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Nº TUA TUA20200529000168

REQUERENTE Infraestruturas de Portugal, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503933813

ESTABELECIMENTO Linha do Algarve - Faro Vila Real de Santo António

LOCALIZAÇÃO Praça da Portagem

CAE 52211 - Gestão de infraestruturas dos transportes terrestres

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)
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LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização

Concelho de Faro (União de Freguesias de Faro) Concelho de Olhão 
(Freguesias de Pechão, Olhão, Quelfes, União das Freguesias 
Moncarapacho e Fuseta) Concelho de Tavira (Freguesias de Luz de 
Tavira e Santo Estevão, Tavira-Santa Maria e Santiago, Santa Luzia, 
Conceição e Cabanas de Tavira) Concelho de Vila Real de Santo António 
(Freguesias de Vila Nova de Cacela, Monte Gordo, e Vila real de Santo 
António) Concelho de Castro Marim (Freguesia de Altura e Castro Marim)

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000006 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
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PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir
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Declaração de Impacte Ambiental

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António

Fase em que se encontra 
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto
Alínea c) do ponto 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3 alínea b), subalínea ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual

Localização

(concelho e freguesia)

Concelho de Faro (União de Freguesias de Faro)

Concelho de Olhão (Freguesias de Pechão, Olhão, Quelfes, União das 
Freguesias Moncarapacho e Fuseta)

Concelho de Tavira (Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estevão, Tavira-Santa 
Maria e Santiago, Santa Luzia, Conceição e Cabanas de Tavira)

Concelho de Vila Real de Santo António (Freguesias de Vila Nova de Cacela, 
Monte Gordo, e Vila real de Santo António)

Concelho de Castro Marim (Freguesia de Altura e Castro Marim)

Identificação das áreas 
sensíveis

Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), Reserva Natural do Sapal de Castro 
Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA), o Sítio de Importância 
Comunitária Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013), Zona de Proteção 
Especial (ZPE) da Ria Formosa e ZPE dos Sapais de Castro Marim (PTZPE0017). 

Zona Geral de Proteção (ZGP) à Fortaleza de Faro – IIP - Decreto n.º 45/93, DR, 
I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993 e Zona Especial de Proteção (ZEP) da Estação 
Arqueológica Romana da Luz - Anúncio nº 66/2017; DR, 2ª série, nº 89 de 
9/5/2017, em Luz, Tavira.

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A.

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A.

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto

O projeto desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 57,4 km, entre o km 339+000 (Estação de 
Faro) e o km 396+445 (Estação de Vila Real de Santo António).

O projeto é realizado predominantemente em domínio público ferroviário (DPF) no canal ferroviário 
existente, podendo extravasar pontualmente os seus limites.

mailto:geral@apambiente.pt
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As principais intervenções previstas são:

 Eletrificação com o sistema 25 kV / 50 Hz, com implantação de catenária do tipo LP12, com 
características que permitem velocidades até 160km/h, contudo, a velocidade máxima a praticar é de 
120km/h, sendo atingida apenas pontualmente.

 Implementação de um sistema de sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção 
(RCT+TP) de forma a garantir um ambiente seguro para as pessoas e sistemas eletrotécnicos e a redução 
das emissões eletromagnéticas na vizinhança da via-férrea.

 Intervenções em alguns taludes com problemas de estabilidade ou que possam interferir com a 
eletrificação da linha férrea para permitir a colocação de maciços de catenária.

 Supressão da passagem de nível PN371+317 e reclassificação a peões, o que implica a construção de 
uma nova via para restabelecimento das circulações rodoviárias interrompidas pela sua supressão. O 
restabelecimento será efetuado através de uma passagem desnivelada com uma extensão de 608,5 m. 
Inicia-se a poente da linha, sobre a via que restabelece, com a construção de uma rotunda, 
desenvolvendo-se após a passagem inferior à ferrovia através de um alinhamento reto, atravessando 
os terrenos do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) pertencentes à Direção Regional da 
Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) implicando a demolição de cinco pré-fabricados, antigos 
laboratórios do CEAT, até encontrar a estrada existente nas imediações das Escolas Secundária Dr. Jorge 
Augusto Correia e Básica D. Manuel I.

 Intervenções nas seguintes passagens superiores:

 PS349+681 (em Olhão) - substituição do tabuleiro rodoviário.

 PS387+014 (entre Cacela e Monte Gordo) - alteamento dos encontros dos tabuleiros exteriores 
que suportam condutas de água.

 PS367+736 (entre Luz e Tavira) - rebaixamento da via.

 Intervenção nas coberturas do cais de mercadorias de Faro, Vila Real de Santo António e Fuseta e 
cobertura do cais de passageiros da estação de Olhão para garantir distância de segurança à catenária/ 
pantógrafo e gabarit PTb+.

 Construção da Subestação de Tração de Olhão, no antigo apeadeiro de Marim e construção da Zona 
Neutra de Loulé.

 Intervenção em órgãos de drenagem longitudinal em zonas de interferência entre a implantação dos 
maciços de catenária com a drenagem longitudinal.

 Instalação de infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações.

Síntese do procedimento de AIA

O presente procedimento de AIA teve início a 18 de julho de 2019, após estarem reunidos todos os 
elementos necessários à sua boa instrução, tendo a autoridade de AIA nomeado a respetiva Comissão de 
Avaliação a 23 de julho de 2019.

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção de Gestão do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 
Algarve), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde do 
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Algarve (ARS Algarve), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), do Instituto Superior Técnico – FUNDEC (IST), e do Instituto 
Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN).

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:

� Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do estudo prévio:

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram 
submetidos pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA. 

o Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira geral, dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 28 de 
novembro de 2019.

o Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente.

� Solicitação de parecer específico a entidades externas à Comissão de Avaliação: Câmara Municipal 
de Faro, Câmara Municipal de Olhão, Câmara Municipal de Tavira, Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo António, Câmara Municipal de Castro Marim, Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Águas do Algarve, Autoridade 
Nacional de Comunicações (ANACOM), Direcção-Geral De Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição – Energia, S.A. (EDP 
distribuição), Rede Elétrica Nacional (REN), ANA – Aeroportos de Portugal SA, Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT) e Direção Geral do Território (DGT).

� Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de dezembro 
de 2019 a 17 de janeiro de 2020.

� Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto no dia 9 de janeiro de 2020, tendo 
estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.

� Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento e Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local e 
ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública.

� Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto.

� Ponderação, em reunião realizada com o proponente, da eventual possibilidade de modificação do 
projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
na sua redação atual. Face às conclusões do Parecer da Comissão de Avaliação, foi debatida a 
possibilidade de reformulação da solução proposta para o restabelecimento da PN371+317 e das 
respetivas medidas de minimização, tendo o proponente considerado que, dadas as limitações de 
calendário e o risco de perda de fundos comunitários, não havia condições para a reformulação da 
referida componente do projeto. Neste sentido, prescindiu o proponente da prorrogativa prevista 
no artigo 16.º, n.º 2 e seguintes do referido diploma.

� Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o 
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Parecer da CA e o Relatório da Consulta.

� Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo.

� Promoção de um período de diligências complementares para análise da pronúncia apresentada 
pelo proponente em sede de audiência de interessados.

� Preparação e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 10 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos os seguintes pareceres:

� Águas do Algarve; 

� Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);

� Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

� Câmara Municipal da Tavira;

� Câmara Municipal de Vila Real de Santo António;

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

� Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve);

� Rede Elétrica Nacional (REN).

A Águas do Algarve reitera o parecer emitido em sede da consulta prévia promovida pelo proponente para 
elaboração do EIA. Salienta, em particular, os seguintes aspetos:

 Na zona onde se encontram instaladas as infraestruturas identificadas não deve ser edificado qualquer 
tipo de infraestruturas nem deve ser impedido o acesso, para que a qualquer momento a AdA possa 
ter que efetuar trabalhos no local, com todos os inconvenientes que daí possam resultar e sem custos 
adicionais.

 Não será permitido a deposição de quaisquer volumes ou objetos sobre urna faixa de 5 metros (2,5 
metros para cada lado do eixo da conduta) de proteção das referidas infraestruturas.

 As máquinas e equipamentos a utilizar na escavação e movimentação de terras, na zona das valas das 
tubagens existentes deve ser adequada, não sendo permitido o recurso a meios mecânicos para a 
compactação, de forma a não prejudicar o normal funcionamento dos sistemas multimunicipais, não 
comprometendo um eventual colapso das mesmas.

 Devem ser salvaguardadas as infraestruturas da AdA, em particular o caboduto que se encontra 
instalado a pouca profundidade, sendo essencial para o correto funcionamento dos Sistemas geridos 
por esta Sociedade.

Informa que o processo para o alteamento da conduta adutora, designada por Adutor Nascente, ao 
km387+004, da Linha do Algarve se encontra em curso e será executado pela IP, em vez da Águas do 
Algarve, S.A como referido no projeto em análise. 

Face ao exposto, nada tem esta entidade a opor à implementação do projeto.

A Autoridade Nacional de Comunicações confirmar a inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica, aplicáveis à área em causa, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas 
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ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro. Assim, emite parecer 
favorável à implementação do projeto naquela área.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil refere que o projeto acautela aspetos essenciais 
relativamente a alguns dos riscos a que se encontra exposto, designadamente o facto dos trabalhos 
previstos promoverem uma melhoria da estabilidade de alguns taludes detetados como deficientes na 
caracterização inicial, bem como o facto de não estar prevista interferência na drenagem transversal 
existente. 

A ANEPC elenca ainda outras medidas a adotar para garantir a prevenção e redução do risco em presença, 
garantindo a segurança de pessoas e bens, designadamente:

 Normas técnicas antissísmicas adequadas à construção da infraestrutura, face à perigosidade sísmica 
da zona bem como aos efeitos de sítio associados.

 Medidas de mitigação face aos riscos costeiros, designadamente ao nível das disposições construtivas 
que permitam a elevação das cotas de soleira para níveis compatíveis com os cenários mais plausíveis 
de inundação, tendo em conta que parte da área de estudo é suscetível de ser atingida por galgamentos 
costeiros.

 Medidas de mitigação face a outros riscos com expressão pontual na área de estudo, como o risco de 
rotura de barragens (próximo do fim da linha, em Vila Real de Santo António).

 Medidas para proteção de estações emissoras ou recetoras de radiocomunicações identificadas na área 
de estudo, por forma a não comprometer os fins de utilidade pública e de defesa nacional que lhes são 
cometidos.

 Definição adequada das acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado para os organismos 
de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de obra.

 Comunicação da obra a todas as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os 
corpos de bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil de Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e 
Vila Real de Santo António.

A Câmara Municipal de Tavira recomenda, relativamente ao sistema nacional de defesa da floresta contra 
incêndios, que seja dado cumprimento ao anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua versão 
consolidada, antes da execução da obra, de forma a minimizar eventuais possibilidades de ocorrências de 
pequenos focos de incêndios decorrentes dos trabalhos de eletrificação da linha, especialmente quando 
esta confine com terrenos ocupados com pastagens, matos ou florestas.

