Caminho 

Paralelo CP40.1, Caminho Paralelo CP40.2, Caminho Paralelo CP43.1, PS 54+870,  

Restabelecimento (km 58+100 a km 58+300), PS 58+942 em Runa, Caminho 

Paralelo CP93.1, Restabelecimento km 99+730. 

• Situações:  

o S01 a S08, S10, S12, S20, S21, S25, S27, S28 a S30 e S32. 

 

Para a fase de exploração deverão ser monitorizados os níveis sonoros e as velocidades de vibração 

em pelo menos um recetor por cada uma das 34 Situações (S01 a S34) localizadas nos Mapas de 

Ruído em anexo , e nos seguintes recetores, junto a estabelecimentos identificados em seguida em 

termos de designação e coordenadas geográfica. 

• R1.3: 39°02'18.7"N 9°11'10.3"W. 

• R1.5: 39°02'18.2"N 9°10'58.1"W. 

• R2.3: 39°04'18.3"N 9°12'31.3"W. 

• R4.1: 39°21'58.0"N 9°09'28.8"W. 

                                                                                                                                                                                     
2 “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. 

Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, Tecniacustica 2001”. 
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Consideram-se as seguintes frequências de amostragem: 

• Uma campanha (Ruído e Vibrações) com o início da fase de construção, nos períodos de 

referência (dia, entardecer e noite; para a componente vibração, dada o interesse de valores 

máximos, poderá justificar-se a caraterização apenas em um dos 3 períodos referidos) em que 

ocorrer atividade construtiva, em períodos/dias de previsível maior produção de 

ruído/vibração. 

• Em função dos resultados da primeira campanha da fase de construção, será definida a 

periodicidade das campanhas seguintes, apontando-se à partida para campanhas mensais 

nos primeiros 3 meses e campanhas trimestrais nos meses seguintes. 

• Uma campanha (Ruído e Vibrações) com o início da fase de exploração, nos períodos de 

referência (dia, entardecer e noite; para a componente vibração, dada o interesse de valores 

máximos, poderá justificar-se a caraterização apenas em um dos três períodos referidos). 

• Em função dos resultados da primeira campanha da fase de exploração, será definida a 

periodicidade das campanhas seguintes, apontando-se à partida para campanhas anuais nos 

primeiros três anos e campanhas quinquenais nos anos seguintes. 

 

As periodicidades referidas deverão ser ajustadas em função dos resultados e informação obtidos ao 

longo da monitorização, e direcionar-se para os períodos, fases e pontos com maior probabilidade de 

afetação acústica, tendo também em conta o seguinte: 

• Caso a emissão sonora/vibrátil seja significativamente superior ao previsto e ocorra 

incumprimento dos limites acústicos legais (DL 9/2007) ou dos limites dos Critérios LNEC de 

vibração, deverá ser equacionada a implementação de Medidas de Minimização de 

Ruído/Vibração e a revisão do plano de monitorização incluindo a realização de novas 

campanhas após a concretização das medidas. 

• Caso ocorram modificações significativas das características de emissão, propagação ou 

receção sonora/vibrátil, ou da classificação acústica oficial ou dos requisitos de vibração, 

deverá ser revisto o plano de monitorização. 

• Caso ocorra manutenção continuada da emissão sonora/vibrátil, poderá ser equacionada uma 

periodicidade mais alargada ou mesmo a desnecessidade de novas campanhas. 
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• Caso existam reclamações devido ao ruído/vibração provenientes do traçado ferroviário em 

apreço, ou de restabelecimentos associados, deverão ser efetuadas medições junto aos 

recetores reclamantes. 

 

9.3.6. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
A obtenção dos parâmetros referidos atrás deverá ser efetuada mediante os seguintes equipamentos 

principais: 

• Ruído: Sonómetro integrador de Classe 1, de modelo aprovado pelo Instituto Português da 

Qualidade e objeto de verificação periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou 

mediante os equipamentos complementares necessários ao cabal cumprimento do 

estabelecido na normalização, legislação e guias aplicáveis, nomeadamente: 

o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

o NP ISO 1996, de 2011 (Partes 1 e 2). 

o Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the 

Environment (IMAGINE) – Determination of Lden and Lnight using measurements. 

