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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
referente ao projecto do troço Montemor-o-Novo / Évora (Lote 3B) da Ligação Ferroviária de 
Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid. 

O projecto que se encontra em fase de Estudo Prévio analisa as soluções alternativas para o 
estabelecimento deste troço da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade que se desenvolve na 
região do Alentejo, nos concelhos de Montemor-o-Novo, Évora e Arraiolos, embora este último 
atravessado de forma muito marginal (FIG. 1). 

 

FIG. 1 – Enquadramento Administrativo do Projecto
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Para o seu desenvolvimento considerou-se a existência exclusiva de tráfego de passageiros e 
tráfego de mercadorias (tráfego misto) e uma velocidade máxima de projecto de 350 km/hora, 
tendo-se desenvolvido três soluções alternativas com uma extensão aproximada de 34 km 
(Soluções 1, 2 e 3) e que contemplam a localização de uma estação na zona de influência de 
Évora, a Nordeste da cidade junto ao nó com a auto-estrada A6.  

Na FIG. 2 apresenta-se o enquadramento do projecto na zona com a representação das 
soluções propostas. 

A entidade responsável pelo projecto e posteriormente também pela sua construção e 
exploração é a RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. que constitui a entidade 
criada pelo Governo Português para a implementação do projecto de alta velocidade em 
Portugal e sua ligação com a rede espanhola de igual natureza. 

De acordo com a legislação em vigor “os projectos de vias para o tráfego ferroviário de longo 
curso” estão sujeitas ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) (Decreto-Lei  
nº 69 / 2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto - lei nº 197 / 2005, de 8 de 
Novembro), consistindo este num instrumento da política do ambiente, sustentado na 
realização de estudos e consultas, com análise de possíveis alternativas, que tem por objecto a 
recolha de informação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem como 
a proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista 
uma decisão oficial sobre a viabilidade da sua execução. 

Os estudos desenvolvidos consistiram na elaboração do respectivo projecto, a cargo do 
Consórcio Consulgal / Typsa, que contou com a colaboração da empresa AGRI-PRO 
AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização do Estudo de Impacte Ambiental. 

O Estudo de Impacte Ambiental elaborado tem como objectivo principal identificar e avaliar os 
impactes ambientais associados ao empreendimento e às alternativas consideradas, propondo 
as medidas destinadas a evitar, minimizar e compensar os impactes negativos, garantindo a 
necessária integração da componente ambiental na decisão do traçado a adoptar para a fase 
de Projecto de Execução. 

Através do presente Resumo Não Técnico pretende-se, de uma forma simples e concisa, 
apresentar as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do relatório do 
Estudo de Impacte Ambiental. 
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FIG. 2 – Enquadramento do Projecto na Região 

 

 

 



 
 

 

OBJECTIVOS DO PROJECTO DE ALTA VELOCIDADE 

 

O projecto de alta velocidade faz parte da politica europeia e nacional de transportes, com vista 
à implementação de um modo de transporte atractivo e ambientalmente mais favorável capaz 
de funcionar como uma alternativa ao transporte rodoviário, dominante e responsável por 
efeitos negativos significativos no ambiente, particularmente ao nível da emissão de gases e 
elevados consumos de combustível, ao qual se associam também maiores congestionamentos 
de tráfego e níveis de sinistralidade. Na FIG.3 apresenta-se a rede ferroviária europeia 
existente e prevista para 2020, onde se verifica claramente a importância que é dada a este 
processo de construção de novas ligações de alta velocidade no espaço europeu. 

 

 

 
FIG. 3 – Rede Europeia de Transporte Ferroviário existente e prevista para 2020 

 

Em Portugal, a prioridade atribuída à rede da alta velocidade baseou-se na necessidade de 
garantir entre as duas principais cidades, Lisboa e Porto, que correspondem aos principais 
corredores de fluxos de pessoas e mercadorias, e entre estas e Madrid, tempos de percurso e 
padrões de mobilidade e de competitividade equivalentes aos alcançados nos principais eixos 
económicos europeus, em que existem ofertas de serviços ferroviários de alta qualidade. 

