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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro, foi submetido no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente – Módulo
de Licenciamento Único Ambiental (processo PL20181026003352), para procedimento de verificação da
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (PE), o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) da "Modernização da Linha do Oeste - Troço Mira Sintra - Meleças / Caldas da Rainha entre
os km 20+320 e 107+740”, bem como o respetivo Projeto de Execução. O proponente e licenciador do projeto é
a IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.
O projeto enquadra-se no artigo 1º, n.º 4, alínea b), encontrando-se tipificado no Anexo II, n.º 10 alínea c) área
sensível: “Construção de vias férreas e instalações de transbordo intermodal e de terminais intermodais (não
incluídos no anexo I). Modernização de vias, quando a via extravase o domínio ferroviário preexistente.”
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, remeteu a documentação submetida no SILiAmb à Comissão de
Avaliação (CA), então nomeada no âmbito da avaliação em fase de Estudo Prévio (EP), constituída pelas
seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, IP/Administração da Região Hidrográfica do Tejo e
Oeste (APA/ARH TO), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP
(LNEG), Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA). Também participou na elaboração deste parecera a Dr.ª
Margarida Grossinho da APA/DAIA. Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar
a CA, foram os seguintes:
•

APA (coordenação)

Eng.ª Dora Beja

•

APA (consulta pública)

Dr.ª Clara Sintrão

•

APA/ARHTO (recursos hídricos)

Eng.º Eng.ª Maria da Conceição Ramos

•

DGPC (património)

Dr.ª Alexandra Estorninho

•

CCDR LVT (solo e uso do Solo, socioeconomiaEng.ª João Gramacho
qualidade do ar, Sistemas ecológicos e
ordenamento do território)

•

LNEG (geologia e geomorfologia)

Dr.ª Susana Machado

•

LNEC (vibrações)

Eng.º Jorge Patrício

•

APA (ambiente sonoro)

Eng.ª Maria João Leite

•

ISA/CEABN (paisagem)

Arq.º Pais. João Jorge

O RECAPE, bem como o Projeto de Execução, referente ao projeto de Modernização da Linha do Oeste, datado
de outubro de 2018, foi elaborado entre junho e setembro de 2018 pelo consórcio constituído pelas empresas
GIBB/Quadrante/Prospetiva (CGQP) sendo composto pelos seguintes volumes:
•

Relatório Base.

•

Anexos.

•

Peças Desenhadas.
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•

Resumo Não Técnico.

A metodologia de avaliação adotada pela CA contemplou a análise do projeto de execução e a avaliação da sua
conformidade ambiental, de acordo com as disposições do artigo 20º do Diploma AIA, bem como a promoção
de um período de Consulta Pública e análise dos respetivos resultados. Foram solicitados Pareceres a entidades
externas, nomeadamente, Câmaras Municipais de: Sintra, Mafra, Torres Vedras, Sobral de Montagraço,
Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha; Autoridade Nacional da Aviação Civil; Direção-Geral de Recursos
da Defesa Nacional; Infraestruturas de Portugal, SA; Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale
do Tejo; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – CNEMA Santarém; EDP - Eletricidade de
Portugal; REN -Rede Elétrica Nacional; REN Gasodutos; Autoridade Nacional de Comunicações; ERRALVT Entidade Regional da Reserva Agrícola LVT; Direção Geral Agricultura e Desenvolvimento Regional; Turismo de
Portugal; Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P; Direção Geral de Energia e Geologia. Os pareceres
recebidos constam do anexo II deste Parecer. Foi ainda tomada em consideração a documentação existente
sobre o projeto decorrente dos anteriores procedimentos de avaliação de impacte ambiental.
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2. ANTECEDENTES
O procedimento de Avaliação (AIA n.º 2979) relativo ao Estudo Prévio da "Modernização da Linha do Oeste Troço Mira Sintra - Meleças / Caldas da Rainha entre os km 20+320 e 107+740” decorreu entre outubro de
2017 e maio de 2018, ao abrigo do regime jurídico de AIA, tendo a 29 de maio de 2018 sido emitido pela APA
enquanto Autoridade de AIA o respetivo Título Único Ambiental, com decisão Favorável Condicionada.
O Estudo Prévio correspondeu a um troço da Linha do Oeste, entre Mira Sintra/Meleças (km 20+320) e Caldas
da Rainha (km 107+740), numa extensão de cerca de 87 km, e tem como principal objetivo melhorar as suas
condições de exploração dotando-a de padrões de qualidade, fiabilidade e segurança exigíveis a um troço da
Rede Ferroviária Nacional.
No âmbito, das razões de facto e de direto incluídas na Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA,
considerou-se que:
“Os principais impactes positivos do projeto estão associados à sua exploração e resultarão do aumento da
oferta do número de composições e numa redução do tempo de percurso entre Torres Vedras e Lisboa
(passando de 85 para 50 minutos) e do percurso entre Caldas da Rainha e Lisboa (passando de 130 para 90
minutos), prevendo-se assim um aumento da mobilidade de passageiros que utilizam esta Linha com ganhos
significativos no tempo de percurso. 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, prevendo-se que venham a diminuir as situações de
congestionamento junto das mesmas, por eliminação de locais de paragem obrigatória.
Saliente-se que ao nível dos Recursos Hídricos superficiais, a construção de novas passagens hidráulicas e
requalificação das existentes, com secções de vazão adequadas para os caudais de dimensionamento, assim
como a implantação de órgãos de drenagem longitudinal (valas, valetas, entre outros) irão melhorar as
condições de drenagem induzindo, também a ocorrência de impactes positivos.
Também ao nível da Qualidade do Ar, 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 Gases de Efeito Estufa, garantindo os compromissos nacionais de mitigação. Esta
redução de emissões de poluentes atmosféricos considera-se como um impacte positivo do projeto, embora
atinga uma maior magnitude quando toda a Linha do Oeste estiver eletrificada.
Quanto aos impactes negativos do projeto, os mesmos ocorrem principalmente durante a sua fase de
construção. A execução do projeto será suscetível de provocar impactes negativos em vários fatores ambientais,
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. Os
impactes negativos serão, na sua maioria, significativos (embora alguns se possam classificar de muito
significativos) a pouco significativos, alguns de caráter temporário, e ocorrerão nos troços em que se prevê o
alargamento da plataforma, ripagens e outros melhoramentos da geometria de traçado, nomeadamente nos
Desvios Ativos 1 e 2, na Variante do Outeiro, nos Restabelecimentos, nas intervenções nas Estações e
Apeadeiros.
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Da avaliação desenvolvida, destacam-se como principais impactes negativos do projeto ao nível:
Da Geomorfologia, a alteração da morfologia natural dos terrenos, dada a necessidade de execução de
aterros e escavações, impactes significativos numa extensão de cerca de 1825 e 3170 m de aterros e
escavações, e muito significativos numa extensão de cerca de 650 e 2852 m de aterros e escavações,
também respetivamente.
Da Geologia, a potencial afetação de valores geológicos frequentes em maciços carbonatados, dada a
ocorrência de cavidades ou grutas resultantes da carsificação do maciço.
Dos Recursos Hídricos, a implantação de pilares em margens de linhas de água, interferindo com o normal
escoamento das mesmas; a consideração de reduzidas seções de vazão (para períodos de retorno de 10
anos) que não garantem o bom funcionamento as linhas de água intervencionadas; para as situações de
escavações com alturas superiores a 10 m, a afetação da recarga e hidrodinâmica dos aquíferos para os
sistemas aquíferos intercetados, por se tratarem de aquíferos mais porosos e permeáveis (exceto para o
Sistema Aquífero de Torres Vedras); a afetação da qualidade da água subterrânea devido a potenciais
derrames acidentais, que se considera muito significativo no caso de poder ser afetado o sistema aquífero de
Caldas da Rainha-Nazaré, o qual possui elevada permeabilidade; a afetação das captações de uso privado,
significativo para a captação privada na freguesia do Carvalhal e para as duas captações privadas na união
de freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés e muito significativo para a captação privada
na freguesia de Sapataria; a ocupação das zonas intermédia e alargada dos perímetros de proteção das
captações públicas, com finalidade destinada ao consumo humano; a afetação da zona preferencial de
recarga do sistema aquífero de Caldas da Rainha-Nazaré, pelos caminhos paralelos previstos, situados na
freguesia de Roliça, que se encontram inseridos numa zona de elevada permeabilidade.
Do Ruído, o aumento dos níveis de ruído, na fase de construção, para o s seguintes recetores: S01 a S08 (S01
cerca do km 20+800 corresponde ao Colégio Vasco da Gama), S10 a S12, S20, S21, S27 a S30 e S32, aos quais
acrescem os seguintes: Hospital SOERAD (S14, cerca do km 47+500) e da Escola Básica Integrada de Santo
Onofre ao km 103+900, à esquerda, bem como da zona de construção da nova PS, ao km 99+178, junto a
Óbidos.
Da Qualidade do Ar, a 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, nas áreas
de intervenção que ocorram no interior ou na proximidade de áreas urbanas, em particular as de caráter
residencial.
Da Ecologia, a destruição de plantas e de comunidades florísticas e de vegetação existentes; perturbação da
fauna; o afastamento das espécies mais suscetíveis e eventual atropelamento de animais; a mortalidade de
avifauna por colisão com cabos elétricos ou por eletrocussão; o aumento da mortalidade de vertebrados por
atropelamento; a ampliação dos efeitos de barreira e de exclusão.
Dos Usos do solo, a ocupação e afetação de áreas com culturas temporárias (3,54 ha) e áreas florestais (3,2
ha); a afetação de solos pertencentes ao regime da RAN; a afetação de áreas afetas ao Aproveitamento
Hidroagrícola das Baixas de Óbidos; a afetação de 0,5 ha de parcelas de vinha pela PS prevista em Dois
Portos, e de 0,3 ha, pela PS prevista em Runa.
Da Socioeconomia, a expropriação de terrenos agrícolas; expropriação e demolição de edifícios industriais e
habitações, incluindo alguns anexos; aproximação da linha das habitações nas zonas em que ocorre
duplicação da via em zonas já muito condicionadas, com instalação de muros para evitar a sua
expropriação; alterações da mobilidade local; o aumento dos níveis de ruído e de poeiras; as alterações no
serviço ferroviário regularmente prestado uma vez que a intervenção na linha faz-se com a ferrovia em
funcionamento.
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Do Património, a afetação de faixas de restrição legal/servidões a estas associadas, designadamente das
zonas gerais de proteção ou das zonas especiais de proteção dos Imoveis classificados atrás mencionados;
impactes indiretos nas ocorrências patrimoniais e com importância geológica, 33 a 36, que se localizam na
proximidade dos Túneis da Boiaca e do Cabaço; dada a atualização do layout das Estações de Malveira, Dois
Portos, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha poderá ser potencialmente geradora de afetações; a PS
29+420, na zona da Pedra Furada, que incide sobre uma área arqueológica extremamente sensível, na qual
se encontram referenciadas as ocorrências: E15 – Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano) e
E16 - Casal do Silvério (Necrópole Romano, CNS 30119); a PS 29+420 que se sobrepõe à Zona Especial de
Proteção do imóvel relativo à ocorrência E15 – Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões (Villa, Romano),
ocorrendo 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.
Da Paisagem, os impactes significativos e muito significativos que decorrem fundamentalmente da
expressão dos taludes nas zonas de duplicação a via e dos restabelecimentos/viadutos e da presença da
Subestação de Tração que se devem à alteração do relevo natural, afetação física de valores/atributos
visuais, afetação da integridade visual das áreas de qualidade visual “Elevada”, proximidade a observadores
permanentes, fragmentação do espaço/isolamento de habitações/observadores permanentes, alteração do
sistema de vistas e alteração de escala de referências.
Constam assim incluídas na Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA, um conjunto de Condicionantes,
Elementos a Apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização, para o projeto de
execução a desenvolver.
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
Enquadramento geográfico
O troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 107+740 insere-se na linha do Oeste que
percorre cerca de 200 km entre Agualva-Cacém (km17+343 – Linha de Sintra) e a Figueira da Foz (km 215+185),
atualmente em via única, não eletrificada. A extensão do troço Mira Sintra/Meleças – Caldas da Rainha da Linha
do Oeste é de 87,4 km e está em exploração desde 1887.
Abrange uma área muito extensa, atravessando 8 concelhos e 24 freguesias, pertencentes aos distritos de
Lisboa (concelhos de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Cadaval) e de Leira (concelhos de
Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha).

Objetivos do Projeto
O objetivo principal do projeto é a eletrificação da linha ferroviária existente que decorre, com exceção da
alimentação elétrica (subestação de tração e postos autotransformadores), dentro do Domínio Público
Ferroviário.
Para além da eletrificação, previu-se, tal como previsto em fase de EP, a execução de 2 desvios ativos, ou seja, a
via será duplicada em dois troços distintos, com 9,7 km para o desvio ativo 1 e 6,2 km para o desvio ativo 2, e
uma variante no Outeiro com cerca de 2 km o que representa, no total, cerca de 20% de todo o troço com
extravase de Domínio Público Ferroviário.
Nos dois troços de duplicação de via pretende-se que a nova via tenha o maior desenvolvimento possível
paralela à via atual, o que permite simplificar o faseamento da fase de construção. A escolha do lado em que a
segunda via irá ser implantada teve também em conta todas as condicionantes da envolvente, nomeadamente,
edificações, caminhos, taludes, obras de arte existentes, entre outros.
Para além dos desvios ativos, que têm como principal função aumentar a capacidade da linha do Oeste (maior
número de comboios) está também prevista a retificação de algumas curvas que em conjunto com a
duplicação, permitem melhorar a exploração ferroviária, através do aumento das velocidades de circulação e
redução dos tempos de percurso, com benefícios socioeconómicos significativos ao nível local e regional.
Principais características do Projeto de Execução
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE e restante
informação disponibilizada. No anexo I apresenta-se o esboço corográfico do projeto de execução.
A solução de projeto apresentada pretende otimizar o espaço existente, evitando expropriações principalmente
de habitações e outras afetações. Neste sentido, o projeto contempla a colocação de muros em locais
específicos, permitindo a manutenção de algumas estruturas existentes como casas, anexos e também de
outras infraestruturas como estradas e caminhos existentes.
As intervenções previstas no projeto, nomeadamente a duplicação da via, irão interferir com algumas linhas de
água existentes que terão de ser desviadas, mantendo-se os princípios de funcionamento que se verificam na
rede hidrográfica atual. Algumas Passagens Hidráulicas (PH) existentes sobre a via terão de ser prolongadas e
outras substituídas, melhorando o escoamento existente.
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A implantação do projeto irá interferir 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. Estas redes correspondem a diferentes tipologias de infraestruturas, nomeadamente, condutas de
abastecimento de águas, coletores de esgoto, linhas elétricas de alta, média e baixa tensão, condutas de gás,
gasoduto e linhas aéreas e subterrâneas de telecomunicações.
As Estações e Apeadeiros serão também alvo de intervenção, mas apenas ao nível dos cais de passageiros,
uniformizando-se o comprimento (150 m) e largura (4,0 m). Previu-se o alteamento dos cais de passageiros em
estações e apeadeiros para 0,90 m até à estação de Torres Vedras inclusive e 0,760 m em todas as outras
estações e apeadeiros até ao fim do projeto. Foram compatibilizados os acessos dos novos cais de passageiros
com os novos atravessamentos de via. Está também prevista a requalificação em termos de abrigos e colocação
de mobiliário urbano assim como a criação de condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
Os apeadeiros de Alcainça–Moinhos e de Camarão serão encerrados, uma vez que atualmente já não existe
paragem de comboios nos mesmos. Será igualmente desativado o apeadeiro do Telhal, por se encontrar em
zona de duplicação e ser difícil tecnicamente a sua manutenção.
O apeadeiro de S. Mamede passará a considerar-se estação, pelo facto de estar prevista a construção de uma
linha secundária que permitirá o cruzamento de comboios.
As estações e apeadeiros serão ainda dotados de sinalização, melhorando as condições de segurança dos
atravessamentos da via entre as plataformas de passageiros, designados de ATV.
Traçado da Via
O traçado foi estudado tendo por base uma velocidade máxima de 140 km/h para comboios convencionais, e
foi confinado ao corredor ferroviário existente, à área do DPF e, quando não se verificou ser possível, evitou-se
interferir com estruturas existentes.
Eliminaram-se pequenos troços de alinhamento reto entre curvas de sentido contrário e manteve-se a maior
distância possível ente AMV e pontos de tangência de curvas de transição e/ou curvas circulares.
Este projeto desenvolve-se em quatro zonas com características distintas, designadamente:
Desvio Ativo 1 entre a saída da Estação Mira Sintra – Meleças ao km 20+320 e o km 30+450 na Estação da
Pedra Furada. Troço de duplicação de via.
Entre a saída da Estação de Pedra Furada ao km 30+450 e a entrada da Estação da Malveira. Troço de via
única.
Desvio Ativo 2 entre a entrada da Estação da Malveira ao km 38+063 e o km 44+326. Troço de duplicação
de via.
Entre o km 44+326 e o km 107+740. Troço de via única.
Drenagem transversal
Via Férrea
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 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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O estudo hidráulico das PH foi efetuado através do software americano HY-8 7.5, desenvolvido pela FHWA
(Federal Highway Administration) em cooperação com a Aquaveo (LLC) e o Environmental Modeling Research
Laboratory.
Foi apresentada a listagem das passagens hidráulicas a intervencionar nas zonas de desvios ativos, Variante do
Outeiro e ripagens de curvas.
Em termos de dissipação de energia a jusante das passagens hidráulicas, os diferentes tipos de dissipação
foram escolhidos com base na velocidade de saída do aqueduto. Para todas as passagens hidráulicas
apresentadas, tentou-se, sempre possível, que a velocidade de saída não excedesse o valor de 5,0 m/s.
De acordo com as velocidades obtidas à saída das passagens hidráulicas foram então propostas estruturas de
dissipação de energia em tapete de enrocamento ou em betão.
Ao longo desta obra a instalação das passagens hidráulicas será feita sem que haja interrupções na linha, ou
minimizando-as.
Restabelecimentos
As passagens hidráulicas poderão ser circulares, constituídas por manilhas de betão, ou retangulares em betão
armado. Serão ainda dotadas de estruturas de entrada e saída. Foi também preconizada a colocação de tapetes
de enrocamento, a jusante, para proteção da linha de água e dissipação de energia. A verificação do
funcionamento das passagens hidráulicas foi efetuada segundo os critérios que da Federal Highway
Administration (FHWA), através de Norman et al.
Desvios e Intervenções em Linhas de Água
No âmbito dos desvios e intervenções de linhas de água foram adotados 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. Assumiu-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. Para além disso, as secções da rede hidrográfica natural comportam
caudais correspondentes aos períodos de retorno de 10/20 anos, pelo que não faz sentido aumentar
pontualmente a dimensão da secção para comportar o caudal do período de retorno de 100 anos sabendo-se
que a jusante esta secção irá estrangular.
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. Em algumas valas de menores
dimensões, a sua dimensão permite transportar o caudal do período de retorno de 100 anos. Estes casos
correspondem a exceções que apenas são possíveis de executar em trechos com reduzidos caudais e secções.
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.
Na PH 29.1 a intervenção proposta corresponde à transição entre a linha de água existente e a nova localização
da PH. A solução em muros de gabiões afigura-se a mais adequada para adaptar a linha de água existente à
nova localização da PH sob a linha férrea, conferindo consolidação, flexibilidade e drenabilidade aos novos
taludes marginais da linha de água.
No Túnel da Sapataria, a solução apresentada para a linha de água é aplicada a uma zona muito localizada junto
da entrada Sul do túnel da Sapataria. Verifica-se que a linha de água proporciona infiltrações de água
importantes para o túnel, pelo que se optou por uma impermeabilização deste troço.
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Muros e Obras de Contenção
Na conceção dos muros de contenção foram adotados critérios que permitam, em todas as fases, a segurança
da obra e das infraestruturas envolventes, minimizando os custos e prazo de execução da obra e colmatando
todos os condicionamentos (geotécnicos, hidrológicos, segurança, locais e serviços afetados).
Restabelecimentos
Estão previstos os seguintes Restabelecimentos: PS 25+080, PS 26+556, PS 29+426, PS 30+971, PS 38+874, PI
39+811, PS 41+263, PS 43+238, PS 54+870, PS 73+580, e PITL 77+988.

9

Movimentação de terras
Para os restabelecimentos prevê-se um volume total de 195 144 m3 de escavações (em que 52 097 m3 serão
utilizados e 140 454 m3 rejeitados) e volume total de 241 336 m3 de aterros (em que 54 365 m3 serão utilizados
e 186 971 m3 rejeitados).
Para a Via Férrea:
Execução de saneamentos e substituição por enrocamento em zonas de alargamento de aterros e para
fundação da plataforma nova, cerca de 15 875 m3.
Escavação total estimada de 543 226 m3.
Regularização dos taludes existentes, estabilização, remoção de blocos instáveis, etc. em 3 915 m2.
Regularização da plataforma de via, pequenos reperfilamentos de passeio de via, enchimentos para
drenagem da plataforma, etc. em 114 046 m2.
Revestimento de taludes de escavação, com matérias resultantes da decapagem e hidrossementeira em
113 782 m2.
Aterro total de 178 784 m3, dos quais 53 591 m3 necessários como solos selecionados.
Revestimento de taludes de aterro, com materiais resultantes da decapagem e hidrossementeira em 55
397 m2.
Solos sobrantes a depósito de 339 293 m3 (embora no Quadro 3.8 do RECAPE este valor seja de 177 530
m3). Os restantes serão colocados na plataforma abandonada para execução da variante do Outeiro, km
75, provenientes de escavações a realizar entre o km 72 e o km 95.
Verifica-se que para o projeto da via-férrea não se prevê a necessidade de mobilização de manchas de
empréstimo.
Serviços Afetados
O projeto interfere com vários tipos de serviços, nomeadamente, Redes de Águas e Esgotos, Redes de Gás,
Redes de Telecomunicações e Redes Elétricas, existentes em áreas localizadas nos concelhos de Sintra, Mafra,
Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha.
Rede de Águas e Esgotos – Condutas de abastecimento de águas; Coletores e/ou condutas elevatórias de
esgoto.
Rede de Gás - Condutas de gás e Gasoduto.
Rede de Telecomunicações - Linhas aéreas de telecomunicações e Cabos subterrâneos de
telecomunicações.
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Rede Elétrica – Linhas elétricas de Alta Tensão, Linhas elétricas de Média Tensão, Linhas elétricas de Baixa
Tensão, Iluminação Pública.
De acordo com o RECAPE foi previsto o restabelecimento destes serviços, através de contactos para diversas
entidades públicas e/ou camarárias e outras entidades privadas, assim como a partir da implantação do traçado
de via sobre o levantamento topográfico à escala 1/1000 e complementada com visitas e reconhecimentos de
campo.
Em todas as soluções previstas, admite-se que os sistemas ou redes existentes poderão permanecer em
funcionamento durante a execução dos trabalhos. Quando necessário, serão preconizadas soluções de desvio
provisório, sendo garantida a divulgação atempada da duração da afetação, junto das populações locais.
As reposições serão executadas, sempre que possível, paralelamente à plataforma ferroviária, e localizadas
exteriormente ao limite da área vedada, por forma a garantir as condições de acessibilidade.
Nos Anexos 4.1 a 4.3 do RECAPE encontram-se listadas as reposições a efetuar. Destacam-se no entanto:
Reposição ao pk 97+406 – Condutas de gás Galp.
De todas as infraestruturas de gás identificadas, apenas uma será objeto de reposição, ao pk 97+406, devido ao
alargamento do caminho existente paralelo à via-férrea, de acordo com o novo perfil do arruamento. A
tubagem será restabelecida em vala, sendo igual à existente.
Infraestruturas da REN - Gasoduto
O gasoduto identificado é denominado Ramal de Torres Vedras (Linha 01004) e trata-se de uma infraestrutura
da REN, que atravessa a Linha do Oeste ao pk 69+306. Este gasoduto não vai sofrer alterações uma vez que se
encontra fora das zonas de desvio ativo onde a linha férrea irá sofrer alterações de traçado.
Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos
O projeto interfere com duas condutas de rega recentemente construídas no âmbito do Aproveitamento
Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e cujas soluções de proteção foram projetadas em articulação com a
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).
Para a conduta de rega de FFD DN600, propôs-se a proteção da conduta existente com paredes e laje de
proteção em betão. Dada a importância e o elevado diâmetro desta infraestrutura, e de modo a salvaguardar a
integridade desta infraestrutura, propôs-se a proteção da conduta existente com uma laje de betão, apoiada
lateralmente em duas paredes de betão, as quais apoiam nas respetivas sapatas. Considerando a extensão da
conduta e o seu traçado em planta pouco retilíneo, optou-se por considerar a proteção da conduta de rega
entre os limites de intervenção, nomeadamente entre o arranque e términus dos taludes, perfazendo uma
extensão total de 45,66 m.
Projetos Complementares
Foram considerados:
Equipamentos de seccionamento e transformação de Média Tensão e Muito Alta Tensão subjacentes à
Subestação de Runa, cujo projeto se insere na 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.
A instalação de um sistema de comunicações móveis específico para a rede ferroviária, constituído por
antenas GSM-R (16 antenas com alturas médias de 30 m e localizam-se na sua maioria associadas às
estações ferroviárias e dentro do DPF).
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Programação Temporal do Projeto
A obra ferroviária será executada com uma duração prevista de 18 meses, de acordo com a duração de cada
uma das intervenções previstas. Procurou agrupar-se as intervenções para que todos os restabelecimentos a
executar ocorram num fase inicial, permitindo o encerramento das PN aquando da intervenção na via-férrea.
3.1.

Principais alterações introduzidas no novo projeto

De acordo com o referido pelo proponente, o Projeto de Execução evoluiu sem grandes alterações em relação
ao Estudo Prévio anteriormente desenvolvido, tendo-se mantido grande parte das intervenções preconizadas.
No entanto, a principal alteração a assinalar é relativa aos restabelecimentos que foram considerados no EIA
como projetos complementares pelo facto de haver intenção de antecipar a construção dos mesmos.
Neste sentido, a IP, embora tenha procedido ao lançamento dos respetivos concursos, não houve concorrentes
interessados na sua execução, tendo-se considerado, por esse motivo, a integração dos mesmos no projeto.
Apresenta-se de seguida a identificação das principais alterações em fase de Projeto de Execução face ao
Estudo Prévio, as respetivas justificações e identificação dos principais impactes ambientais associados.
Via-Férrea
Ao nível do traçado de via, o facto de o projeto se desenvolver num canal já existente e com ocupação urbana,
limitou quer o desenvolvimento de alternativas em fase de EP quer as alterações de traçado em fase de PE, já
que a solução preconizada pretendeu, desde o início, a minimização das afetações aproveitando ao máximo o
Domínio Público Ferroviário de forma a ir ao encontro dos objetivos do projeto, em termos de aumento de
velocidade, redução de tempos de percurso e melhoria do conforto e segurança da circulação ferroviária.
No geral, o projeto de execução considerou um melhoramento de toda a via-férrea, tanto em planta como em
perfil, de forma a retificar a geometria de traçado e obter melhor performance nas velocidades de percurso e
na segurança da própria infraestrutura. Assim, em termos de Via Férrea, a alteração de EP para PE foi a
seguinte:
Os taludes em aterro, que no EP tinham uma geometria de V/H = 1/1,5 no PE passaram a ter uma
geometria de V/H = 1/2, uma vez que o número de aterros a realizar não é significativo, adotou-se um
critério geométrico que é prática comum na ferrovia e que permite maior segurança e estabilidade dos
taludes. Em termos de impactes considerou-se que a alteração de geometria não incorreu no aumento
significativo de áreas a expropriar. Os taludes com geometria 1/2 para além de apresentarem maior
estabilidade conferem maior capacidade de fixação do coberto vegetal. Sendo o projeto excedentário em
terras, também não se considera existirem impactes negativos decorrentes desta alteração.