2006. 

o ISO/TS 15666, de 2003. 

o Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente – 

no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2011. 

o Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de 

Exploração, publicado pela APA em Novembro de 2009. 

• Vibrações: Vibrómetro capaz de caraterizar a velocidade de pico e/ou a velocidade eficaz de 

segundo a segundo, e/ou mediante os equipamentos complementares necessários ao cabal 

cumprimento do estabelecido na normalização, legislação e guias aplicáveis, nomeadamente: 

o NP 2074: 2015. 

o ISO 5348: 1998. 

o “Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de 

danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. La Rioja, 

Tecniacustica 2001”. 
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o “Rosão, Vitor; Carreira, Ana – Sobre a necessidade de consideração da componente 

Vibração em projetos onde não é normalmente considerada. Viseu, CNAI 2014”. 

 

O programa de medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, e outros aspetos, 

deverão ser os suficientes ao cumprimento inequívoco do estabelecido na normalização e legislação 

aplicáveis. 

 

9.3.7. RELATÓRIOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os resultados das medições acústicas (ruído e vibrações) in situ deverão ser analisados no sentido do 

cumprimento ou incumprimento dos requisitos legais, ou de boa prática, aplicáveis, nomeadamente os 

estabelecidos nos seguintes documentos: 

• Ruído: Decreto-Lei n.º 9/2007, de17 de Janeiro. 

• Vibrações: Critérios LNEC (“Schiappa de Azevedo, Fernando; Patrício, Jorge – Vibrações 

Ambientes: Critérios de danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras. La 

Rioja, Tecniacustica 2001”). De notar que na Avaliação de Impacte do presente Estudo 

apenas foram considerados os limites associados à “Afetação humana devido à sensação da 

vibração como tal”, mas existem também, e deverão também ser tidos em devida conta, 

limites associados aos “Danos em edifícios/estruturas”, “Ruído Estrutural devido à vibração” e 

“Perturbação do funcionamento de equipamentos e/ou atividades muito sensíveis”. 

 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas Medidas de Minimização de Ruído e/ou 

Vibrações, e deverá ser revisto o Plano de Monitorização, incluindo, se necessário, a obtenção de 

valores de emissão/propagação sonora/vibrátil adequados a uma simulação mais rigorosa e um 

dimensionamento de medidas mais otimizado. 

 

Uma vez que os requisitos legais dependem da classificação acústica oficial dos locais, deverá ser 

analisada ao longo do tempo a classificação acústica oficial dos Recetores Sensíveis afetados e 

ajustado o Plano de Monitorização em conformidade. 
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Uma vez que não existem limites legais de Vibração Ambiente continuada, deverá ser analisada ao 

longo do tempo a eventual publicação de limites vinculativos de vibração ambiente continuada e 

ajustado o Plano de Monitorização em conformidade. 

 

O tratamento dos dados deverá ser efetuado de forma rigorosa e explícita – tendo por base a 

normalização/guias aplicáveis – para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis com as 

características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do referido, o 

tratamento dos dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar, fundamentadamente e 

se necessário, procedimentos corretivos e/ou complementares adequados. Nestas circunstâncias, as 

medições e o tratamento dos dados, assim como as eventuais revisões do Plano de Monitorização, 

deverão ser efetuados por técnicos de acústica habilitados para o efeito. 

 

Deverá ser elaborado um Relatório de Monitorização por Campanha de Monitorização. 

 

Os Relatórios de Monitorização a elaborar, para apresentação à Autoridade de AIA, deverão estar em 

conformidade com o estabelecido no anexo V da Portaria n.º 335/2015, e deverão dar conta das 

eventuais evoluções técnicas que possam ocorrer ao longo da monitorização – não só no que concerne 

aos equipamentos de medição e metodologias de análise, como também no que concerne às Medidas 

de Minimização – e dos benefícios que possam daí advir, para a população vizinha do 

empreendimento, assim como se adaptar às possíveis modificações dos requisitos a analisar, quer 

devido a alterações legislativas, quer devido a alterações vinculativas de outra natureza. 

