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1 INTRODUÇÃO 

A ferrovia é, estatisticamente, o mais seguro modo de transporte terrestre (Fonte: GISAF - Gabinete de 

Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários). Contudo, não 

está isento de risco pelo que é importante analisá-lo no sentido de identificar as suas potenciais 

consequências e apontar soluções/medidas que permitam minorar os riscos. 

No âmbito do desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (fase de Estudo Prévio) da ligação 

em apreço (Projeto da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora), foi 

desenvolvida uma análise das situações indutoras de risco (Capítulo 6.16 do EIA), análise esta que 

agora se completa. 

2 METODOLOGIA 

Ao abrigo da mais recente alteração ao regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (RJAIA), 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, é consagrada uma “mudança de abordagem 

relativamente à análise de risco, que deixa de se limitar aos riscos do projeto sobre o ambiente, 

passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando, ainda, em relação a 

determinados projetos, a sua exposição e resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o risco de 

ocorrência desses acidentes ou catástrofes.”. 

Neste âmbito, o diploma referido prevê que sejam identificados “os efeitos decorrentes da 

vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou de catástrofes que sejam 

relevantes para o projeto em causa”. (alínea v) do artigo 5.º. 

Desta forma, é apresentado o presente documento tendo por base o trabalho já desenvolvido na fase 

anterior, completando-o, no seguimento das novas orientações do RJAIA na temática do risco e de 

modo a dar resposta às preocupações da atualidade e ao solicitado na DIA, nomeadamente no ponto 

19 dos Elementos a Apresentar em RECAPE. 

19. Diagnóstico amplo e preciso do risco associado ao projeto, onde conste: 

 Identificação de riscos ambientais e de acidentes associados ao transporte de mercadorias 

perigosas; 
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 Cenários de libertação de substâncias e misturas perigosas que permitam determinar as áreas 

potencialmente afetadas em caso de acidente; 

 Avaliação do risco, tendo presente a proximidade do projeto a áreas urbanas e periurbanas; 

 Indicação das medidas de mitigação mais adequadas, face ao uso do solo afetado (especialmente 

nas classes urbano, periurbano e de conservação da natureza) e ao enquadramento sócio-

económico do mesmo. 

Refira-se, contudo que não haverá transporte de matérias perigosas neste troço, sendo mesmo no 

cômputo geral da Rede Ferroviária Nacional este tipo de transporte bastante pontual. As mercadorias 

transportadas serão constituídas essencialmente por carga contentorizada.  

No âmbito do desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental  (fase de Estudo Prévio) do presente 

projeto foram solicitadas informações a diversas entidades, nomeadamente à Autoridade Nacional 

de Proteção Civil (ANPC) (parecer em anexo ao presente documento) que, na temática do risco tece 

algumas considerações/recomendações referindo que “Os principais riscos decorrentes da 

implementação do projeto são os acidentes, nomeadamente "choque com obstáculo na via" 

(atropelamento de pessoas, veículos e animais), incêndio, explosão, fuga ou derrame de substâncias 

perigosas (em acidente ferroviário ou em área ou instalação adjacente ao caminho de ferro), 

instabilidade de plataforma e terrenos adjacentes.”. Esta entidade aponta uma série de medidas de 

minimização sendo as afetas à fase de projeto já consideradas nesta fase e as indicadas para a fase 

de construção e exploração são indicadas no Capítulo 6.2 do presente documento. As medidas 

apresentadas no presente documento são transpostas para as medidas do RECAPE. 

Decorrente das orientações da ANPC, foram consultados o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil de Évora e o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) – 

Évora 201-2028. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Évora refere os principais riscos existentes 

no município, destacando-se as catástrofes de origem natural (ex.: cheias e inundações; incêndios 

florestais; sismos; aluimentos de terras e derrocadas; secas) e as catástrofes provocadas pela 

intervenção humana (ex.: acidentes industriais; incêndios urbanos, acidentes rodoviários e ferroviários, 

acidente de tráfego aéreo; derramamento de matérias perigosas; fugas de gás). Desta forma, no 

presente documento são avaliados os riscos referidos que possam ser induzidos pela infraestrutura ou 

riscos externos que possam vir a afetar a infraestrutura. 
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Assim, no presente documento são identificados dos principais fatores de risco potencialmente 

induzidos pelo Projeto (origem interna) em estudo, as consequências e probabilidade de riscos 

ambientais associados bem como na identificação das medidas de prevenção de modo a prevenir a 

ocorrência desses fatores de risco e minimizar as suas consequências. 

Da mesma forma, procede-se à identificação dos riscos do ambiente sobre o Projeto (origem 

externa), nomeadamente no que concerne à ocorrência de fenómenos naturais extremos e aos seus 

efeitos no Projeto em estudo sendo, na sua sequência, ponderadas as vulnerabilidades do Projeto 

perante os riscos de acidente graves ou de catástrofes, inclusive as promovidas por fatores 

associados às alterações climáticas.  

De uma forma geral, pretende-se neste trabalho, identificar as principais fontes de perigo existentes e 

os possíveis acidentes graves que possam ocorrer, garantindo a sua prevenção e identificação de 

medidas de minimização das suas consequências. 

Na fase de Estudo Prévio, a Análise de Risco apresentada no EIA já identificou os principais riscos 

associados às atividades de obra, nomeadamente: 

 Funcionamento dos estaleiros e frentes de obra 

 Fugas ou derrames de óleos, combustíveis e outras substâncias químicas poluentes – Risco 

Reduzido,  

 Ocorrência de incêndios – Risco Reduzido, 

 Afetação de zonas fora da área a intervencionar (tais como áreas de RAN, REN, áreas 

agrícolas e florestais) – Risco Reduzido. 

 Movimentação de terras  

 Instabilidade dos taludes de escavação e de aterro – Risco Médio 

 Interferência com infraestruturas existentes (ao nível do solo e do subsolo) – Risco Médio 

 Transporte de materiais 

 Acidentes rodoviários – Risco Reduzido 

 Dispersão de poeiras e partículas para os solos agrícolas da envolvente e linhas de água – 

Sem relevância 

 Construção de obras de arte 

 Arraste de substâncias poluentes para as linhas de água – Risco Reduzido 



 
 

 

 

  

  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE – VARIANTE DE ÉVORA  
VOLUME 17 - RECAPE – TOMO 17.3 – ANEXOS TÉCNICOS 
F-LE039-EVO.EVN.T5.PE.CA.AB.AT7.00   AT7-7 

 Queda de objetos sobre vias rodoviárias – Risco Reduzido 

 Alterações na rede viária 

 Ocorrência de acidentes rodoviários – Risco Médio 

 Utilização de explosivos 

 Afetação de bens humanos e/ou materiais – Risco Médio 

Assim, na análise desenvolvida neste documento não é apresentada nenhuma abordagem adicional 

face aos riscos que possam ocorrer durante a fase de construção já identificados.  