Refere, também, que todos os eventuais novos edifícios propostos ou ampliados localizados fora de áreas 
urbanas de acordo com os instrumentos de gestão territorial devem atender ao exposto no artigo 15º e 16º 
do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, conjugado com exposto no Aviso n.º 9860/2019 publicado em 
Diário da República n.º 109/2019 06-06.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António considera o projeto ambientalmente viável e o seu 
processo construtivo totalmente exequível e conforme com os instrumentos de gestão territorial, 
proporcionando o cumprimento dos objetivos que são preconizados para a Linha do Algarve.

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), refere que as intervenções a realizar no âmbito da Eletrificação da Linha do Algarve 
inserem-se em espaço-canal ferroviário existente. Neste sentido, as intervenções preconizadas não 
deverão determinar a ocorrência de impactes sobre as várias classes de ocupação de solo classificadas nos 
PDM desses municípios, incompatibilidade com as classes de ocupação de solo urbano e de solo rural, 
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considerando que o projeto se encontra em sintonia com as estratégias definidas nesses PMOT.

A Câmara concluiu assim que, do ponto de vista do ordenamento do território, a eletrificação da Linha do 
Algarve irá induzir impactes positivos significativos ao nível da melhoria das acessibilidades, concretizando 
os objetivos do planeamento municipal e da sua estratégia atual de desenvolvimento local. Neste sentido, 
emite parecer favorável ao projeto em apreço, condicionado, em fase de execução dos trabalhos, ao 
cumprimento integral ao estabelecido no n.º 1 do artigo 15.° (Licença Especial de Ruído) do Decreto-Lei n.º 
9/2007, na redação do Decreto-Lei n.°278/2007, que aprova o Regulamento Geral de Ruído.

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural salienta as implicações diretas e indiretas que o 
projeto terá sobre o Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio (AHSA).

A obra implica pontualmente alterações ou criação de novas infraestruturas acessórias, nomeadamente ao 
nível de acessos rodoviários e do alteamento de passagens superiores necessários à eletrificação da 
ferrovia, resultando interferências pontuais com o AHSA, designadamente:

a) O restabelecimento a construir na zona da PN371+317 abrange área de RAN que está dentro do 
perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, sendo que este ocupa uma área de 
2,07 ha (atualmente com parte da área ocupada por pomar e alguma vinha e a restante inculto). Assim, 
consideram-se os impactes negativos, certos, diretos, de magnitude elevada e significativos.

b) Em ambos os lados da PS ao km 387+014 (integrada no CM 1251) que serve para passagem de condutas 
de abastecimento de água, uma do sistema de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento 
Algarvio, e outra para abastecimento de água às populações. Em ambos os casos, os encontros das PS 
terão que ser alteados de modo a permitir a passagem da catenária.

Na primeira situação, a realização da obra irá provocar uma ocupação permanente do solo delimitado como 
Aproveitamento Hidroagrícola, pelo que serão áreas que não irão ter condições para regar no futuro. 
Embora essas áreas não tenham uma expressão muito relevante em termos de área global do 
aproveitamento hidroagrícola, o proponente terá de sujeitar à aprovação da Autoridade Nacional do 
Regadio (DGADR) a desafetação formal destas áreas do AHSA, demonstrando o interesse público do projeto 
e a inexistência de alternativas que não passem pela ocupação permanente de solo, que se caracteriza por 
ter excelentes condições para o desenvolvimento da atividade agrícola, por forma a garantir o cumprimento 
do estabelecido no artigo 38.° (Outras construções de utilidade pública) do Regulamento Definitivo do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, publicado com o Aviso n.º 13362/2014, de 2 de 
dezembro.

Quanto à segunda situação, a interferência referida ao km 387+014 terá implicações diretas nas 
infraestruturas de rega existentes. Refere-se no EIA que a relocalização da conduta sobre a linha férrea, 
com o seu alteamento, terá de ser realizada em coordenação com a Associação de Beneficiários do Plano 
de Rega do Sotavento do Algarve (ABPRSA), entidade responsável pela gestão e exploração do AHSA de 
acordo com o contrato de concessão. No entanto, qualquer alteração ou intervenção ao nível da rede de 
rega deve obrigatoriamente obter parecer e aprovação da DGADR antes da fase de execução.

Considera que a calendarização da intervenção deve ocorrer numa altura em que não exista rega ou a sua 
expressão seja mínima, ou seja, no período de outono/inverno, devendo a DGADR e a ABPRSA serem 
informadas antecipadamente do planeamento da referida intervenção.

Por último, após a conclusão da obra na infraestrutura de rega devem ser remetidos os desenhos com as 
telas finais, bem como as características dos materiais utilizados, a fim de ser atualizado o cadastro das 
infraestruturas de rega do AHSA.
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A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve focou essencialmente as afetações decorrentes do 
projeto de restabelecimento da PN371+317, salientando que a supressão desta passagem de nível implica 
a construção de uma faixa de rodagem com o comprimento de cerca de 625 m e um perfil transversal com 
cerca de 20 m (duas vias de 3,25 m, ciclovia e passeio) que atravessa o Centro de Experimentação Agrário 
de Tavira (CEAT), implicando a expropriação desta área.

A DRAP considera que, no contexto do EIA, deveria ter sido aprofundada a descrição e hierarquização dos 
impactes ambientais significativos decorrentes de eventuais alternativas à solução apresentada. Sobre a 
questão das alternativas estudadas para este restabelecimento, o EIA justifica a escolha da solução com o 
facto da mesma ter merecido a concordância da Câmara Municipal de Tavira e da DRAP. Contudo, no 
parecer agora emitido a DRAP refere desconhecer a existência de uma tomada de posição oficial daquela 
entidade sobre qualquer traçado alternativo, apenas se tendo pronunciado pelo único traçado que lhe foi 
apresentado, o qual seria a opção final. 

Refere ainda a DRAP que o EIA não é claro relativamente ao ponto em que o restabelecimento irá intersetar 
os terrenos do CEAT, uma vez que no texto é indicado ao Km 0+320 e na Planta PF0016.PE.0003.201 
observa-se que essa interseção ocorre entre o Km 0+275 e Km 0+300.

A DRAP conclui que apesar dos impactes ambientais positivos previstos para o troço em análise, a execução 
da infraestrutura rodoviária em terrenos do CEAT implica alterações de ordem estrutural e funcional que 
devem ser tidas em atenção, face aos valores e atividades desenvolvidas no referido centro, o que resulta 
num impacte ambiental negativo.

No entanto, assumindo a afetação do CEAT, a DRAP elenca um conjunto de medidas de minimização, entre 
as quais, a interdição da localização do estaleiro dentro dos terrenos do Centro e restrições à circulação 
nesses mesmos terrenos durante a fase de obra. Refere também a necessidade de serem equacionadas 
medidas compensatórias face à afetação dos terrenos do CEAT, designadamente:

a) Construção de estruturas de vedação eficazes que impossibilitem o acesso de pessoas estranhas.

b) Garantir o normal atravessamento da via apenas pelas viaturas da DRAP Algarve, com acesso 
exclusivamente através do portão principal do CEAT.

c) Reposição das condutas de rega, bem como as de distribuição de água da rede da Câmara Municipal 
de Tavira e das ligações elétricas e de telecomunicações existentes no Centro. Face à dimensão da 
intervenção, e forma como está instalado o atual sistema de rega, esta reposição das condutas irá 
obrigar à renovação integral do sistema de rega, que inclui os engenhos existentes, nomeadamente 
a Nora.

d) Recuperação dos edifícios situados na zona da formação profissional que ainda estejam oficialmente 
na posse da DRAP Algarve. Em termos de edifícios a recuperar, importa clarificar que o conjunto a 
considerar inclui o edifício principal, onde funciona a sede da Delegação de Sotavento da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e o conjunto edificado localizado a norte da linha do 
caminho-de-ferro.

e) A deslocalização das novas variedades de citrinos implicará uma nova plantação, alteração do cabeçal 
de rega que também comanda o pomar de D. João, devendo os respetivos custos serem imputados 
à IP.

f) Pagamento de podas, plantações, cabeçais de rega, etc..

g) A plantação de cortina arbórea e arbustiva ao longo da via que atravessa o CEAT, de forma a constituir 
barreira visual para a propriedade.
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Considera a DRAP que, para além das medidas compensatórias identificadas, ainda na fase de obra, devem 
ser tomadas medidas para que a execução da via não interfira com o normal desenvolvimento das 
atividades no CEAT, nomeadamente ser executadas vedações de obra que impeçam o acesso de estranhos 
ao CEAT e passagens que permitam o acesso a funcionários da DRAP Algarve e a pessoal autorizado. 

Salienta ainda que, ao longo do troço e sempre que esteja em causa qualquer utilização não agrícola 
(edifícios, muros novos por exemplo), deve ser submetida a parecer da Entidade Regional da RAN nos 
termos definidos no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações publicadas no Decreto-Lei 
n.º 199/2015 de 16 de setembro e respetiva Portaria n.º 162/2015, de 18 de abril.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes considerou não ter objeção ao projeto, o qual considerou 
constituir uma mais-valia para a modernização do sistema ferroviário nacional, em particular, e para o 
sistema de transportes em geral, tanto mais que se insere na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), 
e uma peça fundamental rumo à descarbonização do setor e do País. 

Salienta, contudo, os potenciais impactes das alterações climáticas sobre o projeto em avaliação, 
considerando ser de efetuar a análise da vulnerabilidade da linha ferroviária aos efeitos das alterações 
climáticas, com vista à consideração eventual de medidas de adaptação que, se introduzidas 
atempadamente, e considerando que a linha irá ser intervencionada, se traduzirão numa poupança de 
recursos e no garante da resiliência desta linha ferroviária às alterações climáticas.

Neste contexto, o IMT salienta que no Sub-grupo de Trabalho Transportes - GTTrans (inserido no Grupos 
de Trabalho Sectoriais Transportes e Comunicações) da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas 2020 (ENAAC2020), sobre a sua coordenação, foi dada atenção acrescida ao desenvolvimento 
de um diagnóstico preliminar do quadro nacional de adaptação às Alterações Climáticas no sector dos 
Transportes.

A Rede Elétrica Nacional, enquanto entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 
e da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, informa que, no âmbito destas concessões, não existem 
quaisquer infraestruturas em exploração ou em projeto na área em avaliação, apresentando em anexo ao 
seu parecer imagem com a representação das infraestruturas mais próximas do projeto.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão

A Consulta Pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, do n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, tendo sido recebidas 7 
exposições, com a seguinte proveniência: 

 Administração Central: ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil.

 Administração local: União de freguesias de Faro.

 Entidades: EDP Distribuição, Rubis Energia Portugal, SA.

 3 Cidadãos

Síntese dos resultados da consulta pública

A ANAC informa que o projeto em análise, embora parcialmente abrangido pela servidão aeronáutica do 
Aeroporto de Faro, a que se refere o Decreto-Lei nº 51/80, de 25 de março, não interfere com esta servidão 
ou outras zonas de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, nem o projeto apresentado contempla 
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elementos que se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular 
de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificiais à Navegação Aérea”, pelo que nada tem a opor. 