O projecto contribuirá para promover a criação de um sistema de transportes eficiente que 
servirá a população com mais rapidez, mais qualidade e maior segurança, contribuindo para 
alcançar um maior equilíbrio entre modos de transporte, ao longo do eixo de maior densidade 
populacional do País e nas deslocações internacionais, contribuindo significativamente para a 
redução dos tempos de percurso, da sinistralidade, da redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Estes efeitos positivos devem-se, sobretudo, à transferência de passageiros 
do modo rodoviário e, em menor escala, do modo aéreo, para o modo ferroviário. 
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O Eixo Lisboa – Madrid, onde se insere o Troço Montemor / Évora (FIG. 4), faz parte dos 
Eixos Prioritários integrantes da Rede de Alta Velocidade prevista para o País, no âmbito dos 
Projectos Prioritários Comunitários nº 3, “Eixo Ferroviário de AV do Sudoeste Europeu” e no nº 
16 “Eixo ferroviário de mercadorias Sines / Algeciras – Madrid – Paris”. Efectivamente, a 
natureza estruturante e mobilizadora desta infra-estrutura, assumirá um papel fundamental no 
desenvolvimento económico e social de Portugal a partir do tráfego de passageiros e 
mercadorias, além de potenciar o papel dos portos portugueses em termos peninsulares. 

 

 
FIG. 4 – Rede Ibérica de Alta Velocidade e ligações acordadas na XIXª Cimeira Luso-Espanhola 

realizada em Novembro de 2003, na Figueira da Foz 

 

A ligação Lisboa - Madrid, primeira ligação internacional a concretizar da Rede de Alta 
Velocidade, deverá ser concluída até ao final do ano 2013 e será concebida para uma 
utilização mista apta, portanto, quer para o transporte de passageiros quer para o de 
mercadorias, tendo em vista o reforço do papel de Portugal nas grandes cadeias de transporte 
de mercadorias que ligam a Europa aos restantes continentes. No caso desta ligação estão 
previstas estações em Évora e na zona transfronteiriça com Espanha (Elvas/Badajoz), bem 
como nas principais cidades da “Extremadura” (Mérida e Cáceres), Talavera de la Reina e, por 
último, em Madrid. 

Encontra-se fixado o objectivo de percurso na ordem das 2:45 horas na ligação directa de 
passageiros entre as duas capitais. 
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ASPECTOS PRINCIPAIS DO PROJECTO DO TROÇO MONTEMOR / ÉVORA 

 

O presente projecto resulta do desenvolvimento de estudos anteriores, correspondentes ao 
Estudo de Viabilidade Técnica dos Corredores Transversais da Ligação Ferroviária de Alta 
Velocidade entre Lisboa / Porto e Madrid e aos estudos realizados já no âmbito da fase de 
Estudo Prévio, inicialmente elaborados para tráfego de passageiros e posteriormente 
reformulados para a sua adaptação a tráfego misto, tendo em conta o conceito geral desta 
linha que passou a incluir também o tráfego de mercadorias. Estes estudos permitiram, de uma 
forma sequencialmente mais aprofundada, estudar alternativas de traçado, que culminaram 
nas três soluções agora apresentadas. 

Estas soluções que se representam na FIG. 5, correspondem às Soluções 1, 2 e 3, que 
constituem alternativas completas entre si, iniciando-se e terminando em pontos comuns, 
devidamente compatibilizados com o final e o início dos traçados dos lotes adjacentes: 

 

 Início Fim Extensão (km) 

Solução 1 km 00+000 km 33+694 33,69 

Solução 2 km 00+000 km 34+186 34,19 

Solução 3 km 00+000 km 33+611 33,61 

 

O desenvolvimento dos traçados está condicionado na primeira parte do troço pela existência 
no concelho de Montemor-o-Novo, a Norte da A6, de um importante aproveitamento 
hidroagrícola que se encontra associado à barragem e albufeira dos Minutos e pela 
necessidade de estabelecer a estação de Évora a Sul da A6, o mais próximo possível dos 
limites de cidade de Évora e seguir o alinhamento que foi definido como o mais favorável para 
o troço de alta velocidade a Nascente de Évora. 

As soluções propostas têm assim um desenvolvimento geral Oeste – Este contornando por 
Norte o aproveitamento hidroagrícola e a albufeira dos Minutos e depois uma orientação geral 
para Sudeste, de modo a atravessar a auto-estrada A6 e estabelecer a estação de Évora a Sul 
desta auto-estrada e nas proximidades da EN 18 e do nó Nascente da A6 com vista a uma 
rápida ligação à cidade de Évora e região envolvente. 