 

9.4. PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
O Plano de Gestão Ambiental (PGA) é um documento que se baseia e dá resposta ao conhecido ciclo 

PDCA (Planear-Executar-Verificar-Atuar), de estrutura simples e evolutivo, onde se apresentam as 

linhas orientadoras relativas ao desempenho ambiental que o Dono de Obra pretende do Empreiteiro, 

durante a empreitada da construção das infraestruturas contempladas pelo Projecto de Execução. 

 

O PGA será elaborado em fase de Projeto de Execução e terá de incluir todos os requisitos e medidas 

ambientais a assegurar na fase de obra, que mitiguem os impactes ambientais a esta associados, tais 
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como as medidas de minimização propostas em fase de Estudo Prévio, as medidas de minimização 

definidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e as medidas de minimização definidas em 

Projeto de Execução.  

 

Este plano, para além de identificar boas práticas em obras conducentes a minimizar ou evitar 

impactes negativos, apresentará outra informação relevante para a obra, nomeadamente, mapeamento 

das áreas condicionadas, mapeamento de áreas ecologicamente sensíveis dentro da área de estudo e 

das áreas mais adequadas à localização de estaleiros, exploração de manchas de empréstimo e 

depósito de terras sobrantes. 
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10. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTOS 
 

 

As lacunas de informação apresentadas dizem respeito, fundamentalmente, aos aspetos que 

condicionaram a profundidade de abordagem de alguns fatores ambientais e /ou a precisão de alguns 

elementos de base utilizados. 

No que respeita aos elementos de base utilizados é importante destacar a dificuldade inerente aos 

formatos das cartas de ordenamento e de condicionantes dos oito PDM analisados no âmbito deste 

estudo que, sendo na maioria dos casos formatos raster (imagem) com fraca qualidade gráfica, 

dificultaram bastante a análise deste fator ambiental. 

As Cartas de REN constituíram outro elemento de muito difícil tratamento, uma vez que o seu 

fornecimento em formato raster não georreferenciado, com fraca qualidade gráfica, dificultou a 

identificação das manchas intersetadas pelo projeto. 

Das diversas entidades contactadas no âmbito do projeto, nomeadamente para efeitos de recolha de 

informação, refere-se a ausência de resposta em tempo útil por parte da DGEG e do IFAP, que 

constituíram lacunas de informação para o estudo que deverão ser colmatadas em fase de Projeto de 

Execução. No primeiro caso, o contacto telefónico e o fornecimento de elementos de visualização das 

situações existentes, embora de forma não oficial permitiram o conhecimento das situações existentes 

e a sua respetiva análise. No segundo caso, não sendo dada qualquer informação a respeito da 

localização dos projetos agrícolas e/ou florestais financiados por fundos comunitários, não foi possível 

identificar a existência de impactes a este respeito. 

No que diz respeito ao Ruído, dada a atual inexistência de Classificação Acústica na maioria dos 

concelhos atravessados pelo traçado, e com classificação/proposta de classificação como Zona Mista 

em Mafra/Sintra, considerou-se por segurança, os seguintes limites de Ruído Ambiente: Lden  ≤ 63 

dB(A); Ln ≤ 53 dB(A). 

Para além dessa situação, as incertezas associadas à modelação e a inexistência de requisitos legais 

para a vibração ambiente continuada, levam à necessidade de recomendar a monitorização dos níveis 
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sonoros e das velocidades de vibração e o controlo, ao longo do tempo, da Classificação Acústica 

oficial atribuída pelas respetivas Câmaras Municipais e a eventual publicação de diploma legal, ou 

outro documento vinculativo, relativamente a limites de vibração ambiente continuada. 

As lacunas de conhecimento identificadas ao nível do descritor património prendem-se sobretudo com 

os diferentes condicionalismos que afetam a fiabilidade e a eficácia do trabalho de prospeção, a qual 

pode ser diminuída por fatores externos, tais como a falta de acesso a propriedades privadas, a densa 

cobertura vegetal dos terrenos, a ausência de estruturas ou materiais detetáveis à superfície, a 

sobreposição dos solos por materiais ou construções mais recentes, entre muitos outros.  

Para além do risco daí decorrente já ter sido reduzido com o recurso a outras fontes complementares 

de informação, este será substancialmente minimizado à posteriori com o acompanhamento 

arqueológico da obra. 