Assim, a ANAC é favorável ao projeto em análise, ressalvando, contudo, que se houver necessidade de 
colocação de antenas para telecomunicações ou outros fins, aquelas devem ser objeto de pedido de parecer 
próprio caso sejam consideradas obstáculo, conforme definição da CIA 10/03.

A EDP Distribuição refere o seguinte:

 A área afeta à intervenção em análise é atravessada por diversas linhas de distribuição de energia 
elétrica em Alta Tensão (60kV), Média Tensão (15kV) e Baixa Tensão.

 Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, devem ser garantidas 
as respetivas servidões e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da 
legislação em vigor), assumindo especial atenção a existência, já referida, naquele espaço de linhas 
aéreas de média e alta tensão, sobre as quais deverão respeitar as distâncias de segurança impostas 
pelo Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18 de Fevereiro de 1992.

 Existirá a necessidade de se proceder à modificação de algumas das referidas infraestruturas elétricas 
que serão objeto de projeto de alterações. Os encargos serão os definidos nos termos da legislação em 
vigor.

 As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer associadas às novas necessidades 
energéticas serão da responsabilidade do promotor, nos termos da legislação em vigor, mediante o 
respetivo pedido, devidamente instruído.

Assim, refere que nada tem obstar à aprovação do projeto em análise.

A Rubis Energia Portugal, SA, refere que parte da concretização do projeto em análise desenvolve-se, 
sensivelmente, entre o km 341+900 e o 342+200 onde se encontra o seu Terminal de GPL – Gases de 
Petróleo Liquefeitos, na Zona Industrial do Bom João, Rua Cidade de Huelva, conforme peças desenhadas 
do projeto. Este terminal é considerado um estabelecimento de Nível Superior de Perigosidade, de acordo 
com o Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves 
que envolvem substâncias perigosas. Assim, alerta que o EIA é omisso à existência da referida instalação e 
que em caso de concretização do projeto deverá ser acautelado o normal funcionamento da mesma pela 
existência de obras na sua confrontação norte.

Por outro lado, refere que deverá ser assegurada a normalidade de circulação de veículos no viaduto, sobre 
a Linha Ferroviária do Algarve, existente no km 342+600, que é o único acesso existente ao terminal para 
os carros de transporte de matérias perigosas e onde se prevê que existam obras nas suas imediações.

A União de Freguesias de Faro alerta para o impacte visual negativo na zona da antiga muralha. Refere que 
a muralha de Faro remonta ao período pré-romano, tendo sido ampliada pelos romanos no século I a VI 
d.C., tendo coexistido com vários povos e culturas e, ainda, resistido ao terramoto e tsunami de 1755, pelo 
que não se pode considerar uma edificação “menor” e sem valor cultural, histórico e paisagístico.

Refere que a Muralha de Faro, sendo o berço da cidade de Faro e um dos locais historicamente mais 
relevantes e importantes do património da cidade, deve ser bem preservada e não ter obstáculos 
(catenárias e cabos aéreos) que interfiram na paisagem. Assim, solicita que sejam equacionadas soluções 
alternativas que não destruam ou desvalorizem a paisagem.

Um cidadão considera que os postes da catenária instalados nas plataformas das estações e apeadeiros de 
passageiros deveriam ter proteção. Considera, ainda, que todo o canal ferroviário deveria ter uma vedação 
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resistente para evitar que as pessoas atravessem a linha ou caminhem ao longo da linha.

Um cidadão manifesta-se a favor do projeto em análise, considerando que eletrificar e modernizar a linha 
é indispensável para a mobilidade das pessoas.

Outro cidadão refere que os impactes negativos previstos são mínimos e serão compensados pelos 
impactes positivos a longo prazo.

Consideração dos resultados da consulta pública

Verifica-se que a generalidade dos aspetos apontados nas várias exposições recebidas em sede de consulta 
pública se encontram salvaguardados com a implementação das condições constantes da presente decisão.

Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de 
gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes 

entidades legalmente

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os IGT e com as Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública, verifica-se que a maioria das intervenções a realizar no âmbito da 
Eletrificação da Linha do Algarve inserem-se no espaço-canal ferroviário existente, tendo o projeto 
aproveitado ao máximo os limites da atual plataforma e têm enquadramento no PROT Algarve e nos PDM 
dos vários concelhos abrangidos, pelo que a proposta de ocupação prevista assegura a conformidade com 
os instrumentos de gestão territorial aplicáveis. De salientar, contudo, que a solução de restabelecimento 
da PN371+317 não está prevista no PDM de Tavira, atualmente em vigor. Refere-se no EIA que de acordo 
com as Plantas de Implantação do Plano Geral de Urbanização de Tavira, aprovado pela Declaração n.º 22-
11-90, de 7 de dezembro não se verificam quaisquer incompatibilidades entre o esquema de organização 
do espaço nessa zona e o projeto a implementar.

No que respeita às condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a 
possibilidade de ocorrência de impactes negativos ocorrerá nas intervenções onde há necessidade de 
expropriar, designadamente em áreas de RAN numa afetação de cerca de 2,4 ha e de REN em 0,036 ha.

Relativamente à REN, e conforme atrás exposto, a declaração ambiental favorável ou condicionalmente 
favorável, equivalerá ao reconhecimento público da ação, pelo que a mesma poderá vir a ser viabilizada, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 21º - Ações de relevante interesse público do RJREN.

Nas utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão, 
aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia, deverá ser solicitado o parecer 
prévio e vinculativo à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

A Linha do Algarve tem uma extensão total de cerca de 139,5 km, encontrando-se atualmente eletrificado 
apenas o troço Tunes-Faro, com uma extensão de cerca de 38,5 km. O projeto agora em avaliação tem 
como principal objetivo a eletrificação do trecho da Linha do Algarve com o sistema 25 kV / 50 Hz numa 
extensão de cerca de 57,4 km, entre o km 339+000 (Estação de Faro) e o km 396+445 (Estação de Vila Real 
de Santo António). Está igualmente em fase de procedimento de AIA o projeto da eletrificação do troço 
Tunes-Lagos, perspetivando-se assim a eletrificação de toda a Linha do Algarve, o que irá permitir viajar em 
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linha eletrificada entre Vila Real de Santo António (extremo sul de Portugal) e Caminha (extremo norte de 
Portugal).

O projeto de eletrificação previsto para a Linha do Algarve tem como objetivo aumentar a competitividade 
e sustentabilidade deste corredor horizontal e melhorar o arco metropolitano do Algarve, tratando-se de 
uma intervenção estratégica para a melhoria da qualidade de vida da população residente assim como para 
o sector do turismo algarvio (com relevância nacional). Este objetivo está enquadrado por um conjunto de 
políticas nacionais e regionais que sustentam a aposta estratégica e política de investimento no sector 
ferroviário, nomeadamente:

 O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) que coloca uma prioridade 
no Corredor do Algarve (entre outros projetos estruturantes), pretendendo reforçar a modernização 
da rede existente, eliminar constrangimentos na infraestrutura, reduzir a intensidade carbónica do 
sistema de transporte nacional, e reforçar a presença da rede ferroviária nacional na RTE-T (Rede 
Transeuropeia de Transportes).

 O Programa Nacional de Investimentos (PNI2030) que materializa o plano anterior para a próxima 
década, havendo 13 projetos prioritários no setor ferroviário onde se insere a eletrificação da Linha do 
Algarve, mais concretamente o troço entre Faro e Vila Real de Santo António.

 O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e Quadro Estratégico 
para a Política Climática (QEPiC) que pretendem concretizar uma trajetória sustentável de redução das 
emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de 
emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, relativamente a 2005, entre os quais 
a aposta no sector ferroviário é fundamental.

À escala da região algarvia, a realização deste projeto apresenta um potencial de captação de tráfego 
rodoviário relevante no que concerne ao transporte de passageiros, sendo de destacar a melhoria de 
ligações intermodais insuficientes entre os principais núcleos urbanos, localizados ao longo deste eixo 
ferroviário.

De acordo com o Estudo de Procura associado à “Análise Custo-Benefício – Linha do Algarve. Eletrificação 
Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António” (IP, 2017), a eletrificação da Linha do Algarve poderá captar, 
em 2045, cerca de 373 000 passageiros anuais, que vêm substituir 328 240 passageiros que se deslocariam 
em automóvel, todos os anos, e 44 760 passageiros em transportes rodoviários coletivos (mais poluentes 
do ponto de vista das emissões atmosféricas e tendo que competir com os restantes veículos da rede 
rodoviária, contribuindo também para situações de congestionamento e consequente perda de tempo 
produtivo).

Adicionalmente, o projeto em avaliação pretende ainda:

 Melhorar a qualidade e a competitividade da ferrovia, tratando-se de uma intervenção estratégica 
para o sector do turismo nacional.

 Atualizar o material circulante (comboios), retirando daí vantagens em termos de conforto para os 
passageiros, mas também em termos de desempenho ambiental, embora este aspeto dependa do 
material circulante escolhido pelo operador ferroviário (neste caso a CP – Comboios de Portugal).

 Reforçar as condições de segurança e comodidade de circulação.

 Melhorar e harmonizar as condições de exploração, sendo de realçar a harmonização deste troço com 
o resto da Linha do Algarve, mas também com o resto da rede ferroviária nacional, permitindo 
potencialmente a realização de serviços entre Vila Real de Santo António e Caminha, sem alteração de 
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material circulante.

 Diminuir os custos de exploração (custos energéticos).

 Reduzir as emissões de gases poluentes (por exemplo, CO, NOx e partículas), de gases com efeitos de 
estufa e os níveis de ruído.

O projeto desenvolve-se, predominantemente, em domínio público ferroviário (DPF) no canal ferroviário 
existente, extravasando apenas pontualmente os seus limites.

Com a exceção de um trecho com cerca de 11 km, entre o km 378+820 e a estação de Castro Marim, 
praticamente toda a extensão da linha férrea existente e que será objeto de eletrificação ou faz limite ou 
está dentro de áreas consideradas sensíveis, nomeadamente, de áreas integradas: 

 No Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de 
Santo António (RNSCMVRSA), no Sítio de Importância Comunitária Ria Formosa/Castro Marim 
(PTCON0013), na Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria Formosa, na ZPE dos Sapais de Castro Marim 
(PTZPE0017) e nos Sítios Ramsar da Ria Formosa e de Castro Marim (3PT002).

 Na Zona Geral de Proteção à Fortaleza de Faro e na ZEP da Estação Arqueológica Romana da Luz, Tavira.

Como antecedentes do projeto, foi elaborado um Estudo Prévio onde foram analisadas todas as 
componentes do projeto e identificadas as condicionantes ao seu desenvolvimento, designadamente: 

 Do ponto de vista ferroviário, desde logo, a existência de uma linha em exploração ferroviária, com 
estações e apeadeiros em funcionamento, que implica a adoção de métodos construtivos e cuidados 
de faseamento que deverão ser coordenados com a IP.