Para as Estações e Apeadeiros o EP previa para além das alterações de layout em algumas estações e
apeadeiros, o encerramento dos apeadeiros de Alcainça-Moinhos e de Camarão e a construção de uma via
secundária no apeadeiro de S. Mamede, passando a ter a designação de estação.
No âmbito da remodelação dos cais de passageiros nas estações e apeadeiros existem situações em que, por
falta de espaço disponível no edifício, se recorrerá a um contentor técnico pré-fabricado, tipo escritório, que
fará de sala técnica, nomeadamente no: Apeadeiro de Pedra Furada; Estação da Malveira; Estação de Pero
Negro; Apeadeiro de Runa; PN ao km 61+844; Estação de Torres Vedras; Estação do Outeiro; Estação do
Bombarral; PN ao km 100+900; Estação das Caldas da Rainha.
Apeadeiro do Telhal ao km 22+932 – No EP estava prevista a deslocalização, para sul, do apeadeiro
existente, no PE está prevista a Desativação do apeadeiro, uma vez que os constrangimentos existentes a
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norte e a sul do apeadeiro, respetivamente, a existência de uma PS e de um grande aterro em curva
tornaram a inserção do apeadeiro tecnicamente difícil, para além de impossibilitar o aumento das
plataformas de passageiros, para dar cumprimento aos critérios estabelecidos. Sendo este um apeadeiro
com uma operacionalidade muito reduzida, a IP concluiu em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra,
pelo seu encerramento. De acordo com o proponente, tratando-se de um apeadeiro que dispõe ainda de
serviço comercial, mas com uma operacionalidade bastante reduzida, considerou-se que esta situação
poderá induzir um impacte negativo para a população do Telhal localizada junto à via-férrea, no entanto
pouco significativo e de baixa magnitude, considerando-se por um lado que muitas composições já não
efetuam paragens e por outro que as alternativas ao apeadeiro a suprimir se encontram relativamente
próximas (aproximadamente 2,5 km).
Restabelecimentos e Passagens de Nível:
PN 58+939 e PS 58+942 – No EP estava prevista a suprimir a PN e o seu restabelecimento através da
construção da PS 58+942, em Runa. No PE está previsto manter a PN em funcionamento com barreiras
automatizadas e sinalização de segurança e não executar a PS 58+942.
PN 79+680 e PI 79+340 - No EP estava prevista a suprimir a PN e o seu restabelecimento através da
construção PI 79+340, no Cadaval em Pero Moniz. No PE está previsto manter a PN e automatizar com
meias barreiras e sinalização de segurança e não executar a PI 79+340.
A PS 58+942, em Runa, apresentava uma inserção sobre o rio Sizandro que implicava com as margens e leito de
cheia do mesmo, havendo dificuldade de alteração do projeto face ao espaço disponível. Por outro lado, tinha
uma inserção difícil na malha viária existente, não tendo, a solução, tido acolhimento por parte da Câmara
Municipal de Torres Vedras.
Por outro lado, não estando estas PN ao abrigo dos critérios definidos para o desnivelamento de PN, de acordo
com o Decreto-lei n.º 568/99, de 23 de dezembro que aprova o Regulamento das Passagens de Nível (RPN),
considera-se que estas obras não são prioritárias ao investimento em questão.
É assim entendimento da IP e das respetivas Câmaras Municipais que estes projetos sejam adiados e sujeitos a
mais estudos que avaliem outras alternativas evitando os impactes por estes produzidos.
Considera o proponente que embora a construção das passagens desniveladas configure uma melhoria na
segurança rodoviária, no atravessamento da via-férrea, considera-se que estando as PN automatizadas e não se
perspetivar um aumento significativo do tráfego rodoviário, não deverá constituir um impacte negativo.
Ainda assim, existirá um melhoramento nas condições de segurança no atravessamento da via,
nomeadamente, da PN ao km 79+680 por via da sua automatização e sinalização.
Considera-se também que estas PN continuarão a ser monitorizadas pela IP e respetivas Câmaras Municipais,
no âmbito do programa anual de supressão de passagens de nível, ao abrigo do Decreto-lei n.º 568/99, de 23
de dezembro.
Caminhos Paralelos
CP 29.1 – No EP estava prevista a sua execução com extensão de 370 m, do lado direito da via. No PE não
está prevista a sua construção sendo substituído pela PS 29+426.
CP 30.1, CP73.3, CP 73.4, CP 75.3, CP 76.2 – Não estavam previstos em EP e serão executados em PE com
respetivamente: 96,5 m do lado direito da via; 50,87 m, do lado direito da via; 41,58 m, do lado esquerdo
da via; 14,18 m do lado esquerdo da via; e, 30,28 m do lado direito da via.
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Uma vez que no PE já se encontram detalhados o cadastro e o projeto de expropriações, foi possível fazerse o acerto, com o máximo rigor possível dos caminhos paralelos a prever, justificando-se desta forma as
diferenças entre o EP e o PE.
Considerou o proponente que não se verificam impactes negativos associados aos referidos CP, uma vez
que estes pretendem repor a afetação de acessos existentes, retomando a população os seus padrões de
mobilidade habituais.
Desvios de Linhas de Água
PH 42.2 (PH 4660) – No EP não estava previsto o seu desvio e no PE foi considerado o seu desvio ao km
42+343. O caudal é de 1,50 m3/s. Na fase de projeto de execução houve a necessidade de reajustar os
desvios de linhas de água, de modo a garantir a correta drenagem, por via das intervenções efetuadas na
via-férrea, cujos limites de ocupação do projeto interferem com a drenagem natural existente.
De acordo com o proponente o impacte sobre a construção dos desvios de linhas de água classifica-se
como negativo e pouco significativo para as linhas de expressão reduzida. Considera-se que na PH 42.2 a
magnitude do impacte será média, por se tratar de uma regularização conjunta com a PH 42.1, que
perfazem uma extensão de aproximadamente 230m.
Muros
Muro 30.1 (30+919 e 31+072) - No EP não estava previsto. No PE está prevista a construção de muro em
escavação, do lado esquerdo da via, com 4,30 m de altura e 150,69 m de comprimento, uma vez que se
tornou necessária a implantação deste muro, por via da construção do restabelecimento ao km 30+991 e
pelo facto do talude de escavação do lado esquerdo da via se apresentar instável, com ocorrência de
alguns ravinamentos superficiais e queda de blocos calcários para a valeta de plataforma de via / passeio
de via. Sendo um muro a executar num talude de escavação, não se perspetiva que este tenha um impacte
visual significativo. O Muro permitirá a manutenção do caminho existe.
Muro 50.1 (50+672 e 50+788) - No EP não estava previsto. No PE está prevista a construção de muro em
escavação, do lado esquerdo da via, com 3,55 m de altura e 116,00 m de comprimento. Tornou necessária
a implantação deste muro uma vez que o talude de escavação do lado esquerdo da via apresentava alguns
escorregamentos superficiais que provocam frequentemente a obstrução da valeta de plataforma e
apresenta problemas ao nível da drenagem. De acordo com o proponente sendo um muro a executar
num talude de escavação, não se perspetiva que este tenha um impacte visual significativo. Atualmente já
existem muros, embora de altura mais reduzida e não abrangendo o comprimento total do talude. Esses
muros serão demolidos para dar lugar a um mais alto e mais comprido.
No RECAPE efetuou-se à reavaliação dos impactes face às alterações de projeto do EP para PE, nos fatores que
se consideraram relevantes.
No âmbito da reavaliação dos impactes considerou-se:
É referido no RECAPE que a principal alteração assinalada é relativa aos restabelecimentos que foram
considerados no EIA como projetos complementares, pelo facto de haver intenção de antecipar a construção
dos mesmos e que são agora integrados no projeto.
Assim, o RECAPE procede à atualização dos impactes decorrentes de pormenorizações e outras alterações de
projeto que ocorreram entre o EP até ao PE. Neste particular, o RECAPE procede à avaliação/análise de
conformidade do projeto (onde se inclui a via férrea, as passagens desniveladas, os caminhos paralelos, os
postos autotransformadores, a Subestação de tração e as antenas GSMR) com os Instrumentos de Gestão
Territorial em vigor (PNPOT, PROTAML, PROTOVT e 8 PDM) e conclui pela compatibilidade com o PNPOT e com
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os PROT, assumindo sobre os PDM que “embora existam áreas que possam constituir desconformidades com os
PDM analisados, não se considera que sejam suscetíveis de inviabilizar o projeto, tendo todo o projeto sido
desenvolvidos em estreita colaboração com os municípios envolvidos.”
É apresentado um quadro de áreas onde são indicadas as áreas abrangidas de cada classe/categoria de espaço
dos PDM, num total de 62,14 ha, dos quais 29,67 ha de área a expropriar (47%).
Atento o tipo e natureza das atuais alterações de projeto, que não assumem significância no que respeita ao
fator ambienta ordenamento do território.
No entanto, e uma vez que o RECAPE não descreve pormenorizadamente nem identifica/demonstra
rigorosamente todas as desconformidades com o articulado dos regulamentos dos PDM envolvidos terá o
proponente de aferir junto dos municípios da globalidade das desconformidades com as normas aplicáveis e
estes procederem à adequação dos instrumentos de ordenamento/PDM, sendo certo que globalmente se
mantém o entendimento que o projeto é viável, justificável e adequado em matéria de Ordenamento do
Território.
No âmbito da socioeconomia e relativamente ao projeto em fase de EP, verifica-se que não são consideradas
mais demolições de habitações do que as então previstas, mas são apresentadas alterações decorrentes da
decisão de não supressão das PN aos km 58+939 e 79+680 e do encerramento do Apeadeiro do Telhal.
No RECAPE são identificados os impactes na Socioeconomia dessas alterações, os quais são considerados
positivos quanto à manutenção das PN, e quanto à melhoria das condições gerais de segurança em termos de
circulação ferroviária e a automatização de todas as PN que existem no troço.
No que respeita ao encerramento do Apeadeiro do Telhal, considera-se existir um impacte negativo para a
povoação do Telhal localizada junto à via-férrea. A população dispõe da estação de Mira Sintra / Meleças a sul,
a cerca de 2 610 m de distância, e a estação do Sabugo a norte a cerca de 2 450m de distância.
Apesar de no RECAPE se considerar que o impacte da desativação do Apeadeiro do Telhal embora seja um
impacte negativo é pouco significativo, certo, permanente e de baixa magnitude considerando-se que as
alternativas ao apeadeiro a suprimir se encontram relativamente próximas, na consulta pública efetuada este
aspeto foi questionado, alertando-se para a necessidade da manutenção do Apeadeiro, uma vez que serve
também uma unidade de saúde muito próxima do mesmo.
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4. ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DIA
O RECAPE apresentado cumpre, na generalidade, os requisitos expressos no Anexo IV da Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril, designadamente quanto às normas técnicas para a estrutura destes relatórios.
Salienta-se também que o RECAPE deve contemplar, na análise da conformidade ambiental, uma
caracterização e, se necessário, a avaliação de potenciais impactes ambientais gerados por alterações que
possam ter sido introduzidas no projeto, para além da apresentação pormenorizada das medidas de
minimização estabelecidas genericamente na DIA, bem como outras que venham a ser consideradas relevantes,
tendo em conta as eventuais alterações introduzidas.
Neste sentido, e tal como mencionado anteriormente, verificam-se algumas alterações no projeto face ao
previsto em sede de EP, designadamente no que se refere à inclusão dos restabelecimentos, considerados
projetos complementares no âmbito do EP, tendo-se nessa fase avaliado os impactes cumulativos dos mesmos,
à Supressão de duas PN, aos km 58+939 e 79+680 e à eliminação do Apeadeiro do Telhal.
Tendo em conta a avaliação de impactes apresentada em RECAPE, conclui-se não ser expetável que destas
alterações resultem impactes acrescidos face aos considerados em sede de emissão da DIA, mantendo-se
válidos os pressupostos da avaliação.
De seguida procede-se à apreciação específica relativa à verificação, caso a caso, do cumprimento/adequação
das Condicionantes, Elementos a entregar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização
incluídos na Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA, sendo unicamente abordados aqueles sobre os
quais se considerou pertinente tecer comentários.

Condicionantes

1.

Apresentar novos locais para implantação dos pilares dos viadutos a construir, nomeadamente das
soluções em que se verifica a sua implantação no leito e margens de linhas de água e de afetação da
galeria ripícola.

Refere-se no RECAPE que as passagens superiores projetadas em fase de Estudo Prévio para o km 54+870, em
Dois Portos e para o km 58+982 em Runa, se desenvolviam em viaduto sobre o rio Sizandro, verificando-se em
ambas as situações a interferência com as margens da linha de água.
Assim, no que se refere à situação de conflito da PS ao km 58+982, em Runa, considera-se a situação de conflito
resolvida considerando que o proponente não procederá, de imediato, à construção da referida passagem
superior. Contudo, numa situação de eventual recuo nesta decisão, e a concretização da construção da referida
passagem superior, a condicionante ao projeto deverá ser observada.
Relativamente à outra situação de conflito da PS ao km 54+870, em Dois Portos, foram alteradas, no RECAPE, as
localizações dos pilares P2 e P3 do viaduto, por forma a não interferir com as margens do rio Sizandro. O pilar
P2 afastou-se o possível do leito e margem do rio, dentro dos constrangimentos de espaço existente até à viaférrea. Foi ainda definida uma faixa de proteção com enrocamento no talude de aterro do encontro E2 do
viaduto, de forma a proteger do risco associado ao leito de cheia em que se encontra. O Projeto de Execução
apresenta a planta e alçado do restabelecimento.
Considera-se, no entanto, que a solução é pouco satisfatória, dada a proximidade e a ainda afetação da galeria
ripícola. Realça-se que para a implantação de um pilar, qualquer que ele seja, a área afetada nunca se limita à
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área útil de implantação, como tal, mesmo que o pilar não conflitue, ou conflitue menos com os valores em
presença, considera-se que não está assegurada a integridade física das margens assim como da vegetação em
presença. Nestes termos, ou se procede a um maior afastamento ou a execução das fundações deverá realizarse com um método que não comprometa fisicamente os valores naturais e visuais em presença. Com vista à
proteção dos mesmos antes do início da obra deverá proceder-se ao levantamento/registo fotográfico da
situação atual a partir de pontos pré-definidos assim como durante a obra evidenciado as soluções de proteção
implementadas e após a conclusão das obras.
Face ao exposto, considera-se que a condicionante deve transitar para a DCAPE como medida de minimização
dado o adiamento da construção da PS 58+982, em Runa, a que se acrescem restrições à realização das
fundações no caso da PS 54+870, em Dois Portos, dado a solução apresentada não ser totalmente satisfatória.
Face ao apresentado no RECAPE, considera-se que o Projeto de Execução está em conformidade com o
estipulado por esta condicionante, desde que consideradas as seguintes medidas de minimização a integrar no
projeto de execução:
Caso se venha a realizar a PS ao km 58+982, em Runa, os pilares do viaduto não devem implantar-se no
leito e margens de linhas de água nem afetar a galeria ripícola.
A execução das fundações dos pilares do viaduto relativos à PS ao km 54+870, em Dois Portos, deve
realizar-se com um método, ou técnica, que não comprometa fisicamente os valores naturais e visuais em
presença, em particular a galeria ripícola na qual se integra o sistema radicular que deverá ser
devidamente acautelado com distâncias de segurança.
2.

Evitar a ocupação da zona de risco de inundação do rio Sizandro.

De acordo com o RECAPE a zona de risco de inundação do rio Sizandro, correspondente à zona de risco de
inundação para um período de 100 anos, que atualmente é atravessada pela linha do Oeste, sensivelmente
entre os km 59+000 e 67+000. Neste troço não estão previstas em PE quaisquer intervenções, exceto a
implantação da catenária que constitui uma ação comum a todo o troço em análise. A zona de risco de
inundação do rio Sizandro é também considerada como uma condicionante à localização dos estaleiros e de
depósito de materiais.
Considera-se correta a análise efetuada no RECAPE.
3.

Dimensionar todos os desvios e intervenções em linha de água, com base em caudais de cheia,
correspondentes a um período de retorno de 100 anos.

O Projeto de Execução assume que caudais superiores ao período de retorno dimensionado para o período de
10/15 anos podem invadir o leito de cheia e considera que o dimensionamento do leito das linhas de água para
caudais com período de retorno superior, conduz a secções de elevadas dimensões que apenas se justificam em
zonas urbanas onde se verifica a presença de habitações ou outras infraestruturas no leito de cheia.
Atendendo ao facto de que as secções da rede hidrográfica natural comportam caudais correspondentes aos
períodos de retorno de 10/20 anos, em RECAPE não se considera pertinente aumentar pontualmente a
dimensão da secção para comportar o caudal do período de retorno de 100 anos uma vez que que a jusante
esta secção irá estrangular.
Nesta base, as secções propostas para as linhas de água sujeitas a intervenção são calculadas para caudais com
período de retorno de 10 anos. Em algumas valas de menores dimensões, a sua dimensão permite transportar
o caudal do período de retorno de 100 anos. Estes casos correspondem a exceções que apenas são possíveis de
executar em trechos com reduzidos caudais e secções.
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Face à justificação apresentada e por se verificar que para as zonas inundáveis, as secções foram calculadas
para caudais com período de retorno de 100 anos, considera-se de aceitar a justificação apresentada para o
dimensionamento dos desvios e intervenções em linha de água.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante.
4.

Evitar a afetação de captações de água superficiais e subterrâneas, considerando um limite de proteção de
10 m, no mínimo, para as captações que não tenham perímetros de proteção associados.

O RECAPE identifica e apresenta a localização de 9 captações de água subterrânea, cujos perímetros de
proteção (10 m) são afetados pelo projeto. No sentido de não comprometer a sua utilização durante a fase de
obra o RECAPE refere que serão implementadas medidas de minimização, nomeadamente a interdição de
instalar estaleiro/oficinas/depósitos ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra, num raio mínimo de 10
m das captações.
Por forma a evitar eventuais contaminações e/ou alteração da qualidade da água nas captações subterrâneas, o
RECAPE refere que serão implementadas as Boas Práticas Ambientais relativas ao armazenamento de produtos
passíveis de contaminarem as águas em locais cobertos e impermeabilizados restringindo-se, ainda, a
circulação de maquinaria junto a estas infraestruturas para as captações localizadas ao km 25+900, km 42+743,
km 46+200 e km 54+894.
Do acima referido, considera-se foi dado cumprimento a esta condicionante.
5.

Equacionar uma localização alternativa para a Subestação de Tração ao km 58+200, tendo em conta a
necessidade de minimização dos impactes sobre a paisagem.

A Subestação de Tração de Runa (km 58+240) destina-se à alimentação elétrica das catenárias entre o Sabugo
(km 26) e Caldas da Rainha (km 105) que decorre da intenção de eletrificação da linha do Oeste, numa primeira
fase entre Meleças e Caldas da Rainha. Mantém-se a mesma localização do EP. Refere-se no RECAPE que a sua
localização é condicionada por uma lógica de concretização de rede, pelo que a solução de alimentação
definida para o troço Meleças – Caldas da Rainha não pode ser dissociada de uma futura eletrificação do troço
Caldas da Rainha – Louriçal e do esquema de alimentação existente nos eixos contíguos, linha de Sintra e Ramal
de Alfarelos. Assim, no processo de definição das soluções de alimentação tem de ser avaliada a integração dos
novos troços de linha na rede existente nos pontos de fronteira. Refere-se no RECAPE que por se tratar de uma
região com zonas inundáveis adjacentes à linha ferroviária a disponibilidade de áreas para a instalação da
Subestação é muito limitada. Procurou-se uma localização próxima de acessos rodoviários públicos, com pouca
concentração de habitações, de forma a minimizar os impactes locais, evitando simultaneamente não ocupar
áreas classificadas como REN. Na disposição dos equipamentos da Subestação prevê-se que as linhas MAT
chegarão pelo lado sudeste evitando a aproximação às habitações. Por outro lado o posicionamento do edifício
no lado noroeste proporcionará uma barreira que minimizará o impacto visual e acústico sobre as habitações.
Face ao atrás exposto, considera-se que no geral, apenas se apresentam um conjunto de questões técnicas que
visam justificar o local de implantação. Contudo, as mesmas não são demonstrativas da total inevitabilidade da
localização proposta para a Subestação. Os argumentos apresentados apenas versam, no essencial,
preocupações relacionadas com o Projeto em si mesmo.
Pese embora o entendimento do proponente, que assim minimiza os impactes por ter menos extensão de
linha, tal carecia de uma demonstração comparativa com outras soluções de localização para a Subestação.
Face ao exposto pelo proponente não se considera que as questões ambientais, e muito em particular as da
Paisagem como estando minimizadas, consideram-se mesmo desvalorizadas.
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Acresce referir que, mesmo o Projeto de Integração Paisagística (PIP) proposto, constitui uma prática, e bem,
de minimização mas é, para esta tipologia, uma medida pouco eficiente. A sua implementação visa acima de
tudo que as áreas de taludes, quando existentes, não sofram erosão e não se apresentem degradadas. O PIP
surge mais com uma solução do tipo funcional do que como forma de minimizar os impactes visuais, não se
pretendendo com esta apreciação esvaziar a sua importância, inclusive porque foi solicitado a sua
apresentação.
Por outro lado, as fortes limitações que decorrem das medidas de segurança que têm a ver com o
funcionamento da Subestação assim como também contra incêndios reduzem em muito a possibilidade de
maior eficácia na minimização dos impactes visuais projetados pelas subestações – pórticos e apoios junto da
mesma.
O local previsto para a Subestação revela Qualidade Visual “Elevada” assim como a sua envolvente. No
contexto local destaca-se ainda uma particularidade muito relevante que é a do traçado sinuoso do rio Sizandro
e respetiva galeria ripícola a par das vinhas existentes.

Fonte: Google Maps

Acresce, como referido pelo Proponente que outras linhas poderão ser instaladas, provenientes do lado SE tal
como exposto na Página 91/102 “Na disposição dos equipamentos da subestação prevê-se que as linhas MAT
chegarão pelo lado sudeste (…)”.
A instalação das referidas linhas conflituariam com os valores visuais já referidos, bem expresso no excerto
acima apresentado do Google Maps e que teriam repercussões graves sobre integridade visual da Quinta da
Casaboa, datada do Século XVIII, cuja área se situa atualmente em cerca de 120 ha.
Nestes termos, e face ao exposto pelo proponente, a intenção da medida considera-se pertinente e ainda mais
justificada em virtude de à mesma estarem também associadas à implantação da Subestação outras linhas
elétricas aéreas. Os impactes visuais decorrem não só do local de implantação como se farão sentir impactes
muito significativos com a proximidade das futuras linhas à Quinta da Casaboa. Estar-se-á, inclusivamente,
perante uma situação de impactes cumulativos com carácter significativo.
Assim, a medida deve manter-se, uma vez que não só não foi apresentada uma solução alternativa como a que
foi apresentada e que mantém a localização do EP não é minimizadora dos impactes visuais sobre os
valores/atributos visuais naturais e paisagísticos em presença nos quais se integra a preservação cénica da
Quinta da Casaboa.
Não se considera esta condicionante cumprida, devendo em PE apresentar-se, previamente ao licenciamento
do projeto:
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Solução alternativa para a Subestação de Tração SST, ao Km 58+200, que salvaguarde os valores visuais em
presença.
6.

Contemplar no Projeto de Execução os seguintes aspetos para compatibilização com o Aproveitamento
Hidroagrícola da Baixa de Óbidos:
6.1. apresentar uma localização alternativa para a PS ao km 99+718 (Óbidos) face aos impactes que tem
sobre este aproveitamento, na paisagem e no património (proximidade às muralhas do castelo de
Óbidos).
6.2. prever cenários de rutura das condutas de rega e equacionar soluções que minimizem impactes dessa
eventual ocorrência;
6.3. definir projetos de pormenor específicos para as situações que possam implicar afetação na rede de
infraestruturas do AHBO e apresentar as soluções de projeto, a executar, para salvaguarda da rede de
rega, tanto em fase de obra como em fase de exploração.

6.1
Refere-se no RECAPE que a localização da PS em Óbidos foi definida, pela proximidade à PN existente a
desativar e à estação ferroviária, sendo esta via uma importante ligação à EN 8. Por outro lado constitui uma
importante via de acesso que merece concordância da Câmara Municipal de Óbidos, assumindo como sendo a
localização preferencial que evita menor impacte face à proximidade do Monumento Nacional (Castelo de
Óbidos). Considera-se no RECAPE que os impactes da obra, em particular na paisagem, serão minimizados
através da adoção de algumas medidas que reduzirão a visibilidade da obra a partir do Castelo de Óbidos, como
seja a adoção de iluminação com projetores lineares, sem recurso a luminárias aéreas. Prevê-se ainda a
integração paisagística do restabelecimento através de sementeira nos taludes de aterro e também a plantação
de arbustos em módulo e árvores em grupo (freixos e choupos), nos taludes de encontro do viaduto.
Não é referida no RECAPE qualquer minimização da afetação de infraestruturas do Aproveitamento
Hidroagrícola existente.
Não se questiona a importância e a necessidade do restabelecimento, contudo, observando a figura que abaixo
se apresenta extraída do EIA, verifica-se que o nível de afetação é muito elevado.