Acresce mencionar que, com o Projeto de Execução é elaborado um Plano de Segurança e Saúde 

(Volume 16) e um Plano de Gestão Ambiental (Tomo 17.9 – Volume 17). O acompanhamento da 

obra será realizado por responsáveis da segurança e ambiente que garantirão o cumprimento dos 

planos referidos e, consequentemente a minimização dos riscos passíveis de ocorrer nessa fase. 

Desta forma, a análise no presente documento é focada nos riscos associados à fase de exploração 

e à circulação ferroviária, uma vez que são estes os riscos mais determinantes e que levantam 

maior preocupação do público, conforme demonstrado nos resultados da Consulta Pública. 

Destaca-se que, como referido anteriormente não haverá transporte de matérias perigosas neste 

troço pelo que, a probabilidade de ocorrência de acidentes decorrentes do transporte de 

matérias perigosas é nula, o que resulta na inexistência desta tipologia de risco relacionada 

com a exploração da infraestrutura. 

O transporte de mercadorias perigosas na zona faz-se por meio rodoviário sendo que, o 

desenvolvimento do projeto garantindo o restabelecimento desnivelado das vias intercetadas (sem 

passagens de nível) garante que não haverão incidentes com o transporte rodoviário de matérias 

perigosas por interposto do projeto em estudo ou do seu funcionamento.  

Face ao referido, no presente documento não são desenvolvidos quaisquer “Cenários de libertação de 

substâncias e misturas perigosas que permitam determinar as áreas potencialmente afetadas em caso 

de acidente” uma vez que estas situações não terão aplicabilidade no troço em questão. Da mesma 

forma não são apontadas quaisquer medidas ou orientações relativamente a esta temática do 

transporte de matérias perigosas.  
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De qualquer forma, e para completar o diagnóstico são referidos os procedimentos de segurança que 

atualmente vigoram na Rede Ferroviária Nacional, incluindo na temática dos transportes excecionais e 

de mercadorias perigosas. 

3 CONCEITOS BÁSICOS DE RISCO 

A noção de gestão do risco, parte da constatação de que as situações de risco nulo não existem e que, 

sejam quais forem as medidas de prevenção tomadas, a probabilidade de desenvolvimento de um acidente 

nunca poderá chegar a zero. Assim, o problema das autoridades e dos responsáveis industriais é levar o 

nível de risco residual a um nível tolerável, tendo em consideração os numerosos fatores políticos, 

sociológicos, técnicos e económicos envolvidos. 

O risco corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou 

de exposição perigosa e da gravidade de lesões, ou afeções da saúde que possam ser causadas pelo 

acontecimento ou pela exposição. 

Risco = Severidade x Probabilidade 

 Severidade - traduz o resultado da integração da gravidade do incidente com a exposição aos 

efeitos da ocorrência, a magnitude das consequências. 

 Gravidade - medida com base nos danos para a saúde e segurança das pessoas, onde a 

avaliação qualitativa atende ao pior incidente. 

 Probabilidade - definida como potencial/frequência de ocorrências com consequências negativas 

para a população, ambiente e socioeconómica. 
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Figura 1 – Processo de Avaliação de Risco 

Fonte: Mário José Macedo (2017). Avaliação e gestão de riscos na perspetiva do regime de prevenção de acidentes 

graves. Disponível em https://www.apambiente.pt  

Os riscos são analisados tendo em consideração fatores de risco de origem interna, quando 

provocados por ações ou acontecimentos relacionados com a construção e/ou exploração do projeto, 

ou riscos de origem externa ao projeto, quando se traduzem em ações externas à ferrovia, mas que 

possam ter consequências para a mesma.  

Os riscos de origem externa podem ser agrupados em: 

 Riscos Naturais - os que resultam do funcionamento dos sistemas naturais (e.g., sismos, 

movimentos de massa em vertentes, cheias e inundações). 

 Riscos Tecnológicos, os que resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, 

decorrentes da atividade humana (e.g., cheias e inundações por rutura de barragens, acidentes em 

infraestruturas fixas de transportes de produtos perigosos, acidentes ferroviários, colapso de túneis, 

pontes e infraestrutura); 

 Riscos Mistos, os que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com o 

funcionamento dos sistemas naturais (e.g., incêndios florestais). 

Como riscos de origem interna são analisados os fatores: atropelamento, descarrilamento / colisão, 

eletrocussão, incêndio) relativamente à fase de exploração. 

https://www.apambiente.pt/
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4 PREVENÇÃO E SEGURANÇA NA REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 

A circulação ferroviária é abrangida por um conjunto de procedimentos que permitem assegurar que é 

minimizada, desde logo, a probabilidade de ocorrência de acidentes e de situações de risco para a 

infraestrutura, seus utilizadores e envolvente.  

Como informação do site do IMT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I.P. (http://www.imt-

ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesFerroviarios/Paginas/TransportesFerroviarios.aspx), para poder 

utilizar a Rede Ferroviária Nacional, as empresas devem ser titulares de Licença adequada à 

prestação de serviços de transporte ferroviário e de Certificado de Segurança, emitidos pelo IMT, 

que faça prova dos requisitos a satisfazer para garantir a Segurança do serviço nos itinerários que 

pretendam utilizar. 

A obtenção de Licença depende do cumprimento de uma serie de requisitos: idoneidade; capacidade 

financeira; capacidade técnica; seguro de responsabilidade civil, de acordo com o estabelecido no 

Capítulo III do Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 231/2007, de 

14 de junho.  

O Certificado de Segurança consta do Regulamento (CE) n.º 653/2007, de 13 de junho, que adota 

um modelo comum de certificado de segurança e respetivo requerimento. Este diploma foi alterado 

pelo Regulamento (UE) n.º 445/2011, de 10 de maio, no que diz respeito à parte A do certificado de 

segurança. 

Conforme estabelecido pelo IMT, para obter o Certificado de Segurança as empresas candidatas 

devem fazer prova de satisfação de vários requisitos, nomeadamente:  

 Dispor de um Sistema de Gestão da Segurança adequado aos serviços/itinerários, que inclua 

procedimentos para situações de emergência compatíveis com os do gestor da infraestrutura e 

procedimentos que assegurem o cumprimento das regras nacionais aplicáveis aos 

serviços/itinerários, ao pessoal e ao material circulante.  

 Dispor de adequada gestão das operações, contemplando nomeadamente:  

 A vigilância do material circulante em trânsito;  

 A formação de composições, os seus ensaios e verificações antes da partida;  

 A condução, o acompanhamento da condução e a manobra do material circulante;  

 O transporte de mercadorias perigosas, quando for caso disso.  