 O facto de se tratar de uma linha existente, construída em 1906, implica que algumas das estruturas 
edificadas ao longo do tempo de serviço desta via condicionem a eletrificação. 

 A ponte/viaduto de Tavira condicionam igualmente os trabalhos de eletrificação pelas características 
destas obras de arte. 

Relativamente às alternativas estudadas uma vez que o projeto corresponde à eletrificação de uma linha já 
em funcionamento, não foram consideradas alternativas à plataforma da via-férrea. 

Relativamente aos locais atravessados e tendo em consideração que, na sua generalidade, o projeto se 
desenvolve em área do DPF, destacam-se os locais que, pela sua sensibilidade e estando fora desta servidão 
podem ser afetados:

 O Restabelecimento da PN371+317 que se desenvolve, ao longo de 608 metros, em espaços com 
ocupação agrícola predominante (pomar, vinha e áreas incultas) pertencentes, na maior parte, ao 
Centro de Experimentação Agrária de Tavira da DRAP Algarve. As atividades deste Centro enquadram-
se no trabalho de prospeção, recolha, conservação e caracterização de variedades tradicionais de 
fruteiras algarvias que vem sendo desenvolvido pela DRAP Algarve, com apoio de programas 
comunitários. Este Centro tem uma área de 29 ha, dispondo de uma coleção ampelográfica regional, 
com 182 castas de uva de vinho e 98 castas de uva de mesa. Entre outras atividades, tem instaladas 
coleções e ensaios de fruteiras, nomeadamente, amendoeira, alfarrobeira, figueira, nespereira, 
oliveira, romãzeira e pêro de Monchique, bem como um ensaio de novas variedades de laranjeiras e 
tangerineiras. 

Este Restabelecimento, entre o km 0+000 e 0+200, desenvolve-se a sul da urbanização da Quinta do 
Caracol, e atravessa uma parcela disponibilizada na Bolsa Nacional de Terras, em 2015. Trata-se de 
terrenos de classe de capacidade de uso A, nos quais no momento da cedência, tinham instalado um 
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pomar de citrinos em modo de produção biológica, figueiras e algumas coleções e ensaios de fruteiras, 
nomeadamente abacateiros, anoneiras, diospireiros e nespereiras. Dispõe de fontes de água para rega 
(hidrante do Plano de Rega do Sotavento Algarvio, atualmente desligado, e uma captação subterrânea 
com cerca de 200 m de profundidade). Na área de intervenção do projeto existiram duas instalações 
com citrinos e figueiras, respetivamente. No procedimento concursal da bolsa de terras, esta parcela, 
com uma área de 6,73 ha, foi disponibilizada, para arrendamento, por 15 anos, para produção principal 
de abacate.

Entre os km 0+230 e 0+400, o Restabelecimento desenvolve-se a sul de uma parcela com ensaio de 
vinha, em túnel, onde se cruza a Linha do Algarve e atravessa, a poente da via principal interior do 
CEAT atravessada ao km 0+320, uma parcela onde se encontra instalado um ensaio de novas 
variedades de citrinos. A nascente desta via o projeto atravessa uma parcela disponível para ensaio de 
culturas de novas variedades de citrinos, mas atualmente não cultivada.

Entre os km 0+425 e 0+475, o projeto interfere com um conjunto edificado, constituído por 7 edifícios 
habitacionais pré-fabricados, de piso térreo, afetando diretamente 5 deles. Estes edifícios foram 
construídos no âmbito do projeto de regadios do Algarve e faziam parte dos antigos laboratórios do 
CEAT. Atualmente 2 dos 7 edifícios são utilizados, para habitação, os quais não são diretamente 
afetados pelo projeto.

Entre os km 0+475 e 0+600, o projeto atravessa uma área anteriormente afeta a um campo de golfe 
de formação, atualmente sem utilização e a partir do km 0+575, o restabelecimento desenvolve-se 
junto aos limites da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Ao km 0+650 entra em concordância 
com um arruamento que dá acesso à Escola Básica D. Manuel I, à Rua José Falcão Berredo e à Ecovia 
Litoral do Algarve (troço de Tavira) ligando-se à Rua Dr. Fausto Cansado. No total será necessário 
expropriar uma área de 19 785,2 m2.

 A SST de Olhão, que embora se desenvolvendo dentro do DPF, implica a reconversão dos dois edifícios 
existentes no antigo apeadeiro de Marim e prevê a expropriação de uma área contígua com cerca de 
717,05 m2 para repor o caminho que atualmente existe e que terá que ser mantido quer para acesso 
às propriedades quer à SST.

 A intervenção na drenagem a executar ao km 342+700, em Faro, em zona pertencente à zona industrial 
do Bom João. A área em causa refere-se a uma zona situada na frente ribeirinha nascente da cidade, 
junto à laguna, verificando-se a norte da linha áreas consolidadas de habitação, a sul da linha, a área 
correspondendo à antiga zona industrial. 

 Intervenções nos seguintes taludes:

 Ao km 348+750 obriga à expropriação de uma área com cerca de 915 m2 que se encontra 
ocupada por matos e vegetação, a sul de uns blocos de habitação da Rua Eduardo Conceição 
Pires, à entrada da cidade de Olhão.

 Ao km 352+000 obriga à expropriação de uma área com cerca de 148 m2 que se encontra na 
proximidade do Parque de Campismo dos Bancários do Sul e Ilhas, na zona de Pinheiros de 
Marim. O talude fica adjacente a um caminho que dá acesso à Ecoteca Museu João Lúcio.

 Aos km 367+000 e 367+700 inserem-se em classes Espaços Agrícolas – Áreas Agrícolas 
Preferenciais, sendo necessário expropriar cerca de 511 m2.

 Ao 369+100 (na zona de Pedras D´El Rei) em zona classificada como Espaços Agrícolas – Áreas 
Agrícolas Preferenciais, sendo necessário expropriar cerca de 489 m2.
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 A intervenção relativa ao reperfilamento do talude 372+400 em área urbana e Urbanizáveis, 
sendo necessário expropriar cerca de 86,3 m2.

Face ao exposto, tendo em conta as intervenções previstas, as suas caraterísticas e as do território afetado, 
designadamente, o facto:   

 Do projeto se desenvolver na sua quase maioria dentro do DPF, sendo a área a expropriar fora desta 
servidão, de 25 551 m2 a qual representa cerca de 3,66% da área já pertencente ao DPF; 

 De toda a extensão da linha férrea, à exceção de um trecho com cerca de 11 km, entre o km 378+820 
e a estação de Castro Marim, estar dentro ou fazer limite com uma área sensível do ponto de vista da 
conservação da natureza;

 De serem atravessadas as servidões do património relativas à ZGP à Fortaleza de Faro e à ZEP da 
Estação Arqueológica Romana da Luz, em Tavira;

 De ser atravessada a área afeta ao CEAT;

foram considerados como fatores determinantes para a avaliação do projeto a socioeconomia (incluindo 
transportes e acessibilidades), os sistemas ecológicos, o solo e o uso do solo e o ordenamento do território. 
Consideraram-se ainda como fatores relevantes as alterações climáticas, a saúde humana, o património 
cultural e a paisagem. Foram também avaliados os fatores geologia e geomorfologia, recursos hídricos, 
ruído e vibrações.

Referem-se de seguida, por fator ambiental, os principais impactes identificados:

 Geologia e Geomorfologia: os impactes ocorrem fundamentalmente na fase de construção, em 
resultado das operações de terraplenagem. O total das escavações irá originar 11 775 m3 de terras 
sobrantes, o que corresponde a um valor baixo de volume de escavações, do qual resulta um impacto 
negativo pouco relevante. A situação mais relevante é o restabelecimento da PN371+317, em que 
resultará um volume de escavações de 19 918 m3. No entanto, a altura dos taludes não ultrapassa os 3 
metros, sendo assim pouco significativa. No que se refere às intervenções na via, tratando-se de uma 
área já intervencionada, os impactes serão pouco relevantes. No caso dos taludes, dado que as 
intervenções visam igualmente a melhoria da sua estabilidade, resultam também impactes positivos.

 Recursos Hídricos: prevê-se a ocorrência de impactes positivos resultantes da beneficiação da 
capacidade de vazão das linhas de água, por limpeza e desmatação nos troços contíguos a pontes e 
passagens hidráulicas e de impactes negativos pouco significativos resultantes da intervenção de 
beneficiação do sistema de drenagem longitudinal da via.

 Ruído: não se prevê a ocorrência de impactes uma vez que não se prevê a ultrapassagem dos limites 
estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído.

 Vibrações: atendendo às ações que se pretendem desenvolver, exceto nas localizações mais próximas 
de zonas de rebaixamento da via, não são esperadas ações geradoras de níveis de vibração 
significativos. Para a fase de exploração, considera-se também que não irão ocorrer impactes 
associados às vibrações, mesmo para velocidades de circulação das composições ferroviárias mais 
elevadas (120 km/h). 

 Alterações Climáticas: prevê-se a ocorrência de impactes positivos resultantes da redução de emissões 
de GEE (estimadas em 59,3 mil toneladas de CO2eq) e a ocorrência de impactes negativos resultantes da 
utilização de fluídos de refrigeração com potencial de aquecimento global e a utilização de Hexafluoreto 
de Enxofre (SF6) na eletrificação da rede. Quanto à vertente adaptação e relativamente ao aumento de 
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ocorrência de cheias, as duas situações que se encontram na área de estudo são o rio Seco e o rio Gilão. 
No primeiro caso, aumentar a capacidade de vazão da obra de arte que o atravessa, por si só, não 
traduzirá por certo uma medida suficiente, se a mesma não for acompanhada das medidas de 
regularização e requalificação do curso de água. No caso do rio Gilão, a Linha do Algarve atravessa este 
rio através da Ponte de Tavira, a uma altura suficiente para que não ocorra afetação neste tipo de 
eventos. No que se refere às zonas costeiras e à subida do nível médio do mar, nenhuma das áreas 
identificadas se encontra dentro da área de estudo, pelo que os impactes esperados serão localizados, 
pouco prováveis, temporários e pouco significativos na infraestrutura.

 Sistemas Ecológicos: prevê-se a ocorrência de impactes negativos sobre a avifauna resultantes do 
aumento significativo dos riscos de colisão, sendo irreversíveis e permanentes (sendo que a instalação 
de dispositivos anti colisão apenas minimizará parcialmente) dada a elevada sensibilidade ambiental 
das espécies presentes, constando muitas delas nos Anexos A-I, B-II e B-IV da RN2000 e possuindo 
algumas um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, segundo o Livro Vermelho de 
Vertebrados.