Fonte: EIA - Figura 3.3-5 – Solução da PS 99+718 – Página 3-58 do capítulo “3.3. Descrição do Projeto”.
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Traduz-se na destruição de uma parcela de vinha e de parte da galeria ripícola. Naturalmente, a figura traduz
apenas uma imagem da implantação útil do restabelecimento, mas na fase de construção excede-se, também
naturalmente, a área de implantação.
Para além da rotunda e dos restabelecimentos laterais o viaduto implica a construção de 8 pilares/apoios que
implicam a sua estabilização através de estacas. Tal traduz-se numa afetação de área muito significativa
durante a construção.
Se este tipo de intervenção se pode considerar aceitável noutras circunstâncias, como algumas apresentadas
para outros locais, esta, face à grande proximidade ao Monumento Nacional Castelo de Óbidos e às suas
características revela impactes visuais não compatíveis com os valores paisagísticos e patrimoniais em causa.
Refira-se também que a localização proposta é do lado onde aflui potencialmente maior número de
observadores e do lado onde se situa o Castelo, propriamente dito, ou seja da parte mais nobre do mesmo, que
assenta nas escarpas rochosas.
Por outro lado, o valor visual da paisagem em causa considera-se que fica bem expresso nas 3 imagens que
abaixo se apresentam cuja autoria é referida na legenda e que é revelador da Qualidade Visual “Elevada” que a
caracteriza.
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Fonte: Google Maps
Créditos: Rui Fonseca

Face ao exposto, considera-se que previamente ao licenciamento do projeto se deva presentar:
Localização alternativa à PS ao Km 99+718 (Óbidos) que minimize os impactes sobre o AHBO, na Paisagem
e no Património (proximidade às muralhas do Castelo de Óbidos).
6.2 e 6.3
Refere-se no RECAPE que para a compatibilização da PS ao Km 99+718 com as condutas de rega do
Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, da tutela da DGADR, foram efetuadas reuniões com
aquela entidade, nomeadamente, a 04/07/2018 onde ficou definida a necessidade de se proceder à análise das
cargas que as condutas de rega irão estar sujeitas com a construção do restabelecimento e a necessidade ou
não de se proteger a conduta de rega, e a 15/10/2018, onde foi definida a solução final de proteção das
condutas de rega intersetadas. No anexo 2 encontra-se a correspondência trocada com a DGADR. No entanto
de acordo com o mesmo documento esta entidade não respondeu, no entanto apresenta-se um email da
mesma entidade. Assim, no RECAPE refere-se que o traçado da rede de rega já construída foi fornecido pela
DGADR, verificando-se a interseção dos taludes de aterro da PS projetada com a infraestrutura de rega
existente.
A conduta de rega de FFD DN600 encontra-se instalada ao km 0+023/0+080 do restabelecimento,
paralelamente a uma das novas vias, ao longo do talude existente, acabando por sobrepor parte da via. Propôsse a proteção da conduta existente, com paredes e laje de proteção em betão.
A solução para a proteção da conduta de rega (DN1200) existente consiste numa laje em betão, apoiada
lateralmente em duas paredes de betão, as quais apoiam nas respetivas sapatas. Considerando a extensão da
conduta e o seu traçado em planta pouco retilíneo, optou-se por considerar a proteção da conduta de rega
entre os limites de intervenção, nomeadamente entre o arranque e términus dos taludes, perfazendo uma
extensão total de 45,66 m.
A estrutura de proteção da conduta desenvolve-se com a mesma geometria transversal ao longo de todo o
desenvolvimento longitudinal da intervenção. A laje em betão armado tem uma largura de 2,955 m e uma
espessura de 0,25 m. As paredes laterais têm uma altura de 2,705 m desde a cota de implantação até à cota da
face superior da laje e uma espessura de 0,25 m.
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No seguimento do estabelecido na reunião havida com a DGADR, considerou-se que ficando as condutas
protegidas das atividades de construção e de exploração da passagem superior em causa, não seria de prever
cenários de rutura resultantes do projeto da PS 99+718. Considerou-se ainda de prever, como medida de
minimização, a limitação da implantação de estaleiros e de depósitos de terras nas áreas ocupadas pelas
infraestruturas de rega.
Relativamente à afetação das infraestruturas do AHBO foi solicitado Parecer Externo à DGADR (anexo II), tendo
esta entidade considerado:
1.

Apesar de estar vertido em RECAPE no capítulo 4, o parecer específico da DGADR enviado à APA em 23 de
março de 2018, as recomendações propostas nos pontos 6 e 7 do mesmo parecer, não foram tomadas em
consideração no ponto 6. das condicionantes do Projeto de Execução capítulo 4.4 do RECAPE. Anexa-se
ortofotomapa com indicação aproximada dos pontos de interferência do projeto com a área beneficiada
pelo AHBO e que devem ser objeto de avaliação detalhada das referidas implicações.

2.

No que respeita às implicações com as infraestruturas do AH, verifica-se que foram analisadas e
incorporadas medidas específicas, contudo junta-se parecer técnico desta Direção Geral que decorre das
reuniões havidas entre a DGADR e a Infraestruturas de Portugal, SA sobre o Projeto de Execução, que
deverão ser incorporadas no projeto e mencionadas no RECAPE.

Desta forma e considera-se que não foi dado total cumprimento a esta condicionante.
Relativamente ao ponto 1. do Parecer da DGADR, considera-se que o PE deve ficar condicionado à:
Obtenção do parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT) para
efeitos de conformidade ou viabilidade das utilizações não agrícolas, no âmbito do disposto nos artigos 22.°
e 23.° do Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.° 199/2015, de 16 de
setembro, e do regulamentado pela Portaria n.° 162/2011, de 18 de abril.
Relativamente ao ponto 2. Do Parecer da DGADR, considera-se devem ser incluídas seguintes medidas de
minimização no Projeto de Execução:
Para a Conduta de rega DN1200 em FFD – devem implementar-se as seguintes disposições construtivas na
proteção da conduta de rega DN1200 em FFD:
Na Etapa 1, as sondagens ser efetuadas de modo a localizar os 4 cabos de telegestão enterrados
do tipo “VAV” 2x2.5mm2.
Na Etapa 2 a linha de escavação não deverá ter o desenvolvimento proposto (por baixo da
tubagem). Não deverá haver interferência com a conduta propondo-se que a linha de escavação
seja de acordo com o esquema mencionado no Parecer daquela entidade. Caso seja necessário
deverão ser assegurados meios de contenção do aterro a envolver a conduta de modo a que a
interferência com esta seja mínima no momento de execução da obra.
Os aterros para construção da nova via de circulação deverão ser iniciados apenas quando forem
atingidas as cotas do terreno atual, ou seja, antes de se iniciarem os trabalhos para execução do
aterro para o estabelecimento da plataforma da via e os taludes deverão ser efetuados em aterro
até à cota do terreno atual.
Neste troço de conduta, para além das juntas travadas, existe também um maciço de amarração
localizado em R1.3 com as dimensões aproximadas de 4,2x4,5x2,2m, pelo que a estrutura em
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betão armado C30/37 A500NR a construir, deverá ser ajustada neste local de modo a não
danificar o maciço atualmente existente.
Apesar da conduta de rega C4 DN 110 em PEAD, derivação da conduta DN1200 em FFD, se
localizar na base do aterro de acesso ao viaduto, não se situar sob o aterro do viaduto, poderá ser
influenciada pela movimentação das máquinas necessárias à realização dos trabalhos. Assim,
qualquer dano que venha a ocorrer deverá ser prontamente corrigido e custeado pela IP.
Criação de um traçado alternativo em caso de "avaria" da conduta instalada que ficará sob o
aterro do encontro sudeste da passagem superior, de acordo com a faixa de 12 m apresentada em
planta no parecer da DGADR.
Para a Conduta de rega DN600 em FFD (solução de reposição entre o km 0+023 e km 0+080):
Eliminação das paredes laterais em betão simples, por se encontrarem demasiado próximas da
conduta.
Aumento da largura das lajes para 1,0+DN, ou seja, 1,6m.
Colocação da base das lajes a 0,5m do extradorso da conduta para salvaguarda da telegestão.
Colocação da banda em PVC para sinalização da tubagem, a 0,3m da laje de proteção.
7.

Adotar, nas áreas de vertente acentuada, as medidas necessárias de forma a evitar possíveis
deslizamentos, nomeadamente através da colocação de estruturas de suporte adequadas.

Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante, sendo apresentada a respetiva listagem dos
taludes a tratar com recurso a gunitagem, bem como outras estruturas de contenção - muros, delimitadoras da
plataforma ferroviária, por forma a diminuir o impacte da intervenção fora do Domínio Público Ferroviário.
8.

Evitar a afetação da ZEP da ocorrência patrimonial E15 – Granja dos Serrões, ou demonstrar a sua
inevitabilidade.

De acordo com o RECAPE a interferência do projeto da PS 29+426 situado na Pera Furada, sobre a Zona Especial
de Proteção do Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões ocorre na extremidade este da Área C da Zona Especial
de Proteção, que integra o campo de lapiás (classificado como monumento natural), incluindo parte de
necrópole de incineração romana, a jazida de Monte da Macieira e a Estação paleolítica de Terra das Cenouras.
Nesta área C e de acordo com as especificações da Portaria n.º 268/2013 apenas serão autorizadas
intervenções de investigação e valorização científicas.
O sítio arqueológico da Granja dos Serrões está classificado como SIP – Sítio de Interesse Público pela Portaria
n.º 268/2013, DR, 2.ª série, n.º 90 de 10-05-2013ª. O sítio abrange ocupações desde o Neolítico, Calcolítico,
Romano e Medieval, com particular destaque para o período romano, deste período foram identificados
estruturas habitacionais correspondentes à pars rustica de uma villa romana do século III e IV d.C., um conjunto
de epígrafes que poderão estar associadas a um templo consagrado a Júpiter e uma sepultura de inumação do
século I a.C. Foi também detetada uma necrópole alto-medieval que reaproveitou material pétreo romano.
O traçado agora proposto para o restabelecimento, PS 29+426, permite uma maior fluidez e segurança do
trânsito que circula naquela área.
Desta forma o projeto colidirá marginalmente com a ZEP do sítio arqueológico (Área C da ZEP que integra
campo de lapiás, parte da necrópole de incineração romana, a jazida de Monte da Macieira e da estação Terra
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das Cenouras e apenas se procederá à retificação do piso existente e à inserção da rotunda na EM545, numa
área já infraestruturada do ponto de vista rodoviário “… não constituindo um risco efetivo para o sítio
classificado e não põe em causa a preservação da respetiva ZEP.”), não tendo efetivos impactes para o sítio
classificado na fase de construção, nem na fase de exploração do projeto rodoviário. A única intervenção a
realizar será ao nível do pavimento existente, na retificação das marcas rodoviárias e equipamentos de
segurança, da retificação do pavimento existente e colagem entre este e o pavimento da nova via. A inserção
do projeto da PS 29+426 na via existente (EM545) foi garantida por uma rotunda, de DCI= 48m, a qual foi
desviada para nascente em relação à solução apresentada em EP, de modo que, a sua implantação não
colidisse com a área de proteção do património arqueológico.
Não obstante esta sobreposição, justifica-se a implementação de trabalhos arqueológicos de diagnóstico de
maior detalhe, designadamente a realização de sondagens arqueológicas manuais em fase prévia à obra.
Tendo em conta as alterações de projeto apresentadas, considera-se esta condicionante cumprida, desde que
considerada a seguinte medida de minimização a implementar em Fase Prévia à Obra.
Para ocorrência patrimonial E15 – Granja dos Serrões efetuar a realização de sondagens arqueológicas
manuais.
9.

Estação do Sabugo: equacionar a construção de um acesso pedonal na EN117 para aceder à estação.

Refere-se no RECAPE que existe um protocolo a autarquia e a IP no sentido de proceder, em fase posterior, à
melhoria das acessibilidades e de estacionamento junto às estações e apeadeiros.
Considera-se, deste modo, que o acesso em causa deve ser compatibilizado com os parques de estacionamento
a construir, remetendo-se esse projeto para uma fase posterior ao abrigo do referido protocolo.
Desta forma considera-se que deve ser remetido antes da conclusão da fase de execução da obra o seguinte
elemento:
Demonstração, para cada estação, da forma como foi promovida a melhoria das acessibilidades e do
estacionamento no âmbito dos protocolos que estão a ser estabelecidos entre o proponente e as
autarquias afetadas.
10. Estação de Torres Vedras:
10.1. Equacionar uma passagem (inferior) para peões a ligar a rua poente à rua nascente, e a criação de um
Parque de Estacionamento na área sob o estacionamento junto da loja do cidadão, com acesso à
estação.
Refere-se no RECAPE que no projeto de modernização da Linha do Oeste a IP está a contemplar a execução de
passagens superiores e inferiores rodoviárias e de peões nas situações em que é necessário proceder ao
encerramento de passagens de nível existentes e consequentemente proceder ao seu restabelecimento através
de passagens desniveladas. No caso da Estação de Torres Vedras está a ser articulado entre a IP e a Câmara
Municipal a cedência de espaço por parte da IP para a construção de parque de estacionamento que sirva a
cidade e a estação, o que também inclui a futura passagem desnivelada de peões.
Desta forma considera-se que deve ser remetido antes da conclusão da fase de execução da obra o seguinte
elemento:
Demonstração, para cada estação, da forma como foi promovida a melhoria das acessibilidades e do
estacionamento no âmbito dos protocolos que estão a ser estabelecidos entre o proponente e as
autarquias afetadas.
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11. Estação de Runa:
11.1. Equacionar a mudança do Apeadeiro de Runa para mais próximo do centro da localidade. Em caso de
impossibilidade prever uma zona de estacionamento bem como o alinhamento do muro de vedação,
que deveria ser repensado no sentido de ser recuado de forma a ser requalificada a via rodoviária e
promovidas as acessibilidades nesta zona.
11.2. Rever a passagem desnivelada considerada para Runa com o objetivo de garantir uma melhor integração
no traçado da Estrada Nacional existente, e deste, com a localidade.
11.1
Refere-se no RECAPE que a sul do atual apeadeiro de Runa, nas proximidades da localidade de Runa, a viaférrea desenvolve-se numa sequência de curvas e contracurvas, com raios de 471m, 579m e 543m,
impossibilitando a implantação do apeadeiro nesse local. Devido às referidas condicionantes técnicas não é
possível deslocalizar o apeadeiro de Runa. Embora o Projeto de Modernização da linha do Oeste não contemple
a criação de estacionamentos, está a ser desenvolvido um protocolo entre a IP e a Câmara Municipal para a
posterior construção de parques de estacionamento associados às estações e apeadeiros dos respetivos
municípios.
Desta forma considera-se que deve ser remetido antes da conclusão da fase de execução da obra o seguinte
elemento:
Demonstração, para cada estação, da forma como foi promovida a melhoria das acessibilidades e do
estacionamento no âmbito dos protocolos que estão a ser estabelecidos entre o proponente e as
autarquias afetadas.
11.2
Refere-se no RECAPE que face dos impactes identificados e da dificuldade de implantação da obra, a IP decidiu
não executar esta passagem desnivelada nesta fase, mantendo-se a atual passagem de nível automatizada e
sinalizada em funcionamento. Em fase posterior vai ser estudada uma nova localização para esta passagem
desnivelada que permita reduzir os impactes e melhorar a inserção no território. Para além desse facto, não
sendo aqui aplicado o critério para a supressão de passagens de nível em zona de duplicação por aumento do
índice de sinistralidade associado, considerou-se que este desnivelamento não é prioritário no âmbito do
projeto de modernização.
12. Estação de Dois Portos:
12.1. Rever a localização da passagem desnivelada considerada junto à estação, que inicialmente estava
definida 60 m a jusante da atual passagem de nível, nos termos previstos no parecer emitido pela
Câmara Municipal de Torres Vedras.
O projeto da passagem desnivelada em Dois Portos foi revisto no sentido de reduzir a implantação do pilar P2
do viaduto na margem do rio Sizandro. Neste sentido foram deslocalizados os pilares P2 e P3 do viaduto com
vista a uma melhor inserção face ao rio e às suas margens.
Para além dessa alteração foi também proposta a proteção do talude do encontro E2 do viaduto com
enrocamento, dado que o mesmo é abrangido pela cheia de 100 anos.
Considera-se esta condicionante cumprida.
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13. Estação da Feliteira:
13.1. Manter a integridade arquitetónica da Estação no seu todo, nomeadamente a relação entre a
plataforma e o edifício da estação, dado que os edifícios existentes são património público, devendo
por isso ser preservados.
Refere-se no RECAPE que na Feliteira existe apenas um apeadeiro sem edifício, apenas com um abrigo de
passageiros, pelo que se considerou que a condicionante apresentada neste ponto não seria válida.
No entanto, considerou o proponente que da análise do parecer da Câmara Municipal de Torres Vedras, a
redação da condicionante deverá ser aplicada a todas as estações que possuem edifício com interesse
arquitetónico, pelo que se procedeu no RECAPE à análise tendo em consideração esse pressuposto. No
seguimento do identificado no EIA foram considerados património arquitetónico os seguintes edifícios
ferroviários, para os quais foram consideradas as intervenções que se explicitam abaixo:
Estação de Mafra - O edifício de passageiros vai sofrer melhoramentos, nomeadamente, pintura exterior e
a substituição dos vãos exteriores, que apresentam significativas patologias, tendo-se o cuidado de manter
a geometria dos existentes. A intervenção será obrigatoriamente acompanhada de todas as medidas
necessárias à proteção do património azulejar durante a execução da obra. Considera-se que a intervenção
proposta contribui para a salvaguarda e a preservação do património público, mantendo a integridade
arquitetónica do mesmo.
Estação da Malveira - O edifício de passageiros, exteriormente, encontra-se em bom estado de
conservação pelo que não se prevê nenhuma intervenção. No seu interior irá ser reabilitada a sala de
exploração que inclui o tratamento das paredes interiores com aplicação de novos rebocos e pinturas.
Considera-se que a intervenção proposta contribui para a salvaguarda e a preservação do património
público, mantendo a integridade arquitetónica do mesmo.
Estação de Pero Negro - No edifício de passageiros não está prevista qualquer intervenção a não ser a
colocação de infraestrutura/tubagem para o relógio da Estação, o qual deverá ser preservado.
Estação de Dois Portos - O edifício de passageiros existente encontra-se num estado bastante degradado
estando previsto a sua reabilitação integral com demolição do seu interior e reconstrução. A reabilitação
prevê o tratamento integral das paredes interiores e exteriores com a aplicação de novos rebocos e
pintura, assim como dos azulejos que se encontrem em falta ou danificados. Os vãos serão beneficiados
com a adoção de caixilharias de alumínio reforçados com aço e vidros duplos laminados tendo o cuidado
de manter a geometria dos vãos existentes. A intervenção será obrigatoriamente acompanhada de todas
as medidas necessárias à proteção do património azulejar durante a execução da obra. Considera-se que a
intervenção proposta contribui para a salvaguarda e a preservação do património público, mantendo a
integridade arquitetónica do mesmo.
Estação de Bombarral - As fachadas exteriores do edifício de passageiros apresentam alguma fissuração
dos rebocos. O projeto prevê a reparação das fissuras e a substituição pontual de rebocos e pintura integral
das mesmas, bem como pintura das caixilharias de madeira e substituição de alguns vidros que se
encontram quebrados. A intervenção será obrigatoriamente acompanhada de todas as medidas
necessárias à proteção do património azulejar durante a execução da obra. Considera-se que a intervenção
proposta contribui para a salvaguarda e a preservação do património público, mantendo a integridade
arquitetónica do mesmo.
Estação das Caldas da Rainha - O edifício de passageiros encontra-se em razoáveis condições de
conservação. Verificam-se algumas situações pontuais a necessitar de reparação, seja por exemplo a
fissuração dos rebocos, seja por desgaste da camada superficial da pintura pelo que o projeto prevê a
reparação das áreas fissuradas e a repintura das áreas rebocadas. A intervenção será obrigatoriamente
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acompanhada de todas as medidas necessárias à proteção do património azulejar durante a execução da
obra. Considera-se que a intervenção proposta contribui para a salvaguarda e a preservação do património
público, mantendo a integridade arquitetónica do mesmo.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante.
14. Dotar, as Passagens de Nível que não forem desniveladas, de barreiras automáticas, no âmbito da
empreitada de conceção/construção de sinalização ferroviária, a lançar para esta Linha.
Refere-se no RECAPE que o Projeto encontra-se a ser desenvolvido em paralelo com o empreendimento
Investimentos Sustentáveis – Empreitada de “Conceção Construção, Fornecimento/ Montagem e Manutenção
de Sistemas de Controlo – Comando e Sinalização”. A implementação de sistemas de sinalização eletrónica que
inclui os sistemas de telecomunicações, controlo de velocidade e comunicação solo-comboio, requer a
implementação de um caminho de cabos, compatibilizado com espaço canal e as restantes infraestruturas a
construir/atualizar no âmbito do projeto de modernização que se encontra em execução. O projeto de caminho
de cabos servirá de base para a realização pela empreitada de comando e sinalização, considerando a préinstalação de algumas infraestruturas a utilizar pela futura sinalização eletrónica e aproveitando as sinergias
com os trabalhos de eletrificação para instalar tubagens que serão utilizadas posteriormente para a passagem
dos cabos da futura sinalização eletrónica do troço. A compatibilização destas empreitadas irá permitir a
manutenção do funcionamento da sinalização atual até à implementação dos novos sistemas de sinalização
eletrónica, no âmbito da empreitada de comando e sinalização. Deste modo, todas as passagens de nível que
não venham a ser desniveladas no âmbito deste projeto serão dotadas de barreiras automáticas e de
sinalização de segurança adequada.
Considera-se de manter a condicionante como medida a integrar o Projeto de Execução.
Deve assegurar-se que o empreendimento Investimentos Sustentáveis – Empreitada de “Conceção Construção,
Fornecimento/ Montagem e Manutenção de Sistemas de Controlo – Comando e Sinalização” se realize.
15. Acautelar a passagem das redes já existentes de abastecimento de água e de esgotos domésticos sob a via
junto à passagem de nível de Vale Francas, ao km 82+00, e que não se encontram sinalizadas no desenho
LO.EP.PG.EIA.0019_2.
As redes de águas e esgotos existentes entre o km 82+800 e 83+000 e que atravessam a via-férrea, não serão
afetadas pelo projeto, dado não haver qualquer intervenção na via-férrea, nesse local. Por este motivo não é
necessário proceder à reposição destes serviços.
16. Ponderar uma passagem de nível desnivelada para Vale Francas. A manter a passagem de nível, garantir a
sinalização luminosa e sonora de aproximação dos comboios, instalação de barreiras, e pavimento
adequado à mobilidade pedonal e acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
De acordo com o RECAPE existem atualmente, no troço em questão, 50 PN. Não sendo possível quer por razões
de limitação orçamental, quer por razões regulamentares, suprimir a totalidade das passagens de nível, o
critério utilizado está relacionado com o índice de sinistralidade, complementado com a uniformização da
infraestrutura ferroviária em zona de via dupla. Desde modo foi considerada a supressão da totalidade das
passagens de nível em zona de duplicação, quer por razões de uniformidade da infraestrutura a sul (a linha de
Sintra não tem qualquer PN), quer pelo facto do momento de transporte (nº carros x nº comboios x nº de vias)
aumentar com a duplicação da via e com ele, em termos probabilísticos, o índice de sinistralidade. Deste modo,
a passagem de nível existente ao km 81+985, em Vale das Francas, ao encontrar-se numa zona em que não está
prevista qualquer intervenção na via-férrea, não foi considerada como prioritária no âmbito do presente
projeto. Não obstante, está previsto paralelamente a este projeto, a execução de uma empreitada comando e
sinalização que contemplará a implementação de sistemas de sinalização eletrónica em todo o troço,
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melhorando substancialmente as condições de segurança, nomeadamente nos atravessamentos de nível
existentes.
Considera-se, assim, de manter a condicionante como medida a integrar o projeto de Execução.
17. Análise e eventual compatibilização do projeto, com o troço do gasoduto Ramal de Torres Vedras (Linha
01004), atravessado cerca do pK 69+324 da Linha do Oeste.
De acordo com as definições da reposição dos serviços afetados da rede de gás, o Gasoduto Ramal de Torres
Vedras, que atravessa a Linha do Oeste ao pk 69+306, não vai sofrer alterações uma vez que se encontra fora
das zonas de desvio ativo onde a linha férrea irá sofrer alterações de traçado. Os postes de catenária a
implantar foram também compatibilizados com o ramal em questão de forma a não haver interferências que
obrigassem ao desvio da infraestrutura.
De acordo com o Parecer Externo solicitado à REN – Rede Elétrica Nacional SA, considera esta entidade que o
parecer anteriormente remetido ao proponente foi integralmente considerado no PE. Assim, não existe
qualquer interferência direta com a servidão da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) e os
cruzamentos com as infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) respeitam as
distâncias de segurança regulamentares.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante.
18. Garantir a manutenção das servidões da Linha Carvoeira - Trajouce a 220 kV.
Refere-se no RECAPE que embora a linha férrea já exista, foi verificado no âmbito das intervenções do projeto,
o cumprimento das distâncias de segurança constantes do RSLEAT. Particularmente, as disposições
identificadas relativas às servidões da Linha Carvoeira – Trajouce a 220 kV aplicam-se tanto a linhas de alta
tensão (AT) como a linhas de média tensão (MT) e consideradas no projeto de reposição de serviços afetados
relativos à rede elétrica. No caso concreto da linha Carvoeira – Trajouce, que atravessa o projeto em estudo ao
pk 41+886, foi feita a verificação das distâncias, tendo-se concluído que não seria necessário efetuar qualquer
intervenção nessa mesma linha.
De acordo com o Parecer externo da REN – Rede Elétrica Nacional SA, considera-se que foi dado cumprimento a
esta condicionante.
19. Preservar a integridade no âmbito da rede geodésica, do vértice geodésico e, no que se refere à rede de
nivelamento geométrico de alta precisão, das marcas indicadas no documento em anexo ao parecer da
DGT emitido em sede do presente procedimento de AIA.
De acordo com o RECAPE as coordenadas fornecidas pela dgT do vértice Geodésico das Caldas da Rainha,
apontam para que o vértice geodésico referido se localize nas proximidades da via-férrea, ao km 104+500, à
entrada da Cidade das Caldas da Rainha, no cimo um silo existente. Considerou-se para efeitos de
representação do referido vértice geodésico a existência de uma zona de proteção com um mínimo de 15 m de
raio, de acordo com servidão instituída pelo Decreto-Lei n.º 143/82 de 26 de Abril. Tendo em consideração a
cota a que se localiza o vértice (87.30), a cota a que será implantada a catenária (46.16) e não havendo outras
intervenções de projeto neste local, conclui-se no RECAPE que não haverá qualquer afetação do mesmo, nem
da sua visibilidade. No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, verifica-se a existência
das seguintes marcas nas proximidades da via-férrea, designadamente:
Marca NP254-t5 - Cimentada na base dum chafariz que se encontra à direita da estação dos caminhos-deferro da Malveira, ao km 38+400. Não é expectável que a intervenção na estação interfira com a
localização da referida marca, no entanto, dada a proximidade da mesma sugere-se a sua sinalização em
fase de obra.
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Marca R002 –EN8 - km73.8680 - Entre Bombarral e S. Mamede, cimentada no começo do passeio direito
da passagem superior da linha férrea, a 0,40m do primeiro pilar. A passagem superior existente será
mantida, pelo que não haverá qualquer afetação na marca existente.
Marca R005C- EN8 - km76.7310 - Cimentada numa passagem sobre a valeta, na passagem de nível do lado
sul. A 7,70m do alcatrão e a 0,68m da ombreira esquerda da cancela. Aproximadamente ao km 92+036 do
caminho-de-ferro. Neste local não haverá intervenções na via-férrea, não se prevendo qualquer afetação
na marca existente.
Marca R006 - EN8 - km77.9990 - Entre Bombarral e S. Mamede, cimentada em bloco de betão, junto da
passagem de nível ao km 93+265 da linha férrea. A 1.50m da guia da estrada e a 2.30m para norte do meio
do caminho. Neste local não haverá intervenções na via-férrea, não se prevendo qualquer afetação na
marca existente.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante.
20. Minimizar o aumento em cerca de 4 km de percurso a efetuar na propriedade agrícola, pela supressão da
PN ao km 28+420.
Refere-se no RECAPE que da análise do percurso referido no âmbito da Consulta pública do EIA, por um
proprietário de terrenos agrícolas do Casal da Feiteira que atravessa diariamente a linha férrea na PN 28+420,
na deslocação da sede da exploração até aos seus terrenos, constatou-se o seguinte, de acordo com a figura
apresentada no RECAPE:

O percurso que atualmente é percorrido no âmbito da exploração agrícola, desde a sede até aos terrenos
em causa, passando pelos caminhos paralelos e pela PN 28+420 é de 1,25 km (1250m), o que, se
considerar-se um percurso de ida e volta, totaliza os 2,5 km referidos pelo proprietário.
Com a supressão da PN 28+420 e a construção da nova PS 29+420 e tendo em consideração o mesmo
ponto de origem e de destino da situação atual, o percurso a utilizar será de 1,8 km (1800m), o que, se
considera-se um percurso de ida e volta, totaliza 3,6 km.
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Tendo em consideração os percursos de ida e volta, verifica-se que diariamente o acréscimo a percorrer
decorrente da supressão da PN será de 1,1 km, o que, tendo em conta que se tratam de tratores e alfaias
agrícolas, não se considera muito significativo.
A referência do proprietário a um “aumento em cerca de 4 km de percurso”, poderá estar associada à utilização
de um outro percurso que utilize a nova PS ao km 26+600, no entanto, não deverá ser este o percurso
preferencial a utilizar, uma vez que existe uma alternativa mais próxima de atravessamento da linha ao km
29+420, conforme referido acima.
Deste forma e face aos potenciais impactes que este acréscimo de extensão a percorrer possa causar
considera-se de integrar no projeto de Execução a seguinte medida:
Articular com o proprietário do terreno agrícola afetado pela supressão da PN ao km 28+420, solução
que otimize a extensão do percurso a restabelecer.