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesFerroviarios/Paginas/TransportesFerroviarios.aspx
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesFerroviarios/Paginas/TransportesFerroviarios.aspx
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 Dispor de material circulante compatível com a infraestrutura nos serviços/itinerários a utilizar; 

possuir autorização para circular nesses itinerários; dispor de um programa de Manutenção 

adequado ao material circulante e aos serviços/itinerários a utilizar.  

 Dispor de pessoal habilitado, e credenciado quando exigido, para o desempenho adequado das 

funções relevantes para a Segurança, designadamente:  

 Condução, acompanhamento da condução e manobra de material circulante;  

 Formação de composições, seus ensaios e verificações antes da partida;  

 Inspeção do material circulante em trânsito;  

 Transporte de matérias perigosas. 

No quadro da segurança do sistema ferroviário e em paralelo com o regime de certificação para as 

empresas de transporte ferroviário, é exigida à empresa responsável pela gestão e exploração da 

infraestrutura uma autorização de segurança. A emissão desta autorização implica a aceitação do 

sistema de gestão de segurança da empresa (parte A) e a demonstração do cumprimento dos 

requisitos específicos necessários à segurança da conceção, manutenção e exploração da 

infraestrutura ferroviária, podendo incluir a manutenção e a exploração do sistema de controlo de 

tráfego e de sinalização (parte B). Relativamente à análise da compatibilidade do material circulante 

com a infraestrutura, o respetivo processo de autorização de circulação em via aberta à exploração na 

Rede Ferroviária Portuguesa deverá ser submetido pelo Requerente à Unidade Segurança Ferroviária 

da Direção de Segurança da IP, integrando o correspondente dossier técnico do veículo, o qual deverá 

cumprir com os requisitos definidos nos normativos da IP (IET74 e IT.GER.009). 

4.1 Transportes Excecionais e de Mercadorias Perigosas 

Como já referido, no troço em estudo não haverá qualquer transporte de mercadorias perigosas, 

sendo as mercadorias transportadas essencialmente constituídas por carga contentorizada. 

As necessidades no transporte de matérias perigosas ocorre em pequenas distâncias, situação 

apenas viável pelo modo rodoviário, o que é consubstanciado pelo referido no Livro Branco dos 

Transportes, “O tráfego de mercadorias no pequeno e médio curso (distâncias inferiores a 300 km)
1 

continuará, em grande medida, a efectuar-se por camião.”.  

                                                   
1
 Cálculos efectuados com base nos dados do Eurostat indicam que, das mercadorias transportadas por estrada, mais de metade (em 

peso) são-no em trajectos inferiores a 50 km e mais de três quartos em trajectos inferiores a 150 km. 
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Porém, de referir que, genericamente, na Rede Ferroviária Nacional o transporte de matérias 

perigosas ocorre em condições de elevada segurança.  

A IP, no seu Diretório da Rede 2020 expõe as regras que os operadores devem respeitar em relação 

ao transporte de mercadorias perigosas (ver diretório de rede 2020 disponível em 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/ferroviaria/diretorio-da-rede). Desta forma, no presente 

capítulo são referidas as principais considerações expostas nesse documento no âmbito do transporte 

de matérias perigosas. 

O transporte de mercadorias perigosas é regulado pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, 

alterado pelos Decreto-Lei n.º 206/2012, de 31 de agosto, Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de 

fevereiro, Decreto-Lei n.º 246-A/2015, de 21 de outubro e Decreto-Lei n.º 111-A/2017, de 31 de 

Agosto. O Anexo II corresponde à "Regulamentação do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

Caminho de Ferro" e no qual estão identificadas as mercadorias perigosas que podem ser 

transportadas por Caminho-de-ferro e os termos em que esse transporte poderá ser efetuado. 

O Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) é uma autoridade nacional competente para efeitos de 

execução do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril e do Regulamento Relativo ao Transporte 

Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas (RID). 

Dando cumprimento ao estipulado do n.º 1 do artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 231/2007 de 14 de junho, 

a IP e os operadores ferroviários prestam mútua colaboração para a definição de procedimentos 

comuns de emergência que estão sujeitos à aprovação da entidade reguladora, ou seja, do IMT ao 

Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas (RID) ou 

apenas autorizada em condições específicas. 

 Conselheiros de Segurança 

As empresas cujas atividades incluam operações de transporte por caminho-de-ferro, de carga ou 

descarga de mercadorias perigosas ligadas ao modo ferroviário, são obrigadas a nomear um ou mais 

Conselheiros de Segurança para supervisionar as condições de realização desses transportes e 

respetivas operações, colaborando na prevenção dos riscos para as pessoas, para os bens ou para o 

ambiente, inerentes às operações referidas. 

Os requisitos a que devem obedecer as entidades formadoras, os cursos de formação, a avaliação de 

conhecimentos e a certificação de conselheiros de segurança, encontram-se definidos na Deliberação 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/ferroviaria/diretorio-da-rede
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/08301/0000201972.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16901/0000200473.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2014/02/02701/0000201720.pdf
https://dre.pt/application/file/70769597
https://dre.pt/application/conteudo/108086598
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n.º 1195/2016, de 22 de junho (DR 2.ª Série, de 27 de julho), com as alterações introduzidas 

pela Deliberação n.º 108/2017, de 28 de dezembro de 2016 (DR 2.ª Série, de 15 de fevereiro). 

Sempre que durante um transporte ou uma operação de carga ou de descarga, acondicionamento ou 

estiva, ocorra um acidente que afete ou crie perigo para as pessoas, os bens ou o ambiente, cabe ao 

conselheiro de segurança elaborar um relatório de acidente, a apresentar ao responsável da 

empresa. O Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 

de agosto, determina que os relatórios de acidente são elaborados de acordo com os critérios e 

modelos definidos por despacho do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dando 

continuidade ao que foi disposto originalmente pelo Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de dezembro.  

O modelo de relatório de acidente no transporte ferroviário de mercadorias perigosas está disponível 

no site da ANPC - http://www.prociv.pt/bk/Documents/modelo_relatorio_acidente_ferroviario.pdf. 

 Canais Horários de Circulação 

Os pedidos de canais horários relativos a transporte de mercadorias perigosas são alvo de estudo 

especial da IP, visando quer o cumprimento estrito da legislação aplicável, quer a otimização da 

circulação deste tipo de transporte, procurando minimizar o contacto com os serviços de passageiros. 