 Solos e ocupação dos solos: os principais impactes negativos, de baixa magnitude, são a perda de solos 
(cerca de 2,95 ha), a alteração das suas propriedades físico-químicas, a degradação ou destruição da 
vegetação presente, a diminuição da qualidade dos solos devido à compactação, contaminação ou 
alteração hídrica, assim como o aumento do escoamento superficial e o consequente aumento de 
vulnerabilidade aos agentes erosivos. Os impactes negativos estão associados a trabalhos de 
terraplanagens e à ocupação/perda de solos fora do DPF. A perda de solos incide sobre as zonas onde 
as intervenções irão obrigar à necessidade de expropriação, ou seja, a execução de novos taludes e 
reperfilamento de alguns dos existentes onde se prevê a necessidade de expropriação, a construção da 
nova SST de Olhão, a supressão da PN371+317 e respetivo restabelecimento, e a construção da SET no 
apeadeiro da Porta Nova. Também ocorrerá a afetação de solos com elevada aptidão agrícola da classe 
A, e solos pertencentes à RAN, nomeadamente na intervenção relativa à supressão da PN371+317, em 
Tavira, em solos com elevada aptidão agrícola, pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do 
Sotavento Algarvio, e classificados como RAN (2,74 ha), o que se considera um impacte negativo 
significativo. Em termos de usos do dolo os impactes negativos resultam da alteração do uso, sobretudo 
na fase de construção, resultantes da implantação das várias infraestruturas que constituem o projeto, 
bem como da construção de acessos temporários, instalação dos estaleiros, desmatação e movimentos 
de terras, sendo impactes diretos sobre a ocupação atual do solo, uma vez que as classes existentes 
serão substituídas por outras. A situação mais relevante consiste na intervenção relativa à supressão 
da PN371+317, havendo substituição dos usos atuais (área agrícola).

 Socioeconomia: o atravessamento de terrenos do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), 
com dimensão e características únicas e onde, entre outros, está guardada a maior coleção de 
variedades fruteiras portuguesas e provavelmente uma das maiores da bacia do mediterrâneo. Esta 
apropriação de solo vai originar impactes negativos significativos. O corte desta área induz impactes 
socioeconómicos culturais e ambientais, dadas as suas características únicas, associadas ao património 
cultural e genético existente. O CEAT constitui-se como um património único do Algarve, insubstituível, 
tendo em consideração a sua localização, dimensão e valor patrimonial no seu todo. 

 Transportes e Acessibilidades: Do ponto de vista da acessibilidade, alguns dos impactes negativos das 
operações de construção prendem-se com as perturbações criadas pela movimentação de máquinas e 
veículos que poderá afetar a segurança e fluidez na circulação de veículos e peões, nomeadamente nas 
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intervenções em estações e apeadeiros. Destacam-se as intervenções que causarão incómodo à 
circulação de veículos em fase de obra: em Olhão, km 349+681: substituição do atual tabuleiro da PS 
que irá implicar o corte do trânsito rodoviário neste ponto da Rua 18 de Junho com impacte muito 
significativo, embora temporário (tempo de substituição do tabuleiro); e, em Olhão, Marim km 
353+500 a instalação da Subestação de Tração, cuja implantação irá interferir com um caminho de 
acesso a uma das quintas situadas a norte da área de intervenção e, eventualmente, com o respetivo 
portão e área de entrada (cerca de 23 m2) na propriedade. Embora se trate de um acesso secundário e 
de uma área afetada reduzida, o impacte tem significado e o acesso deve ser devidamente 
restabelecido. A supressão da PN371+317 terá um impacte positivo significativo do ponto de vista da 
segurança rodoviária, uma vez que elimina um elemento de conflito entre a circulação rodoviária e a 
circulação ferroviária. Contudo, a mesma supressão constitui um impacte negativo nas acessibilidades 
e circulações rodoviárias junto à estação de Tavira, para as entradas e saídas na zona poente da cidade 
(EN125, EN270). Este impacte é significativo, sobretudo, para as deslocações rodoviárias de índole local, 
designadamente para as circulações de entrada e saída de Tavira, a nascente, a partir da (e para a) 
EN125 (via Rua de S. Pedro) e da EM514 (Rua de Santo Estêvão, no tecido urbano). A PN é utilizada para 
as deslocações locais, nomeadamente entre as áreas habitacionais e os equipamentos existentes. Estas 
circulações são particularmente importantes para os quarteirões delimitados pela Rua de Santo Estêvão 
e pela Rua de São Pedro. 

 Património: prevê-se a afetação visual do bem imóvel classificado Fortaleza de Faro, incluindo todo o 
conjunto de elementos ainda existentes das muralhas, classificada como Imóvel de Interesse Público 
(IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993), pela instalação das catenárias, embora 
ocorra dentro do DPF, considera-se um impacte direto negativo e significativo a muito significativo. 
Quanto à “Estação Arqueológica Romana da Luz”, correspondente à “Cidade Romana de Balsa (n.º 
36/CNS 60)”, a sua Zona Especial de Proteção abrange a área de enquadramento histórico de duas áreas 
de reabilitação da via, mais concretamente resultantes do layout do Apeadeiro da Luz e o 
reperfilamento de talude, ao Km 364+850, considerando-se que o impacte será no entanto negativo 
mas pouco significativo. Nas ocorrências n.º 2 (Santa Luzia 1) e n.º 3 (Estação Ferroviária de Tavira) 
prevê-se também a ocorrência de impactes negativos diretos, por ação de desmatação e escavação do 
terreno, decorrentes da requalificação de talude ao km 367+736 (n.º 2) e da melhoria de condições na 
Estação de Tavira (n.º 3). Também pela sua localização, considera-se que os Salgados do Fialho (n.º 43 
A, B e C) conjunto hidráulico situado junto à linha, bem como de Marcela (n.º 46), também poderão 
sofrer impactes.

 Paisagem: como impactes negativos significativos ao nível do relevo destacam-se o restabelecimento 
viário - PN371+317 e a Subestação de Tração de Olhão. No caso da componente do projeto com maior 
relevo, em termos de impacte visual negativo significativo, destaca-se a catenária, designadamente na 
Muralha do Castelo de Faro (Fortaleza de Faro), onde se gerará uma segmentação do campo visual 
imposta pelos apoios e pelos cabos, de um modo mais significativo tendo em consideração o contexto, 
verificando-se também uma alteração de escala por conflito entre as muralhas e o edificado e as 
referidas componentes do projeto interferindo com a leitura natural da paisagem. Também resultantes 
da construção da catenária se preveem impactes na frente urbana marginal voltada para a ria nas áreas 
mais próximas da linha, onde a mesma se desenvolve adjacentemente ao Parque Natural da Ria 
Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim - em ambas, áreas de sapal e de salinas – ou 
próximo ou mesmo no interior de áreas agrícolas de pomar que se localizam a poente de Tavira ou na 
área a sul da povoação de Montinho e na SST de Olhão na zona de salinas imediatamente próximas e a 
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sul da sua localização. 

Dos pareceres externos à CA solicitados, salienta-se os emitidos da DGADR e da DRAP Algarve.

A DGADR considera que irão ocorrer interferências pontuais com o Aproveitamento Hidroagrícola do 
Sotavento Algarvio (AHSA), designadamente com a construção do restabelecimento da PN371+317, o qual 
abrange área de RAN que está dentro do perímetro do AHSA, sendo que este ocupa uma área de 2,07 ha 
(atualmente com parte da área ocupada por pomar e alguma vinha e a restante inculto). Considera os 
impactes negativos, certos, diretos, de magnitude elevada e significativos. A realização da obra irá provocar 
uma ocupação permanente do solo delimitado como Aproveitamento Hidroagrícola, pelo que serão áreas 
que não irão ter condições para regar no futuro. Embora essas áreas não tenham uma expressão muito 
relevante em termos de área global do aproveitamento hidroagrícola, o proponente terá de sujeitar à 
aprovação da DGADR, enquanto Autoridade Nacional do Regadio, a desafetação formal destas áreas do 
AHSA, demonstrando o interesse público e a inexistência de alternativas que não passem pela ocupação 
permanente de solo, que se caracteriza por ter excelentes condições para o desenvolvimento da atividade 
agrícola, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no art.º 38.° (Outras construções de utilidade 
pública) do Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, publicado 
com o Aviso n.º 13362/2014, de 2 de dezembro. Verifica-se também, que da intervenção de alteamento 
dos encontros dos tabuleiros exteriores na PS387+014, ocorrerá a afetação das condutas de água (integrada 
no CM 1251), uma do sistema de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, e outra para 
abastecimento de água às populações. PS387+014 (entre Cacela e Monte Gordo).

A DRAP salienta que, apesar de o EIA referir que a solução adotada para o restabelecimento da PN371+317 
mereceu a sua concordância, esta entidade desconhece a existência duma tomada de posição oficial sobre 
qualquer um dos traçados considerados previamente, apenas se tendo pronunciado pelo único traçado que 
lhe foi apresentado e que admitiu ser a opção final. Considera que a execução da infraestrutura rodoviária 
em terrenos do CEAT implica alterações de ordem estrutural e funcional que devem ser tidas em atenção, 
face aos valores e atividades desenvolvidas no centro, o que resulta num impacte ambiental negativo. 

Sem prejuízo, considera que o EIA refletiu as indicações transmitidas pela DRAP em sede dos seus pareceres 
anteriores. Salienta, contudo, a necessidade de serem adotadas medidas complementares.

Ainda no contexto da consulta a entidade externas à CA, destacam-se os pareceres das Câmaras Municipais 
de Tavira e de Vila Real de Santo António, que alertam para a necessidade de dar cumprimento à legislação 
sobre a defesa da floresta contra incêndios e do RGR.

Em resultado da consulta pública foram recebidas 7 exposições, as quais incluem um conjunto de 
recomendações e salientam a necessidade de dar cumprimento a servidões e de proceder à reposição de 
serviços e servidões afetadas, com destaque para o Terminal de GPL – Gases de Petróleo Liquefeitos, 
pertença da Rubis Energia Portugal, S.A. o qual solicitou que face às obras previstas se equacionasse a 
normalidade de circulação de veículos de transporte de matérias perigosas afetos à instalação. 