A Solução 1 apresenta um desenvolvimento mais a Norte contornando a povoação de Nossa 
Senhora da Graça do Divor e seguindo até sensivelmente ao km 28+000 a Norte da A6. A 
partir deste ponto e até ao final do traçado desenvolve-se a Sul da auto-estrada, de modo a 
implantar a estação de Évora (cuja localização é igual para todas as soluções) mais próximo da 
área de influência desta cidade, tendo em conta o maior interesse da Câmara Municipal por 
esta situação. 

A Solução 2, até sensivelmente ao km 5+000 é coincidente com a Solução 1. A partir deste 
ponto apresenta um desenvolvimento mais para Sul, atravessando o limite Norte da Albufeira 
dos Minutos. Até sensivelmente ao km 22+000 localiza-se a Norte da auto-estrada A6. A partir 
deste ponto apresenta um desenvolvimento a Sul, localizando-se paralelamente a ela, até 
sensivelmente ao km 28+000 e unindo-se posteriormente à Solução 1 antes da estação de 
Évora. 
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A Solução 2 tem como principal diferença em relação à Solução 1, o facto de passar a Sul da 
povoação de Nossa Senhora da Graça do Divor, atravessando mais a poente a auto-estrada 
A6 e seguindo numa grande extensão ao longo do espaço canal por ela definido até 
estabelecer o mesmo alinhamento da Solução 1, para o estabelecimento da estação de Évora. 

A Solução 3 que é coincidente com a Solução 1 até ao km 3+000, pretende depois criar uma 
alternativa à Solução 1 até cerca do km 14+000, apresentando neste trajecto um 
desenvolvimento mais a Sul, numa zona de montado mais periférica e menos densa, sendo no 
restante traçado coincidente com a Solução 1. 

A localização da Estação é a mesma nas três soluções, estando localizada entre os  
km 31+700 – 32+700 da Solução 1, entre os km 32+200 – 33+200 da Solução 2 e entre os  
km 31+600 – 32+600 da Solução 3. 

A sua implantação faz-se ao longo de um alinhamento recto com cerca de 2 km de extensão e 
com inclinação máxima de 2‰, numa zona localizada entre o Rio Degebe e a Ribeira do 
Freixo, centrada na actual linha da REFER Sines – Caia. Parte da estação está localizada 
sobre um viaduto devido ao atravessamento da linha ferroviária da REFER e da ribeira de Vale 
Figueiras. Os acessos serão efectuados a partir de uma nova via (com cerca de 600 m de 
extensão) que estabelecerá a ligação entre a rede viária existente (EN18) e a Estação através 
da interface que lhe está associada, na qual serão previstas áreas de paragem para 
transportes públicos (autocarros e táxis) e áreas de estacionamento para transporte individual. 

Para além da proximidade à cidade de Évora e da actual disponibilidade em termos de 
ocupação territorial, outros aspectos que levaram à selecção da localização proposta para a 
Estação prendem-se com a garantia de acessibilidades rodoviárias privilegiadas e com 
qualidade à EN18, à A6 e ao futuro IP2, a exequibilidade da futura ligação da alta velocidade a 
Faro e a possibilidade de conjugação com a linha de mercadorias Sines – Caia da REFER, 
permitindo a instalação de uma terceira via ferroviária paralela de Évora a Caia. Salienta-se 
igualmente que o Município de Évora manifestou preferência pela localização agora proposta 
para a Estação.  

O projecto em avaliação contempla um Posto de Ultrapassagem e Estacionamento de 
Comboios (PUEC) em todas as soluções. Esta instalação de apoio à exploração permite o 
estacionamento, cruzamento e ultrapassagem dos comboios, quando circula na mesma linha 
ferroviária tráfego de natureza diversa e com velocidades de circulação diferentes. 

Para assegurar a alimentação de energia à linha de alta velocidade, considera-se a construção 
de uma subestação eléctrica que será ligada à rede nacional de alta tensão. 

A velocidade máxima é de 350 km / hora e mínima de 120 km/hora, adaptadas às 
necessidades de tráfego misto. De acordo com os estudos de tráfego realizados pela RAVE, 
são os seguintes os valores previstos para o ano horizonte de projecto (2025): 

 

Número de Comboios por Dia e por Sentido 
Tipologia 

07.00 – 22.00 horas 20.00 – 23.00 horas 23.00 – 07.00 horas 

Passageiros 13 4 1 

Mercadorias 0 0 3 
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A largura total da plataforma da via será de 14 m, seguindo-se uma berma de balastro de 
cada lado com 1,10 m de largura. A via será dupla, estando os eixos da via ascendente e da 
via descendente, separados entre si, por uma distância de 5,0 m. 