Elementos a apresentar em RECAPE
1.

Estudo de avaliação de impactes dos locais onde se pretende instalar os estaleiros, identificando as
respetivas medidas de minimização, incluindo proposta de integração dos estaleiros que combine
elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim como a tipologia de vedação.

Os estaleiros e as infraestruturas de apoio à obra não devem ocupar os seguintes locais: Áreas do domínio
hídrico; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Áreas
do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos; Zonas de risco de inundação; Zonas de proteção de
captações de água subterrânea e superficial; Zonas de depósitos e de massas minerais; Zonas coincidentes com
o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da Rainha; Áreas onde possam ser afetadas espécies de flora
protegidas, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Áreas de ocupação agrícola; Zonas de risco de incêndio
elevado; Zonas de proteção do património; bem como, áreas de ocorrência de habitats que se venham a
identificar.
De acordo com o RECAPE a localização dos estaleiros e infraestruturas de apoio à obra são da responsabilidade
do(s) empreiteiro(s) adjudicatários da obra, pelo que estes não são apresentados.
Considerou-se no RECAPE que para a localização dos estaleiros não devem ser selecionadas zonas declivosas,
que impliquem grandes movimentações de terras, devendo ser privilegiadas zonas degradadas como pedreiras
desativadas ou outras áreas já alteradas. Apresenta-se Desenho com a identificação dos locais que não devem
ser ocupados por estas infraestruturas, de acordo com o solicitado na DIA.
Apesar do referido Desenho permitir verificar o cumprimento de alguns locais, não foi apresentado o referido
Estudo, pelo que não estão previstas as solicitadas “medidas de minimização, incluindo proposta de integração
dos estaleiros que combine elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim como a tipologia de vedação”.
Considera-se de manter como Elemento a remeter previamente à execução da obra:
Localização dos estaleiros em cartografia, demonstrando o cumprimento da Carta de Condicionantes,
acompanhada de eventuais medidas de minimização, incluindo proposta de integração dos estaleiros que
combine elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim como a tipologia de vedação.
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2.

Carta com as condicionantes à localização dos locais de depósito temporários de materiais entulhos e
terras sobrantes.

Foi apresentada no RECAPE carta com a identificação dos locais que não devem ser ocupados por estaleiros e
infraestruturas de apoio à obra, onde se incluem os locais de depósito temporários de materiais entulhos e
terras sobrantes.
Considera-se que foi dado cumprimento a este Elemento.
3.

Medidas de minimização para as áreas onde haverá alteração dos padrões hidrológicos em termos de
drenagem transversal e longitudinal (criação dos desvios ativos, ripagem de curvas, criação da variante do
Outeiro e implantação dos restabelecimentos).

O RECAPE refere que o projeto de drenagem transversal e longitudinal adaptou-se às áreas de desvios ativos,
ripagens de curvas, variantes e restabelecimentos de modo a que as condições de escoamento sejam
devidamente asseguradas, não existindo por isso alterações nos padrões hidrológicos.
Apesar de considerar que a implantação dos restabelecimentos possa aumentar a área impermeável existente,
considera que o aumento é insignificante, não sendo expectável que sejam alterados os padrões hidrológicos
das bacias interessadas. Não obstante, indica medidas de minimização com o objetivo de evitar eventuais
acumulações de água a montante destas infraestruturas.
Dos elementos apresentados considera que foi dado cumprimento a este Elemento.
4.

Medidas de proteção e salvaguarda de pessoas e bens tendo em conta a implantação em zonas inundáveis
e em caso de ocorrência de cheia.

O RECAPE considera desnecessária a apresentação de medidas para a proteção e salvaguarda de pessoas e
bens em zonas inundáveis, atendendo aos seguintes factos:
Existência centenária da linha férrea.
Aumento da capacidade de vazão das passagens hidráulicas que atualmente não comportam caudais
correspondentes ao período de retorno de 100.
As zonas com risco de inundação localizadas no concelho de Torres Vedras, nomeadamente no sub-troço
Feliteira /Torres Vedras, desenvolvem-se no traçado da Linha do Oeste paralelo ao rio Sizandro.
Deixa de fazer parte integrante do Projeto de Execução a construção da passagem desnivelada prevista
para aquela zona, designadamente a PS de Runa, não se verificando alterações às condições existentes da
via, com exceção da colocação de catenária.
Considera-se de aceitar a justificação apresentada relativamente à indicação de medidas de proteção e
salvaguarda de pessoas e bens tendo em conta a implantação em zonas inundáveis e em caso de ocorrência de
cheia.
5.

Cotas dos troços da linha férrea que atravessam as zonas inundáveis dos concelhos de Torres Vedras,
Sobral de Monte Agraço, Bombarral e Óbidos as quais devem ser confrontadas com as cotas de cheia
centenária.

O RECAPE menciona que as zonas com risco de inundação encontram-se fora dos locais onde haverá alterações
significativas de terraplenagens face à infraestrutura existente, nomeadamente, nas zonas dos Desvios Ativos 1
e 2, onde haverá duplicação da via e na zona da Variante do Outeiro, onde haverá alteração da localização da
via.
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Refere que o desenvolvimento da Linha do Oeste segue paralelo ao rio Sizandro pelo que as áreas inundáveis
ou zonas com risco de inundação para um período de retorno de 100 anos, acontecem no sub-troço
Feliteira/Torres Vedras.
Neste sentido, salienta que nos troços identificados com risco de inundação, apenas está previsto em Projeto
de Execução a implantação de catenária na linha já existente, não constituindo qualquer alteração
relativamente à situação atual, razão pela qual não se apresentam os elementos solicitados.
Face ao acima mencionado, aceita-se a justificação apresentada.
6.

Identificação de todas as passagens hidráulicas alvo de intervenção/remodelação, devendo ser indicadas
as capacidades de vazão das novas secções. Nos casos em que o caudal correspondente ao período de
retorno de 100 anos circula em pressão no aqueduto, devem ser apresentadas secções de vazão que
permitam o escoamento em superfície livre.

Foram identificadas todas as passagens hidráulicas alvo de intervenção/remodelação, bem como as secções de
vazão propostas, a sua capacidade de escoamento e restantes características geométricas das PH assim como
foram apresentadas as respetivas plantas-perfil à escala de projeto com a indicação das respetivas PH.
Para todas as passagens hidráulicas alvo de remodelação/intervenção foram propostas secções de vazão e
inclinações que permitem que o escoamento correspondente ao período de retorno de 100 anos se faça em
superfície livre.
Considera-se que foi dado cumprimento a este Elemento. O Projeto de Execução está em conformidade com o
estipulado na DIA.
7.

Solução de renaturalização e reabilitação da linha de água localizada na saída Oeste do Túnel da Sapataria.

A solução apresentada para a linha de água, numa zona localizada junto da entrada Sul do túnel da Sapataria é
a impermeabilização de um pequeno troço que proporciona infiltrações de água importantes para o túnel.
De acordo com o projeto de Drenagem, as secções propostas são as necessárias para garantir o seu bom
funcionamento para caudais com período de retorno de 10 anos, assumindo-se que caudais superiores podem
invadir o leito de cheia.
O RECAPE refere que 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, concluindo que tendo em consideração os
reduzidos caudais que estão em causa e a necessidade de proceder à impermeabilização de um pequeno troço,
não foi prevista a renaturalização da linha de água em questão.
Atendendo a que a linha de água proporciona infiltrações de água que podem colocar em causa a segurança do
túnel da Sapataria e à reduzida dimensão do troço a impermeabilizar, aceita-se a solução apresentada.
8.

Soluções de revestimento e tratamento dos taludes marginais das linhas de água, com indicação onde as
mesmas serão adotadas (incluindo as respetivas peças desenhadas).

De acordo com o exposto pelo proponente não se justifica a aplicação desta medida “Conforme o Quadro 3.5,
as linhas de água a desviar consistem em linhas de água de fraca expressão, com caudais muito reduzidos que
atravessam a linha férrea através de PH que serão mantidas ou substituídas e reposicionadas conforme o caso
em questão.”
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As mesmas questões voltam a ser objeto de consideração por parte do Proponente no Elemento 29 a
Apresentar em RECAPE “Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água
Afetadas” onde são apresentadas “(…) imagens das linhas de água intersetadas e a desviar.”
Para os casos apresentados considera-se não haver questões relativas a esta intervenção e no âmbito da
solicitação do “Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas”.
Contudo, a não implementação do referido projeto, nos casos apresentados não significa que o mesmo não
seja para ser desenvolvido e implementado nas situações que assim o exijam. A apreciação, quanto ao
cumprimento da entrega deste projeto, será feito mais à frente no referido Elemento 29.
O Proponente refere ainda que “No âmbito do Projeto de Integração Paisagística (PIP), apresentado no Anexo
10, foi proposta a plantação de arbustos, em módulo, e árvores, em grupo, nos taludes adjacentes às bocas das
passagens hidráulicas, com espécies características da vegetação ribeirinha como o freixo, o loendro, a
tamargueira e a roseira brava.” (Página 176/201). Esta referência é apenas relativa ao Desvio de linha de água
PK29 (PH29.1). Neste caso particular o PIP poderá dar resposta às questões de integração da intervenção.
Contudo não é garantido que a plantação e sementeira só por si sejam suficientes no curto prazo para
promover a estabilização necessária dos taludes. A maior ou menor perturbação determinará se a solução do
PIP se revela suficiente. Caso não seja, dever-se-á recorrer às técnicas de Engenharia Natural no sentido de
promover a estabilização das margens e assim reduzir, ou evitar, níveis de erosão não desejados, sendo que
esta pode comprometer mesmo o sucesso da intervenção no âmbito da implementação da proposta do PIP
para esta linha de água.
Face ao exposto, esta linha de água fica ainda condicionada à apreciação do Elemento 29. “Projeto de
Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afectadas”, no caso da intervenção se
traduzir numa destruição significativa das margens.
9.

Reavaliação do fator Vibrações, de acordo com o mencionado no Parecer da Comissão de Avaliação.

Relativamente ao Elementos 9 procedeu-se no RECAPE à reanálise do fator Vibrações, no âmbito do
estabelecido na DIA e no Parecer da CA. Apresenta-se assim no Anexo 9, as conclusões da reavaliação efetuada.
Considera-se adequada a reavaliação efetuada.
Desta forma, considera-se que foi dado cumprimento a este Elemento.
10. Descrição dos aspetos relevantes dos modos construtivos a adotar e avaliação dos respetivos impactes no
fator Ruído, apresentando também uma estimativa dos níveis sonoros esperados por período de referência
junto dos edifícios sensíveis mais expostos em cada uma das situações S01 a S08, S10 a S12, S20, S21, S27 a
S30 e S32, e ainda S14 (Hospital SOERAD, cerca do km 47+500), Escola Básica Integrada de Santo Onofre
(km 103+900, à esquerda), e recetores afetados pela construção das novas PS ao km 25+050 (Sabugo) e km
99+178 (junto a Óbidos).
11. Programa de gestão de ruído, incluindo medidas concretas de minimização dos impactes causados pelo
ruído em fase de obra.
12. Estudo acústico desenvolvido a uma escala de trabalho igual ou superior a 5:000 e dando especial enfoque
às edificações de uso sensível onde ocorrerá maior proximidade à ferrovia, conforme identificadas no
Quadro 6.8-5 do Relatório Síntese (habitações de Recoveiro, Colégio Vasco da Gama, habitações de Tala, de
Casal da Mata, da Quinta das Covas, Sabugo, Pedra Furada, Matoutinho, Casais dos Carriços e Jerumelo), e
ainda às situações agora estudadas que não foram alvo de medições e para as quais o ruído particular
Ln≥50 dB(A) e/ou não se conhece a classificação da zona onde se inserem (S11, S21, S24, S27 a S33).
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Atendendo à baixa distância entre os recetores em situação de exposição sonora mais crítica e a ferrovia,
adotar um valor de α=0.5 (mais conservativo que 0.8).Para cada recetor/situação deve ser associado o ruído
particular estimado por piso, e ruído residual e ambiente medidos, expressos nos indicadores Ln e Lden, bem
como associar Lmax à passagem de cada tipo de composição no período noturno (recorrer a medições em
situações análogas às em questão). Deve ser averiguado, para cada município, a existência ou ausência de
cartografia de zonas, não sendo aceitável assumir por defeito a aplicação de valores limite interinos.
Relativamente aos Elementos 10, 11 e 12, procedeu-se no RECAPE à reanálise do fator Ruído, no âmbito do
estabelecido na DIA e no Parecer da CA. Apresenta-se assim no Anexo 9, as conclusões da reavaliação efetuada.
Assim, e relativamente aos Elementos 10 e 11 considera-se que não foi dada resposta ao solicitado
nomeadamente:
No Elemento 10, solicitava-se a estimativa dos níveis sonoros junto de um conjunto de recetores sensíveis
mais expostos ao ruído da obra. Em vez disso, no Quadro 4 foi apresentado o cálculo das distâncias à Linha
até onde se prevê a ultrapassagem dos valores limite aplicáveis em fase de obra. Sem melhor informação,
deste exercício é possível, contudo, concluir que nos recetores localizados até 30 metros da linha, incluindo
o Colégio Vasco da Gama, a 10 m e a Escola EB Santo Onofre, a 30m serão alcançados níveis sonoros
superiores a 80 dB(A).
No Elemento 11 onde se solicitava o programa de gestão de obra que incluísse medidas concretas de
minimização de ruído da fase de obra, são apenas enumeradas medidas de minimização genéricas de boa
prática que já tinham sido referidas no EIA.
Assim, é necessário incluir as seguintes Medidas de Minimização, para a fase de Execução da Obra e para a fase
prévia à execução da obra, respetivamente:
Prever a instalação de barreiras acústica, e de outras medidas a identificar pelo empreiteiro no programa
de gestão da obra, junto dos recetores sensíveis (em particular, das escolas e dos recetores até 15 m), que
permitam uma atenuação dos níveis sonoros superior a 15 dB(A).
O cronograma de obra deve ser desenvolvido para proteção do descanso em período noturno.
13. Avaliação e demonstração de que as seguintes ações salvaguardam as funções das tipologias da REN
afetadas e cumprem os respetivos requisitos:
a) as PH existentes a intervencionar em linhas de agua;
b) os alegados “desvios e intervenções em linhas de agua”;
c) as zonas da via férrea existente a intervencionar, eventualmente em REN;
d) as estruturas de contenção previstas, eventualmente em REN;
e) as soluções de reposição dos serviços afetados, eventualmente em REN;
f) a instalação de vedações, eventualmente em REN; e
g) os locais condicionados a implantação de estaleiros.
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Caso a necessária avaliação especifica de cada uma daquelas ações em termos de REN venha a contrariar,
pelo menos em parte, esta possibilidade, terá de ser devidamente justificada a sua imprescindibilidade e
inexistência de alternativas de projeto, de forma a possibilitar o seu enquadramento nas ações de relevante
interesse publico, nos termos do n.º 1 e 3 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação.
Avaliação e demonstração de que as seguintes ações salvaguardam as funções das tipologias da REN.
Refere-se no RECAPE que a via-férrea a intervencionar consiste numa via centenária que será agora
modernizada com vista à sua eletrificação, sendo também um dos objetivos do projeto a diminuição dos
tempos de percurso e a melhoria a qualidade do serviço prestado. Com vista a esse desígnio o projeto
contempla a retificação / ripagem de curvas e a duplicação da via em dois troços. Tendo em conta a existência
prévia da via-férrea e a ocupação já existente na sua envolvente, a intervenção a realizar cingiu-se à ocupação
do menor espaço possível, sempre que exequível dentro dos limites do domínio público ferroviário. No sentido
de dar uma resposta integrada de todas as intervenções de projeto em áreas de REN apresenta-se nos quadros
seguintes as diferentes ações de projeto referenciadas nas alíneas a) a g) da questão em causa. Não obstante as
intervenções de projeto em REN listadas nos quadros acima, de acordo com o solicitado nas alíneas subjacentes
à questão 13, considera-se que as afetações de REN a contabilizar dizem respeito fundamentalmente às áreas
de REN ocupadas por novas intervenções de projeto, que se encontram quantificadas no Quadro 4.14 acima.
Estas áreas refletem a área de ocupação do projeto em áreas de REN e incluem outras intervenções de projeto
de menor expressão com sejam, muros, vedações e serviços afetados a repor, até ao limite da área de
expropriação. Em relação às PH, estas configuram na grande maioria das situações (conforme Quadro 4.12
acima), intervenções em locais onde existem atualmente PH, prevendo-se essencialmente o seu
prolongamento e/ou substituição. Tendo em consideração que as áreas de REN tiveram origem em cartas à
escala 1:25000 e que a análise das intervenções em área de REN é efetuada à escala 1:1000 existe uma
discrepância significativa, nomeadamente nas linhas de água e que é visível à escala 1:1000. Esta discrepância
foi, tanto quanto possível, tida em consideração na análise efetuada.
No Relatório Base do RECAPE efetua-se ainda uma avaliação das funções das tipologias de REN interferidas, nos
termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, concluindo-se o
seguinte relativamente a cada uma das tipologias interferidas:
Secção II, Alínea a) Cursos de água e respetivos leitos e margens:
“… face à situação existente em que a via-férrea já existe, assim como as correspondentes infraestruturas
de drenagem transversal, e às alterações propostas, serão melhoradas as condições de drenagem
existentes. As PH previstas na PS 29+420, garantirão igualmente a drenagem não pondo em causa as
funções da REN na categoria em apreço.”
Secção II, Alínea d) Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos:
No que respeita especificamente às funções associadas às áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos, considera-se o seguinte:
- O projeto, pelas suas características, não coloca em causa a manutenção dos recursos hídricos
renováveis disponíveis nem o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
- O projeto não contribui para a degradação da qualidade da água. A alteração do material circulante
para locomotivas elétricas poderá contribuir para uma melhoria da qualidade das águas de escorrência
da via-férrea. No caso dos restabelecimentos, embora as águas de escorrência das estradas contenham
potenciais poluentes para as águas é importante referir que estas vias visam a substituição de PN
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existentes, não se perspetivando um aumento de tráfego decorrente deste desnivelamento.
- A drenagem longitudinal e transversal prevista no projeto tem por objetivo promover a rápida
escorrência superficial da água que cai na plataforma, evitar o acesso à zona da plataforma, da água que
cai nos terrenos limítrofes e reduzir a ação negativa da água emergente dos taludes, promovendo a sua
recolha e o controlo das condições de escoamento. Neste sentido, considera-se que o projeto não
contribui de forma negativa para o aumento do risco de cheias e inundações.
- Em relação ao desvio da linha de água associada à PH 27.1, a mesma regista caudais reduzidos que
variam de 1,5m3/s a 7,12m3/s, nas diferentes secções da mesma, sendo o seu desvio necessário por via
da duplicação da linha. No entanto, esta linha de água constitui uma vala de drenagem que será
reposicionada não se prevendo que esta ação tenha efeitos negativos na recarga dos aquíferos.
Face ao descrito considera-se que as ações de projeto em causa não põem em causa as funções da REN
descritas.
Secção III, Alínea c) Zonas ameaçadas pelas cheias
Face ao exposto e tendo em consideração a situação existente, considera-se que as intervenções em questão
não contribuem para a afetação das funções da REN descritas.
No que respeita especificamente às funções associadas às zonas ameaçadas pelas cheias, considera-se o
seguinte:
- As reduzidas intervenções em zonas ameaçadas pelas cheias, numa infraestrutura que foi dimensionada
para minimizar o espaço ocupado para além do domínio público ferroviário, não contribuem para o
aumento do risco de inundação, garantindo a segurança de pessoas e bens. No que respeita às passagens
superiores, não foi identificada nenhuma situação que fosse suscetível de por em risco pessoas ou bens.
- Conforme já referido anteriormente a linha férrea não constitui uma infraestrutura impermeável,
considerando-se que as condições de infiltração não serão substancialmente alteradas, até pelas reduzidas
áreas de afetação que estão em causa. Os restabelecimentos e outras obras poderão alterar as condições
de infiltração pelas áreas a impermeabilizar, no entanto estas consideram-se pouco significativas para além
de, em determinados casos, se aproveitar infraestruturas já existentes, minimizando novas
impermeabilizações.
- Em termos de estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa, considera-se que as
obras projetadas não irão de interferir de forma negativa. Na PS38+864, a estabilidade é garantida pela
construção do muro de proteção.
- Embora os solos ocupados pelas obras em questão deixem de ser utilizados para fins agrícolas, a perda de
solo subjacente às intervenções em causa considera-se reduzida e limitada ao estritamente necessário e em
zonas com infraestruturas previamente existentes.
Secção III, Alínea d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
Assim, no que respeita especificamente às funções associadas às áreas de elevado risco de erosão hídrica do
solo, considera-se o seguinte:
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- As intervenções previstas interferem com o recurso solo, tendo-se evitado a sua afetação, dentro do
tecnicamente possível. No entanto, considera-se que as áreas de afetação são reduzidas face à natureza
das intervenções.
- A respeito da redução do escoamento superficial através da promoção da infiltração, considera-se que
houve a preocupação de dentro do técnica e economicamente possível, aproveitar-se ao máximo as vias
existentes e reduzir-se ao mínimo o acréscimo de área a impermeabilizar que corresponde a áreas de
aplicação de betuminoso.
- As intervenções propostas ao nível da via ferroviária e dos restabelecimentos rodoviários foi alvo dos
correspondentes projetos de integração paisagística, que contemplam o revestimento vegetal dos taludes,
evitando-se desta forma a sua erosão e o arrastamento de material sólido para a linha de água.
Secção III, Alínea e) Áreas de instabilidade de vertentes
A respeito especificamente das funções associadas às áreas de instabilidade de vertentes, considera-se que o
projeto teve em consideração o local onde se insere, adotando as medidas necessárias à prevenção de
fenómenos de instabilidade com eventuais riscos para a circulação ferroviária. Desta forma, com a estabilização
prevista dos referidos taludes considera-se estar salvaguardada a segurança de pessoas e bens.
Em suma, considera-se que a interferência das diversas componentes de projeto em área de REN não coloca em
causa de forma significativa as funções associadas às diferentes tipologias de REN.
Embora tratar-se de uma importante infraestrutura com uma extensão significativa (87km), as áreas de REN a
afetar pelo projeto consideram-se pouco significativas e com pouca expressão, uma vez que se tratam de áreas
contíguas a um espaço canal existente.
No que respeita à alínea g) deste elemento apresentado no RECAPE é referido no Elemento 1 que “Os estaleiros
e as infraestruturas de apoio à obra não devem ocupar os seguintes locais: Áreas do domínio hídrico; Áreas
classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Áreas do
Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos; Zonas de risco de inundação; Zonas de proteção de
captações de água subterrânea e superficial; Zonas de depósitos e de massas minerais; Zonas coincidentes com
o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da Rainha; Áreas onde possam ser afetadas espécies de flora
protegidas, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Áreas de ocupação agrícola; Zonas de risco de incêndio
elevado; Zonas de proteção do património; bem como, áreas de ocorrência de habitats que se venham a
identificar.”
No âmbito da análise desse Elemento 1 refere-se o seguinte no RECAPE que as áreas de REN estão assinaladas
no desenho como um dos locais que não devem ser ocupados por estas infraestruturas.
Considerando o exposto no Relatório Base do RECAPE - designadamente o facto de a via-férrea já existir, de se
aproveitar ao máximo as infraestruturas existentes e reduzir ao mínimo o acréscimo de área ocupada/ a
impermeabilizar, de se prever essencialmente o prolongamento e/ou substituição de PH existentes, de se
melhorarem as condições de drenagem existentes, das condições de infiltração não serem substancialmente
alteradas, de terem lugar intervenções reduzidas em áreas de instabilidade de vertentes e em zonas ameaçadas
pelas cheias, das intervenções propostas ao nível da via ferroviária e dos restabelecimentos rodoviários serem
alvo de projetos de integração paisagística, que contemplam o revestimento vegetal dos taludes, de se alterar o
material circulante para locomotivas elétricas e das áreas de REN serem assinaladas como locais que não
devem ser ocupados por estaleiros – concorda-se que o projeto em avaliação não colocará, relevantemente,
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em causa as funções das tipologias de áreas de REN afetadas.
Acresce que, da avaliação efetuada ao projeto de execução, verificou-se uma minimização da interferência com
as áreas de REN relativas às tipologias de escarpas e leitos dos cursos de água, pelo que a afetação das funções
das tipologias de áreas de REN será ainda menos significativa.
Relativamente à apreciação das ações no âmbito da REN, de acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de
dezembro é de referir o seguinte:
•

•

•

Passagens Hidráulicas – o regime jurídico da REN não prevê a necessidade do desassoreamento,
estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e obras de
correção torrencial cumprir qualquer requisito específico, pelo que nada haverá a opor à ação
pretendida;
Muros de suporte – o regime jurídico da REN não prevê, também neste caso, a necessidade dos muros de
suporte de terras desde que apenas ao limite da cota do terreno, ou até mais 0,20m acima deste
cumprirem qualquer requisito específico, pelo que nada haverá a opor à ação pretendida;
Reposição de serviços afetados – se no caso das Redes elétricas aéreas de baixa tensão o regime jurídico
da REN não prevê, igualmente, a necessidade de cumprirem qualquer requisito específico, nos casos das
Infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de
efluentes e das Redes subterrâneas elétricas admite que possam ser aceites, mediante viabilização da
CCDR e desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos constantes respetivamente da
alínea d) da secção II do anexo I da Portaria n.º 419/2012, a saber:
… Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas;
e da alínea m) da secção II do anexo I da Portaria n.º 419/2012:
… Seja garantida a reposição das camadas de solo removidas e assegurado o adequado tratamento
paisagístico.