Face ao acima exposto e tendo em conta que:

a) O projeto é suscetível de provocar, na fase de exploração, impactes positivos, de magnitude elevada 
e significativos, decorrentes da sua implementação, com reflexos diretos e indiretos nas principais 
atividades socioeconómicas da região e que estão fundamentalmente associados à sua justificação, 
designadamente:

 O projeto está contextualizados numa estratégia de âmbito regional e nacional, procurando 
com a eletrificação da linha férrea uma maior eficiência do sistema ferroviário e do serviço 
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prestado, melhorar a coesão social e territorial, viabilizar economicamente a sustentabilidade 
financeira do transporte ferroviário e reduzir a emissão de CO2 e de poluentes atmosféricos;

 A eletrificação permite em conjugação com o troço Tunes-Faro, já eletrificado, e com a futura 
eletrificação do troço Tunes-Lagos, concretizar a eletrificação de toda a Linha do Algarve e 
respetiva ligação à Linha do Sul;

 Permite a melhoria da atratividade do troço Faro / Vila Real de Santo António da Linha do 
Algarve, como alternativa ao transporte rodoviário, e inserção do Algarve nas ligações de longo 
curso, nacionais e internacionais (através da Rede Ferroviária Nacional será possível ir de 
Valença até Vila Real de Santo António em linha eletrificada);

 Permite a introdução de locomotivas elétricas, com melhorias significativas na eficiência 
energética, redução dos custos operacionais, simplicidade de comando, versatilidade de 
adaptação às cargas, qualidade da circulação, para além da melhoria da qualidade ambiental 
(qualidade do ar, ruído) na envolvente como resultado da redução das emissões poluentes;

 Melhoria das condições de segurança da circulação ferroviária (sinalização, supressão de 
passagem de nível, colocação de vedações) e estabilização de taludes, bem como as condições 
de utilização das estações e apeadeiros, pelas ações de conservação/manutenção e de 
implementação de sistemas de videovigilância e informação ao público;

b) A maioria das ações ocorrem dentro do DPF e que destas a situação mais gravosa corresponde à 
colocação da catenária ao longo de todo o traçado da Linha, com impactes negativos ao nível da 
avifauna, da paisagem e do património, os quais, embora significativos, são passíveis de minimização 
ou compensação;

c) As componentes do projeto a desenvolver fora da área afeta ao DPF apresentam na generalidade 
impactes de baixa significância e minimizáveis, à exceção do restabelecimento da PN371+317. Neste 
contexto, e embora a supressão da PN371+317 e reclassificação a peões constitua uma melhoria das 
condições de operação e de segurança para a circulação ferroviária e para a acessibilidade pedonal 
no entorno da estação de Tavira, a solução para o restabelecimento da rede viária apresenta 
impactes negativos significativos resultantes quer da afetação permanente de terrenos do CEAT, o 
qual se constitui como património cultural e genético único e insubstituível, quer da passagem na 
proximidade das escolas Secundária Dr. Jorge Augusto Correia e Básica D. Manuel I podendo a 
inserção neste local agravar as condições de segurança rodoviária, bem como o aumento da emissão 
de poluentes atmosféricos e dos níveis de ruído;

emite-se decisão favorável ao projeto da “Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Faro – Vila Real de 
Santo António”, condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressos no presente documento, 
exceto no que diz respeito à solução proposta para o restabelecimento da PN371+317. Apesar de se 
reconhecer a mais-valia associada à supressão de uma passagem rodoviária de nível, considera-se não 
existirem condições para emitir decisão favorável à solução técnica apresentada para o restabelecimento 
da PN371+317, face às afetações associadas e dado que não se encontra demonstrada a ausência de 
alternativas viáveis que as possam evitar. 
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Condicionante

1. Qualquer solução que venha a ser equacionada para o restabelecimento da PN371+317 deve minimizar 
as afetações identificadas em sede do presente procedimento de AIA e ser apresentada previamente à 
Autoridade de AIA para verificação da aplicabilidade do regime jurídico de AIA, em articulação com a 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) e Câmara Municipal de Tavira.

Elementos a Apresentar

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes 
elementos:

1. Projeto de execução da subestação de tração de Olhão.

2. Plano de acesso à obra, incluindo áreas de parqueamento, acompanhado de uma avaliação dos seus 
impactes e proposta de medidas de minimização, se aplicáveis. 

3. Carta de condicionantes atualizada, abrangendo não só o projeto mas também todas as áreas de 
estaleiro, parqueamento e acessos, e incluindo todas as ocorrências patrimoniais inventariadas.

4. Revisão do projeto na área do Monumento Nacional “Fortaleza de Faro” de forma a atenuar ou 
minimizar o impacte visual dos postes de catenária previstos junto à muralha, designadamente, 
procurando soluções de postes de catenária com desenho urbano adequado a zonas históricas urbanas 
e/ou através da utilização de cromatismo adequado à respetiva integração paisagística.

5. Relatório preliminar das sondagens arqueológicas de diagnóstico, previamente analisado pela tutela do 
Património Cultural.

6. Projeto de Integração Paisagística, desenvolvido de acordo com as seguintes orientações:

a) Documento autónomo, em Projeto de Execução, acompanhado das respetivas peças escritas 
(Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano/Programa de 
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e exploração) e desenhadas (Plano 
Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e 
muros).

b) Considerar as seguintes áreas: taludes da linha; Subestação de Tração de Olhão; Zona Neutra de 
Loulé (PK 322+800).

c) Acomodar os exemplares arbóreos existentes com base num levantamento e identificação em 
cartografia, a apresentar como carta anexa ao PIP. Todos os elementos arbóreos a proteger, a 
transplantar e a abater devem ser caracterizados: identificados quanto à espécie, ao número e 
características – porte, altura e valor patrimonial. Para os indivíduos a abater deve ser ainda 
apresentada a devida justificação.

d) Utilizar apenas espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou tradicionalmente 
utilizadas na região como forrageiras, por exemplo), se possível com origem local. 

e) Não utilizar espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional.

f) Identificar o elenco e número dos exemplares preservados e transplantados.

g) Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas – taludes de maior dimensão e muros 
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identificados – através da constituição de cortinas multiestratificadas - arbóreo-arbustivas - e 
multiespecíficas.

h) Prever plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas 
habitacionais que permitam minimizar a presença da linha e, sobretudo, da catenária nestes 
locais.

i) Ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos a necessidade de 
assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com 
referência clara à Xylella fastidiosa multiplex. Considerar restrições geográficas quanto à 
obtenção dos exemplares em causa.

j) As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados à Subestação de Tração de 
Olhão e Zona Neutra de Loulé (PK 322+800) devem-se considerar materiais e tonalidades 
tendencialmente neutras e de baixa refletância.

7. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. Este Plano deve conter cartografia, 
sobreposta à Carta Militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a metodologia 
adequada para o controlo das espécies ocorrente que deve ser devidamente atualizada, à data prévia 
ao início da obra. O Plano deve definir as ações a realizar quer para a fase de construção/obra quer para 
a fase de exploração.

8. Programas de monitorização da Ecologia, do Ruído e das Vibrações revistos de acordo com as diretrizes 
constantes na presente decisão. 

9. Projeto para concretização da medida compensatória prevista na presente decisão. Este projeto deve 
ser desenvolvido em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Até um mês antes do término da fase de obra, apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, 
os seguintes elementos:

10. Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra. Este Plano deve 
integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de 
parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano, deve constar uma 
cartografia (orto), a uma escala adequada, onde estejam representadas graficamente de todas as áreas 
afetadas. Cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que 
tiveram durante a Fase de Construção. A cada uma das referidas áreas deverá fazer-se corresponder 
um conjunto de ações a realizar adequadas a cada caso específico que poderão compreender: a 
limpeza; eliminação de espécies vegetais exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de 
pavimentos; nivelamento; modelação naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; 
sementeiras e outras pertinentes. Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a ter. 

11. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).

Medidas de Minimização

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada e ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo 
processo.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de obra e de exploração 
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do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação.

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador.

PROJETO DE EXECUÇÃO

1. Estender a colocação de sinalização intensiva com dispositivos anti colisão às seguintes áreas (figuras 
incluídas no capítulo Programas de Monitorização):

a) Marim, Olhão, em 1000 m, de acordo com a Figura 1.

b) Almargem, Tavira, em 700 m, de acordo com a Figura 2.

c) Cerro do Bufo, Castro Marim e Vila Real de Santo António, em 4070 m, de acordo com a Figura 
3.

2. Colocar vedações de malha ecológica com abertura suficiente para não impedir a circulação da fauna 
de menor porte, as quais, salvo se por justificações de segurança, não devem ser encimadas com arame 
farpado. 

3. Preservar, na Estação de Vila Real de Santo António, a atual estereotomia do “vão de porta de entrada 
em madeira e vidro” (para aumento da resistência mecânica), privilegiando o seu reforço em vez da sua 
substituição.

4. Estudar a possibilidade:

a. De implementar uma solução que compatibilize, em segurança, as passagens pedonais com os 
veículos automóveis, na PSR358+816 (Ponte Grande), na Fuseta.

b. Do atual mecanismo de rotação manual da ponte de atravessamento sobre a doca de Faro ser 
eletrificado, embora condicionado à altura das catenárias.

5. Acautelar, no Projeto de Iluminação a implementar, as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial. 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.

6. Garantir a compatibilização do projeto com as infraestruturas, servidões e restrições de utilidade 
pública presentes na área da intervenção, tendo particularmente em conta os pareceres emitidos pela 
Águas do Algarve, pela ANAC, pela ANEPC, pela DGADR e pela Edp Distribuição em sede do presente 
procedimento de AIA.

7. Interditar o uso de Hexafluoreto de Enxofre (SF6).

FASE PRÉVIA À OBRA 

8. Privilegiar a localização de estaleiros, depósito temporário e definitivo de terras, acessos à obra e de 
todas as outras áreas de apoio à obra, em áreas já degradadas, nomeadamente, explorações de inertes 
na região e de declive reduzido e com acesso próximo. Os estaleiros e depósitos de materiais devem 
ser planeados e executados de modo a minimizarem as previsíveis alterações nas áreas de recarga de 
aquíferos e de infiltração máxima. Deve ser salvaguardada uma distância de segurança na seleção de 
locais para a instalação de estaleiros, oficinas, depósitos ou quaisquer outras estruturas de suporte à 
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obra, relativamente às linhas de água, assim como zonas de regadio e locais de elevada vulnerabilidade 
à poluição (áreas classificadas). 

Neste contexto, encontra-se interdita a localização nas seguintes áreas: 

 Áreas classificadas (PN, SIC, ZPE).

 Habitats Naturais.

 RAN e REN.

Evitar as seguintes áreas:

 Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio. 

 Zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior sensibilidade paisagística 
e ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água (galerias ripícolas), 
florestas de folhosas e áreas de montado.

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.

 Proximidade a locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente com casas de 
habitação. 

 Locais onde existam ocorrências de interesse patrimonial.

9. Efetuar a integração paisagística do(s) estaleiro(s) utilizando elementos vegetais existentes, ou a 
utilizar, assim como a tipologia de vedação. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção, 
quando se localizem em meio mais urbano, devem ser vedados com materiais com cores 
tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plástico, como elementos 
valorizadores do espaço onde se inserem. 

10. Delimitar o perímetro das áreas a intervencionar, designadamente, através da balizagem com recurso 
a fitas/redes de sinalização, as quais só devem ser removidas após o final da obra.

11. Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em 
particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, definir uma faixa de 
proteção, caso dos vários sobreiros existentes, dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer 
ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da 
obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela 
proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes). Assegurar a 
assistência técnica da Obra por especialistas de vegetação.

12. Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A 
delimitação deve ter por base a cartografia apresentada no EIA mas deve ser atualizada e aferida 
localmente. Todo o trabalho a realizar, quer de atualização quer de delimitação, deve ser acompanhado 
por um especialista em vegetação.

13. Considerar no planeamento dos trabalhos soluções que reduzam os níveis de poeiras no ar e a sua 
propagação.

14. Contactar as entidades que superintendem as infraestruturas e serviços intersectados para que se 
promova o seu atempado restabelecimento ou proteção, designadamente, no que se refere às redes 
de energia elétrica, telecomunicações e de abastecimento de água.