A via será vedada em toda a sua extensão, estando previsto ao longo do seu 
desenvolvimento caminhos paralelos / caminhos de serviço que têm a dupla função de repor 
caminhos e/ou serventias que sejam afectados pelos limites de expropriação e de estabelecer 
um canal contínuo de acesso à via, de um lado da plataforma ferroviária, para permitir o acesso 
a veículos e pessoal de manutenção e de emergência. Estes caminhos encontram-se 
localizados sempre do lado exterior da vedação física de segurança sendo a sua largura de  
4 m. 

A área a expropriar, considerando o espaço necessário para os aterros e escavações, ao qual 
foi adicionada uma faixa paralela com 8 m de largura para cada um dos lados, correspondendo 
esta zona à faixa de segurança existente ao longo da via, corresponde a 2 383 087 ha na 
Solução 1, 2 528 699 ha na Solução 2 e 2 520 900 ha na Solução 3. 

No sentido de assegurar a transposição de linhas de água ou de zonas onde o traçado  
cruza estradas importantes, como a auto-estrada A6, previu-se a implantação de viadutos. No 
total, a Solução 1 apresenta 5 viadutos com uma extensão global de 3 101,0 m. A  
Solução 2 apresenta 4 viadutos e um atravessamento especial sob a A6 com uma extensão 
total de 2 469,0 m. A Solução 3 apresenta 5 viadutos com uma extensão total de 2 627,0 m.  

Para além dos viadutos que atravessam as principais linhas de água, prevêem-se também 
ainda passagens hidráulicas para restabelecer as restantes: 47 na Solução 1, 39 na Solução 
2 e 46 na Solução 3. 

Para o restabelecimento das estradas e caminhos interceptados prevêem-se na Solução 1 e 2, 
32 restabelecimentos, sob a forma de passagem superior ou inferior à futura linha de alta 
velocidade e de que se destacam a EN2, EN4, a EN370 e a EN18. Na Solução 3 esse número 
é de 30 restabelecimentos. 

A duração dos trabalhos de construção está estimada em 4 anos iniciando-se os trabalhos 
em 2009 e concluindo-se em 2012 de modo a que a entrada em exploração possa ocorrer em 
2013 como previsto. 

A estimativa do valor de investimento varia entre 8,4 e 8,7 milhões de Euros por quilómetro 
de via, sendo a extensão total de cada solução de aproximadamente 34 km. 
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DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

 

A área de implantação do projecto localiza-se nos concelhos de Montemor-o-Novo, Évora e 
Arraiolos, numa zona a Norte das cidades de Évora e Montemor - o - Novo e próximo da auto-
estrada A6. 

O Relevo apresenta-se de um modo geral aplanado, embora na parte central da área, na 
envolvente da albufeira dos Minutos, se verifique um aumento da altitude e um relevo mais 
movimentado. 

A constituição Geológica revela a presença de rochas em geral compactas e que nalguns 
casos revelam uma grande alteração. 

Dos Solos presentes, embora a maioria não tenha características originais de elevada aptidão 
agrícola, conseguem no entanto ter um uso agrícola importante desde que se recorra à rega. 

A zona é atravessada por alguns Cursos de Água, de que se destaca o rio Almansor no qual 
foi construída a barragem dos Minutos para aproveitamento do seu potencial hídrico para rega. 
Para além deste rio atravessam ainda a zona outras linhas de água, como o rio Degebe, ribeira 
do Divor, rio Xarrama, ribeira de Vale Figueiras e ribeira do Freixo.  

O abastecimento público de água é feito através do recurso combinado a captações 
subterrâneas e superficiais, em que neste caso apenas se utiliza a Albufeira do Monte Novo, no 
concelho de Évora. 

A Qualidade da Água (subterrânea e superficial) revela alguma contaminação pelas 
descargas dos efluentes domésticos e de explorações pecuárias. 

Quanto à Qualidade do Ar, verifica-se que esta zona se insere numa região caracterizada por 
baixas concentrações de poluentes atmosféricos, constituindo a circulação rodoviária a 
principal fonte de poluição. 