Um pedido de canal horário para um transporte de mercadorias perigosas deve ser apresentado com 

uma antecedência mínima de 30 dias úteis, em virtude da necessária análise e resolução de 

incompatibilidades que a IP tem de efetuar. Sem prejuízo da aplicação de outras medidas 

regulamentares previstas, antes de uma expedição de uma circulação que transporte mercadorias 

perigosas, as mesmas não poderão iniciar a sua marcha sem que o respetivo operador tenha dado 

prévio conhecimento à IP do plano de encaminhamento e respetiva ficha de segurança redigida em 

português, composição detalhada e itinerário em que circula. 

No caso dos transportes excecionais
2
, é obrigatória a realização prévia de um estudo de viabilidade 

pela IP, onde se procede à verificação da exequibilidade desse transporte, identificando-se todas as 

implicações e adaptações a introduzir nas condições operacionais, na infraestrutura ou no material 

circulante.  

                                                   
2
 Um transporte excecional corresponde a uma situação em que pelo menos uma condição operacional / regulamentar não é aplicada 

ou uma das características limites da infraestrutura não é respeitada pelo material circulante, mas que pode ainda assim ser realizado 

em condições especiais a definir pela IP e a publicar em Autorização Especial de Circulação. 

http://www.prociv.pt/bk/Documents/modelo_relatorio_acidente_ferroviario.pdf
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 Meios de Socorro 

Para a prestação de socorro ferroviário em caso de perturbação da circulação resultante de falha 

técnica ou acidente, realizada nos termos previstos no artigo 54º do Decreto-Lei n.º 217/2015, de 7 de 

Outubro a IP tomará todas as medidas e disponibilizará os meios necessários para restabelecer a 

situação normal, podendo para o efeito utilizar os seguintes recursos, conforme exposto na IET 96 – 

Plano de Emergência Geral, particularizado na ICET 296 – Planos de Emergência Específicos e 

quantificado no seu Anexo 1 – Socorro Ferroviário: 

 a) Meios ferroviários ou rodoviários de Socorro que a IP assegura em regime de contingência e 

prontidão; 

 b) Meios adequados de operadores ferroviários que permitam com maior eficiência o 

restabelecimento da situação normal. 

5 DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO 

5.1 Riscos Internos 

A circulação em toda a Rede Ferroviária Nacional e, por sua vez, também no troço do projeto em 

estudo, integra rigorosos níveis de segurança, como se pode constatar pela síntese exposta no 

Capítulo 4. 

Desde a sua génese, a execução do projeto está sujeita a parâmetros rígidos que garantem a sua 

operacionalidade nas melhores condições e com o mínimo de risco, como: a vedação da via, a 

inclinação dos taludes, o dimensionamento das obras de arte e a existência de caminho paralelo de 

serviço. 

Desta forma, é possível perspetivar que, considerando a boa execução do projeto e a sua manutenção 

em boas condições ao longo dos anos de serviço, em cumprimento do supracitado, de um modo geral, 

os riscos de origem interna estão minimizados e serão de muito baixa probabilidade.  

Contudo, assumindo que o “risco zero” não existe, a Infraestruturas de Portugal tem definido um Plano 

de Emergência Geral da Rede Ferroviária Nacional e que está regulamentado na Instrução de 

Exploração Técnica 96 (outubro de 2016), que identifica as atribuições, define as normas e 

procedimentos de atuação em situações de emergência, reduzindo assim a probabilidade de 

ocorrência de situações acidentais, assim como a severidade dos acontecimentos. 
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Não obstante, são expostas as principais situações de risco interno associadas à infraestrutura. 

Como exposto anteriormente, a probabilidade de ocorrência das situações seguidamente descritas é 

reduzida em projetos desta tipologia, em virtude das exigências técnicas e normativas em termos de 

segurança e de gestão do projeto. No entanto, os riscos internos potenciais são os seguintes: 

5.1.1 Risco de Atropelamento 

Face ao desenvolvimento do projeto na envolvente de áreas urbanas e periurbanas, o risco de 

atropelamento é um dos fatores a ter em conta. 

A linha ferroviária em estudo será totalmente vedada. Não estão previstas passagens de nível ou 

estações, pelo que a probabilidade de ocorrência de situações de atropelamento é bastante reduzida. 

Excetua-se a possibilidade de ocorrência de casos de vandalismo que criem zonas de acesso a linha 

pelo que a manutenção periódica é essencial para manter o baixo nível de risco. Refere-se contudo 

que poderão ocorrer situações pontuais de atropelamento de animais de reduzidas dimensões que 

possam passar entre a malha da vedação e aceder à ferrovia.  

As ações de manutenção que interfiram com a zona de risco de atropelamento devem ser 

desenvolvidas no cumprimento de normas estritas de segurança, nomeadamente as definidas na 

IET77 – Normas e Procedimentos de Segurança em Trabalhos na Infra-estrutura Ferroviária. 

Assim, considera-se que a probabilidade de ocorrência de um atropelamento de pessoas é reduzido 

e de animais de pequeno porte será médio. A severidade, por sua vez é considerada elevada no caso 

de atropelamento de pessoas e média no atropelamento de animais. Daqui resulta um risco reduzido 

de atropelamento de pessoas e médio no atropelamento de animais. 

5.1.2 Risco de Descarrilamento 

O risco de descarrilamento / colisão poderá ocorrer em situações de mau estado da infraestrutura, 

nomeadamente pela obstrução da via (como por exemplo em consequência de deslizamentos de 

terras, de queda de blocos/taludes para a via), no possível mau estado ou desprendimento dos carris 

(sobretudo em caso de assentamento dos aterros da via), bem como por erro humano do pessoal 

operador (exemplo: velocidade excessiva), ou mau estado do material circulante.  

Como referido no Capítulo 4, o normativo para circulação na Rede Ferroviária Nacional é bastante 

rigoroso pelo que, a adequada sinalização do troço e o cumprimento desta sinalização garante que 
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não existam situações de excesso de velocidade que possam originar descarrilamentos e outras 

consequências daqui resultantes. 

Hoje em dia, existem automatismos (CONVEL – Controlo Automático de Velocidade) que fazem parte 

do sistema de sinalização e que impedem que a velocidade dos comboios ultrapasse os valores 

impostos pelas condições de segurança. 

 Instabilidade de plataforma e terrenos adjacentes  

Relativamente às condições da infraestrutura, à partida, uma vez que o projeto em estudo constitui um 

troço novo, assumindo o desenvolvimento da obra, no cumprimento do estipulado pelo projeto, não se 

prevê a ocorrência de riscos de derrocadas ou assentamentos e a sua consequente afetação da via e 

sua circulação. 

Genericamente, no troço em estudo, os taludes não são especialmente expressivos pelo que 

fenómenos como o aluimento de terras e derrocadas não se assumem como determinante. Contudo, 

as características ligeiramente ondulada do território atravessado pelo projeto fazem com que existam 

situações pontuais onde ocorrem taludes mais expressivos, destacando-se a maior escavação (altura 

superior a 7 metros) entre o km 120+075 a 120+475. 