15. Garantir, nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, através do 
Caderno de Encargos, nomeadamente através do PGA, a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
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totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de elementos 
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de 
sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

16. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas anteriormente não prospetadas, 
nomeadamente por se encontrarem vedadas, ou em que a visibilidade foi reduzia a nula.

17. Proceder, no caso de ser afetado a ocorrência n.º 43, conjunto hidráulico de Salgados do Fialho, ao 
registo gráfico e fotográfico e ao levantamento topográfico, bem como à elaboração de memória 
descritiva,

18. Realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de afetação das ocorrências n.º 36, Estação 
Arqueológica Romana da Luz, e n.º 45, Horta dos Ramos, nas duas áreas de reabilitação da via: 
reperfilamento de talude e Apeadeiro da Luz, entre os Km 364+850 e km 365+700.

19. Realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de afetação da ocorrência n.º 2, Santa Luzia 
1, ao Km 367+736.

20. Elaborar a memória descritiva e efetuar o registo fotográfico da ocorrência n.º 3, Estação Ferroviária 
de Tavira.

21. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, 
manchas de empréstimo e depósito de terras que, de acordo com os resultados obtidos, podem vir 
ainda a ser condicionadas, bem como das áreas que apresentaram visibilidade nula ou reduzida.

22. Sinalizar e vedar todos elementos patrimoniais situados até um limite máximo de 25 m, centrado no 
eixo das infraestruturas; sinalizar todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 50 
m; avaliar caso a caso os restantes elementos, a necessidade da sua vedação e sinalização tendo em 
consideração outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a 
proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto.

23. Efetuar vistoria dos edifícios mais próximos da obra, para o controlo dos efeitos efetivamente 
associados à obra em apreço, resultantes das vibrações. 

24. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações da 
população, designadamente a afetação das acessibilidades; a divulgação deve ser feita em articulação 
com as autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação 
(painéis informativos, folhetos, website da IP e outros que se considere adequados para o efeito).

25. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de 
pontos de atendimento presencial, atendimento telefónico e através da internet. Manter um registo 
dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto 
ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada pelo promotor e/ou entidade executante.

FASE DE OBRA 

26. Não interferir com o normal funcionamento do Terminal de GPL – Gases de Petróleo Liquefeitos, 
pertença da Rubis Energia Portugal, S.A., existente nas proximidades da Linha Ferroviária do Algarve, 
na Zona Industrial do Bom João, Rua Cidade de Huelva, em Faro e assegurar a normalidade de circulação 
de veículos no viaduto, sobre a Linha Ferroviária do Algarve, existente no km 342+600, único acesso 
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existente ao terminal para os carros de transporte de matérias perigosas.

27. Garantir que as operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem aos períodos (horas e dias da 
semana) de menor perturbação para os recetores sensíveis em causa (habitação: tipicamente período 
diurno de dias úteis; escolas: tipicamente período do entardecer e noturno de dias úteis, fins-de-
semana e feriados), e cumprir a legislação e regras de boa prática em vigor.

28. Solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal, caso ocorram atividades junto a habitações, 
escolas ou hospitais, ou similares, nos períodos interditos definidos no Artigo 14.º do RGR.

29. Informar a população mais próxima da obra, dos dias e horas previstos para a ocorrência das atividades 
mais ruidosas e mais vibráteis.

30. Equacionar a definição de medidas de redução de ruído concretas sempre que se preveja:

a) Requisitos vinculativos (n.º 5 do artigo 15.º do RGR) para laboração durante mais de 1 mês junto 
aos Recetores Sensíveis com maior sensibilidade nos períodos em causa:

 Período do entardecer, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 60 dB(A).

 Período noturno, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 55 dB(A).

31. Equacionar a definição de Medidas de Minimização de Vibração concretas sempre que se preveja a 
ultrapassagem dos limites considerados. Indicam-se os limites da NP2074:2015, da BS5228-2:2009 e 
dos Critérios LNEC adaptados:

a) Danos nos edifícios (Limites mais exigentes: NP2074:2005: 1.5 mm/s; BS5228-2:2009: 7.5 
mm/s).

b) Sensação humana da vibração (Tolerável desde que previamente informada: BS5228-2:2009: 
1 mm/s; Critérios LNEC/UIC: 0.5 mm/s; Humanamente não sensível: BS5228-2:2009: 0.14 
mm/s; Critérios LNEC: 0.11 mm/s). 

c) Ruído Estrutural devido à vibração e afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à 
vibração (Critérios LNEC Ruído Estrutural: 0.03 mm/s; Equipamentos muito sensíveis: BS5228-
2:2009: 0.05 mm/s a 0.003 mm/s). 

32. Limitar as ações de desmatação, destruição de coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos às zonas 
estritamente indispensáveis para a execução da obra.

33. Assegurar o acompanhamento cuidadoso da evolução do comportamento geotécnico das formações 
interferidas no que respeita às escavações e aos aterros.

34. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade.

35. Evitar, na seleção das zonas de depósito, as seguintes áreas: leitos de linhas de água e proximidade (até 
10 m) das margens das ribeiras, áreas frequentemente inundáveis e, locais sensíveis do ponto de vista 
geotécnico. 

36. Restringir à faixa de obra a movimentação de máquinas e viaturas, a qual deve ser efetuada de acordo 
com o Plano de Acesso à obra que vier a ser estabelecido.

37. Separar o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras do restante 
material vegetal e levar a destino final adequado, devendo ser evitado o corte em fase de produção de 
semente. Não efetuar a estilhagem e o espalhamento. Assegurar que não há risco de propagação das 
espécies em causa, resultante do seu transporte a destino adequado.
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38. Separar toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais 
invasoras, da restante terra viva/vegetal, a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. 
Levar a depósito definitivo devidamente acondicionada.

39. Restringir às áreas estritamente necessárias à decapagem da terra viva/vegetal em todas as áreas 
objeto de intervenção, a qual deve ser realizada para que a máquina nunca circule sobre a mesma. A 
progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado. Evitar o recurso 
a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra 
vegetal. 

40. Considerar uma profundidade da decapagem da terra viva que corresponda à espessura da totalidade 
da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local. As operações de decapagem devem ser 
realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e 
permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes 
inferiores. 

41. Armazenar e conservar a terra viva/vegetal em pargas, com cerca de 2m de altura, com o topo 
relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a 
manter a sua qualidade. 

42. Reutilizar os materiais de escavação na construção de aterros Interditar a utilização de terras 
vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais inertes, provenientes de áreas ocupadas por 
plantas exóticas invasoras.

43. Realizar o revestimento precoce de taludes, no mais curto intervalo de tempo, se possível, logo após as 
operações de terraplenagem.

44. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. Este trabalho deve ser igualmente compreender o acompanhamento da abertura da vala 
de cabos longitudinal em plena via e dos caboucos para instalação das catenárias.

45. Efetuar o acompanhamento arqueológico de modo efetivo continuado e direto por um arqueólogo, em 
cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais 
mas simultâneas.

46. Proceder a cuidadoso acompanhamento arqueológico da área de afetação do projeto onde se situa a 
ocorrência n.º 46, Marcela / Monumentos da Quinta da Nora e Herdade da Marcela (MN).

47. Conservar in situ (mesmo que de forma passiva) as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas 
durante o acompanhamento arqueológico da obra, no caso de estruturas, tanto quanto possível, e em 
função do valor do seu valor patrimonial, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
atual ou salvaguardar pelo seu registo.

48. Prever a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de 
diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras), em função dos resultados obtidos no 
acompanhamento arqueológico, nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.

49. Suspender a frente de obra, no caso de serem detetados vestígios arqueológicos no decurso dos 
trabalhos de acompanhamento arqueológico, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato 
à tutela essa ocorrência, e propor medidas de minimização a implementar.
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50. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela achados arqueológicos móveis efetuados 
no decurso da obra, após limpeza, inventariação, contentorização e estudo preliminar.

51. Produzir mensalmente Relatórios de Progresso, no decorrer dos trabalhos arqueológicos, que devem 
descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo genérico os vestígios 
arqueológicos eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica e fotográfica relevante.

52. Compensar os proprietários pelos prejuízos causados, nos casos em que ocorra, por necessidade ou 
acidente, afetação temporária de culturas.

53. Informar adequadamente os afetados sobre o processo de expropriação e os direitos que lhes assistem 
nesse processo.

54. Interditar qualquer tipo de ocupação, temporária ou definitiva, ou afetação dos terrenos a expropriar 
sem a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta e em caso de litígio, antes da efetiva 
posse administrativa dos terrenos. 

55. Definir percursos alternativos, na intervenção na PS ao km 349+681, em Olhão, de acordo com a 
Câmara Municipal de Olhão, e efetuar a adequada sinalização dos mesmos. As populações devem ser 
informadas, com a necessária antecedência, relativamente à duração da obra, ao tempo de interrupção 
das circulações e aos percursos alternativos.

56. Proceder à proteção da área de obra junto à ciclovia, na intervenção ao km 351+450, de modo a evitar 
a afetação desta (danificação, deposição de detritos ou materiais).

57. Manter utilizável por parte do público e assegurar o acesso à Ecoteca na intervenção ao km 352+000, 
o caminho adjacente ao parque de campismo. Assegurar que a obra não coloca problemas de segurança 
nas circulações no caminho. 

58. Assegurar na intervenção ao km 353+500, em Marim, para implantação da SST a manutenção ou 
restabelecimento do caminho de acesso à quinta existente a norte da área de intervenção.

59. Manter a acessibilidade ao apeadeiro de Porta Nova, nas intervenções ao km 372+800.

60. Na intervenção ao km 387+014, caso venha a verificar-se ser necessário interromper o abastecimento 
de água às populações, tal deve decorrer durante o menor período de tempo possível. Os municípios e 
as populações devem ser avisados com a devida antecedência de modo a poderem ser tomadas 
medidas em conformidade.

61. Repor as condutas de rega e de todos os serviços que, eventualmente, venham a ser afetados, 
assegurando a não interrupção do seu funcionamento. 

62. Contatar as autoridades locais relevantes para aferir a necessidade de colocar sinalização de rota para 
veículos afetos à obra, percursos alternativos e fornecer tal sinalização conforme acordado. 

63. Assegurar que a sinalização adequada para alertar ciclistas e pedestres sobre a circulação de veículos 
de grande porte esteja localizada de forma visível nos pontos de acesso ao local da obra e nas rotas 
utilizadas pelos veículos entre esse local e a rede local.

64. Informar as populações, com a necessária antecedência, relativamente à duração da obra, ao tempo 
de interrupção das circulações e aos percursos alternativos. 

65. Proceder à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e implantar um sistema 
de drenagem eficaz nos aterros e escavações.

66. Implementar o Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra, nos 
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termos em que o mesmo vier a ser aprovado no contexto do Elemento n.º 10 da presente decisão.

67. Implementar o Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s), nos 
termos em que o mesmo vier a ser aprovado no contexto do Elemento n.º 10 da presente decisão.