Em termos de Ruído, identificaram-se duas soluções distintas. A primeira corresponde aos 
locais próximos de estradas com maior tráfego que têm um ambiente sonoro mais ruidoso e a 
segunda relativa aos locais afastados das vias rodoviárias principais, que revelam um ambiente 
sonoro pouco perturbado. 

No âmbito dos Factores Ecológicos, verifica-se que as áreas de maior valor correspondem ao 
montado, com maior expressão em toda a envolvente da Albufeira dos Minutos e no rio 
Degebe e à vegetação associada às linhas de água que apresenta por vezes uma variedade e 
riqueza apreciável com salgueiros, amiais, freixos, etc., e que ocorrem sobretudo no rio 
Almansor. 

Quanto à Fauna, a região apresenta uma diversidade elevada, atestada pela presença na sua 
envolvente de áreas com interesse para a conservação (Sítio Rede Natura Monfurado e de 
Zonas Importantes para as Aves (IBA – Planície de Évora e IBA – Arraiolos). 

Em termos da Paisagem, a zona em estudo é dominada por uma imagem de grande 
homogeneidade, e onde apenas as galerias de vegetação associadas às linhas de água 
principais vêm introduzir uma descontinuidade. Mais localizadamente, surgem áreas de relevo 
mais ondulado que se encontram quase exclusivamente cobertas por montado e que se 
destacam na zona central do estudo, na envolvente da albufeira dos Minutos. 
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Na zona dos traçados dominam os Usos agro-florestais e agrícolas destacando-se a presença 
de uma importante infraestrutura rodoviária, auto-estrada A6, com uma orientação Poente – 
Nascente, que secciona de forma clara o território. A Sul da auto-estrada A6, as cidades de 
Montemor-o-Novo e Évora são os factores dominantes, enquanto a Norte se verifica uma 
vocação claramente rural com extensas manchas de montado e espaços agrícolas reforçados 
pelo Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos. A grande propriedade é dominante com uma 
ocupação humana pouco densa e concentrada, correspondente a montes e quintas isoladas 
com localização dispersa no território. A povoação de Graça do Divor é nesta zona a mais 
significativa. 

Para além da presença da A6, o sistema viário local é organizado de forma radial a partir de 
Montemor-o-Novo, com ligações a Évora (EN114), Arraiolos (EN4) e Mora (IC10), e a partir de 
Évora, com ligações na direcção de Estremoz (EN18) e de Arraiolos (EN114-4 e  
EN370). Marca ainda presença um conjunto vasto de estradas e caminhos municipais de 
âmbito local. 

Em termos Socioeconómicos, a evolução da população residente mostra que apenas o 
concelho de Évora apresenta uma evolução positiva contínua. No pólo oposto, Arraiolos 
apresenta uma evolução negativa contínua. Montemor-o-Novo apresenta um quadro global de 
perda demográfica, desde 1981, mas com tendência para estabilizar na última década. 

Em termos das actividades económicas também se verifica que o concelho de Arraiolos 
apresenta os indicadores mais desfavoráveis, com grande debilidade da estrutura produtiva, e 
o concelho de Évora os mais favoráveis, enquanto que Montemor-o-Novo ocupa uma posição 
intermédia. 

O sector dos serviços é predominante em qualquer um dos concelhos, embora o sector 
agrícola ainda tenha um peso determinante em termos de absorção de mão-de-obra nos 
concelhos de Montemor-o-Novo e Arraiolos. 

Como principais Condicionantes, refira-se a existência de extensas áreas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), de Montado de sobro e de azinho e 
ainda a presença do aproveitamento hidroagrícola – Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos 
e barragem associada, já referidos. 

Relativamente ao Património, a região é rica em vestígios de diferentes épocas. 