Não obstante as situações aqui identificadas, considera-se não terem existido lacunas técnicas ou de 

conhecimento que inviabilizassem a avaliação dos impactes do projeto, no entanto, estas situações 

deverão ser colmatadas em fase de projeto de execução ou através de medidas de minimização e/ou 

de monitorização, estabelecidas em capítulos próprios. 
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 
A rede ferroviária nacional tem sofrido diversos constrangimentos que não tem permitido uma gestão 

operacional sustentável da infraestrutura. Atualmente a Linha do Oeste encontra-se desadequada dos 

padrões de mobilidade requeridos pelas sociedades modernas em termos de tempos de percurso, 

frequência de composições, segurança e conforto. 

 

O Projeto Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra-Meleças – Caldas da Rainha, entre 
os km 20+320 e 107+740 irá permitir dotar a infraestrutura das condições necessárias a uma 

exploração mais eficiente, permitindo competir com o transporte rodoviário e captar passageiros para o 

transporte ferroviário, em virtude dos percursos oferecidos após a intervenção, que reduzem cerca de 

40 minutos o percurso atual entre Lisboa – Torres Vedras e Lisboa - Caldas da Rainha. 

 

A oferta prevista do serviço permitirá, mais do que duplicar a oferta atual, estimando-se que a procura 

do serviço aumente 21,4%.  

 

Para além dos aspetos referidos é importante realçar a melhoria das condições de segurança da 

circulação ferroviária, e também rodoviária, através da sinalização da via e da supressão de passagens 

de nível nas zonas consideradas mais criticas. 

 

A redução das emissões de CO2 e dos níveis de ruído por via da eletrificação e da substituição do 

material circulante, para além de constituírem benefícios inegáveis, vão ao encontro do preconizado 

nos instrumentos de gestão territorial. 

 

É de realçar que as mais valias aqui mencionadas são conseguidas com intervenções na via existente 

que, para além de situações especificas nas zonas de duplicação e de ripagem de traçado e nos 

restabelecimentos previstos, se restringem aos limites do Domínio Publico Ferroviário evitando o 

recurso a grandes ocupações para além do canal já existente. 
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Não obstante os constrangimentos de ocupação na envolvente da linha, houve particular preocupação 

em minimizar as afetações de edificações existentes, nomeadamente as que constituem habitações. 

Destaca-se também o balanço de terras que, ao permitir o reaproveitamento de terras no próprio 

projeto obsta à necessidade de recorrer a áreas de empréstimo.  

Estas medidas, que fazem parte do desenvolvimento do projeto, permitem reduzir os impactes 

negativos inerentes a um projeto desta natureza, enaltecendo os impactes positivos que dele decorrem. 

 

Os projetos dos restabelecimentos que se incluem no projeto de modernização, pelas suas 

características e pelos locais em que se inserem, acarretam impactes negativos com maior significado. 

Em particular a PS 54+870, em Dois Portos, a PS 58+942, em Runa e a PS 99+730, em Óbidos, 

atravessam os vales do rio Sizandro, nos dois primeiros casos e o vale do rio Arnóia, no último caso, 

com importantes ocupações agrícolas e com impactes visuais muito significativos, em particular, na PS 

PS 99+730, em Óbidos que interfere negativamente com o enquadramento paisagístico do Castelo de 

Óbidos. 

 

Embora se prevejam algumas medidas de minimização, nomeadamente a aplicar em fase de projeto de 

execução, e que estão fundamentalmente relacionadas com o posicionamento dos pilares das obras 

em causa, os impactes residuais destas serão ainda significativos, nomeadamente em termos de uso 

do solo e de paisagem. 

 

Em termos globais do projeto e excetuando os impactes inerentes à fase de construção, que de uma 

forma geral são negativos, mas temporários, cessando após o términus da obra e minimizáveis com a 

adoção de medidas gerais e especificas aqui mencionadas, consideram-se os impactes do projeto 

francamente positivos, em termos de fase de exploração, pelos benefícios em termos de segurança 

ferroviária e rodoviária, mobilidade e acessibilidade e ao ambiente em geral, pela redução de emissão 

de CO2 e também de ruído em algumas situações.  
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