Conforme referido na memória do projeto de Terraplenagem e Drenagem (Tomo 5.1) embora a 

maioria das escavações não apresente atitudes desfavoráveis para inclinações de 1/1,5 e 1/1 (v/h), 

existem algumas situações de escavação que são particularmente acauteladas. Assim, os taludes de 

escavação irão, em alguns casos, ser objeto de medidas de estabilização mediante a utilização de 

elementos estruturais de suporte/reforço. Estes casos devem-se a: 

 Necessidade de proteção da linha férrea à possibilidade de queda de pequenos blocos que se 

possam desprender do talude pelo processo natural de erosão, através da aplicação de 

sistemas de redes de dupla torção de proteção do talude; 

 Existência de atitudes de descontinuidades desfavoráveis evidenciadas pelo maciço rochoso, 

preconizando-se para estas escavações a sua proteção com redes pregadas associadas a 

pregagens de contenção de blocos ou aplicação de uma malha de pregagens sistemática e 

betão projetado quando os taludes se apresentarem muito alterados e fraturados, Estas 

medidas bem como, a sua aplicação de uma forma sistemática ou pontual serão escolhidas 

em função do grau de fracturação do maciço. 
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As análises de estabilidade efetuadas na fase de projeto serão ser confirmadas em fase de obra em 

função das reais características dos materiais encontrados. 

O projeto de Terraplenagem e Drenagem (Tomo 5.1 do Projeto de Execução) prevê também a 

adoção de um Programa de Instrumentação e Observação (aplicável à fase de construção e fase de 

exploração) e de um Programa de Prospeção geológico/Geotécnica em Fase de Obra. 

O sistema de observação visa monitorizar os deslocamentos superficiais e internos (horizontais e 

verticais), níveis de água e pressões intersticiais, associados aos principais aterros e escavações do 

traçado, durante as fases de construção e de exploração. 

O Programa de Prospeção geológico/Geotécnica em Fase de Obra visa colmatar, genericamente, as 

lacunas de prospeção existentes no presente Projeto de Execução derivadas da não autorização de 

execução por parte dos proprietários dos terrenos que são atravessados pelo traçado em estudo. 

Acresce referir que cerca de metade do traçado se irá desenvolver sobre a linha de Évora existente. 

Nesta zona os taludes previstos (inferiores a 2 metros) pelo que, com as melhorias previstas no 

projeto em estudo o risco de deslizamentos e eventual interferência com a via-férrea e sua circulação 

será especialmente diminuta. 

Desta forma, considera-se que o projeto está desenvolvido identificando e apresentando medidas que 

visam garantir a estabilidade das escavações pelo que o risco de instabilidade dos taludes considera-

se reduzido. De um modo geral, mesmo com o passar dos anos é possível manter o baixo nível de 

risco pela execução de ações de estabilização de taludes e manutenção periódica da via consoante as 

necessidades.  

Apesar da minimização desde logo da probabilidade de ocorrência de descarrilamento pelas ações 

mencionadas (correto dimensionamento, operação e manutenção) impondo-se como uma 

probabilidade reduzida, importa fazer menção às consequências/severidade elevadas que um 

descarrilamento pode representar, o que resulta num nível de risco reduzido. A probabilidade de 

ocorrência de uma situação acidental poderá contudo aumentar se forem negligenciadas as 

operações de manutenção da infraestruturas ao longo do tempo. Esta situação poderá resultar, por 

sua vez, num aumento do risco pelo que é importante garantir a adequada manutenção da via 

conforme medidas que agora se propõem. 

Refere-se que, o projeto contempla um caminho de serviço, paralelo à via, ao longo do troço em 

estudo, à semelhança do que tem vindo a ser prática geral nos novos troços da Rede Ferroviária 
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Nacional. Este caminho de serviço permite facilitar o acesso para ações de manutenção funcionando 

também como acesso primordial em situações de emergência. Apenas em situações pontuais não 

existe caminho de serviço, no sentido de restringir ao máximo a ocupação do projeto num território 

bastante condicionado (nomeadamente entre o km 119+400 e o km 120+200), sendo que nestes 

casos existe acesso facilitado pelas vias locais existentes ou pelos caminhos paralelos a desenvolver. 

5.1.3 Risco de Eletrocussão  

O risco de eletrocussão poderá ocorrer: 

 por contato direto ou indireto com as IFTE (instalações fixas para tração elétrica) em tensão, 

 eletrização de elementos metálicos, resultante da proximidade com as IFTE,  

 pelo circuito de retorno da corrente de tração. 

A eletrocussão poderá vir também associado a outros incidentes como, por exemplo em caso de 

queda de catenária.  

À partida, em situações de normal circulação este risco não ocorre uma vez que a via-férrea se 

encontra vedada evitando a proximidade de pessoas à mesma. De qualquer forma, à semelhança do 

referido para o risco de atropelamento, situações de vandalismo ou acesso indevido à zona de risco 

de eletrocussão (de acordo com a IET77) poderão ocasionar situações de risco. 

As ações de manutenção que interfiram com a zona de risco de eletrocussão devem ser 

desenvolvidas no cumprimento de normas estritas de segurança, nomeadamente as definidas na 

IET77 – Normas e Procedimentos de Segurança em Trabalhos na Infra-estrutura Ferroviária. 

5.2 Risco Externos 

Os riscos externos expetáveis para um projeto desta tipologia prendem-se com: 

 Risco de Incêndio 

 Risco de Inundações  

 Risco Sísmico 

 Outros Riscos decorrentes de Fenómenos Extremos (Alterações Climáticas): 

 Inundações e Incêndios 

 Vagas de frio e ondas de calor 
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 Subida do nível da água do mar 

 Ventos fortes, tornados ou ciclones 

5.2.1 Risco de Incêndio 

A existência de um incêndio na envolvente da infraestrutura constitui um fator condicionante à 

circulação ferroviária. 

As causas externas que poderão originar um incêndio são diversas, podendo comprometer o 

funcionamento da linha ferroviária. Maioritariamente, o risco de incêndio ocorre usualmente tendo 

como fonte a propagação proveniente de incêndios nas áreas florestais adjacentes. 

Neste caso, o projeto desenvolve-se maioritariamente em áreas urbanas e periurbanas e áreas 

agrícolas. As áreas florestais intercetadas correspondem áreas de montado (e não a áreas de floresta 

de produção), localizadas aproximadamente do PK 122+475 ao PK 125+400, pelo que a probabilidade 

de ocorrência e propagação de um incêndio para a infraestrutura é muito baixa.  