Como situações de maior sensibilidade ou condicionamento na zona para o 
desenvolvimento dos traçados identificam-se as seguintes: 

• a existência da auto-estrada A6 que constitui um corredor já estabelecido; 

• a proximidade da área urbana de Évora que se prolonga até relativamente próximo da auto-
estrada A6; 

• a existência de um grande Aproveitamento Hidroagrícola que integra uma barragem e 
albufeira de dimensões apreciáveis (Barragem dos Minutos). Neste perímetro desenvolve-
se já actualmente uma agricultura intensiva com sistemas de irrigação privados apoiados 
em açudes, charcas e captações subterrâneas. O sistema de propriedade apresenta 
dimensões média e grande, com explorações agrícolas e pecuárias bem estabelecidas e 
em alguns casos de valor patrimonial; 
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• a existência de vastas áreas de montado de sobro e azinho sendo a mais notável uma 
grande mancha que se desenvolve no sentido Norte / Sul sensivelmente a meio do troço na 
envolvente da albufeira dos Minutos; 

• a localização de alguns aglomerados urbanos nomeadamente Graça do Divor (a Norte, no 
limite dos concelhos de Évora e Arraiolos) e as urbanizações periféricas a Norte da cidade 
de Évora (Bairro do Louredo) no limite Nordeste do concelho de Évora; 

• por fim, a existência  isolada de montes e habitações das herdades, sobretudo na primeira 
parte do traçado até à albufeira dos Minutos. 
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OS IMPACTES 

 

Os impactes do projecto são principalmente determinados pelas alterações que se introduzem 
no território com a construção da via e todas as estruturas associadas como vedações, 
equipamentos, electrificações e a própria estação e posteriormente devido à circulação das 
composições e das pessoas e veículos no acesso à estação. Para além disso, são ainda 
determinados pelo próprio serviço que justifica o projecto, que influencia o desenvolvimento 
socioeconómico e a organização do território 

Os impactes podem assim ser positivos ou negativos e assumem importância diferente nas 
fases de construção e exploração do empreendimento. 

O facto de o território atravessado ter diferentes usos e ocupações e diferenças de relevo faz 
com que a escolha do traçado seja um elemento fundamental para minimizar os impactes 
negativos e mesmo para reforçar os impactes positivos. 

Os impactes positivos têm neste troço uma elevada magnitude devido essencialmente à 
existência da Estação de Évora, que se prevê seja um elemento fundamental no 
desenvolvimento económico da cidade e de todo o Distrito de Évora, favorecendo o 
desenvolvimento social e a constituição de uma centralidade regional muito dinamizadora. 

Será assim muito significativa nos factores socioeconómicos e de ordenamento, sendo por isso 
um factor determinante de todas as perspectivas de desenvolvimento. 

Estes impactes positivos são naturalmente reforçados pelos impactes mais localizados da fase 
de construção, com os postos de trabalhos que gera e pela dinâmica económica no consumo e 
serviços locais. 

A localização da estação é assim um factor importante, de modo a inserir-se de forma mais 
estruturada possível nas intenções de ordenamento da cidade de Évora e no seu processo de 
desenvolvimento e constitui um aspecto determinante na escolha da solução e do traçado mais 
favorável. 

Globalmente, a implantação do Eixo Lisboa – Madrid trará também importantes benefícios 
decorrentes da transferência de passageiros e mercadorias de outros modos de transporte 
para o modo ferroviário, nomeadamente quanto à: 

- Redução do tempo de viagem; 

- Redução de acidentes; 

- Melhoria da qualidade do ar/redução de emissões. 

Num estudo de mercado de avaliação socioeconómica e financeira da ligação Lisboa – Madrid 
foi efectuada a valoração económica dos benefícios destas transferência modais (de outros 
modos de transporte para o modo ferroviário) tendo-se estimado, que o benefício global, no 
ano de 2025, seja da ordem dos 233,486 milhões de euros. 

Os impactes negativos neste troço estão essencialmente relacionados com a ocupação do 
solo pela via, pelo efeito de barreira e pela afectação que produz no uso do solo, infraestruturas 
ou valores naturais. 
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A zona atravessada apresenta como características fundamentais a intensa actividade 
agrícola, onde se destaca um grande Aproveitamento Hidroagrícola no concelho de Montemor-
o-Novo, ligado à barragem dos Minutos e vastas áreas florestais onde predominam o sobreiro, 
a azinheira e o pinheiro. 

O povoamento disperso é essencialmente caracterizado por explorações agrícolas de 
qualidade com excepção da zona próxima de Évora, onde já são notórios os limites de 
expansão urbana da cidade. 

A zona foi já afectada na sua unidade num passado recente, pela travessia da auto-estrada A6, 
pelo que assume particular importância evitar situações de agravamento e descaracterização 
suplementares. 

A manutenção da unidade do Aproveitamento Hidroagrícola, a minimização da afectação dos 
recursos hídricos e a manutenção das principais manchas de montado, foram assim os critérios 
principais para a definição das soluções de traçado. 