Neste particular e apesar de não ter sido efetuada no RECAPE qualquer referência específica ao assunto
verifica-se que as intervenções propostas foram alvo de projetos de integração paisagística, que contemplam
nomeadamente o revestimento vegetal dos taludes, evitando-se desta forma a sua erosão e o arrastamento de
material sólido.
Face ao exposto, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º (Ações de relevante interesse público) do Decreto-Lei n.º
166/2008 de 22 de agosto, na sua redação atual, nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante
interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho 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 na REN. E considerando o
disposto no n.º 3 do mesmo artigo 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.
Ora, sendo claro que o projeto, no seu todo, não se pode realizar em áreas não integradas na REN e que a sua
interferência com áreas de REN é pouco relevante, e reconhecendo-se a importância deste projeto de
modernização de uma ferrovia existente, nomeadamente, com duplicação em dois troços da via e retificação
do traçado em algumas áreas, entende-se que estão reunidas as condições para o enquadrar no n.º 3 do artigo
21.º do DL n.º 166/2008 de 22 de agosto, na sua redação atual.
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14. Localização e identificação em cartografia:
14.1 Das áreas de depósito da camada de terra viva/vegetal decapada.
14.2 Dos elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater.
É referido no RECAPE que ainda não são conhecidos os locais preferenciais para a deposição de terra
viva/vegetal decapada. As terras serão armazenadas em pargas com 4 m de largura na base e 1,5 m de altura, e
tendo em conta o período previsto para a sua reutilização, serão semeadas com leguminosas que serão
enterradas na fase de floração. Estas terras serão posteriormente reutilizadas na própria obra, nos taludes a
revestir, no âmbito do Projeto de Integração Paisagística.
O Proponente refere que “compete à entidade executante identificar os locais preferenciais para a deposição de
terra viva/vegetal decapada.”, ou seja, considera não haver lugar, nesta fase, à apresentação da informação
solicitada.
Face ao exposto considera-se que a informação deverá ser oportunamente entregue em Fase Prévia à Execução
da Obra.
A cartografia em causa revela-se importante para o planeamento de obra e para a separação de terras de locais
onde se encontrem espécies exóticas invasoras e, consequentemente, para a avaliação a decorrer e no futuro
âmbito da verificação do cumprimento da DCAPE através dos relatórios de obra a apresentar pelo Proponente.
Até pelo exposto no RECAPE que refere que “Estas terras serão posteriormente reutilizadas na própria obra, nos
taludes a revestir, no âmbito do Projeto de Integração Paisagística, constante do Anexo 10.” (Página 131/201)
mais se justifica o solicitado, dado que se revela importante separar as terras vegetais consoante as mesmas se
encontrarem ou não contaminadas pelos propágulos das espécies exóticas invasoras.
No que se refere aos elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater, refere o proponente que:
“No respeitante aos elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater, proceder-se-á à sua identificação
cartográfica aquando da instrução do pedido de autorização de corte e abate de árvores junto do ICNF, que terá
lugar após a emissão da Declaração de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução.”
Concorda-se com o exposto, contudo esta questão não se prende apenas com o abate de espécies protegidas
mas também com todos os elementos vegetais que possam ter porte significativo e valor ornamental. Nestes
termos, a solicitação é muito mais abrangente e mantém-se pertinente.
Face ao exposto considera-se que se deve apresentar previamente à execução da obra:
Localização e identificação em cartografia:
Das áreas de depósito da camada de terra viva/vegetal decapada.
De todos os elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater e não apenas dos protegidos por
lei. Aos mesmos deve corresponder uma caracterização individual e identificação da espécie.
15. Proposta de medidas cautelares, a implementar pelo empreiteiro, para a proteção da vegetação existente.
O Propoente não desenvolve este Elemento cujo objetivo é o da proteção dos elementos vegetais, sobretudo
quando de porte arbóreo e remete a responsabilidade para o Empreiteiro nos seguintes termos “Compete ao
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empreiteiro tomar as disposições adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e/ou
resguardos onde for conveniente e necessário.”.
Apresenta algumas generalidades mas que não se materializam em ações/medidas concretas. As medidas de
proteção e com âmbito cautelar são medidas práticas e passíveis de fácil descrição com orientações para a sua
realização e implementação.
Não se considera suficiente referir que serão assinaladas e que haverá recurso a “vedações e/ou resguardos
onde for conveniente e necessário.”. Há distâncias a observar em função das espécies assim como a forma como
essas proteções serão montadas.
Considera-se de manter em fase de Execução da Obra, a seguinte medida:
Contemplar medidas cautelares, a implementar, para a proteção da vegetação existente.
16. Estimativa do volume de terra viva/vegetal previsto decapar em função do respetivo horizonte existente.
Considera-se cumprida com a apresentação de 3 quadros: “Quadro 4-17 – Estimativa da área a limpar e desmatar

e volume de terras previsto a decapar na via-férrea”; “Quadro 4-18 - Estimativa da área a limpar e desmatar e
volume de terras previsto a decapar nas passagens desniveladas” e do “Quadro 4-19 - Estimativa da área a limpar
e desmatar e volume de terras previsto a decapar nas passagens desniveladas”.
A inclusão desta medida teve como objetivo ter valores, ainda que estimados e com base numa espessura única,
que não reflete totalmente a realidade, para ter em consideração e cruzar com a informação sobre as áreas
afetadas por espécies vegetais exóticas invasoras. Nestes termos, considera-se que foi dado cumprimento a este
Elemento.

17. Projeto de iluminação exterior que acautele todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
Refere-se no RECAPE que as luminárias a instalar ao longo das plataformas / cais de passageiros são luminária
de iluminação pública de tecnologia LED para montagem em topo de coluna metálica ou montagem lateral em
coluna com braço de fixação através de adaptador. Refere-se que o estudo luminotécnico foi realizado tendo
em conta os valores recomendados pela Comissão de Iluminação Internacional - CIE e pela EN 12464-2. Os
níveis de iluminação (Em) a respeitar (plano no pavimento) não poderão ser inferiores aos da EN 12464-2 nem
superiores ao valor médio dos definidos na EN 12464-2 e na IT.CCI.002.01 (REFER, 2003). De acordo com os
resultados obtidos no estudo luminotécnico realizado adotaram-se luminárias de iluminação pública de
tecnologia LED com um afastamento médio de 15m o que cumpre com os valores a respeitar relativos a
Emédio, a uniformidade (Uo) e o encadeamento (GRL) não dando lugar a excesso de iluminação artificial e
minimiza a poluição luminosa pelo que o tipo de equipamento adotado está de acordo com o referido. Outro
aspeto importante a referir, para além dos já anteriormente referidos, é que o equipamento proposto não
possui qualquer emissão luminosa no sentido ascendente, pelo que ULOR=0%
Relativamente à utilização de tecnologia LED contudo importa que a mesma seja ponderada pelas reservas, em
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termos de saúde humana assim como sobre a fauna,
https://www.scientificamerican.com/article/led-lightbulb-concerns/.

que

a

mesma

tem

suscitado

18. Soluções de revestimento exterior dos edifícios e dos pavimentos das estações que se deverão pautar por
materiais e tonalidade tendencialmente neutras e de baixa refletância.
O Proponente faz uma exposição do tipo de intervenções a realizar. A grande maioria incide sobre o edificado
existente, caso das estações. Nestes casos, as características são mantidas pelo que não há introdução de novos
materiais ou cores. Nestes termos considera-se não existirem reservas, mesmo não cumprindo o expresso na
medida, uma vez que a mesma visava, e visa, aplicar-se, a novas construções ou alterações significativas.
No caso dos cais de embarque, onde de fato haverá alterações, já dignas de registo, a proposta de materiais
corresponde ao solicitado, pese embora não serem materiais com características mais nobres e, nessa medida
menos atrativos em termos estéticos:
No projeto dos Cais de Passageiros da Linha do Oeste, está, de um modo geral, prevista a colocação de lajetas
de betão, com dimensões 600x400x60mm, de acabamento antiderrapante e cor cinza claro para revestimento
dos cais de passageiros e das rampas de acesso. Consideramos que este material se trata de um material de
baixa refletância e, ao ser em cinza claro, que se trata de tonalidade neutra pelo que acreditamos que o projeto
se encontra em sintonia com o referido.
Considera-se cumprido, embora se considere que a solução em termos estéticos pode conflituar com o estilo
da arquitetura das estações tradicionais e com os materiais que nelas sejam usados. O conflito visual pode
inclusive comprometer, em particular, a estética dos painéis existentes nas estações.
Pese embora, a medida ter aplicação generalizada, comisera-se que em Fase de Execução da Obra se deve:
Adotar soluções de revestimento exterior dos edifícios e dos pavimentos das estações que preserve a
integridade visual e estética do conjunto arquitetónico da gare e das estações.
19. Resultados da prospeção da flora (espécies protegidas e RELAPE), respetiva avaliação de impactes e
eventual definição de medidas de minimização. Deve ser efetuada a atualização/correção do elenco florístico
constante do Anexo IV ao EIA.
Foi solicitado Parecer externo ao ICNF tendo esta entidade referido o seguinte:
O RECAPE refere que "os resultados da prospeção solicitada e a consequente definição de medidas de
minimização, só poderão ser apresentados no final da Primavera, uma vez que a ocorrência das espécies em
causa não pode ser verificada fora do período de floração. Deste modo, os levantamentos serão efetuados antes
da fase de obra e na época do ano adequada".
Concorda-se com o referido, até porque foi o facto de o levantamento florístico apresentado no estudo prévio
ter sido realizado no Inverno que motivou que este elemento devesse ser entregue em fase de RECAPE.
Relativamente à lista de espécies a prospetar, concorda-se com a proposta, devendo no entanto ser mantidas
Leuzea longifolia e Euphorbia transtagana.
Assim, aguarda-se ainda a entrega, previamente ao início da obra, dos resultados da prospeção da flora
(Carduus lusitanicus subsp. broteroi; Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica; Euphorbia paniculata subsp.
welwitschii; Euphorbia transtagana; íris xiphium var. lusitanica; Juncus valvatus var. valvatus; Leuzea longifolia;
Linaria amethystea subsp. multipunctata; Saxífraga cintrana; Silene longicilia; Tanacetum mucronulatum),
respetiva avaliação de impactes (das espécies já prospetadas e das espécies a prospetar) e eventual definição
de medidas de minimização.
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Considera-se cumprido este Elemento, desde que previamente à execução da Obra, seja apresentado o
seguinte Elemento:
Resultados da prospeção da flora (Carduus lusitanicus subsp. broteroi; Centaurea sphaerocephala subsp.
lusitanica; Euphorbia paniculata subsp. welwitschii; Euphorbia transtagana; íris xiphium var. lusitanica;
Juncus valvatus var. valvatus; Leuzea longifolia; Linaria amethystea subsp. multipunctata; Saxífraga
cintrana; Silene longicilia; Tanacetum mucronulatum), respetiva avaliação de impactes (das espécies já
prospetadas e das espécies a prospetar) e eventual definição de medidas de minimização.
20. Avaliação dos impactes do projeto sobre os habitats presentes, designadamente os habitats que constam da
Diretiva 92/43/CEE, e eventual definição de medidas de minimização.
Refere-se no RECAPE que as manchas de habitats afetadas são de pequena dimensão, sendo que as maiores já
se encontram seccionadas pela presença da ferrovia. Como tal, o impacte decorrente desta afetação é pouco
significativo, pelo que se considera que não se justifica a definição de medidas de minimização adicionais.
Concorda-se com o referido.
21. Demonstração da conformidade do projeto de execução com os seguintes regimes, no âmbito da proteção
da Floresta:
a) Legislação de proteção do sobreiro e da azinheira, estabelecido pelo Decreto-Lei n.-9- 169/2001 de 21 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.2 155/2004 de 30 de Junho);
Foi seguimento do referido no Parecer externo do ICNF considera-se que relativamente à afetação de sobreiros,
o RECAPE refere que a intervenção a efetuar no âmbito do projeto requer o abate de vários exemplares de
sobreiros, sendo necessário proceder ao respetivo pedido de autorização junto da autoridade competente.
Nesse sentido, deve ser incluída a seguinte condicionante:
2. Cumprimento do regime jurídico de proteção de sobreiros (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) e obtenção, caso necessário, de DIUP —
Declaração de Imprescindível Utilidade Pública, ao abrigo do artigo 6.º do referido diploma legal, no caso
desta espécie se localizar em povoamentos (alínea q) do artigo 1.º do referido decreto-lei).
b)
Legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.°
124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei n.2 76/2017 de 17 de agosto, com as alterações introduzidas
pela Declaração de Retificação n.2 27/2017 de 2 de outubro);
De acordo com o ICNF:
O RECAPE refere que "de acordo com o Artigo 15º do Decreto -Lei n.º 124/200, de 28 de junho, na sua redação
vigente, nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável 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.
Referindo que, em face das alterações que ocorrerão na via-férrea, a IP deverá proceder à limpeza por
supressão total da material combustível existente na faixa de segurança não inferior a 10 metros, contada a
partir dos carris externos agora projetados em articulação com os Planos Municipais de Defesa da Floresta
contra Incêndios (PMDFCI).
A respeito dos condicionalismos à edificação constantes do Artigo 16º do referido diploma, a proibição de
construção nas áreas classificadas no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade abrange apenas a
construção de novos edifícios, não sendo extensível a intervenções em infraestruturas como a via-férrea. No
entanto, o ponto 8 do mesmo artigo estabelece que "As ampliações dos aglomerados populacionais, das
infraestruturas, equipamentos e demais áreas (...) ou novas áreas destinadas às mesmas finalidades podem, no
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âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, ser admitidas em áreas
classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como alta e muito alta
perigosidade se verificado cumulativamente o seguinte: a) Ser tecnicamente viável a minimização do perigo de
incêndio; b) Serem concretizadas através de unidades operativas de planeamento e gestão que identifiquem as
medidas de controlo do risco e o programa de instalação e manutenção das faixas de gestão de combustíveis,
de acordo com o estabelecido no referido artigo; c) Existência de parecer vinculativo do ICNF, I. P., solicitado
pela câmara municipal.
No desenho n.º PF06.PE.V00.1-0.4.003 encontram-se representadas, entre outras condicionantes, as relativas às
áreas com risco elevado e muito elevado de incêndio, locais em que é interdita a implantação de estaleiros e
outras áreas de apoio à obra".
Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta alínea.
c)
Legislação relativa aos povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei n.2 327/90 22 de
outubro alterado pelo Decreto-Lei n.2 55/2007 de 12 de março).
De acordo com o ICNF:
De acordo com o RECAPE, há apenas a registar a interferência do projeto com uma área ardida em 2011,
sensivelmente entre o km 31+000 e o km 31+700. Este pequeno troço entre o km 31+000 e o km 31+700,
localizado entre os dois desvios ativos, não será sujeito a intervenções de projeto, mantendo-se o canal da viaférrea nas condições atuais, mas com implantação da catenária.
Contudo, de acordo com a informação disponível no ICNF, verificam-se outras áreas percorridas por incêndio
datadas de 2008, 2010 e 2017.
O Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de março estabelece na alínea a) do n.º 1 do Art.º 1.º que "Nos terrenos com
povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais
de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos,
as seguintes ações:
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações (Decreto-Lei n.2 555 /99, de 16 de Dezembro
define no Artigo 2.2, alínea a)"
Contudo, de acordo com o disposto no n.º 5, do Art.º 1º do referido decreto-lei, "Tratando-se de uma ação de
interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da
agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das proibições opera
por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo."
Assim, nas intervenções a efetuar, nos muros, PS e PN, e, eventualmente, nos contentores, que ocorram em
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em
planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, poderá ser
requerido o levantamento da proibição acima referida, nos termos do estabelecido no n.º 5, do Art.º 1º do
referido diploma legal.
Desta forma, deve ser incluída a seguinte condicionante:
Obtenção de despacho conjunto nos termos do artigo 1.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 555 /99, de 16 de
dezembro, caso se verifiquem intervenções em terrenos com povoamentos florestais percorridos por
incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território
como urbanos, urbanizáveis ou industriais.
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22. Análise aprofundada sobre o potencial acréscimo de mortalidade de vertebrados em resultado da colisão
com as composições e eventual apresentação de medidas mitigadoras.
Refere-se no RECAPE que a eletrificação desta linha de caminho-de-ferro introduzirá um aumento considerável
do tráfego, que praticamente duplicará, bem como um acréscimo na velocidade de circulação, que na maior
parte do traçado será moderado, mas que em pelo menos duas secções assumirá maior relevo (km 70+890 a
72+174). Neste quadro espera-se um acréscimo na mortalidade de animais em resultado da colisão com as
composições. Uma vez que a maior parte da circulação se fará em período diurno o grupo faunístico mais
afetado será provavelmente o das aves.
Dadas as características das comunidades animais existente na vizinhança da linha estima-se que este impacte
seja negativo, pouco significativo, de natureza local e irreversível.
Caso durante a fase de monitorização se venha a verificar uma mortalidade elevada nos troços onde o
acréscimo de velocidade é mais significativo ou noutros troços sujeitos a monitorização deve ser avaliada a
necessidade de se implantarem medidas de minimização que permitam reduzir esta mortalidade adicional.
Assim, no âmbito do Plano de Monitorização da mortalidade direta de mesomamíferos e avifauna deve
considerara-se que:
Face aos resultados da monitorização, caso se verifique mortalidade elevada, poderá ser prolongada a
monitorização e repensadas as medidas de minimização.
23. Medidas de minimização da mortalidade da avifauna por colisão/eletrocussão, considerando o estabelecido
no "Manual de apoio à análise de projetos relativos à implementação de infraestruturas lineares", elaborado
pelo ICNF.
Refere o ICNF o seguinte:
O RECAPE refere que o projeto prevê as seguintes medidas de minimização dos incidentes de eletrocussão:
•

•

•

•

A montagem dos seccionadores numa cota inferior à cota de amarração das linhas de ligação para o
exterior, para assim privilegiar a disponibilização de estrutura segura para eventuais poisos das aves no topo
do poste, com distâncias suficientes, livres de tensão elétrica.
Nas linhas de ligação ao exterior os pontos de amarração das linhas (Catenária e Feeder) terão o seu
isolamento afastado de pelo menos 1,4 m do topo do poste, mantendo assim as partes em tensão a uma
distância ainda superior.
A utilização de montagens em cujos seccionadores se encontram lateralmente aos respetivos apoios e
dotados de um postalete para suspensão de feeder, posicionado a uma cota superior à dos seccionadores,
que privilegia também eventuais poisos das aves sobre os postaletes, em segurança, em detrimento do poiso
sobre os seccionadores. Os seccionadores em causa são idênticos aos que existem instalados em toda a
catenária da rede ferroviária nacional (RFN), e estão dotados de hastes que terão um efeito dissuasor sobre
as aves, tornando os locais pouco propícios para o poiso das mesmas.
No topo dos apoios serão colocados dispositivos de proteção contra o pouso e nidificação de aves.

A minimização do impacte relativo à mortalidade por colisão é feita através da sinalização da catenária que fica
exposta no perfil do terreno e é dirigida aos troços de maior sensibilidade onde se espera que o impacte possa
assumir maior importância e deverá ser do tipo preventivo, isto é, com dois sinalizadores por vão. São
sugeridos os sinalizadores do tipo Firefly (FBF) tipo fitas, que serão colocados nos seguintes troços (km): 50+800
a 51+000; 70+800 a 70+900; 87+400 a 87+900; 99+750 a 99+900.
Consideram-se, desta forma adequadas as medidas de minimização propostas.
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24. Reavaliação dos impactes negativos nos empreendimentos turísticos afetados pelo projeto, no que concerne
a possíveis ruídos e vibrações, à qualidade do ar, à paisagem e ao património arqueológico e arquitetónico,
identificando potenciais medidas de minimização dos mesmos.
Refere-se no RECAPE que foram estabelecidos contactos com o Turismo de Portugal. Também no âmbito desta
apreciação se solicitou um Parecer Externo a esta entidade.
Refere esta entidade que do ponto de vista do Turismo, relativamente ao suscitado no parecer emitido sobre o
EIA, e elencado na DIA, sobre a necessidade de ser efetuada reavaliação dos impactes negativos nos
empreendimentos turísticos afetados pelo projeto, no que concerne a possíveis ruídos e vibrações, à qualidade
do ar, à paisagem e ao património arqueológico e arquitetónico, identificando potenciais medidas de
minimização dos mesmos, verifica-se que é apresentada no RECAPE uma reavaliação da situação.
Na sequência de consulta efetuada ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo - SIGTUR - são
identificados os empreendimentos turísticos (ET) existentes e/ou com parecer favorável emitido pelo Turismo
de Portugal, I.P. na proximidade da área de intervenção do projeto (corredor de aproximadamente 200m para
cada lado da via):
SANA Silver Coast, Hotel 4 *, ET existente;
Casa d´Óbidos, Turismo de Habitação, ET existente.
Pousada do Castelo De Óbidos, Pousada, ET existente com parecer favorável para ampliação.
Hotel Rural de Mafra, Hotel 4*, ET com parecer favorável.
Aldeamento Turístico (MCAT-AL-13752), Aldeamento Turístico 3*, ET com parecer favorável.
Considera o RECAPE que em todas as situações identificadas, o afastamento à Linha ou aos restabelecimentos
previstos é superior a 100 m de distância pelo que não se considera expectável a existência de impactes
negativos ao nível da componente ruído e vibrações.
No que respeita à componente paisagem, considera ser possível que os empreendimentos localizados na zona
de Óbidos, nomeadamente a Pousada do Castelo de Óbidos e a Casa d'Óbidos, passem a visualizar a nova
passagem desnivelada que será construída no concelho de Óbidos (PS 99+718), situação que será minimizada
com as intervenções preconizadas ao nível de Projeto de Integração Paisagístico desenvolvido e da iluminação
prevista para o restabelecimento.
Relativamente ao património arqueológico e arquitetónico, é apresentado inventário, atualizado, de
património no corredor da área de intervenção e na sua envolvente e, conforme já referido anteriormente, será
garantido o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que impliquem
movimentações de terras.
Ao nível da qualidade do ar, é referido que a utilização de locomotivas elétricas em detrimento de locomotivas
a diesel, terá um impacte positivo ao nível das emissões de poluentes atmosféricos, situação que vai ao
encontro das políticas vigentes, nomeadamente na transição para uma economia de baixo carbono.
Efetivamente, da consulta ao SIGTUR, num buffer de 250 m à Linha, verifica-se que apenas existem os ET
identificados no RECAPE.
Por considerar que o projeto não terá interferência nos ET identificados, tanto pela sua distância à Linha
(superior a 100 m em qualquer das situações), como pelo facto de não estarem previstas, ao nível do projeto,
alterações substanciais na proximidade dos mesmos (as intervenções que vão ocorrer consistem apenas na
instalação de catenária junto à via-férrea) e que eventuais efeitos negativos sobre a paisagem serão
minimizados com as intervenções desenvolvidas ao nível do Projeto de Integração Paisagístico desenvolvido,
não são apresentadas outras medidas de minimização específicas para os locais de ET.
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25. Demonstração de que o Projeto de Execução e as respetivas medidas de minimização foram desenvolvidas
em articulação com as entidades consultadas em sede de AIA (ANAC, ANACOM, SCENDI, DGADR, DRAP, dgT,
EDP Distribuição, Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, REN e Serviços Municipais de
Proteção Civil e/ou os Gabinetes Técnicos florestais de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras,
Cadaval, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha), atendendo aos pareceres emitidos pelas mesmas.
Apresenta-se no RECAPE a síntese dos pareceres obtidos e a forma como o projeto de execução considerou
cada uma das referidas pretensões.
Relativamente aos Pareceres Solicitados a Entidades Externas, anexo II, consideram as entidades consultadas o
seguinte:
EDP Distribuição: Considera não existem objeções ao desenvolvimento do projeto, desde que sejam cumpridos
os seguintes requisitos:
1.

As condições de ligação das instalações a remodelar à Rede Elétrica do Serviço Público (RESP) serão
avaliadas em processos próprios, não sendo abrangidas pelo presente parecer;

2.

A Subestação de Tração de Runa, cuja alimentação elétrica se prevê ser estabelecida através de uma linha
aérea de 220kV, deverá ser ligada à Rede Nacional de Transporte que se encontra concessionada à REN Redes Energéticas Nacionais, entidade que deverá ser consultada para se pronunciar sobre a referida
ligação.

3.

Ao longo do traçado da Linha do Oeste a intervir, existem várias linhas de Alta tensão a 60kV, Média
Tensão a 10kV, Média Tensão a 30kV e redes de Baixa Tensão, que poderão constituir um conflito ao
desenvolvimento do projeto.

4.

Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) documentada no ponto
anterior, devem ser garantidas as respetivas servidões e respeitadas as distâncias de segurança
regulamentares (nos termos da legislação em vigor), impostas pelo Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18 de
fevereiro de 1992, e as normas e recomendações da DGEG e do Operador de Rede, nomeadamente
garantir o acesso permanente à infraestrutura elétrica de serviço público, quer de pessoas quer de meios,
não sendo necessário qualquer autorização específica para o efeito.

5.

Eventuais alterações às redes RESP referidas que possam colidir com o desenvolvimento do projeto terão
que ser solicitadas à EDP Distribuição, com a devida antecedência, para que possam ser estudadas e
avaliada a eventual imputação de encargos à Entidade Requerente.