De acordo com a Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal de 2017 (Fonte: ICNF) a área de 

implantação do projeto apresenta genericamente um risco de incêndio nulo a baixo. Esta informação é 

corroborada pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) – Évora 201-2028 

que classifica a zona de desenvolvimento do projeto como de baixa e muito baixa perigosidade de 

incêndio e como risco de incêndio essencialmente de muito baixo a moderado. 

Refere-se igualmente com base no PMDFCI Évora 201-2028 o projeto não interfere com nenhum 

ponto de água da rede de combate a incendio e respetivos cones de voo (de acordo com o Despacho 

n.º 5711/2014, de 30 de abril. O ponto de água mais próximo localiza-se a mais de 200m a sul do km 

122+100. 

Desta forma, o risco de incêndio é reduzido. 

5.2.2 Risco de Inundações 

O risco de inundações ocorre essencialmente em períodos de pluviosidade extrema num curto espaço 

de tempo e/ou em condições de má drenagem, o que, ao atingir a plataforma poderá implicar 

restrições à circulação ferroviária e/ou resultar em afetação dos terrenos adjacentes à linha. 

Considera-se este tipo de risco natural.  
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Importa mencionar que o risco de inundação dos terrenos adjacentes à linha, a montante, pode já 

acontecer (independentemente do projeto) contudo, poderá vir a ser ampliado pela presença da 

infraestrutura na medida em que a plataforma e em especial os taludes de aterro que a constituem 

podem contribuir para a obstrução à normal drenagem dos terrenos. Desta forma, para a análise de 

risco deste projeto será esse acréscimo face à situação atual que importa verificar. 

De acordo com os estudos hidrológicos as bacias estudadas, num total de 31, têm áreas de montante 

compreendidas entre os 0.005 km
2
 e os 41.458 km

2
. A média das dimensões das bacias hidrográficas 

é de 2.894 km
2
, onde cerca de 87% tem uma área inferior a 1 km

2
. 

O Estudo Hidrológico (Volume 4 – Hidrologia) identifica o caudal de ponta de cheia para um período 

de retorno de 100 anos sendo com base nesses dados que foi desenvolvido o dimensionamento dos 

órgãos de drenagem transversal: passagens hidráulicas (Volume 5) e o projeto dos viadutos 

(Volume 6). 

As situações de inundação poderão ser mais suscetíveis de ocorrer nos troços da linha que 

atravessam as zonas definidas como risco de inundação e linhas de água. De acordo com a carta de 

REN fornecida pela Câmara Municipal de Évora, são interferidas pelo projeto as seguintes áreas 

inundáveis: 

Quadro AT1.1 – Características dos atravessamentos de áreas inundáveis 

Linha de Água 
Extensão de área inundável 

da REN interferida 

Área da bacia 

hidrográfica de 

montante 

Modo de Atravessamento 

Rio Xarrama 118+353 a 118+562 43,1 km
2
 Ponte – PK 118+368 a 118+563 

Afluente do rio Degebe 125+167 a 125+300 1,073 km
2
 

Passagem Hidráulica – PK 125+252.325 

Secção 2,00 × 1,50 

Rio Degebe 126+250 a 126+406 35,1 km
2
 Ponte – PK 126+291 a 126+388 

Ribeiro de Vale Figueiras 126+854 a 127+458 8,9 km
2
 Ponte – PK 127+245 a 127+279 

 

Esta interceção resulta numa extensão de atravessamento de 1402 metros, sendo que 782 ocorrem 

em zona de aterro e 620 em viaduto. 

Com base no exposto, tendo em conta o correto dimensionamento dos órgãos de drenagem, 

considera-se que a probabilidade de ocorrência de fenómenos de inundação será reduzida, ainda 

que a severidade possa vir a ser elevada (pela possível afetação de pessoas e bens). Desta forma, 

considera-se que o risco será reduzido. 
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Uma nota ainda para a eventual rutura de barragens (grandes e pequenas) localizadas a montante da 

linha ferroviária e que possam constituir outro fator de risco de inundação. O projeto não interfere com 

barragens ou têm barragens/açudes com algum significado a montante pelo que o impacte deste tipo 

de situação acidental é nulo. 

5.2.3 Risco sísmico 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) que estipula as normas de construção 

antissísmica a adotar em cada uma das quatro regiões sísmicas definidas, 

o traçado encontra-se na Zona B (zona a seguir à de maior risco), em que 

é admitido um coeficiente de sismicidade () de 0,7. Considera-se o risco 

sísmico como um tipo de risco natural. Importa referir que o projeto 

encontra-se dimensionado em conformidade com o referido RSAEEP. 

Em situação de ocorrência de um sismo expressivo que possa causar 

danos na infraestrutura ou em taludes que possam vir a causar obstruções 

à via-férrea, os consequentes riscos que possam daí advir são os 

referidos no risco de descarrilamento. 

5.2.4 Outros Riscos decorrentes de Fenómenos Extremos (Alterações Climáticas) 

Tendo em conta a problemática das Alterações Climáticas importa acrescer à análise dos riscos 

externos, a vulnerabilidade do projeto e a avaliação da resiliência da infraestrutura face à ocorrência 

de fenómenos extremos que possam implicar com os riscos sobre a infraestrutura. 

Tendo por base o documento da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do 

município de Évora as principais alterações climáticas projetadas para o município são: 

 Diminuição da precipitação média anual 

 Aumento da temperatura média anual, em especial as máximas 

 Diminuição do número de dias de geada 

 Aumento de fenómenos extremos de precipitação  

Dos fatores mencionados, apenas o aumento de fenómenos extremos de precipitação poderá ter 

impacto sobre o projeto em desenvolvimento pela consequente promoção de cheias rápidas e risco de 
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inundação da ferrovia e/ou de terrenos adjacentes. A ocorrência do risco de inundação foi já 

abordada no Capítulo 5.2.2.  

O aumento da temperatura média anual, em especial as máximas poderá ser relevante pela 

consequente maior probabilidade de ocorrência de incêndios. Os riscos associados à ocorrência de 

incêndios foram já identificados anteriormente (Capítulo 5.2.1).   

A ocorrência de vagas de frio e ondas de calor, bem como secas e a diminuição dos dias de geada 

podem vir a ser importantes na região onde se desenvolve o projeto, contudo estes fenómenos não 

têm relação/interferência com a infraestrutura ou o seu funcionamento pelo que não se refere qualquer 

risco associado ao projeto nem são consideradas quaisquer adaptações do projeto ou medidas 

relativamente a estes aspetos. 