Deste modo, foi possível minimizar os impactes nos principais valores de solos e uso do solo, 
na flora e vegetação e na fauna, nos recursos hídricos e mesmo nos aspectos sociais e 
económicos, evitando-se a maioria das ocupações humanas, preservando os seus valores de 
qualidade de vida e paisagísticos. 

Os impactes acústicos foram assim também minimizados e foi possível estudar soluções 
diferentes na relação dos traçados com a auto-estrada A6 que minimizam os impactes 
cumulativos. 
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AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Os estudos dos traçados alternativos e a escolha da melhor solução, o próprio projecto 
desenvolvendo a melhor relação com o terreno e os recursos hídricos e os métodos 
construtivos adoptados, constituem as medidas mais importantes para a minimização dos 
impactes do projecto. 

Para além disso, o estudo identifica um vasto número de medidas que permitirão ainda 
minimizar os impactes identificados, sobretudo para a fase de construção, e controlar os 
impactes residuais. 

Para o Projecto de Execução serão adoptadas soluções que permitam reduzir o efeito barreira 
da via para a fauna com passagens de dimensão e localização adequada, serão repostas 
todas as estruturas afectadas como captações e condutas e restabelecidas as ligações para o 
trânsito de pessoas e veículos para cada lado da via e ao longo desta. 

O enquadramento paisagístico da via e da estação permitirão uma melhor inserção no meio e a 
própria via será preparada para evitar impactes na envolvente devido ao trânsito das 
composições. 

Está prevista a plantação, onde tal for possível, de um número semelhante de espécies 
arbóreas de valor que sejam necessárias remover, de modo a compensar a sua perda. 

Na fase de construção, a gestão ambiental de obra, reduzindo as áreas de intervenção ao 
mínimo, localizando as estruturas temporárias de apoio como estaleiros e acessos nos locais 
de menor valor, e fazendo-se o controle de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído, a 
protecção da flora e vegetação e linhas de água permitirá evitar danos desnecessários e 
reduzir as perturbações na qualidade de vida local. 

Na fase de exploração, a manutenção das medidas previstas e os planos de monitorização, 
permitirão corrigir e melhorar as medidas de minimização e projectar novas acções correctivas. 

Os impactes residuais que se prevêem são moderados ou pouco significativos e os impactes 
positivos são claramente superiores aos negativos. 
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A ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

 

Evitadas todas as condicionantes e situações que interessavam não afectar, foram estudadas 
em detalhe três soluções designadas por Soluções 1, 2 e 3, conforme se pode ver na FIG. 6. 

Todas elas evitam o Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos, as principais manchas de 
montado e ocupações humanas, fazendo a ligação entre o ponto terminal do troço anterior 
(Lote 3A2) e a Estação de Évora na continuidade da qual se desenvolve o troço seguinte (Lote 
3C) que liga Elvas e Espanha. 

A Solução 2, que se desenvolve mais a Sul e faz a aproximação mais rápida ao 
atravessamento da auto-estrada A6, revela-se mais desvantajosa, em praticamente todos os 
factores ambientais por ser mais extensa e essencialmente devido ao impacte do troço final 
paralelo à auto-estrada A6, incluindo o seu atravessamento. 

As Soluções 1 e 3 são bastante semelhantes pois para além de só divergirem cerca de  
11,5 km no início do traçado, ambas asseguram a não afectação dos principais 
condicionamentos a evitar. No entanto, em termos globais é a Solução 1 que surge como a 
mais favorável. 

A Solução 3 aproxima-se mais da área do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos 
apresentando-se apenas ligeiramente mais favorável no património do que a Solução 1. 

A Solução 1, por sua vez, apresenta-se melhor na geologia, recursos hídricos superficiais e 
fauna, pelo que é assim a mais pontuada e a que se apresenta mais favorável. 
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CONCLUSÃO 

 

O projecto da Alta Velocidade neste troço apresenta-se como altamente positivo para o 
desenvolvimento regional. 

Foi possível fazer a sua inserção na situação actual de uma forma equilibrada e sem afectar 
valores essenciais sendo os seus impactes negativos em geral moderados. 

A Solução 1 apresenta-se como a mais favorável ambientalmente, embora a Solução 3 não se 
distinga de forma significativa. A Solução 2 é a mais desfavorável. 
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