DRAP LVT:
Considera-se que cumpre a DIA desde que:
•

Previamente se obtenha o parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo
(ERRALVT), órgão colegial que a DRAPLVT integra e preside, para efeitos de conformidade ou viabilidade das
utilizações não agrícolas propostas, no âmbito do disposto nos artigos 22.° e 23.° do Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, e do regulamentado
pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril. A obtenção desse parecer ocorrerá mediante apresentação
prévia pelo proponente, junto da DRAPLVT, de requerimento, dos elementos instrutórios e do
comprovativo da liquidação da taxa de apreciação, conforme estipulado nessa Portaria n.º
162/2011, bem como na Portaria n.º 1403/2002, de 29 de outubro.
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ANACOM: Esta entidade analisou o RECAPE na perspetiva da identificação de condicionantes que possam
incidir sobre o local afeto ao projeto, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em
vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.
Em resultado da análise confirmou- que os documentos acima referidos contemplam o parecer anteriormente
emitido, o qual menciona expressamente a necessidade de considerar as condicionantes de natureza
radioelétrica estabelecidas por diversas servidões radioelétricas legalmente constituídas.
De modo particular salienta-se a servidão associada à Estação Terrena de Negrais, relativamente à qual
decorrem ainda conversações com a ALTICE, S.A. (atual exploradora daquela Estação) no sentido de apresentar
a esta empresa um estudo técnico que permita a esta entidade concluir que o projeto de Modernização da
Linha do Oeste não é suscetível de provocar perturbação e interferência no funcionamento da Estação.
De acordo com o RECAPE este Estudo encontra-se ainda em elaboração. Assim, desde que concluído deve o
mesmo ser remetido à ANACOM.
Câmara Municipal de Bombarral: O Município do Bombarral demonstra a sua concordância com o Projeto de
Execução apresentado, pese embora existam situações com importância para a competitividade da Linha,
serviço às populações e até de segurança que carecem de aprofundamento, e que extravasando o âmbito da
intervenção agora proposta, serão abordadas em reuniões bilaterais Município/ Infraestruturas de Portugal, em
alinhamento com as orientações de articulação emanadas da DIA.
Câmara Municipal de Caldas da Rainha: Referem que não estando previstas intervenções com implicações ao
nível do uso do solo no Municipio das Caldas da Rainha, sendo o términus do projeto o Km 104+745 e não
estando considerados serviços afetados, nomeadamente os relacionados com a rede de águas e esgotos, nada
têm a expor, no entanto e de forma a reforçar informações anteriormente enviadas, anexam plantas com
indicação nas infraestruturas nas proximidades de Passagens Inferiores e Passagens de Nível no troço de Caldas
da Rainha (Km 103+000 - 107+551).
Assim, considera-se que em fase prévia à execução da Obra se deve:
Garantir a articulação com as várias entidades responsáveis pelos serviços afetados pela obra, atendendo
em particular aos pareceres emitidos em sede do presente procedimento.
Os Pareceres externos emitidos pela DGADR, o ICNF, o Turismo de Portugal e a REN, já se consideraram ao
longo deste parecer.
26. Plano de Gestão Ambiental.
Este Plano deve ser alterado de acordo com a análise efetuada ao longo deste Parecer e que refletirá na DCAPE.
27. Projeto de Integração Paisagística da Linha do Oeste, tendo em consideração os seguintes aspetos:
a) (…) a
e) (…)
f) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou tradicionalmente
utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) 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.
g) Todas as plantas autóctones devem obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou
sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro devem 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.
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h)
Não usar de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território
nacional.
i)

Identificar o elenco e número dos exemplares transplantados.

k) Preservar, sempre que possível, os exemplares de azinheiras e sobreiros existentes. Caso não seja, efetuar
plantação de sobreiros - Quercus suber - nos trocos da Linha do Oeste a desativar, nomeadamente entre o km
75+300 e o km 77+300, como medida de compensação para o abate de exemplares desta espécie.
l) (…)
m) (…)

48

Considera o ICNF o seguinte para as alíneas:
f) De acordo com o "PROJETO DE EXECUÇÃO/ Volume 10 — Diversos/ Tomo 0.2 — Projeto de Integração
Paisagística/ Memória Descritiva e Justificativa", para a composição do elenco de vegetação utilizado foram
selecionadas as espécies presentes nas formações e habitats identificados na área de estudo (...) Foram
também adicionadas outras espécies identificadas nos trabalhos de campo e prospeções de flora do EIA, que
integram a flora local, diversificando o elenco mas assegurando a manutenção da identidade da paisagem. Da
análise da memória descritiva, verifica-se que, de facto, apenas estão previstas espécies autóctones.
g) É referido que esta medida foi incorporada nas Cláusulas Técnicas.
h) Tal como referido em f), apenas serão usadas espécies autóctones.
i) É referido que a hipótese de transplante foi posta de parte devido à idade/porte dos indivíduos, custo da
operação e probabilidade mínima de sucesso (o sucesso nestes casos seria reduzido, pois as raízes atingem uma
grande profundidade e a capacidade de regeneração da planta é muito menor).
K) O Projeto de Integração Paisagística refere que para "além da plantação de exemplares de sobreiro nalguns
troços da Linha do Oeste, está prevista a sementeira ao covacho de Quercus suber. Esta sementeira será
aplicada nos trechos desativados dos desvios 1 e 2 (entre os km 23+500 a 23+850 e 43+150 a 43+500
aproximadamente). Será igualmente realizada a sementeira ao covacho no troço que será desativado devido à
construção da Variante do Outeiro (aproximadamente entre os km 75+383 e 77+338). No total está prevista
uma área aproximada de 7 000 m2 para sementeira ao covacho de sementes de sobreiro.”
Embora o ICNF nada tenha a obstar relativamente à plantação e sementeira de sobreiros, importa salientar que
a obrigatoriedade de replantar sobreiros após o seu abate decorre da legislação em vigor nessa matéria
(Decreto-Lei n.º 169/2001 de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho). Assim, a
replantação/sementeira desta espécies apenas constituirá medida de compensação (no contexto da AIA) se a
área a replantar for superior ao definido na legislação, na medida em que ultrapassar o definido na lei.
Considera-se assim cumprida a entrega deste elemento “Projeto de Integração Paisagística da Linha do Oeste”.
O mesmo consta no Anexo “Projeto de Integração Paisagística” que constitui o Tomo 02 do Volume 10 do
projeto de Execução e que consta do Anexo 10 do RECAPE.
Importa no entanto referir que a apresentação do Projeto para execução por parte do Empreiteiro deve ter
maior leitura para uma correta execução em obra, em termos de escala e em termos de cores e de expressão
nalguns casos. A manter-se o apresentado, poderá não se verificar o adequado cumprimento do PIP.
28. Projeto de Recuperação Paisagística das Vias a Desativar na qualidade de Projeto de Execução como
documento autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os pormenores adequados. Deve
constar o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia.
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O Proponente considerou a recuperação paisagística das vias a desativar passível de integração no “Projeto de
Integração Paisagística da Linha do Oeste” apresentado no Anexo 10. Face ao exposto pelo Proponente e tendo
em consideração que parte das vias se situam junto da via ferroviária, da análise do PIP, e em concreto as
referidas situações considera-se não ser necessário, neste caso, o desdobrar em dois projetos.
Nestes termos, considera-se que a inclusão da recuperação paisagística das vias a desativar no PIP dá
cumprimento ao solicitado.
29. Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas na qualidade de
Projeto de Execução como documento autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os cortes e
pormenores adequados. Deve constar o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo
cronograma para a fase de garantia. O projeto deve ter em consideração os seguintes aspetos:
a) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região.
b) Todos os exemplares das espécies autóctones deverão obrigatoriamente provir de populações locais, quer
quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro. 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.
c) Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território
nacional;
d) Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que deverão ser graficamente detalhadas e pormenorizadas.
O Proponente não apresenta o “Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água
Afetadas” demonstrando através de um conjunto de imagens (orto) associadas a vários locais, onde haverá
intervenção, que não é necessário. Os referidos locais correspondem às seguintes linhas de água:
•

Desvio de linha de água PK27 (PH27.1).

•

Desvio de linha de água PK29 (PH29.1).

•

Desvio de linha de água PK42 (PH42.1 a PH42.2).

•

Linha de água – Túnel da Sapataria.

•

Desvio de linha de água PK76 (PH76.).

Tal decorre de se considerar que as linhas de água a desviar consistem em valas de drenagem existentes, com
caudais muito reduzidos (com variações de 0,28 m3/s a 7,12 m3/s) que atravessam a linha férrea através de PH
que serão mantidas ou substituídas e reposicionadas conforme o caso em questão; e pela “ausência de
vegetação ripícola adjacente”.
Face ao exposto pelo proponente e para os casos referidos considera-se que o projeto pode não se aplicar,
devendo no entanto todas as situações serem sujeitas a recuperação paisagística em termos de reposição do
relevo e eventual acompanhamento das condições de recuperação.
No caso apresentado para o desvio de linha de água PK 29 (PH29.1) já a intervenção assume outra relevância.
Nesse sentido, e estando o proponente consciente de tal, a sua recuperação e integração paisagística é
considerada no “Projeto de Integração Paisagística da Linha do Oeste” havendo um pormenor específico da
abordagem a realizar.
Contudo, se nalguns casos as intervenções podem não ser relevantes que exijam a implementação de um
projeto, há questões sempre relacionadas com a erosão e nesse sentido as preocupações incidem sempre nas
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zonas perturbadas e que ficam sem vegetação. Tal pode traduzir-se na erosão das pequenas margens da linha
de água.
Nos casos onde a intervenção surge com dimensão mais significativa como é um dos casos apresentados, já
acima referida, desvio de linha de água PK29 (PH29.1), não se considera suficiente apenas a plantação de
árvores ou arbustos. Tal não é garantia da estabilização das margens e instalação e crescimento da vegetação.
Por outro lado, estão previstas passagens superiores rodoviárias em outros locais, onde há ribeiras ou rios de
maior dimensão e cujas obras podem comprometer não só as margens como a própria galeria ripícola, como é
o caso dos Restabelecimentos ao km 54+559, em Dois Portos, ou ao km 58+982, em Runa, que se desenvolvem
em viaduto sobre o rio Sizandro.
Realça-se, de novo, que a implantação de um pilar, qualquer que ele seja, a área afetada nunca se limita à área
útil de implantação, como tal, mesmo que o pilar não conflitue, ou conflitue menos com os valores em
presença, considera-se que não está assegurada a integridade física das margens assim como da vegetação em
presença.
Face ao exposto, considera-se que a medida deve manter-se durante a Fase de Obra, através dos relatórios a
apresentar e das visitas técnicas a realizar à obra, será avaliada a necessidade da apresentação do ”Projeto de
Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas”. Assim, como no Relatório Final
tal situação será avaliada e ponderada a pertinência da apresentação do referido projeto.
Assim, considera-se que a medida em causa deverá manter-se com a mesma redação mas ser apresentada
durante a Fase de Obra, mas antes do seu término, para que o projeto possa ser implementado antes da total
conclusão das obras e desmontagem de estaleiros.
Assim, deve apresentar-se o seguinte Elemento, antes da conclusão da Fase de Execução da Obra:
Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas” para as situações
que o possam justificar como o caso, entre outros, do rio Sizandro, na qualidade de Projeto de Execução
como documento autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores
adequados. Deve constar o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma
para a fase de garantia. O projeto deve ter em consideração os seguintes aspetos:
Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região.
Todos os exemplares das espécies autóctones deverão obrigatoriamente provir de populações
locais, quer quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro.
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.
Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em
território nacional.
Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que deverão ser graficamente detalhadas e
pormenorizadas.
30. Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras para as Áreas Afetadas, que deve conter
cartografia, carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a metodologia adequada
para o controlo das espécies ocorrentes.
Refere o ICNF que o RECAPE menciona o seguinte:
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"A IP, através de entidades subcontratadas, faz a gestão regular do material vegetal existente no Domínio
Público Ferroviário. O controlo de exóticas invasoras é já hoje realizado no âmbito desta gestão, havendo
apenas a necessidade de melhorar a sua eficácia.
Deste modo, propõe-se o desenvolvimento das seguintes ações a considerar na estratégia de melhoria de
eficácia daqueles trabalhos de gestão:
i)
o levantamento e cartografia das espécies invasoras, nomeadamente de manchas de Cortaderia
selloana e de Acacia longifolia, existentes ao longo da linha,.
ii)

a definição de metodologias de ação para cada uma das espécies identificadas.

O Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras apenas fará sentido para a gestão globalmente do
controlo de vegetação no domínio ferroviário, efetuada pela IP.
As boas práticas para o controlo do desenvolvimento de exóticas invasoras serão referidas, quer como medidas
de minimização a incluir em caderno de encargos, quer em PGA."

Assim, considera-se que deve ser considerado o seguinte Plano:
Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras para as Áreas Afetadas
Este plano que deve conter cartografia, carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim
como a metodologia adequada para o controlo das espécies ocorrentes, entre estas as manchas de
Cortaderia selloana e de Acacia longifolia.
31. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).
O proponente refere que desconhecendo-se nesta fase a localização do(s) estaleiro(s), preconiza-se após a
desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de integração paisagística a desenvolver pelo
empreiteiro e a apresentar à fiscalização, 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.
Considera-se o exposto pelo proponente adequado e nesse sentido o referido projeto deverá ser
oportunamente entregue na Fase de Construção, antes do seu término para avaliação e para que possa ser
implementado assim que sejam desativados os estaleiros. Ou seja, pretende-se que assim que o estaleiro inicie
a sua fase de desativação a recuperação se faça de imediato ou até em concomitância com a mesma.
Nestes termos, e face ao exposto quer pelo Proponente quer na apreciação realizada considera-se que a
medida deve manter-se com uma alteração, apenas relativa ao momento de entrega.
Apresentar antes da conclusão da fase de execução da obra e antes da desativação total dos estaleiros, o
seguinte Elemento:
Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).

Medidas de minimização
A numeração utilizada na avaliação deste capítulo é a da numeração das Medidas de Minimização que estão
incluídas na DIA / Anexo TUA, exceto quando são novas medidas propostas no RECAPE, passando a ter a
referência REC.
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Gerais
1.

Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no portal
da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido.

2.

Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser revistas
de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido.

As medidas de minimização apresentadas no RECAPE foram “... revistas e adaptadas ao projeto de execução e
contemplam tanto as medidas de minimização gerais da fase de construção disponibilizadas pela APA, como as
medidas específicas apresentadas no EIA, elaborado em fase de estudo prévio.” As medidas que decorrem do
EIA estão identificadas no Quadro 4.7 – “Medidas de Minimização” remetendo para a fase /fator ambiental no
âmbito da qual foram preconizadas:
PE – Medidas a considerar na conceção do Projeto de Execução.
MG - Medidas Prévias à execução das Obras.
FE - Fase de Exploração.
Consideram-se assim cumpridas estas Medidas Gerais.

3.

Todas as medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de
Gestão Ambiental.

No RECAPE refere-se que ”todas as medidas de minimização para a fase prévia à construção, fase de
construção e fase de exploração, definidas no presente relatório, serão parte integrante do Anexo II do Plano de
Gestão Ambiental (PGA) e do Caderno de Encargos, sem prejuízo de outras medidas que venham a verificar-se
necessárias.”
O Plano de Gestão Ambiental (PGA) corresponde ao Anexo 11 do RECAPE. No quadro 13-1 Medidas de
minimização são apresentadas todas as medidas previstas no Relatório Base do RECAPE.
Considera-se que este Plano de ser reformulado de forma a contemplar todas as medidas previstas na DCAPE.
Uma vez que se refere que o PGA “… fará parte do(s) caderno(s) de encargo(s) referentes à(s)empreitada(s) que
vier(em) a ser definida(s) para a execução das obras inerentes ao projeto de modernização da Linha do Oeste”, a
verificação das medidas foi efetuada no âmbito da sua inclusão no anexo II deste documento.
Considera-se assim de manter esta medida de minimização geral.
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem
constar no Plano de Gestão Ambiental, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos da
empreitada bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para
efeitos de concretização do projeto.
4.

A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que
contemple as medidas de minimização que se vierem a definir.

O Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com o RECAPE, será implementado pela Entidade Executante no
decorrer da obra.
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Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras
5.

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.

Esta medida não integra o PGA.
No item referente às Medidas de minimização deste documento, a firma-se que se “... teve em consideração o
menor período de interdições possível” e que, “pontualmente ocorrerão interdições de fim-de-semana para
colocação/assentamento de novos AMV e trabalhos pontuais”.
No entanto uma vez que não é uma medida de caráter restritivo considera-se de manter.
6.

No faseamento construtivo a definir, programar o encerramento das passagens de nível, após a conclusão e
entrada em funcionamento dos respetivos restabelecimentos.

Esta medida não integra o PGA.
No RECAPE salienta-se, no entanto, que na fase inicial – Fase 0 ocorrerá a execução de todas as passagens
desniveladas e só após a conclusão das mesmas serão encerradas as respetivas passagens de nível. No Quadro
3.13 – “Faseamento construtivo da superestrutura de via para os desvios ativos e entre desvios” é indicada para
a Fase 0 a execução das passagens desniveladas correspondentes às passagens superiores aos km: PS 25+080,
26+556, 29+426, 30+971, 38+874, 39+810, 41+263, 43+211, 54+870, 73+580, 99+780 e à passagem inferior
para tráfego ligeiro ao km 77+98.
Considera-se assim, que a medida se deve manter.
REC 1. Antes do início dos trabalhos deverá, sempre que possível, efetuar-se 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.
Esta medida integrava o EIA em Estudo Prévio mas não constava da DIA. Concorda-se com o seu teor.
7.

Balizar e delimitar, em todo o perímetro, as áreas de intervenção devendo a mesma ser reduzida à área
essencial, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra.

Esta medida consta do RECAPE (REC2) tendo sido complementada com o seguinte texto: “Deverá recorrer-se a
sinalização luminosa das frentes de trabalho, nomeadamente, em locais de passagem, nas proximidades de
habitações, escolas, de áreas industriais e nas entradas e saídas de estaleiro(s).”
Foi integrada no PGA com nova redação, com a qual se concorda.
8.

Transplantar os exemplares arbóreos existentes nos locais de intervenção ou que condicionem
marginalmente a obra e que reúnam condições para essa operação.

Esta medida não foi contemplada “… devido à idade/porte dos indivíduos, custo da operação e probabilidade
mínima de sucesso. O sucesso, nestes casos seria reduzido, pois as raízes atingem uma grande profundidade e a
capacidade de regeneração da planta é muito menor.”
Em substituição propõe a plantação da espécie Quercus suber com recurso à sementeira ao covacho, nos
trechos desativados dos desvios ativos 1 e 2, entre os km 23+500 e 23+850 e entre os km 43+150 e 43+500, e
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no troço que será desativado devido à construção da Variante do Outeiro, aproximadamente entre os km
75+383 e 77+338.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC3)
9.

Efetuar o levantamento de todos os sobreiros/azinheiras localizados nas zonas sujeitas a intervenções,
nomeadamente de abertura/alargamento de acessos.

Foi proposta nova redação com a qual se concorda:
Deverá ser aferida a contabilização de todos os sobreiros/azinheiras localizados nas zonas sujeitas a
intervenções, nomeadamente de abertura/alargamento de acessos, identificados no âmbito do Processo de
Licenciamento de Autorização para o Corte e/ou Abate de Árvores, que decorrerá após a emissão do DCAPE.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC4)
10. 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.

Medida da DIA incluída no PGA. (REC5)
11. Nas novas áreas de intervenção proceder à prévia decapagem dos solos; as terras provenientes da
decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperação das áreas afetadas
temporariamente no decorrer da implementação do projeto ou para recobrimento dos taludes criados.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC6)
12. Prever a decapagem e armazenamento em pargas da terra viva/vegetal na espessura correspondente à
profundidade do horizonte de cada local em concreto. Definir medidas para a conservação da terra
viva/vegetal.
Esta medida estava prevista no EIA tendo sido transposta para a DIA. Integra ainda as seguintes medidas
previstas no item referente à Paisagem do EIA (PSG1):
•

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 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;
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•

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.

Medida da DIA incluída no PGA. (REC7)
REC 8. Para o controlo de espécies vegetais exóticas invasoras, deverá efetuar-se o levantamento e cartografia
das espécies invasoras, nomeadamente de manchas de Cortaderia selloana e de Acacia longifolia, existentes ao
longo da linha. Deverão também ser definidas metodologias de ação para cada uma das espécies identificadas.
Aplica-se o referido no âmbito da apreciação do Elemento 30 a apresentar em RECAPE.
13. Restringir ao absolutamente necessário as áreas de estaleiros e parques de materiais, os quais devem ser
vedados.
Propõe o complemento da medida com as seguintes indicações/restrições:
Os estaleiros e as infraestruturas de apoio à obra 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.
Pela sua sensibilidade ambiental, não devem ser ocupados os seguintes locais, identificados no Desenho n.º
PF06.PE.V00.T0.4.003:
I.

Áreas do Domínio Hídrico

II.

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional;

III.

Zonas de risco de inundação (zona de risco de inundação do rio Sizandro);

IV.

Zonas de proteção de captações de água subterrânea e superficial;

V.

Zonas de proteção de águas minerais;

VI.

Zonas de depósitos e de massas minerais;

VII.

Zonas não coincidentes com o aquífero de Torres Vedras e aquífero de Caldas da Rainha;

VIII.

Áreas onde possam ser afetadas espécies de flora protegidas por lei, nomeadamente sobreiros
e/ou azinheiras;

IX.

Áreas de ocupação agrícola;

X.

Zonas de risco de incêndio elevado;

XI.

Área do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos (AHBO) (rede de rega);

XII.

Zonas de proteção do património.

Deverá submeter-se previamente à Fiscalização, a planta do(s) estaleiro(s), ficando esta sujeita a aprovação.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC9)
14. Comunicar atempadamente à DGADR (entidade gestora do AHBO), o início da construção, atempadamente
(antecedência de 2 meses), de modo a ser possível acompanhar a execução da obra, nos locais onde há
interferência com a rede de rega do AHBO.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC10)
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REC 11. Deverá ser comunicado às concessionárias dos serviços afetados o início das obras, com uma
antecedência mínima de duas semanas, para os trabalhos de reposição serem acompanhados por essas
entidades, nomeadamente:
CM Sintra; CM Mafra; CM Sobral de Monte Agraço; CM Torres Vedras; CM Bombarral; CM Óbidos; EPAL; AdP;
Be Water; Galp – Lisboagás; Transgás; NOS; MEO; IP Telecomunicações; NOWO ONI; EDP; REN; DGADR;
Telecom
No caso particular da EDP Distribuição, deverão ser tomados cuidados especiais na montagem e manobra de
quaisquer dispositivos auxiliares utilizados na construção da infraestrutura em causa (gruas, guindastes, etc.)
sob as referidas linhas de Alta Tensão e Média Tensão, devendo a EDP Distribuição ser obrigatoriamente
consultada, por escrito, para que se pronuncie acerca dos procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de
equipamentos possa ser montado e manobrado em total segurança.
Concorda-se com o teor desta Medida de Minimização.
15. Para a definição do cronograma da obra, maximizar a opção de horário de trabalho das 8h às 20h de dias
úteis; eventuais exceções a esta condicionante devem ser claramente fundamentadas.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC12)
16. Caso se verifique a instalação de elementos cujas alturas acima do solo se possam considerar como
obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio,
dar conhecimento para eventual validação de balizagem diurna e luminosa à ANAC.

Medida da DIA incluída no PGA. (REC13)
17. Assegurar 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.
Neste procedimento deverão merecer particular atenção as áreas assinaladas com densa cobertura vegetal, que
inviabiliza a deteção de eventuais vestígios. Este acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por
frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim
simultâneas. Este arqueólogo deve ter experiência em intervenções no carso. Durante o acompanhamento
deverá igualmente assegurar-se o cabal cumprimento das medidas propostas relativamente ao levantamento e
salvaguarda dos elementos patrimoniais diretamente afetados e também das medidas relativas à afetação
indireta dos elementos patrimoniais identificados, bem como a reposição das condições após a conclusão da
obra.
Medida da DIA incluída no PGA para a “Fase prévia à execução da obra “, no entanto deve passar a integrar a
Fase de Execução da Obra. (REC14)
18. Realizar sondagens arqueológicas manuais na área da ocorrência patrimonial E16 - Casal do Silvério
(Necrópole Romana). Estas sondagens 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.
Medida da DIA incluída no PGA (REC15), no entanto propõe-se nova redação:
“Realizar sondagens arqueológicas manuais na área da ocorrência patrimonial E16 - Casal do Silvério
(Necrópole Romana). Estas sondagens 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.”
Dado que o projeto colidirá marginalmente com a ZEP do sítio arqueológico (Área C da ZEP que integra campo
de lapiás, parte da necrópole de inceneração romana, a jazida de Monte da Macieira e da estação Terra das
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Cenouras), considera-se que deverá acrescentar-se a seguinte medida de minimização, para a Fase Prévia à
Obra:
Efetuar sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas afetadas da E15 (Monte da Maceira e Terra das

Cenouras de forma a verificar a eventual existência de contextos arqueológicos no subsolo.
19. Efetuar prospeção arqueológica sistemática do terreno após a desmatação, nas áreas de visibilidade
reduzida a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC16)
20. Se no decorrer da obra forem detetadas cavidades cársicas não identificadas no EIA, efetuar avaliação
espeleo-arqueológica prévia. Caso estas cavidades possuam interesse arqueológico, colocar à consideração
prévia da tutela do património o conjunto de medidas consideradas adequadas.
21. No caso de serem detetados vestígios arqueológicos durante os trabalhos de acompanhamento
arqueológico da obra, suspender de imediato as movimentações de terras no local do achado e comunicar a
descoberta à DGPC, de forma a serem definidas as respetivas medidas de minimização.
22. Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico poderá também haver a
necessidade de prever medidas complementares. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação
compatibilizar a localização dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu
enquadramento visual.
23. Colocar os achados móveis em depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural.
Medidas da DIA incluídas no PGA, passando no entanto a integrar a Fase de Execução da Obra. (REC17, REC18,
REC19 e REC20)
24. No caso de Elementos (…)
25. Acautelar que as intervenções nas Estações/Apeadeiros sejam realizadas de forma a não afetar os painéis
de azulejos, relógios existentes bem como outros bens culturais móveis.
A medida da DIA 24 incluída no PGA. REC21
A medida 25 foi alterada em sede de RECAPE integrando novas condições. Concorda-se com o exposto devendo
ter a seguinte redação:
“Acautelar, sempre que possível, que nas intervenções nas Estações e Apeadeiros se mantenha inalterada a
estrutura dos imóveis existentes, em detrimento de desmontagens e reconstrução. Para os casos em que tal não
se verifique, proceder à reposição da situação existente no início da obra e se necessário proceder à respetiva
recuperação paisagística.
Quaisquer danos que daí possam advir serão objeto de recuperação por uma entidade especializada em
conservação e restauro de azulejos, a expensas da Entidade Executante.
O projeto de execução contempla melhoramentos em alguns edifícios, salvaguardando o património azulejar e
mantendo a integridade arquitetónica dos mesmos. O projeto contempla igualmente a proteção dos relógios
das estações e a colocação de infraestruturas necessárias ao seu funcionamento. A reabilitação dos edifícios
prevê, consoante os casos, o tratamento das paredes exteriores, com aplicação de novos rebocos e pinturas e
aplicação de azulejos em falta.
Nos casos em que se prevê a demolição de paredes interiores integrando painéis de azulejos, deve proceder-se à
sua remoção e posterior reposição por entidade especializada. Caso a reposição não seja possível, os azulejos
devem ser inventariados, fotografados in situ, limpos, etiquetados, acondicionados e entregues em depósito
credenciado pelo organismo da tutela do património cultural.
26. Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, das 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 e as principais ações
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações, designadamente a afetação das acessibilidades.
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Medidas da DIA incluídas no PGA, com a seguinte redação com a qual se concorda. (REC23)
Deverá ser comunicado o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, das principais
ações a realizar e respetiva calendarização, junto das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas
pelo projeto. A informação disponibilizada deve incluir os seguintes elementos:
Objetivo; Natureza; Localização; Principais ações a realizar e respetiva calendarização; Eventuais afetações
das acessibilidades; Atividades ruidosas; Períodos de interdição de circulação e alternativas; Regime de
funcionamento da obra (horários).
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REC 24. 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.
Concorda-se com esta inclusão desta medida.
27. Elaborar 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 devem ser
consultadas as entidades competentes para autorização.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC25)
28. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações.
Medida da DIA incluída no PGA (REC26), no entanto com uma nova redação com a qual se concorda:
“Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações. Poderá disponibilizar-se um contacto telefónico e um contacto de correio eletrónico,
criados para o devido efeito, de modo a aferir o grau de incomodidade percecionado pela população residente e
equacionar a necessidade de implementação de novas medidas. Deverá ser mantido o registo de todas as
reclamações rececionadas e a respetiva forma de tratamento.”
29. Planear adequadamente as intervenções de modo a interferir o menos possível com o funcionamento
dos eixos viários, em especial das estradas nacionais que ligam as principais localidades existentes na
faixa em estudo e na sua envolvente.
Medida da DIA incluída no PGA (REC27), tendo sido complementada no sentido de se incluírem as ações a
desenvolver para mitigar a afetação de Estradas Nacionais. Concorda-se com a alteração:
“Planear adequadamente as intervenções de modo a interferir o menos possível com o funcionamento dos eixos
viários, em especial das estradas nacionais que ligam as principais localidades existentes na faixa em estudo e
na sua envolvente. As interferências com as EN devem ser previamente planeadas de modo a garantir a
manutenção da circulação através de desvios ou construção prévia do restabelecimento a executar.”
30. Elaborar 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.
31. 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, às medidas de
minimização a implementar e às normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos
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Medidas da DIA incluídas no PGA. (REC28 e REC29)
REC 30. A IP deverá proceder à limpeza, por supressão total, do material combustível existente numa faixa de
segurança não inferior a 10 metros, contada a partir dos carris externos agora projetados.
Concorda-se com a sua inclusão no PGA.
REC 31.Deverá ser estabelecido, previamente à execução das principais frentes de obra, um plano de
movimentação de terras e a implantação dos depósitos provisórios e definitivos, de forma a permitir uma
gestão racional dos solos disponibilizados pelas diferentes frentes de obra.
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.
Concorda-se com a sua inclusão no PGA, no entanto com uma nova redação:
“Deverá ser estabelecido, previamente à execução das principais frentes de obra, um plano de movimentação
de terras e a implantação dos depósitos provisórios e definitivos, de forma a permitir uma gestão racional dos
solos disponibilizados pelas diferentes frentes de obra.
Relativamente à organização das frentes de obra, deverão ser propostos, 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.”

