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Variante do Aeroporto em Monte Real 
 

Enquadramento 
 

A Base Aérea nº5 situa-se na região centro de Portugal, nas proximidades da cidade de Leiria e 
nas imediações da linha do Oeste, que atualmente passa a cerca de 2 km de distância dos limites 
orientais da Base. Considerando-se a intenção de aproveitamento da referida infraestrutura 
aeroportuária para uso civil, nomeadamente para ligações aéreas regulares, é adequado que se 
procure melhorar a inserção deste equipamento na rede de transportes regional, e nacional, de 
forma a expandir-se o seu hinterland. Assim, dada a proximidade da linha do Oeste, é premente 
avaliar- se a exequibilidade de se servir o aeroporto através do caminho de ferro.  

 

Proposta de variante à Linha do Oeste para inserção do Aeródromo de Monte Real na 
Rede Ferroviária 

 
Analisado o contexto geográfico, pressupondo que a futura aerogare se situará na parte oriental 
do perímetro aeroportuário, será viável a criação de uma estação ferroviária nas imediações do 
Km 3 da EN 349-1, inserida numa variante à linha do Oeste com uma extensão aproximada de 
8350 metros, predominantemente em terreno plano (desnível máximo de cerca de 30 metros) e 
preparada para velocidades na ordem dos 160 km/h. Esta variante substituiria o troço da linha 
do Oeste, aproximadamente situado entre o Pontos Quilométricos (PK) 166,300 e o PK 172,000, 
atualmente limitado a 110 km/h tal como todo o troço entre Leiria e Monte Real. Idealmente, na 
mesma empreitada, todo o troço entre a estação de Leiria (PK 160,691) e o PK 173,600, 
imediatamente a norte da estação de Monte Real, deveria ser reformulado de forma a garantir-
se um troço de via dupla a 160 km/h com dimensão suficiente para ter impacto na exploração 
ferroviária (cerca de 15500 metros). Cumulativamente, grande parte do troço em questão 
encontra-se inserido em leito de cheia, existindo algumas vertentes com risco de erosão 
confinando com a via que, sem aviso, podem deslizar e obstruí-la. Assim, à luz das crescentes 
alterações climáticas, importará aumentar a resiliência do canal ferroviário aos fenómenos 
meteorológicos extremos. No entanto, os custos apurados neste trabalho, preveem apenas a 
variante, bem como o acesso ao troço atual a partir de ambas as extremidades da Variante, 
representando isso um acréscimo estimado de 400 000 € (dois AMV de 100 km/h) ao custo 
estimado total do projeto. 

 

Relativamente ao traçado, embora não se possam aprofundar os detalhes técnicos, existem 
assunções que podem ser feitas relativamente às características finais da via e que nos permitem 
descrevê-la preliminarmente. Assim, na sua origem no PK 166,300, a uma cota de cerca de 10 
metros, a via inflete em aterro para oeste, passando sob a A17, para imediatamente transitar 
para o Viaduto do Lis – Sul, com uma extensão de cerca de 800 metros. Este viaduto revela-se 
necessário em virtude da sua situação ecológica (REN e RAN), cobrindo as áreas mais próximas 
e suscetíveis do Vale do Rio Lis, passando a aterro a após aproximadamente 500 metros, já 
perpendicularmente em relação ao Rio Lis. Neste ponto a via seguirá parcialmente a nível e, 
posteriormente em trincheira até ao Viaduto da Lezíria dos Paus que, com cerca de 600 metros 
e já a infletir para norte, transpõe um vale aplanado classificado como REN (Leito de Cheia) e 
RAN. Cerca de 500 metros após o fim do viaduto encontramo-nos já na secção reta (cerca de 
400 metros) de via reservada para a instalação da estação que servirá a aerogare (sensivelmente 
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ao PK 4,300 da Variante, a uma cota de 40 metros). Por falta de alternativas, é necessário propor 
a instalação da estação parcialmente em terreno RAN. 

 

A norte da estação, a via inflete para leste, atravessando uma área com alguma densidade de 
habitações dispersas, seguida de uma área RAN cujo atravessamento é inevitável. Já na encosta 
oeste do Vale do Rio Lis, inicia-se o Viaduto do Lis – Norte, com uma extensão de cerca de 600 
metros, atravessando perpendicularmente o vale e, já nas imediações do PK 170,700 da Linha 
do Oeste, inflete para norte, transitando para aterro, acompanhando genericamente os contornos 
das vertentes que delimitam o vale a leste e o traçado linha do Oeste. Após transpor uma 
exploração agropecuária, e já a uma cota de 10 metros, e ao PK 8,350 da Variante, a mesma 
entronca na linha do Oeste aproximadamente ao PK 172,000, nas imediações da estação de 
Monte Real (PK 172,625).  

 

 

Estimativa de custos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estimativa de custos da Variante de 
Monte Real

Unidade Custo unitário Quantidade Total

Terraplenagens e Drenagem (inclui expropriações) metro linear 1 500,0 € 6300 9 450 000 €
Viadutos metro linear 6 600,0 € 2000 13 200 000 €
Via - Plena Via metro linear 490,0 € 16600 8 134 000 €
Via AMV Extremidades da via dupla(100 km/h) unidade 200 000,0 € 4 800 000 €
Via AMV (tg 0,11 - 45 km/h) unidade 100 000,0 € 4 400 000 €
Vedações metro linear 12,5 € 12000 150 000 €
Sinalização e Telecomunicações metro linear 135,0 € 8350 1 127 250 €
Eletrificação metro linear 250,0 € 17700 4 425 000 €
Estação de 200m unidade 1 000 000,0 € 1 1 000 000 €
Desnivelamento de atravessamentos unidade 500 000,0 € 6 3 000 000 €

41 686 250 €CUSTO ESTIMADO TOTAL
Estimativas de custos adaptada a partir de Infraestruturas de Portugal

Tabela 1: Estimativa de custos 
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Proposta de traçado sobre Ortofotomapa 

 
 
 

Figura 1: Proposta de traçado sobre Ortofotomapa 
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Proposta de layout ferroviário para efeitos de estimativas de custos. 

 

 

 

Figura 2: Proposta de layout ferroviário para efeitos de estimativas de custos 
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Proposta de traçado sobre Carta de Condicionantes da Reserva Ecológica Nacional 

 

    

   

 

 

Figura 3: Proposta de traçado sobre Carta de Condicionantes da Reserva Ecológica Nacional 
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Siglas: 
 
REN – Reserva Ecológica Nacional 
RAN – Reserva Agrícola Nacional 
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Uma versão digital deste documento pode ser encontrada em: 
 
https://comboiosxxi.org/wp-content/uploads/variante_monte_real.pdf 
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Gestão Estratégica pela Universidade do Minho (amalves@alumni.uminho.pt).   
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