FASE DE EXPLORAÇÃO

68. Adotar medidas de minimização de ruído suplementares, no caso dos resultados da monitorização 
virem a indicar valores superiores aos limites estabelecidos no RGR, de forma a ser reposta a 
conformidade legal.

69. Fornecer ao empreiteiro para consulta a localização atualizada dos elementos patrimoniais (através de 
planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais 
identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção, sempre que se 
desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do projeto.

70. Assegurar o acompanhamento arqueológico, sempre que ocorram trabalhos de manutenção das 
infraestruturas do projeto que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela 
construção dessas infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), e o cumprimento das medidas 
de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.

71. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos no Projeto de Execução de Integração 
Paisagística.

72. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.

73. Verificar e controlar o estado de manutenção e limpeza das estruturas da via.

74. Efetuar a manutenção do coberto vegetal da envolvente, por forma a manter em cumprimento o 
estipulado no projeto de integração paisagística, evitando situações de solos a descoberto que 
potenciam a erosão e o arraste de partículas para a atmosfera, entre outros.

75. Proceder à remoção de quaisquer exemplares da flora exótica invasora, nomeadamente, Cortaderia 

selloana, Acacia melanoxylon, Acacia dealbata, Robinia pseudoacacia e Phytolacca americana, no 
decurso das operações de manutenção das áreas verdes do canal de circulação.

76. Assegurar a manutenção da infraestrutura, com especial enfase nas áreas com risco de erosão e taludes 
instáveis, de forma a prevenir eventuais situações que coloquem em risco a segurança dos utentes.

77. Assegurar a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal.

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

1. Implementação de um projeto para a “Instalação de Áreas de Nidificação para Espécies de Aves 
Limícolas Nidificantes nas Salinas do Cerro do Bufo”, na RNSCMVRSA.

Considerando que as Salinas do Cerro do Bufo são a área da Reserva Natural mais representativa da 
diversidade da avifauna aquática e constituem o eixo central das atividades de educação ambiental das 
que se integram no turismo de natureza e sendo de especial destaque a presença de uma importante 
população de aves limícolas, será importante desenvolver um projeto que crie condições ambientais 
ainda mais favoráveis, necessárias para a sua reprodução, através da construção de pequenas ilhas de 
nidificação e garanta, ao mesmo tempo, a adequada disciplina do ordenamento e gestão do uso 
público. As salinas industriais do Cerro do Bufo, dada a sua grande dimensão, que propiciam o 
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afastamento da presença humana, o facto de se garantir a presença de água o ano todo, cujos fluxos e 
altura estão regulados permanentemente e com elevado grau de salinidade, assegura uma maior 
quantidade de recursos alimentares, requeridos por estas espécies na sua etapa de acasalamento, 
reprodução e criação, reúnem assim um conjunto de caraterísticas promissoras para o êxito deste 
projeto.

As salinas, no geral e, estas em particular são áreas por excelência de nidificação para algumas espécies 
de limícolas, que escolhem este habitat quase exclusivamente como local de reprodução, sendo de 
destacar o alfaiate Recurvirostra avosetta, o pernilongo Himantopus himantopus, borrelho-de-coleira-
interrompida Charadrius alexandrinus e a chilreta Sternula albifrons.

A criação de pequenos ilhotes em alguns tanques interiores de águas “quentes” da salina permitirá a 
estas espécies construírem os seus ninhos. Estas estruturas proporcionam espaços com as caraterísticas 
mais favoráveis para a instalação de ninhos, longe do alcance de predadores terrestres. Esta sensação 
de segurança face aos predadores, ditada pelo distanciamento, é reforçada pelo facto da localização 
estratégica dos ilhotes permitirem, também, às aves uma visão de 360º. Tudo isto concorre para a 
melhoria das condições do habitat e consequentemente para o sucesso da nidificação.

Os ilhotes a construir de dimensão variável entre 2000 m2 e 5000 m2, ou ligeiramente inferior, devem 
ser constituídos por áreas de lama limitadas e protegidas por uma barreira de contenção, em madeira, 
de modo a evitar estragos graves que a água movimentada pelos ventos ou por alteração da sua altura 
durante o período das chuvas poderá ocasionar.

No entanto e uma vez que estas Salinas têm uma gestão privada que decorre da existência de uma 
licença de utilização atribuída, a concretização deste projeto dependerá de acordo a estabelecer com 
a respetiva entidade. 

Assim, e no caso de não ser possível a concretização deste projeto, deve, em alternativa, ser 
implementado um projeto de “Regeneração hídrica, recuperação e valorização ambiental do Sapal de 
Venta Moinhos, na RNSCMVRSA – Fase III”. 

Este projeto, implementado há mais de 20 anos, sobre uma área de 120 ha, pertencente ao Estado 
Português, na margem direita do rio Guadiana, com relativa proximidade da sua foz, devolveu a este 
local as suas caraterísticas naturais originais, de zona húmida, constituída por sapais, lagoas, charcas e 
canais, cuja principal ação foi restabelecer um fluxo de água de maré que inundasse toda esta área, 
com a criação de corpos de água permanente e temporários. Na fase anterior a este projeto, em toda 
a propriedade, estavam instaladas culturas cerealíferas e pastagens, viáveis pela construção de muros 
de contenção ao longo do Guadiana, de modo a impedir a entrada de água salobra, que destruíram, 
também, a modelação e a amplitude de cotas do terreno.

Para manter este ecossistema em equilíbrio e a cumprir na plenitude todas as suas funções ecológicas, 
é fundamental, intervir periodicamente, de modo a garantir a manutenção da quantidade necessária e 
a constante renovação de água salobra que aflui ao Sapal de Venta Moinhos (bem como a manutenção 
das lagoas e áreas encharcadas permanentes) que, pela colmatação do canal principal aberto ao 
Guadiana e dos respetivos ramais desenhados em toda a área, vão progressivamente diminuindo. A 
situação que ao tempo de hoje se verifica justifica uma terceira intervenção. Neste contexto, com o 
objetivo de alargar o tempo sem intervenções de manutenção, com a diminuição dos respetivos custos 
associados, justifica-se, também, a realização de obras de reparação dos cômoros no interior do Sapal 
de Venta Moinhos e a limpeza das valas de drenagem e o estudo da viabilidade da implementação de 
sistema misto de comportas e bombagem, controladas automaticamente, de modo a garantir o 
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adequado e constante fluxo de água salobra provinda do Guadiana.

Cada fase de intervenção deve constituir, igualmente, uma oportunidade para o desenvolvimento de 
outras ações que concorram para se alcançarem objetivos conexos. 

Seria assim importante, numa Fase III de intervenção, no entanto com caráter opcional, instalar:

 Observatório para a avifauna aquática.

 Estações de Esforço Permanente para a avifauna (passeriformes), com o objetivo de 
monitorização, sendo particularmente importantes para a anilhagem e estudo das migrações, 
controlo sanitário e registo e interpretação de dados morfológicos e biométricos.

Programas de Monitorização

Implementar os programas de monitorização abaixo elencados, nos termos em que os mesmos vierem a 
ser aprovados no contexto do Elemento n.º 8 da presente decisão e atendendo às seguintes diretrizes:

1. Programa de Monitorização da Ecologia

O programa de monitorização deve ser revisto, tendo em consideração que no âmbito da monitorização 
da avifauna proposta no EIA, nas duas Áreas Protegidas (PNRF, RNSCMVRSA), com atravessamento ou 
contacto da linha férrea, se deve:

 Realizar um Censo inicial da avifauna, com particular acuidade para a avifauna aquática, que 
atualize a informação existente à data, devendo a sua conclusão verificar-se antes do início da 
execução das obras previstas no projeto.

 Monitorizar a avifauna (atualizações do Censo inicial), durante as fases de construção e exploração 
do projeto, num período mínimo de 5 anos, correspondendo 3 anos obrigatoriamente à fase de 
exploração, de modo a ser possível introduzir ajustamentos e correções que permitam reduzir os 
impactes sobre a sua população, de mortalidade ou de exclusão do território.

 O Censo inicial e a subsequente monitorização deve incidir sobre o espaço territorial abrangido 
pelas Áreas Protegidas mencionadas, nas áreas consideradas de maior mobilidade da avifauna que 
incluam ou tenham como limite a linha férrea num buffer variável, conforme figuras 1 a 3, sem 
prejuízo de estas áreas poderem ser alargadas, caso se considere necessário.

 Em cada ano previsto, devem realizar-se contagens mensais, entre outubro e março, de modo a 
abranger as migrações e a invernada, de modo a permitir, também, a comparação dos dados da 
nidificação e reprodução das espécies da avifauna nas áreas de vegetação e de salinas circundantes 
à via-férrea entre a fase de execução e a fase de exploração da obra.

 Em cada relatório a apresentar, os dados referentes a espécies e respetivos números observados 
devem ser fornecidos em bruto, sem prejuízo do proponente, igualmente, poder proceder ao seu 
tratamento.
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Fig. 1 – Marim, Olhão (vermelho – colocação dos dispositivos anti colisão (1000 m); azul – buffer para censos da avifauna)

Fig. 2 – Almargem, Tavira (vermelho – colocação dos dispositivos anti colisão (700 m); azul – buffer para censos da avifauna)
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Fig. 3 – Cerro do Bufo, Castro Marim e Vila Real de Santo António (vermelho – colocação dos dispositivos anti colisão (4070 m); 

azul – buffer para censos da avifauna)

2. Programa de Monitorização do Ruído

A monitorização da fase de obra apenas deve ocorrer em caso das obras excecionalmente ocorrerem 
no período entardecer e/ou noturno e para as quais tenha sido obtida uma Licença Especial de Ruído 
dos municípios envolvidos.

A monitorização na fase de exploração, para além do referido no EIA, deve considerar o seguinte:

 Incluir pelo menos, os locais de medição R01b, R02b, R03d, R03e, R05b, R11, R13d, R13i.

 Realizar uma campanha e entregar o respetivo relatório no primeiro ano de exploração do projeto; 
realizar segunda campanha no segundo ano se tiverem sido instaladas medidas de redução 
suplementares; realizar terceira campanha no ano intermédio face ao horizonte de projeto, caso o 
tráfego aumente.

3. Programa de Monitorização das Vibrações
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Este programa deve ser reformulado considerando que:

 Deve sempre integrar uma campanha de monitorização, no interior do edificado, em fase prévia à 
obra. Posteriormente, e segundo o tipo de ações a empreender na proximidade de edificações 
existentes, poderá ser necessário acautelar a realização de monitorizações durante a fase de 
construção. Adicionalmente, devem ser previstas campanhas de monitorização em fase de 
exploração, concordando-se com uma periodicidade anual nos 3 primeiros anos, após os quais se 
passará a uma monitorização quinquenal.

 Na eventualidade de virem a existir compromissos legais ou da ocorrência de reclamações deve ser 
equacionada a necessidade de se implementarem medidas de minimização.

 Subjacentes à seleção dos pontos de monitorização estes devem ser identificados de forma clara 
pelas suas coordenadas geográficas e com representação fotográfica.
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