REC 32. 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.
REC 33. Identificar 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.
Concorda-se com a inclusão destas medidas de minimização no PGA.
REC 34. Embora não seja expectável que a intervenção interfira com a localização das marcas da Rede de
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, dada a proximidade das mesmas sugere-se a sua sinalização em fase
de obra, nos seguintes locais:
•

Marca NP254-t5 - Cimentada na base dum chafariz que se encontra à direita da estação dos
caminhos-de-ferro da Malveira, ao km 38+400.

•

Marca R002 - EN8 - km73.8680 - Entre Bombarral e S. Mamede, cimentada no começo do passeio
direito da passagem superior da linha férrea, a 0,40m do primeiro pilar.

•

Marca R005C - EN8 - km76.7310 - Cimentada numa passagem sobre a valeta, na passagem de
nível do lado sul. A 7,70m do alcatrão e a 0,68m da ombreira esquerda da cancela.
Aproximadamente ao km. 92+036 dos caminhos-de-ferro.

•

Marca R006 - EN8 - km77.9990 - Entre Bombarral e S. Mamede, cimentada em bloco de betão,
junto da passagem de nível ao km 93+265 da linha férrea. A 1.50m da guia da estrada e a 2.30m
para norte do meio do caminho.

Concorda-se com a inclusão desta medida no PGA em resposta às preocupações relativas à Rede de
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão apresentadas na exposição remetida pela Direção Geral do Território
(DGT) em sede de consulta pública na fase de Estudo Prévio.

Fase de Execução da Obra
32. Evitar a ocupação, mesmo que temporária, de áreas de RAN, de REN, de Domínio Hídrico, áreas inundáveis
(zona de risco de inundação do rio Sizandro), zonas de proteção de captações de água subterrânea e
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superficial, zonas do AHBO, 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.
Não se considera necessária, uma vez que consta das condicionantes à implantação do Estaleiro. (REC35)
33. Aplicar terra viva/vegetal proveniente da decapagem em todas as áreas sujeitas a recuperação e
integração paisagística.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC36)
34. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve
ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração
paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito devidamente acondicionada.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC37)
35. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou materiais inertes para
enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada atenção especial à sua
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras,
para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC38)
36. Na área ocupada pelo estaleiro, prever a instalação de 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC39)
37. Limitar as zonas de circulação dentro do estaleiro e de acesso à obra.
Medida da DIA incluída no PGA (REC40), no entanto com a seguinte redação com a qual se concorda:
“Limitar as zonas de circulação dentro do estaleiro e de acesso à obra, através de sinalização adequada dentro e
fora do estaleiro. Deverão também limitar-se as zonas de acesso à obra de modo a evitar a compactação das
terras aráveis limítrofes.”
38. 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC41)
39. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, devendo a
movimentação de terras ser efetuada, tanto quanto possível, fora da época das chuvas.
Medida da DIA incluída no PGA (REC42), no entanto com uma nova redação, com a qual se concorda:
“De modo a evitar a instabilização dos taludes de escavações e aterros, os trabalhos devem ser iniciados logo
que os solos estejam limpos, devendo a movimentação de terras ser efetuada, tanto quanto possível, fora da
época das chuvas.”
40. As terras sobrantes devem ser reutilizadas nos aterros previstos neste projeto, e as restantes, sempre que
possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas, em obras onde haja necessidade
de aterro tal como a que está planeada para a Variante do Outeiro ou para a reposição da cota original da
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Pedreira da Pedra Furada. O depósito definitivo das terras em vazadouro deverá ser feito em último recurso
de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição daquelas terras.
Medida da DIA incluída no PGA (REC43), tendo-se, no entanto retirado a referência à Pedreira da Pedra Furada,
e incluído o seguinte texto, com o qual se concorda:
“(onde os trechos em escavação entre os km 72 e 75 serão objeto de depósito de solos sobrantes provenientes
das escavações e objeto de modelação, tal como definido no PIP e no respetivo Desenho nº
PF06.PE.VO1.PIP.015_019)”
REC 44. Efetuar a descompactação dos solos nas áreas envolventes utilizadas temporariamente durante a obra,
de forma a permitir o restabelecimento das condições de infiltração. A descompactação dos solos deverá ser
efetuada através de lavra adequada, facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação.
Concorda-se com a inclusão desta medida no PGA.
41. Sempre que possível, e depois de devidamente tratado, reutilizar e/ou valorizar o balastro, travessas e
carril.
Medida da DIA incluída no PGA (REC45), no entanto com uma nova redação, com a qual se concorda.
“Sempre que possível, e depois de devidamente tratado, reutilizar e/ou valorizar o balastro, travessas e carril. O
balastro removido e não reutilizado na obra 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) ”.
42. Assegurar e manter a boa drenagem nos aterros e escavações.
Medida da DIA incluída no PGA (REC46), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Assegurar e manter a boa drenagem nos aterros e escavações, com recurso, de modo geral, a valetas de crista
de talude, valetas de pé de talude, valeta de plataforma, descidas de talude, caixas de receção, ligação
derivação ou inspeção, drenos profundos e drenos intercetantes, conforme dimensionado no Projeto de
Drenagem do Projeto de Execução”.
43. Armazenar os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, em locais com
características adequadas para depósito.
Medida da DIA incluída no PGA (REC47), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Armazenar os produtos de escavações e decapagens que não possam ser aproveitados, ou em excesso, em
locais com características adequadas para depósito.
Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem dos
solos a menos de 10 m das linhas de águas, nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis.”
44. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais impermeabilizados e cobertos, até ao seu encaminhamento a destino final
adequado.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC48)
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REC49. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter aproximadamente 1,5 m de altura de modo a garantir a sua
estabilidade.
Concorda-se com a inclusão desta medida no PGA.
45. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico que
sejam postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação
geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para a sua preservação e
acessibilidade.

62

Medida da DIA incluída no PGA. (REC50)
46. De modo a prevenir e conter os fenómenos de erosão e instabilidade de taludes derivados da escavação
prevista devem ser adotadas as medidas preconizadas no estudo geotécnico desenvolvido, em particular no
que toca às geometrias de talude.
Medida da DIA incluída no PGA (REC51), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“De modo a prevenir e conter os fenómenos de erosão e instabilidade de taludes derivados da escavação
prevista devem ser adotadas as medidas preconizadas no estudo geotécnico desenvolvido, em particular no que
toca às geometrias de talude, nomeadamente:
• Taludes de aterro - V/H = 1/2;
• Taludes de escavação - V/H = 1/1,5.”
47. Criar áreas específicas de armazenamento de óleos e combustíveis, que deverão ser cobertas e dotadas de
bacias de retenção.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC52)
48. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia.
Medida da DIA incluída no PGA (REC53), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Deverá assegurar-se o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia, devendo os locais estar devidamente identificados com o respetivo código LER, promovendo a
separação na origem das frações valorizáveis e posterior envio para reciclagem, caso aplicável.”
49. Assegurar a manutenção dos equipamentos de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou
hidrocarbonetos e a sua escorrência para o solo e linhas de água.
Medida substituída pela redação da medida n.º 36 da DIA, com o qual se concorda (REC54):
“Na área ocupada pelo estaleiro, prever a instalação de 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.
50. Assegurar ações de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar a sua obstrução parcial ou
total.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC55)
REC 56. Os resíduos de construção e demolição devem ser triados e separados nas suas componentes
recicláveis e subsequentemente valorizados. Deve ser dado cumprimento ao estabelecido no PPGRCD, e o
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respetivo documento deverá ser atualizado ao longo da obra. Manter um registo atualizado das quantidades de
resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
REC 57 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.
REC 58 Todos os trabalhos nas linhas de água com interferência nos leitos devem ter em atenção a proteção
dos mesmos, bem como das respetivas margens.
Concorda-se com a inclusão destas medidas no PGA.
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51. Controlar o 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.
Medida da DIA incluída no PGA (REC59), no entanto foi mais desenvolvida, tendo-se incluído as captações aos
km 42+743, 54+894, 71+342 e km 81+736 do traçado.
52. Efetuar o 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.

O RECAPE identifica a localização das captações em que esta medida será implementada (captações localizadas
aos km 25+900, 42+743, 46+200, 54+894, 71+500, 88+557, 93+506) e refere que, caso não seja possível a sua
proteção, serão construídas noutro local com características semelhantes.
Indica que as captações existentes ao km 71+342 e ao km 81+736 deverão ser seladas/tamponadas e
estabelecidas com as mesmas características numa zona sem afetação do projeto. O restabelecimento de novas
captações será objeto de licenciamento.
No entanto, considera-se que deverão igualmente ser seladas/tamponadas as captações identificadas no
RECAPE com os números 4 (km 54+894), 6 (km71+500) e 8 (Km88+557), localizadas em Domínio Público
Ferroviário (DPF) que interfere com os perímetros de proteção daquelas captações, as quais devem ser
estabelecidas com as mesmas características, numa zona não afetada pelo projeto.
Assim a medida REC60 deve também integrar as captações localizadas aos km 54+894, 71+500 e 88+557, pelo
que deve ser adotada a seguinte redação:
“Delimitar a área de proteção às captações de água subterrânea licenciadas (10m), de forma a que não sejam
realizados trabalhos nem circule maquinaria nessa zona.
Esta medida deve ser implementada nas captações existentes aos km 25+900, 42+743, 46+200, 54+894,
71+500, 88+557, 93+506. Caso não seja possível a sua proteção, deverá proceder-se ao restabelecimento noutro
local com características semelhantes.
As captações existentes ao km 54+894 71+342, 71+500, km 81+736 e ao 88+557 deverão ser
seladas/tamponadas e restabelecidas com as mesmas características numa zona sem afetação do projeto…”
O restabelecimento de novas captações deverá ser objeto de licenciamento
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53. Instalar dispositivos de drenagem interna dos taludes, máscaras e/ou esporões drenantes nas escavações
em que seja previsível a ocorrência de níveis hidrogeologicamente produtivos.
54. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído e
vibração possível.
55. Garantir 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.
56. 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 o cumprimento das normas relativas à emissão
de ruído e vibração.
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Medidas da DIA incluídas no PGA. (REC61 a REC64)
57. Garantir 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.
Medida da DIA incluída no PGA (REC65), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Deverá garantir-se que, pelo menos, a população mais próxima das atividades a desenvolver em obra será
informada dos dias e horas previstos para a ocorrência das atividades mais ruidosas e mais vibráteis.
Tais atividades deverão restringir-se aos períodos (horas e dias da semana) de menor perturbação para os
recetores sensíveis em causa, nomeadamente, as habitações (tipicamente período do entardecer e noturno de
dias úteis, fins-de-semana e feriados) e as escolas (tipicamente período diurno de dias úteis), cumprindo a
legislação e regras de boa prática em vigor.”
58. Condicionar a circulação de veículos pesados junto a eventuais escolas, hospitais ou afins.
Considera-se de manter a medida proposta na DIA, uma vez que é mais específica por oposição à nova redação
proposta, que é muito pouco precisa.REC66
REC 67. Caso ocorram atividades junto a habitações (até cerca de 100 metros de distância), escolas (até cerca
de 100 metros de distância) ou hospitais (até cerca de 200 metros de distância), ou similares, nos períodos
“proibidos” definidos no Artigo 14.º do DL 9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de Ruído às
Câmaras Municipais, a ser instruída também com informação sobre a vibração.
De notar que as distâncias referidas são apenas indicativas e devem ser revistas para o caso de atividades
especialmente ruidosas e/ou vibráteis, face à confrontação de previsões específicas com os limites aplicáveis.
REC 68. Definir, se necessárias, deverá atender-se às seguintes situações:
Sempre que se preveja a ultrapassagem dos limites do DL 9/2007, para Atividades Ruidosas Temporárias, e/ou
os limites da NP2074:2015, ou normas/regulamentos similares (e.g. BS5228-2:2009), comprovadamente
adequados e aplicáveis à componente vibrações.
Nos eventuais pedidos de Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que a Licença Especial de Ruído seja
instruída também com informação sobre a vibração, indicando-se desde já o seguinte: conforme patente no
ponto 2 do Artigo 13.º do DL 9/2007, a seleção das Medidas de Redução, se necessárias, deve seguir a seguinte
ordem preferencial decrescente:
Medidas de redução na fonte;
Medidas de redução no meio de propagação;
Medidas de redução no recetor sensível.
Não se concorda com o proposto nestas Medidas REC67 e REC68. Desta forma deve-se proceder à sua
substituição pelo mencionado no âmbito da avaliação do Elemento 10, nomeadamente:
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“Prever a instalação de barreiras acústicas, e de outras medidas a identificar pelo empreiteiro no programa de
gestão da obra, enquanto a frente de obra perdurar junto dos recetores sensíveis (em particular, das escolas e
dos recetores até 15m), que permitam uma atenuação dos níveis sonoros superior a 15 dB(A).”
REC 69. Nas situações onde sejam expetáveis vibrações significativas, nas proximidades de edifícios ou
estruturas (ver NP2074:2015), tipicamente a menos de 30 metros, poderá equacionar-se a vistoria prévia aos
edifícios em conformidade com o estabelecido na NP2074:2015
REC 70. Deverá optar-se pela montagem dos seccionadores numa cota inferior à cota de amarração das linhas
de ligação para o exterior, para assim privilegiar a disponibilização de estrutura segura para eventuais poisos
das aves no topo do poste, com distâncias suficientes, livres de tensão elétrica.
REC 71. Nas linhas de ligação ao exterior os pontos de amarração das linhas (Catenária e Feeder) deverão ter o
seu isolamento afastado de pelo menos 1,4 m do topo do poste, mantendo assim as partes em tensão a uma
distância ainda superior.
REC 72. No topo dos apoios deverão ser colocados dispositivos de proteção contra o pouso e nidificação de
aves.
REC 73. Sugere-se que para a sinalização da catenária que fica exposta no perfil do terreno, sejam utilizados os
sinalizadores do tipo Firefly (FBF) tipo fitas, com dois sinalizadores por vão, por forma a evitar a mortalidade por
colisão nos troços de maior sensibilidade, nomeadamente:
• 50+800 a 51+000
• 70+800 a 70+900
• 87+400 a 87+900
• 99+750 a 99+900
Concorda-se com a inclusão destas medidas no PGA. (REC69 a REC73)
59. 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC74)
60. 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC75)
61. 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC76)
62. Rever 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC77)
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63. Concretizar a recuperação paisagística das zonas ocupadas pelo estaleiro, parque de máquinas e vias de
acesso provisório.
Medida da DIA incluída no PGA (REC78), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Proceder à recuperação paisagística das zonas de ocupação temporária dos solos por via da instalação de
estaleiro, parque de máquinas e vias de acesso provisório, atendendo aos seguintes aspetos:
Subordinação do local escolhido à prévia aprovação da Fiscalização, devendo preferencialmente
ser utilizadas áreas já degradadas ou de baixa amplitude e qualidade visual;
Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se necessário, a sua
remoção, acondicionamento e posterior replantação;
Interditar a ocupação de áreas de solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou com aptidão
agrícola, de zonas próximas de cursos de água e captações, assim como áreas incluídas na Reserva
Ecológica Nacional ou próximas de habitações;
Proceder à decapagem da terra vegetal subjacente;
Após a desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de integração paisagística
a apresentar à fiscalização, 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.”
64. Comunicar à população com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.)
a afetação de serviços.
Medida da DIA incluída no PGA (REC79), no entanto incluiu-se um limite temporal para essa comunicação,
concordando-se com a nova redação:

“Comunicar à população a afetação de serviços, definindo o período, localização e duração da afetação, bem
como as eventuais alternativas a considerar. Esta comunicação deverá ser efetuada com pelo menos 15 dias de
antecedência.”
65. Comunicar 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 a realização de determinadas atividades de obra geradoras de grande desconforto (por ex.
utilização de explosivos).
Medida da DIA incluída no PGA (REC80), no entanto foi mais desenvolvida, concordando-se com a nova
redação:
“Comunicar à população a realização de determinadas atividades de obra geradoras de grande desconforto
(por ex. utilização de explosivos). Esta comunicação deverá ser efetuada com pelo menos 15 dias de
antecedência, indicando o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva
calendarização e eventuais afetações à população.”
66. Na proximidade do Colégio Vasco da Gama no início do projeto e da Escola Básica identificada junto à
Estação das Caldas da Rainha tomar 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC81)
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67. Montar 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.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC82)
68. Promover sempre que possível a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente.
Medida da DIA incluída no PGA (REC83), no entanto esta medida foi especificada, com a indicação do recurso
aos Centros de Emprego. No entanto, considera-se de manter a redação da DIA.
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Novas Medidas de Minimização
Considera-se ainda de incluir no PGA as seguintes Medidas de Minimização, para a Fase de Execução da Obra:
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, 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.
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.
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.
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos
planos de alteração à entidade competente, para autorização.

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.
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).
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras.
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.
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 emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão
de ruído.
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.
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.
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.
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Garantir a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, onde ocorre a
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
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;

Fase de Exploração
69. Providenciar, em caso de derrame acidental, a limpeza imediata da zona, utilizando os procedimentos
adequados ao tipo de derrame. Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha do derrame devem
ser tratados como resíduo e encaminhados para destino final adequado.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC85)
70. Inspecionar periodicamente os órgãos de drenagem transversal existentes, assegurando uma adequada
secção de vazão, garantindo-se o escoamento para jusante e diminuindo o atual risco de inundação a
montante da via.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC86)
71. Inspecionar os órgãos de drenagem nos locais onde se verifique acumulação de água melhorando o
escoamento e evitando a inundação da plataforma.
Medida da DIA incluída no PGA. (REC87)
72. Promover, conjuntamente com as autarquias afetadas, o estudo de soluções que promovam a conceção de
espaços para estacionamento Park&Ride.
Propôs-se uma redação um pouco diferente (REC88): “dar continuidade aos acordos já estabelecidos entre a IP
e as câmaras municipais envolvidas para a conceção de espaços para estacionamento Park&Ride, por forma a
melhorar as acessibilidades às estações e apeadeiros dos respetivos municípios.”
No Relatório Base (p. 99, em resposta às condicionante n.º 9 e 10, afirma-se que “Há semelhança do que sucede
com as restantes câmaras municipais abrangidas pelo projeto, existe um protocolo entre essas entidades e a IP
no sentido de proceder, em fase posterior, à melhoria das acessibilidades e de estacionamento junto às estações
e apeadeiros”. “ No caso da Estação de Torres Vedras está a ser articulado entre a IP e a Câmara Municipal a
cedência de espaço por parte da IP para a construção de parque de estacionamento que sirva a cidade e a
estação, o que também inclui a futura passagem desnivelada de peões.”
Neste sentido considera-se de manter esta Medida, na sua redação da DIA.

Foram propostas outras medidas (REC89 a REC 96):
REC 89. 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.
REC 90. 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 apresentem em más condições
fitossanitárias, e ainda recuperação dos taludes que apresentem sinais evidentes de erosão, respeitando os
critérios definidos no PIP.
REC 91 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.
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REC 92. 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).
REC 93. Colocação de contentores apropriados para a deposição dos resíduos banais eventualmente libertados,
sobretudo nas estações e apeadeiros.
REC 94. 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.
Concorda-se com a inclusão destas Medidas no PGA.
REC 95. Aplicar os programas de monitorização propostos, nomeadamente os relativos aos descritores
Qualidade da Água, Sistemas Biológicos e Biodiversidade – Fauna, Ruído e Vibrações.
Não se considera a realização dos Planos de Monitorização como uma medida de minimização. Estes devem
constar da DCAPE mas num ponto dedicado aos mesmos.
REC. 96 Deverá ser respeitada a obrigatoriedade de gestão combustível na faixa de terreno com ocupação
florestal confinante com a ferrovia.
Concorda-se com a inclusão desta Medida no PGA.

Fase de Desativação
Deve incluir-se a seguinte Medida:
Apresentar um plano de desativação do projeto aplicável tanto à desativação total do projeto
como às ações de desativação parcial do mesmo, referindo especificamente as ações a ter lugar,
impactes previsíveis e medidas de minimização, destino a dar a todos os elementos a retirar do
local, bem como, um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

Programas de monitorização
Devem ser implementados os programas de monitorização a seguir apresentados. Os programas apresentados
no RECAPE devem seguir as diretrizes aí apresentadas e ter em consideração os aspetos a seguir referidos.
1.Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais – Qualidade da Água
Os parâmetros a monitorizar, a frequência e a apreciação dos resultados deverá respeitar o indicado no quadro
abaixo:
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Fase de construção

Frequência

Fase de exploração

Frequência

- pH
- Condutividade
- Dureza

Parâmetros FísicoGerais

(1)

- Oxigénio dissolvido

4 vezes por

(mg/L; % de

ano

-

pH

Abril e

saturação)

(Primavera,

-

Condutividade

outubro

- CBO5

Verão,

-

Dureza

(depois das 1ª

- COD

Outono,

-

COD

chuvas)

- Azoto amoniacal

Inverno)

- Fósforo Total
- Nitratos
- Temperatura
-

Crómio dissolvido

Poluentes

-

Zinco dissolvido

Específicos (2)

-

Ferro dissolvido

-

Herbicidas utilizados
(4)

-

HAP

-

Chumbo dissolvido

Substâncias

-

Cádmio dissolvido

Prioritárias e outros

-

Crómio dissolvido

Poluentes (3)

-

Cobre dissolvido

-

Herbicidas utilizados

Abril e
outubro
(depois das 1ª
chuvas)

Abril e
outubro
(depois das 1ª
chuvas)

(4)

(1) Classificação de acordo com os critérios para a classificação do estado das massas de água superficiais, rios e albufeiras,
publicados no Anexo V do Volume 2 do PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste em vigor ou noutro documento que o substitua.
Anexos do Volume 2 do Plano de Gestão de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste publicado
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental
para o período 2016-2021
(2) Classificação de acordo com as Normas de qualidade publicadas no Anexo V do Volume 2 do PGRH do Tejo e Ribeiras do
Oeste em vigor ou noutro documento que o substitua.
(3) Classificação de acordo com as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) publicadas no Decreto-lei 218/2015, de 7 de
outubro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro.
(4) Substâncias ativas dos herbicidas utilizados no controlo de infestantes

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização: a periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará
as campanhas de amostragem, de modo a possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem
situações críticas e/ou de incumprimento.
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Critérios para a Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização: os critérios para a decisão sobre a
revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante os resultados obtidos, sendo o
programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas.
Datas de Entrega: para a fase de construção, o relatório de monitorização deverá ser enviado à Autoridade de
AIA, um mês após a realização das colheitas. Para a fase de exploração, o Relatório deverá ser apresentado
anualmente. Os resultados da monitorização deverão ser fornecidos em suporte informático, em formato com
extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel.

2. Plano de Monitorização do Ruído
Concorda-se com o proposto.
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3. Plano de Monitorização das Vibrações
Concorda-se com o proposto.

4. Plano de monitorização da mortalidade direta de mesomamíferos e avifauna
De acordo com o referido pelo ICNF deve considera-se o seguinte:
Os locais de amostragem devem incluir também troços onde não serão colocados os sinalizadores Firefly
(FBF), para que seja possível comparar os locais com e sem sinalizadores e avaliar a sua eficácia.
O plano de monitorização deve ter a duração de um ciclo anual. Face aos resultados da monitorização, caso
se verifique mortalidade elevada, poderá ser prolongada a monitorização e repensadas as medidas de
minimização

Outros Planos e Projetos
Devem ainda ser implementados os seguintes planos/projetos:
1.
2.
3.
4.