Resta analisar os fenómenos relacionados com a ocorrência de ventos fortes, tornados ou 

ciclones. Fenómenos mais nefastos não são muito prováveis na zona de desenvolvimento do projeto, 

localizado na zona mais interior do país e sem cotas muito altas, pelo que é uma zona pouco 

suscetível. O documento da EMAAC (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas) de 

Évora refere um cenário de diminuição de dias com vento moderado a forte ou superior. De qualquer 

forma, a probabilidade de ocorrência de ventos fortes não é nula pelo que é importante avaliar o risco 

que estes fenómenos representam para a infraestrutura, em especial para os elementos mais 

expostos que são a catenária e postes de fixação. 

Relativamente a esta situação refere-se que são adotadas as soluções usuais na Rede Ferroviária 

Nacional sendo que, conforme mais pormenorizado no Volume 11 do PE, as vigas de suporte da 

catenária terão uma base soldada e são fixadas em maciços de betão armado através de pernos 

roscados (solução tipificada na IT.CAT.004). As regras de piquetagem a aplicar são as da Zona de 

Vento A, com a exceção nos vãos com postes instalados sobre as obras de arte onde será 

considerado Zona de Vento B, de acordo com o definido na IT.CAT.005. 

Este é um risco que ocorre sobre a infraestrutura e respetiva circulação ferroviária contudo, sem que 

represente quaisquer riscos sobre a envolvente e sobre o ambiente, como consequência das 

ocorrências na infraestrutura. Desta forma, considera-se a severidade média, o que associado à 

reduzida probabilidade resulta nu risco reduzido. 
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6 ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO 

6.1 Classificação dos riscos  

Como exposto na fase de estudo prévio do presente projeto, metodologicamente para a avaliação dos 

riscos identificados foi elaborada uma matriz tendo em consideração a classificação de severidade do 

risco e a probabilidade de ocorrência desse risco (conforme conceitos expostos no capítulo 3), a qual 

se apresenta no quadro seguinte.  

Quadro AT1.2– Matriz de análise de risco 

Probabilidade 

 

Severidade 

Elevada Elevada-Média Média Média-Reduzida Reduzida 

Elevada Elevado Elevada Média Média Reduzida 

Média Média Média Média Reduzida Reduzida 

Reduzida Média Reduzida Reduzido Reduzida Sem relevância 

 

Nos quadros seguintes é apresentada a avaliação dos riscos internos e externos, de acordo com a 

matriz elaborada. 

Quadro AT1.3– Quadro síntese de avaliação de riscos internos na fase de exploração 

Ações Riscos Potenciais Severidade Probabilidade 
Avaliação do 

Risco 

Funcionamento da 
infraestrutura e 

circulação 
ferroviária 

Atropelamento 
Pessoas Elevada  Reduzida Reduzido 

Animais Média Média Médio 

Descarrilamento / Colisão Elevada Reduzida Reduzido 

Eletrocussão Elevada Reduzida Reduzido 

 

Quadro AT1.4- Avaliação dos riscos externos 

Riscos potenciais Severidade Probabilidade Avaliação do Risco 

Incêndio Média Reduzida Reduzido 

Sísmico Média Reduzida Reduzido 

Fenómenos Extremos 

 - Inundação 

- Ventos fortes 

 

Elevada 

Média 

 

Reduzida 

Reduzida 

 

Reduzido 

Reduzido 

 

O resultado dos quadros mantêm-se válidos contudo, nesta fase avaliamos com maior detalhe os 

resultados aqui apresentado tecendo algumas considerações adicionais que sustentam os resultados 

da avaliação. 
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6.2 Identificação de Medidas 

São propostas algumas medidas que passam nomeadamente pela adequada manutenção da via e a 

articulação rápida com as entidades em situações de ocorrências e que permitem garantir uma 

minimização das consequências de uma eventual situação acidental.   

 Fase prévia de construção 

 Deverá ser assegurada informação atualizada e atempada sobre as obras a efetuar e os locais das 

mesmas aos agentes de proteção civil locais, tais como Corpos de Bombeiros, INEM e forças de 

segurança, uma vez que as obras poderão implicar a perda de mobilidade e acessibilidade em 

determinados traçados da via; 

 Deverá ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de 

Évora, de modo a proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção 

Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 Fase de Exploração 

 Todas as ações de manutenção deverão ser desenvolvidas no cumprimento das normas e 

procedimentos de segurança determinados pela Instrução de Exploração técnica - IET77 - Normas 

e Procedimentos de Segurança em Trabalhos na Infra-estrutura Ferroviária 

 Durante a fase de exploração, deverá proceder-se à limpeza, por supressão total, do material 

combustível existente numa faixa lateral de terreno, contada a partir dos carris externos, confinante 

com a rede ferroviária, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de largura não 

inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da alínea b, do n.º 1, do artigo 15º, 

do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, no âmbito da prevenção dos fogos florestais; 

 Deverão ainda ser realizados exercícios e simulacros, com o envolvimento dos agentes de proteção 

civil e meios externos que se considerem necessários, para prevenção das consequências de um 

eventual acidente ou incidente, de modo a familiarizar todos os colaboradores com os 

procedimentos constantes nos Planos de Emergência Internos, no qual constem as medidas a 

tomar para controlo das situações de emergência e os meios para limitar as suas consequências, 

incluindo uma descrição do equipamento de segurança e meios e recursos disponíveis. 
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7 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Qualquer risco é função da probabilidade de ocorrência de um determinado incidente / acidente e da 

severidade associada à sua natureza. Os riscos podem ter graus de incerteza diversos, bem como 

consequências de gravidade díspar. 

Tomando em consideração, como analisado anteriormente na fase de Estudo Prévio, as potenciais 

consequências ambientais resultantes da ocorrência de incidentes/acidentes, durante a fase de 

construção, relacionados com as fontes de risco identificadas, considera-se que as consequências 

localizadas e decorrentes essencialmente do funcionamento dos estaleiros e frentes de obra, das 

movimentações de terras, do transporte de materiais e da construção de obras de arte, alterações na 

rede viária e utilização de explosivos. 

O projeto contempla a implementação de diversas medidas a aplicar, em especial durante a fase de 

construção, que minimizam a probabilidade de ocorrência de situações de risco e consequentes 

efeitos negativos no ambiente e pessoas. 

No que concerne a fase de exploração, as fontes de risco externas são muitas vezes, decorrentes 

de situações acidentais ou de fenómenos climáticos extremos, no entanto, por serem externas ao 

projeto, são de difícil controlo ou previsão. 

Ao nível das fontes de risco internas, os riscos inerentes ao projeto e que poderão atingir proporções 

assinaláveis são: o risco de atropelamento, o risco de descarrilamento / colisão com material na via e 

o risco de eletrocussão. 