Projeto de Integração Paisagística da Linha do Oeste.
Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).
Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas.
Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras para as Áreas Afetadas:

Este plano que deve conter cartografia, carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a
metodologia adequada para o controlo das espécies ocorrentes, entre estas as manchas de Cortaderia selloana
e de Acacia longifolia.
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5. CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 15 dias úteis, de 22 de Novembro a 12 de Dezembro de 2018. Durante o
período de Consulta Pública foram recebidas 7 exposições das seguintes entidades e particulares:
Comissão Para a Defesa da Linha do Oeste (CPDLO) defende a modernização deste troço ferroviário, que reúne
potencialidades inigualáveis como fator de desenvolvimento económico e social da região do Oeste; como meio
de ligação entre as regiões de Lisboa, Leiria e Coimbra; e, como troço ferroviário alternativo à Linha do Norte.
Considera, no entanto, que o Plano de Modernização da Linha do Oeste, tal como o mesmo se apresenta para
concretização nesta fase, está incompleto, porquanto considera somente o troço entre Meleças e Caldas da
Rainha, deixando de fora o restante, até ao Louriçal. Salienta que só uma modernização da Linha do Oeste, em
toda a sua extensão, permitirá explorar as potencialidades deste troço ferroviário.
Relativamente ao projeto em apreciação, a CPDLO manifesta ainda a sua preocupação pela necessidade de um
rigoroso cumprimento dos prazos de ora em adiante, até à conclusão da obra, pelos efeitos negativos que
eventuais atrasos poderão representar para a própria Linha do Oeste.
Por outro lado, refere que a concretização da modernização da Linha do Oeste, ainda que numa primeira fase,
somente no troço entre Meleças e Caldas da Rainha, não terá o previsível efeito se, conjugadamente, não
forem tomadas as medidas para a aquisição de material circulante adequado à tração elétrica.
Esta Comissão salienta que, como o próprio projeto reconhece em resposta ao IMT, não foram incluídos
quaisquer estudos para a construção de projetos intermodais nas principais estações, designadamente parques
de estacionamento de transporte individual e público, com capacidade suficiente para um potencial aumento
da procura do transporte ferroviário.
Estes projetos são remetidos para “fase posterior”, no âmbito de protocolo entre a IP e as câmaras municipais
envolvidas. A CPDLO considera que deve ser promovida desde já a dinamização do projeto destas estruturas
intermodais, para que no calendário de conclusão da modernização da linha, estejam reunidas as condições de
acessibilidades e de estacionamento junto às estações e apeadeiros. Estas estruturas devem englobar
nomeadamente as estações de Mafra, Malveira, Torres Vedras, Bombarral, Óbidos e Caldas da Rainha, e
contribuirão definitivamente para o sucesso da modernização da Linha do Oeste.
Considera igualmente, até à conclusão do Projeto agora em apreço, que deverá ser decidido e concretizado um
plano global de modernização dos imóveis das estações e estruturas dos apeadeiros, em atividade, na Linha do
Oeste, por forma a garantir a comodidade e informação exigível ao serviço público de transporte de
passageiros.
João Cunha considera que a modernização da linha do oeste não resultará numa melhoria do serviço prestado,
servindo apenas para a população que não tem outras alternativas.
No caso dos principais polos geradores de tráfego (Malveira, Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha)
existindo oferta de transportes públicos razoável em direção a Lisboa considera duvidoso que sirva para captar
passageiros para o modo ferroviário.
Salienta que em Mafra a estação vai continuar em local inútil e que o futuro da linha do Oeste passará pela
realização do novo itinerário Malveira-Sacavém previsto desde o Estado Novo.
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Considera que a atual linha não será alternativa à linha do Norte para mercadorias pois existe a limitação de
apenas 850 toneladas a cada locomotiva de tipo de 4700 ou 5600, obrigando os operadores a investirem mais
capital para carregar uma mesma carga, contra 1200 t via linha do Norte.
João Pedro Saavedra considera ser muito positiva a eletrificação da Linha do Oeste. Lamenta o facto de não ser
feita em toda a sua extensão sugerindo que tal seja tomado em consideração.
Pedro Resende refere que uma melhor qualidade dos transportes públicos leva sempre a uma maior utilização
dos mesmos e esta linha precisa de um investimento claro. Considera que poupa horas de carro e emissões. No
entanto considera que a modernização tem de estar conectada com os outros transportes, parques de
estacionamento e horários.
João F. N. Pereira congratula o trabalho técnico realizado sobre a modernização da Linha do Oeste, no seu
troço Meleças-Caldas da Rainha.
Concorda com a decisão tomada de não deslocalizar o Apeadeiro de Runa uma vez que esta ex-estação serve
não só a população de Runa mas também todas as localidades envolventes e suas indústrias a Este (N9 direção
Carvoeira) como freguesia de Matacães assim como a população fora do concelho, que utiliza Runa, morando
próximo de Merceana (Alenquer) (aprox.9km).
Salienta a omissão relativa ao património histórico do interior das estações (recheio). A operação centenária da
linha deixa marcos históricos que não deviam ser desprezados, como o mobiliário, relógios, antigas bilheteiras e
ferramentas de operação de cantonamento telefónico. Considera que se deve preservar, principalmente no seu
estado natural, isto é, acautelar a preservação e deixar em estado museu acessível nas estações.
Questiona a decisão relativa à desafetação do Apeadeiro do Telhal. Sabe-se que em mobilidade são os
“pequenos” locais que alimentam os “grandes” meios urbanos. Assim, fechar mais um local de acesso à
utilização do transporte ferroviário levará ao aumento da dificuldade de acesso, causando impactes negativos
que devem ser bem estudados uma vez que se trata da mobilidade de povoações com baixa densidade e
alternativas de transportes.
A eficiência relativa ao número de passageiros transportados deve ser repensada em prol da coesão territorial e
da igualdade de acesso.
Refere que não lhe parece verdadeira a afirmação sobre avaliação de impactes da página 63 do RECAPE onde se
diz "considerando-se por um lado que muitas composições já não fazem lá paragens ". A operadora incumbente
CP efetua apenas serviço comercial regional neste troço, parando em todas as estações e apeadeiros, logo o
argumento é inválido.
Carlos Gaivoto considera que a função de acessibilidade local e de transporte inter-regional deve ser
potenciada com a eletrificação na perspetiva estratégica que o projeto SINTROPHER (2014) desenvolveu.
O eixo ferroviário Lisboa-F.Foz-Coimbra é estratégico para o desenvolvimento sustentável das várias subregiões (ver artigo anexo ao Relatório da CP). A interoperabilidade deste eixo com o "train"+"tramtrain"+"regio-tram" permite serviços "door-to-door" e ser um agente de urbanismo para se combater os
"hidden costs" da dispersão urbana.
Planear este investimento no PNI2030 (com as sub-redes) é diminuir os défices e dívida de municípios e Estado,
é substituir automóvel e criar emprego significativo.
No modelo de Karlsruhe, criaram rede com "tram-train" e ligações de 100 km, os impactes socioeconómicos
são elevados. O recente Plano de Melbourne é um exemplo a seguir. O PNPOT2018 não responde ao "urban
sprawl" mas, o PNI2030 pode fazê-lo com estratégia ferroviária.
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Em 10 anos, as sub-redes ao longo da Linha Oeste podem mudar o modo de funcionamento da região do Oeste
e a sub-região do Baixo Mondego (incluindo a Linha da Lousã) mas, não estando isso incluído neste RECAPE,
sugere que o mesmo seja referido e incluído quando se fizer o troço "Caldas-F.Foz-Coimbra", sendo a ferrovia
do Oeste incontornável no DS.
O troço "Lisboa>Caldas" deve ser incluído nesta estratégia. Propõe essa inclusão estratégica explicada aos
autarcas e às populações.
Ricardo Quinas refere que a redução do tempo de percurso em 40 minutos entre Lisboa e Caldas da Rainha é
realizada maioritariamente através da alteração do modelo de exploração – que é completamente
independente do projeto – e não da melhoria real das condições da infraestrutura (eletrificação, aumento de
capacidade e aumento marginal das velocidades praticadas) – que dependem do projeto. Desta forma, é
perfeitamente falso afirmar que a execução do empreendimento permitirá a redução dos tempos de viagem
em 40 minutos.
Seria pertinente que fosse publicado o ganho real no tempo de percurso exclusivamente associado ao projeto,
através de simulações de viagem realizadas para tipos de material circulante atualmente existentes na CP (por
exemplo, UDD 0450 para as atuais condições de exploração e UTE 2240 para as condições preconizadas no
projeto), tendo em consideração o mesmo regime de paragens e não regimes distintos como atualmente
sucede.
Considera também falso afirmar que o projeto permita melhorar as condições do material circulante. O
material circulante pode ser melhorado sem a realização deste projeto, sendo que para tal é necessário
simplesmente investir-se em novo material circulante diesel ou bimodo que substitua as atuais unidades que há
muito se encontram desfasadas dos parâmetros minimamente aceitáveis de desempenho, fiabilidade,
acessibilidade e conforto.
Afirma ainda que esse investimento seria inferior em valor ao investimento neste projeto e que não está de
forma alguma garantida a transição para unidades elétricas visto que não existem unidades elétricas em
número suficiente para assegurar sequer os níveis de serviço atuais da Linha do Oeste, muito menos em
número suficiente para assegurar os níveis de serviço pretendidos para a Linha do Oeste no futuro.
Apesar de pensar que a Linha do Oeste necessita urgentemente de uma nova inserção em Lisboa via Malveira –
Loures – Sacavém, o que eliminaria praticamente o serviço ferroviário entre Meleças e Malveira, num projeto
tão pouco ambicioso como este sobressai a incapacidade de se manter o apeadeiro do Telhal, localizado muito
próximo a uma unidade de saúde que teria algum interesse em ser servido pelo transporte ferroviário, e ainda
sobressai a incapacidade de deslocar o apeadeiro de Runa para mais próximo da localidade, conforme proposto
de forma muito pertinente por várias entidades.
Considera que estes exemplos são novamente a expressão natural de um projeto que não consegue ir de
encontro às necessidades da população e que portanto a sua execução não tem justificação e não deveria de
forma alguma ser concretizado nos moldes que são propostos.
Salienta que no projeto de execução fica ainda mais clara a total inaptidão da Linha do Oeste para o transporte
de mercadorias, quando existem inúmeras secções de via com rampas que excedem claramente os limiares
máximos adotados atualmente de 12,5 milésimas, ou excecionalmente até 15 milésimas. Portanto, o projeto
também não mostra qualquer pertinência para o transporte de mercadorias, que atualmente é absolutamente
inexistente entre Meleças e Caldas da Rainha.
De forma geral, considera fundamental que no futuro, quer para este, quer para outros projetos, se evite o
seguinte:
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•

•

Os estudos de procura sobre uma determinada infraestrutura não podem ser realizados por uma entidade
interessada na própria infraestrutura, como aconteceu neste projeto (o estudo de procura que serviu de
base foi realizado pela IP Engineering, detida pela própria Infraestruturas de Portugal).
Deve existir uma avaliação pública ao cumprimento dos objetivos do projeto através de parâmetros
técnicos, económicos e financeiros que sejam mensuráveis em pelo menos dois tempos distintos – no
primeiro ano de operação após sua entrada em funcionamento e no último ano de operação dentro do
horizonte de vida útil do mesmo (em geral, 30 anos aplicáveis a este caso).

Não existindo essa avaliação, considera que não existe qualquer base de conhecimento de apoio à decisão
sobre outros projetos desenvolvidos no futuro.
Dos resultados da consulta pública verifica-se que muitos dos aspetos abordados se referem a questões de
gestão e estratégia ferroviária que ultrapassam o âmbito da avaliação ambiental deste projeto específico. Dos
restantes aspetos apontados salientam-se as preocupações relativas à desativação do apeadeiro do Telhal e à
necessidade de salvaguardar as condições de acessibilidade e estacionamento junto às estações e apeadeiros. É
ainda apontada a necessidade de garantir a preservação da qualidade arquitetónica e do valor patrimonial dos
imóveis das estações e estruturas dos apeadeiros.
Estas preocupações encontram-se refletidas nas condições impostas no presente parecer.
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Anexo I – Esboço Corográfico
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P.S. EX I ST EN T E
K m 4 4 +4 4 6

C.P. 4 0 .2

Santo Quintino
P.N . A M AN T ER
K m 4 7 +9 5 8

PASSAGEM SUPERIOR A MANTER (km exist.)

C. P. 2

00

PA

C.P. 4 3 .1

43

00

+0

P.N . A SU PRI M I R
K m 4 1 +7 0 9

45

Milharado

PASSAGEM INFERIOR A MANTER (km exist.)

P.N . A M AN T ER
K m 4 6 +9 7 3

K m 4 5 +8 9 5

+0

C.P. 4 1 .1

0
44+0

P.N . A SU PRI M I R
K m 4 3 +2 5 2

0

P.I . EX I ST EN T E
K m 4 0 +2 8 6

LIMITE DE FREGUESIAS

P.I . EX I ST EN T E
K m 5 0 +4 7 7

0

P.N . A SU PRI M I R
K m 4 0 +0 6 0

+0
0

P.S. EX I ST EN T E
A SU PRI M I R
K m 3 8 +8 9 6

LIMITE DE CONCELHO
P.N . A M AN T ER
K m 4 9 +8 8 9

PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - AUTOMATIZADA

46

REST . K m 3 8 +8 7 4
P.S. N OV A

47
+0
00

PA
K m 3 6 +3 0 0

SST

+0

0

P

52

P

APEADEIRO

P.

DESV I O AT I V O 2
K m 3 8 +0 7 6

I.
E
Km XIS
5 2 T EN
+5
T
97 E

SO
M O BR
N T AL
E

25+000

PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - A AUTOMATIZAZAR
C. P. 1

Sapataria

T U N EL DA
SAPAT ARI A
(3 2 8 m )

PASSAGEM DE NIVEL A SUPRIMIR (km exist.)

P.N . A M AN T ER
K m 4 5 +8 5 0

REST . K m 4 3 +2 1 1
P.S. N OV A

P.I . EX I ST EN T E
K m 4 5 +4 4 5

Levantou
Projetista
Desenhou

Gilberto Nunes

Data

Maio 2017

Projetou

Sofia Diogo

PF06.PE.V00.T0.4.001_1

Verificou

Linha

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

Linha do Oeste
Local

E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

Fase do Projeto

RECAPE
Ambiente

Nome do Empreendimento

Folha 1 de 3
Escalas

1:25000

Tipo

317 -

10003525542 -

-

-

Data

M AFRA

ESQU EM A DE FOLH AS

T ORRES V EDRAS
Turcifal

PF

326

65+
000

P.S. EX I ST EN T E
K m 6 5 +0 9 2

VIANA DO
CASTELO

O
CT
OJE
PR .551
DO K107
45
4.7
K10

BRAGANCA
FIM

00

BRAGA

+0
64

T U N EL DA

C RAI N H A

338

VILA REAL

PORTO

(1 4 8 m )

K97

+00

0

T U N EL DO

SOBRAL
M ON T E

(7 4 m )

00
+0
63

GUARDA

COIMBRA

PF

P.S. EX I ST EN T E
K m 6 6 +9 1 5

P.N . A M AN T ER
K m 6 6 +1 1 6

362

361

OU T EI RO

CASTELO BRANCO
LEIRIA
K6
9

RAM ALH AL

+0

374

00
0

P.N . A M AN T ER
K m 6 1 +8 4 4

375
T ORRES V EDRAS

PORTALEGRE
DOI S PORT OS

0

K5
0

389

+0

388

00

LISBOA
PERO N EGRO

PF
K3

SINES

000

00
+0
58

REST . K m 5 4 +8 7 0
P.S. N OV A

PF

FARO

60+000

C.P. 5 8 .1

P.N . A SU PRI M I R
K m 5 2 +7 1 9

416

P.I . EX I ST EN T E
K m 6 7 +6 7 4

PF
000
59+

P.I . EX I ST EN T E
K m 5 2 +5 9 7

IO
INIC

+0

00

2 - Escala 1:25000

P.N . A M AN T ER
K m 6 9 +4 4 6

K

00

+0

69

P.S. EX I ST EN T E
K m 5 8 +3 3 1

00
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00
+0
70

P.N . A SU PRI M I R
K m 5 6 +9 6 7

K m 6 9 +5 0 0

00

56

+0

m

R
TE
N
A 46
M +4
9
.A 6
N
P. K m

P.N . A M AN T ER
K m 5 8 +9 3 9

PA

P A6 9 +5

55

TO
JEC
PRO 20+700
K

Ramalhal
57+000

000
54+

53+

DO

SABU GO

1 - Distrito de Lisboa e Leiria

P.N . A SU PRI M I R
K m 5 6 +4 3 0

P.I . EX I ST EN T E
K m 5 3 +1 9 2

403

M AFRA

68+000

K m 5 8 +2 0 0

PF

M ALV EI RA

0

P.N . A M AN T ER
K m 6 0 +6 1 1

P.I . EX I ST EN T E
K m 5 1 +3 9 5

00
5+

a

E
NT
TE 5
IS 39
EX 5 1 +
I.
P. K m

un
eR

402

BEJA
P.S. EX I ST EN T E
K m 6 1 +8 9 3

UF de Dois Portos e Runa

61+

s
rto
Po

AS
DR
VE

ois
eD

DO PROJETO

000

00

67+00

SST

52+00
0

BOM BARRAL

K83+000

P.I . EX I ST EN T E
K m 6 4 +3 7 1

62
+

d
UF

ES
RR
TO

T U N EL DA
BOI ACA
(1 3 9 m )

350

VISEU

66
+0
00

AVEIRO

P.N . A M AN T ER
K m 7 0 +5 2 4

P.N . A M AN T ER
K m 5 4 +8 1 0

Maxial e Monte Redondo
PF

P.I . EX I ST EN T E
K m 5 5 +6 4 1

PF
I S +0
EX 7 1
I.
P. K m

R
TE
N
A 24
M +5
0
.A 7
N
P. K m

0

71+00

SI M BOLOGI A:

ovo

le

e
Fd

T ORRES V EDRAS

a
arr
b
om

C
ale

V

B

SIMBOLOGIA DE PROJETO:

U

25+000

BOM BARRAL
APEADEIRO

UF de Bombarral e Vale Covo
FI M EM
G 06
5
PA
RI 8 5 +
Km

P.I . EX I ST EN T E
K m 7 1 +0 9 8

Ramalhal
P.I .T .L N OV A
K m 7 7 +9 8 8

72+0

00

73+
000

71
+

00

0

P.I . EX I ST EN T E
K m 7 6 +7 4 8

P.N . A M AN T ER
K m 7 0 +5 2 4

P.N . A M AN T ER
K m 8 1 +9 8 5

0
86+00

85+0
00

000

PASSAGEM INFERIOR NOVA (km proj.)

CAMINHOS PARALELOS

SST
PF
PA

IM
PR
SU 0 1
. A 86+
N
P. K m

C.P. 7 3 .1

C.P. 7 3 .4

VIADUTO EXISTENTE (km exist.)
RI PAGEM
K m 7 8 +3 8 5

P.N . A SU PRI M I R
K m 7 3 +6 1 5

REST . K m 7 3 +5 8 0
P.S. N OV A

C.P. 7 6 .2

FI M
RI PAGEM
K m 7 2 +8 3 0

C.P. 7 6 .1
C.P. 7 5 .1

FI M
V ARI AN T E DO OU T EI RO
K m 7 7 +1 9 9

0
+0

0

P.N . A M AN T ER E
AU T OM AT I Z AR
K m 7 9 +6 8 0

81

PASSAGEM SUPERIOR A MANTER (km exist.)
PASSAGEM INFERIOR A MANTER (km exist.)

FI M
RI PAGEM
K m 8 1 +5 7 6

80+000

76+

75+000

C.P. 7 3 .3

000

C.P. 7 5 .3

C.P. 7 5 .2

LIMITE DE FREGUESIAS

K m 8 2 +0 1 0

79+
000

77+000

000
P.N . A SU PRI M I R
K m 7 2 +1 7 2

LIMITE DE CONCELHO

PA

74+

C.P. 7 3 .2

POSTOS AUTO TRANSFORMADORES

P

TE
EN
I ST 4 3
EX 5 + 6
.
S
8
P.
Km

P.N . A SU PRI M I R
K m 7 7 +8 2 4

C.P. 7 2 .1

P.S.P.
EX I ST EN T E
K m 7 1 +3 5 2

PASSAGEM SUPERIOR NOVA (km proj.)

M
GE 5 2
1
PA
RI 8 6 +
Km

000
83+

Moita dos Ferreiros

00

FI M
RI PAGEM
K m 7 2 +8 5 8

RI PAGEM
K m 7 2 +2 4 9

78+000

PF

+0
82

PF

.N
K .A
m M
7 0 AN
+5 T
2 4 ER

P.N . A M AN T ER
K m 8 2 +8 7 8

84+

ER
NT
MA 78
. A 8 2 +8
N
.
P
Km

M
GE 4 3
9
PA
RI 8 4 +
Km

PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - AUTOMATIZADA
PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - A AUTOMATIZAZAR

V ARI AN T E DO OU T EI RO
K m 7 5 +4 1 1

P.S. EX I ST EN T E
K m 7 8 +4 4 7

PASSAGEM DE NIVEL A SUPRIMIR (km exist.)

RI PAGEM
K m 8 0 +4 5 5

Maxial e Monte Redondo

CADAV AL

Levantou
Projetista
Desenhou

Gilberto Nunes

Data

Maio 2017

Projetou

Sofia Diogo

PF06.PE.V00.T0.4.001_2

Verificou

Linha

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

Linha do Oeste
Local

E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

Fase do Projeto

RECAPE
Ambiente

Nome do Empreendimento

Folha 2 de 3
Escalas

1:25000

Tipo

317 -

10003525542 -

-

-

Data

Reguengo Grande

BOM BARR AL

ESQU EM A DE FOLH AS

326

FI M
RI PAGEM
K m 9 4 +9 7 3

VIANA DO
CASTELO

FIM

96+
000

AVEIRO

GUARDA

K83+000

0

+0
0

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 5 +3 0 8

97+
000

COIMBRA

000
92+

K6
9

98+
000

374

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 8 +6 3 2

DO PROJETO

K5
0

389

+0

388

00
0

000
91+

000
90+

00

LISBOA

99
+

REST . K m 9 1 +9 0 0
P.S. N OV A

PERO NEGRO

REST . K m 9 9 +7 8 0
P.S. N OV A

402

BEJA

P.N . A SU PRI M I R
K m 9 9 +7 2 3

SINES

416

FI M
RI PAGEM
K m 8 9 +0 3 3

FARO
IO
INIC

Carvalhal

MALVEIRA

403

MAFRA

00

DO

SABUGO

TO
JEC
PRO 20+700
K

PF
1 - Distrito de Lisboa e Leiria
P.N . A SU PRI M I R
K m 9 9 +8 3 2

2 - Escala 1:25000

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 1 +8 8 6

10

P.I . EX I ST EN T E
K m 8 8 +2 6 8

0

Sta Maria, S.Pedro e Sobral da Lagoa

1+
00

000
88+

375
TORRES VEDRAS

DOIS PORTOS

0
87
+0
0
P.S.P. N OV A
K m 8 7 +3 8 3

00

PORTALEGRE

0
0+
10

RI PAGEM
K m 8 8 +5 3 6

362

RAMALHAL

+0

PF PF

P.S. EX I ST EN T E
K m 8 6 +7 9 3

OUTEIRO

LEIRIA

89+000

00
86+0
P.N . A SU PRI M I R
K m 8 6 +4 9 6

361
CASTELO BRANCO

0

P.N . A SU PRI M I R
K m 8 6 +0 1 8

BOMBARRAL

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 7 +1 2 5

93

P.S. EX I ST EN T E
K m 8 9 +2 5 7

350

VISEU

00
5+

FI M
RI PAGEM
K m 8 6 +5 2 1

0

K3

RI PAGEM
K m 8 6 +1 5 2

+00

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 6 +2 6 5

P.N . A M AN T ER
K m 9 0 +8 5 1

P.S. EX I ST EN T E
K m 8 9 +9 9 7

K97

K m 9 5 +3 8 0

Usseira
FI M
RI PAGEM
m 8 5 +5 0 6

338

PORTO

UF de Bombarral e Vale Covo

RI PAGEM
K m 9 1 +4 1 8

C RAINHA

VILA REAL

PA

00
+0
94

C.P. 9 3 .1

C.P. 9 4 .1

95+0
00

P.N . A M AN T ER
K m 9 4 +1 2 4

O
CT
OJE
PR .551
DO K107
45
4.7
K10

BRAGANCA

BRAGA

00

+0
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2
10

Gaeiras

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 1 +9 5 2

SI M BOLOGI A:

CALDAS DA RAI N H A

SIMBOLOGIA DE PROJETO:
25+000

TE
5

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 7 +1 2 5

97+

000

Nadadouro

APEADEIRO

P.S. EX I ST EN T E
K m 9 8 +6 3 2

98+

000

UF de Santo Onofre e Serra do Bouro
PASSAGEM SUPERIOR NOVA (km proj.)

99
+0

00

PASSAGEM INFERIOR NOVA (km proj.)

CAMINHOS PARALELOS

REST . K m 9 9 +7 8 0
P.S. N OV A

SST
PF
PA

P.N . A SU PRI M I R
K m 9 9 +7 2 3

FI M DO PROJ ET O DE
00

10

P

0

0+

K m 1 0 7 +5 5 1

FI M DO PROJ ET O
DE V I A
K m 1 0 4 +7 4 5

VIADUTO EXISTENTE (km exist.)

PF

LIMITE DE CONCELHO
P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 1 +8 8 6

LIMITE DE FREGUESIAS
P.I . EX I ST EN T E
K m 1 0 5 +3 8 1

P.N . A M AN T ER E
AU T OM AT I Z AR
K m 1 0 6 +2 0 1

PASSAGEM SUPERIOR A MANTER (km exist.)
P.I . EX I ST EN T E
K m 1 0 4 +5 0 6

PASSAGEM INFERIOR A MANTER (km exist.)

P.N . A M AN T ER
K m 1 0 7 +5 0 4

00

UF de Tornada e Salir do Porto

+0

00

104

0
00
2+
0
1

0
103+

P.N . A SU PRI M I R
K m 9 9 +8 3 2

10
1+
00
0

Sta Maria, S.Pedro e Sobral da Lagoa

POSTOS AUTO TRANSFORMADORES

PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - AUTOMATIZADA

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 6 +9 3 4

PASSAGEM DE NIVEL A MANTER (km exist.) - A AUTOMATIZAZAR

PASSAGEM DE NIVEL A SUPRIMIR (km exist.)

Gaeiras

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 5 +6 9 8
P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 1 +9 5 2

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 4 +7 7 6

P.S. EX I ST EN T E
K m 1 0 4 +9 8 6

P.I . EX I ST EN T E
K m 1 0 4 +1 0 1

Levantou
Projetista
Desenhou

Gilberto Nunes

Data

Maio 2017

Projetou

Sofia Diogo

PF06.PE.V00.T0.4.001_3

Verificou

Linha

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

Linha do Oeste
Local

E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

Fase do Projeto

RECAPE
Ambiente

Nome do Empreendimento

Folha 3 de 3
Escalas

1:25000

Tipo

317 -

10003525542 -

-

-

Data

Anexo II – Pareceres Entidades Externas