De forma a controlar as fontes de risco identificadas e colmatar os referidos riscos, o projeto em 

estudo integra, as seguintes medidas: 

 Colocação de uma vedação em toda a linha; 

 Vigilância à envolvente do troço de forma a assegurar que acidentes/incidentes com origem no 

exterior não tenham repercussões no canal ferroviário; 

 Via de serviço ao longo da linha para acesso facilitado à mesma em situações de manutenção e de 

emergência; 

 Manutenção da envolvente, em termos de crescimento de árvores, arbustos e outros. 
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Em suma, da avaliação de riscos realizada constata-se que o projeto não apresenta riscos elevados, 

encontrando-se previstas um conjunto de medidas que iram potenciar a minimização dos riscos 

identificados, a par com a aplicação dos normativos da Infraestruturas de Portugal, nomeadamente o 

Plano de Emergência Geral. 
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9 ANEXO - PARECER DA ANPC 
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Ex.mo Senhor' 
Eng.o António Laranjo 

Presidente da Infraestruturas de Portugal. SA 

Praça da Portagem 

2809-013 Almada 

N . REF. 

OF/6545/DRO/20 17 

N.DATA 

Apreciação da ANPC ao projeto da linha de Évora- troço Évora - Évora Norte. 
ASSUNTO no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental. em fase de estudo Prévio 

e)< --:- J- o..... ?....-. .. J.....-t. \ 
Em resposla ao solicitado no V/oficio identilicado em epígrale retativo ao assunto acima mencíonado. esta 
Autoridade Nacionat inlorma o seguinte: 

O corredor em estudo localiza·se em área urbana (de equipamentos sociais) e em áreas de improdutivos. aquáticas 
e de incultos (na Ireguesia da Senhora da Saúde). bem como em área rurat predominantemente agrícota e também 
lIorestal (na Ireguesia de São Miguel de Machede) no concelho de Évora. Trata·se essenciatmente de uma zona de 
peri plana. mas também surgem áreas mais declivosas a Este de São Miguet de Machede. 

Os principais riscos decorrentes da imptementação do projeto são os acidentes. nomeadamente "choque com 
obstácuto na via" (atropetamento de pessoas. veiculos e animais). incêndio. explosão. luga ou derrame de 
substâncias perigosas (em acidente lerroviário ou em área ou instalação adjacente ao caminho de lerro). 
instabilidade de platalorma e terrenos adjacentes. 

Assim. atento à tipologia de projeto e à sua localização. nesta fase de estudo prévio. considera-se que deverão ser 
adotadas as seguintes recomendações: 

• O traçado da via deverá minimizar o potencial atravessamento de povoamentos lIorestais pela 
infraestrutura de transporte. de modo a que o mesmo não venha a contribuir para o aumento do risco de 
incêndio lIorestal na área em estudo; 

• Deverá ser garantido que o projeto não afeta pontos de água susceptíveis de serem utilizados no combate 
aos incêndios florestais. junto da entidade responsável pela gestão deste equipamento. ou seja a Câmara 
Municipal de Évora. no âmbito do Despacho n.' 5711/2014. de 30 de abril; 

• O traçado da via não deverá ser implantado em zonas geologicamente instáveis ou sujeitas a movimentos 
de vertente; 

• Nas áreas de vertente mais acentuada devem ser tornadas as medidas necessárias de lorma a evitar 
possíveis deslizamentos. nomeadamente através da colocação de estruturas de suporte adequadas; 

• Deverá ser evitado que a localização da infraestrutura coincida com zonas de máxima infiltração ou de 
captação de água para abastecimenl0 plrblico (superticial ou subterrânea) de modo a minimizar·se o risco 
de contaminação do meio hídrico; 
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• Deverá ser evitado que a infraestrutura se tocatize em leito de cheia. ou quando se desconheça esse limite, 
numa faixa de 100 metros para cada um dos lados das linhas de água, de modo a minimizar-se o risco de 
afetação da sua integridade estrutural e/ou funcionat; 

• Deverá assegurar-se a delimitação da linha a pessoas e a animais, nomeadamente no atravessamento de 
caminhos rurais e de bairros residenciais; 

• Durante a fase de exploração, deverá proceder-se à limpeza, por supressão total, do material combustível 
existente numa faixa lateral de terreno, contada a partir dos carris externos, confinante com a rede 
ferroviária, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de largura não inferior a t O metros, 
designadamente através do cumprimento da atínea b, do n' t, do artigo 15', do Decreto·Lei n.' 124/2006, 
de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.' t7/2009, de t 4 de janeiro, no âmbito da 
prevenção dos fogos florestais; 

• Durante a fase de exploração, deverá ser escruputosamente cumprida a tegislação de reguta o transporte 
de mercadorias perigosas por modo ferroviário (Decreto-Lei n.' 246·N2015, de 21 de outubro, que veio 
alterar o Decreto·Lei n.' 41-N20t O, de 29 de abril), nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de 
planos de emergência internos; 

• Deverão ainda ser realizados exercícios e simulacros, com o envolvimento dos agentes de proteção civil e 
meios externos que se considerem necessários, para prevenção das consequências de um eventual 
acidente ou incidente, de modo a familiarizar todos os colaboradores com os procedimentos constantes nos 
Planos de Emergência Internos, no qual constem as medidas a tomar para controto das situações de 
emergência e os meios para limitar as suas consequências, incluindo uma descrição do equipamento de 
segurança e meios e recursos disponíveis; 

• Deverá ser assegurada informação atualizada e atempada sobre as obras a efetuar e os locais das 
mesmas aos agentes de proteção civil locais, tais como Corpos de Bombeiros, tNEM e forças de 
segurança, uma vez que as obras poderão implicar a perda de mobilidade e acessibilidade em 
determinados traçados da via; 

• Deverá ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Évora, de 
modo a proceder à eventual atuatização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e do Plano 
Municipal de Defesa da Ftoresta Contra Incêndios; 

• Por fim, atendendo a que o traçado atravessa alguns bairros residenciais deverá ser consultado o Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Évora, dependente da respetiva Câmara Municipal, no sentido de se 
proceder a uma análise mais detathada dos riscos e / ou condicionantes de âmbito tocaI. De igual modo, 
recomenda-se a consulta do Capítulo VIII do Manuat de Avaliação de Impacte Ambiental na vertente da 
Proteção Civil. disponível em hllp://\'i\'i\'i.prociv.pUbklDocuments/CTP 1 pdl.pdf no quat se encontram 
vertidas as principais medidas que este tipo de projeto deverá contemplar nas fases de projeto, execução e 
exploração, para que o Estudo de Impacte Ambiental identifique o modo corno este agrava ou diminui os 
riscos coletivos. 

Com os melhores cumprimentos, ~ 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Av. do Forte I 2794-112 CarnlXide - Portugal 
T.: 351214247100 I www.prociv.pt 
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