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1. INTRODUÇÃO 
 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP, 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 21 de Agosto de 2007, 

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Madrid – Lote 3C – Évora/Elvas”. O projecto enquadra-se na alínea a) do nº 7 do Anexo I da referida legislação. 

 

O proponente do projecto é a RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º do 

referido Decreto-Lei, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), que preside, Instituto da Água, IP (INAG), Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR/Alt), Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação (INETI) e Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). 

 

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas, os seguintes representantes: 

� APA: Gabinete de Avaliação de Impactes Ambientais - Eng.ª Dora Balixa, que preside e como suplente o 

Eng.º João Teles; Eng.º Augusto Serrano, responsável pela Consulta Pública; Departamento de Alterações 

Climáticas, Ar e Ruído - Eng.ª Maria João Palma, responsável pela avaliação do Ruído. 

� INAG – Eng.ª Ana Telhado. 

� IGESPAR – Dr. João Marques e a Dr.ª Leonor Rocha, como suplente. 

� CCDR/Alt – Arqt.ª Cristina Martins e, como suplente, a Arqt.ª Ana Cristina Salgueiro.  

� IMTT – Eng.º Rui Mil Homens, substitutído, a 11 de Abril de 2008, pela Arqt.ª Maria de Lourdes Petronilho.  

� INETI – Dr. Rúben Dias. 

� DRAPAL - Eng.ª Isabel Mota Ferreira. 

 

O EIA, da responsabilidade da empresa, DHVFBO - Idom, foi desenvolvido entre Dezembro de 2006 e Julho de 

2007, e é composto pelos seguintes Tomos (o EIA corresponde ao Volume 18 do Estudo Prévio): 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 1- Descrição do Projecto (Julho de 2007). 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 2 – Situação de Referência (Julho de 2007). 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 3 – Avaliação de Impactes (Julho de 2007). 

� TOMO 18.2 - Peças Desenhadas (Julho de 2007). 

� TOMO 18.3 - Anexos Técnicos I a XII. 

� TOMO 18.4 - Resumo Não Técnico (Julho de 2007). 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com a seguinte 

documentação: 

� TOMO 18.5 - Aditamento – Peças Escritas e Desenhadas (Novembro de 2007). 
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� TOMO 18.4 - Resumo Não Técnico (Novembro de 2007). O qual substituiu o RNT anterior. 

 
Relativamente ao Estudo Prévio, foram disponibilizados os seguintes elementos: 
 

� Volume 1 - Memória Geral. 

� Volume 3 - Geologia e Geotecnia. 

� Volume 4 - Traçado da Via e Superstrutura. 

� Volume 5 - Terraplenagens, Hidrologia e Drenagem.  

� Volume 6 - Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Vedações.  

� Volume 7 - Obras de Arte Correntes: Estudo Preliminar. 

� Volume 8 - Obras de Arte Especiais: Estudo Preliminar. 

� Volume 12 - Obras Acessórias: Serviços Afectados. 

 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente aos 

traçados em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos 

adicionais para os seguintes capítulos: Descrição do Projecto, Geologia, Geomorfologia Tectónica e 

Sismicidade, Solos, Uso Actual do Solo, Ecologia, Recursos Hídricos, Ruído, Ordenamento do Território, 

Paisagem, Património, Conclusões e, a reformulação do Resumo Não Técnico.  

� Análise dos elementos remetidos pela RAVE.  

� Declaração da Conformidade do EIA a 12 de Dezembro de 2007. 

� Solicitação de Pareceres Específicos sobre Vibrações ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e 

Sistemas Ecológicos ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), uma vez que as 

entidades que constituem a CA não têm competências na avaliação destes factores ambientais. Foi, também, 

solicitado Parecer à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF) de forma a complementar a análise da CA. 

Os contributos recebidos encontram-se no Anexo 1 ao presente Parecer.  

� Visita, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2008, aos locais onde se desenvolvem os vários traçados alternativos. 

Estiveram presentes os representantes da CA, da RAVE, da empresa projectista e da empresa que elaborou o 

EIA. 

� Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a possibilidade dos mesmos 

serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a APA emitiu parecer sobre Ruído, o INAG sobre 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, a CCDR/Alt sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, 

Sócio-Economia e Paisagem, o IGESPAR sobre Património, o INETI sobre Geomorfologia, Geologia, 

Hidrogeologia e Recursos Minerais e a DRAPAL sobre Solos. 

� Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

� Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA, analisar os vários 

traçados alternativos, e respectivos impactes, analisar os contributos sectoriais das várias entidades da CA, e 

os pareceres solicitados a entidades externas à CA, definir os factores ambientais fundamentais para a 

avaliação dos vários traçados, analisar os resultados da consulta pública, seleccionar a alternativa 

ambientalmente menos desfavorável e identificar os aspectos (estudos e medidas de minimização) a 

desenvolver na fase de Projecto de Execução.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspectos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 1. 

Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Enquadramento e Caracterização do Projecto, 4. Condicionantes 

da Avaliação, 5. Análise do EIA, 6. Consulta Pública e 7. Selecção de Traçados e 8.Conclusões. 
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3. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 
 

3.1 Enquadramento e Justificação 

O enquadramento do projecto da Linha de Alta Velocidade é efectuado, no EIA, ao nível da Política Europeia de 

Transportes, da Rede Transeuropeia de Transportes e da Política Nacional de Transportes, traduzindo-se nos 

seguintes aspectos: 

 

� Politica Europeia de Transportes – Face ao crescimento assimétrico que se tem verificado, na Europa, 

nos modos de transporte rodoviário e aéreo em detrimento do ferroviário e marítimo/fluvial, e da actual 

dependência do transporte rodoviário (em 1998, o sector dos Transportes foi responsável por 28% do total 

de emissões de dióxido de carbono (CO2) na Europa, sendo 84% deste valor atribuído ao transporte 

rodoviário) a União Europeia tem apoiado o desenvolvimento do caminho-de-ferro, com o objectivo de criar 

progressivamente um espaço ferroviário europeu integrado, com garantia de acesso a todos os operadores.  

 

� Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) - A RTE-T materializa um programa de construção, 

modernização e interconexão das principais infra-estruturas de transportes. O objectivo da RTE-T é a criação 

de uma rede multimodal e interoperável que assegure o livre movimento de pessoas e bens com recurso ao 

modo de transporte mais adequado em cada etapa da viagem, desempenhando, assim, um papel 

fundamental no processo de coesão social e económica da União Europeia, nomeadamente através da 

redução de distâncias e melhoria das ligações entre as regiões periféricas e o centro da Europa. No âmbito 

do Programa Quick-Start, foi aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, através da Decisão nº 

884/2004/CE, a 29 de Abril, um conjunto de 30 projectos prioritários das Redes Transeuropeias, e no qual se 

incluem:  

� O Projecto Prioritário nº 3, "Eixo Ferroviário de AV do Sudoeste Europeu", que integra as ligações Lisboa - 

Porto, Aveiro - Salamanca, Lisboa - Madrid e as ligações de Madrid às linhas de Alta Velocidade Francesas. 

� O Projecto Prioritário nº 16 "Eixo Ferroviário de mercadorias Sines/Algeciras - Madrid - Paris", onde se 

inclui o desenvolvimento de um eixo ferroviário para mercadorias ligando os portos de Sines e de 

Algeciras, em Espanha, com o centro da Europa. Para tal, está prevista a construção em Portugal de uma 

nova ligação, entre Sines e a fronteira de Elvas. 

 

� Política Nacional de Transportes:  

� Instrumentos de Política Nacional - Existem diversos instrumentos de Política Nacional que determinam 

orientações estratégicas para o sector ferroviário nacional. De entre estes, salienta-se o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) que promove: o desenvolvimento da Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade; a revisão dos planos ferroviários existentes, articulando as soluções de Alta 

Velocidade nas deslocações internacionais (Eixo Lisboa - Madrid) e no eixo Lisboa - Porto com a 

concretização de um plano para a rede convencional, reforçando a interoperabilidade segundo padrões 

europeus (migração da bitola e eliminação de estrangulamentos à circulação de comboios de passageiros 

e mercadorias); e a promoção da integração da rede ferroviária nacional nas redes ibérica e europeia de 

passageiros e mercadorias, garantindo a possibilidade de transferência modal da rodovia para a ferrovia 

reforçando, assim, a competitividade nacional e o papel de Portugal como plataforma de elevada 

acessibilidade no espaço europeu e global (2006-2013). 
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� Projecto Nacional de Alta Velocidade - As razões para a criação de uma nova rede ferroviária em Portugal 

encontram a sua justificação na procura da redução do congestionamento dos acessos rodoviários (aos 

grandes centros urbanos e ao longo de extensões significativas dos principais eixos rodoviários), na 

competitividade no espaço ibérico e europeu, na procura do reequilíbrio dos modos de transporte e, 

consequentemente numa maior sustentabilidade, em matéria de ambiente, energia e segurança, e na 

necessidade de garantir padrões de mobilidade idênticos aos existentes na União Europeia. 

 

O compromisso de Portugal para o desenvolvimento da RAV tem vindo a consolidar-se desde o início da 

década de 90, quando se iniciaram os primeiros estudos. Portugal vinculou-se a este compromisso em três 

Cimeiras Luso-Espanholas: a XIXª realizada em Novembro de 2003, na Figueira da Foz, a XXª realizada 

em Outubro de 2004, em Santiago de Compostela e, em Novembro de 2005, a XXIª Cimeira realizada em 

Évora, onde foi reafirmado pelo Governo Português o compromisso de manter todas as ligações 

internacionais em Alta Velocidade anteriormente assumidas. 

 

Em termos de concretização do Projecto da Rede de Alta Velocidade, o Governo Português definiu como 

prioritários os Eixos Lisboa – Madrid e Lisboa – Porto, assumindo como datas objectivo para a sua 

conclusão, respectivamente, 2013 e 2015, tendo em conta a necessidade de garantir 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. A concretização 

destas duas ligações em Alta Velocidade é determinante para a integração de Portugal na rede ferroviária 

europeia, criando as condições necessárias para aumentar a competitividade das regiões de maior 

densidade populacional e geradoras de maior riqueza no espaço Ibérico e Europeu. 

 

3.2 Eixo Lisboa-Madrid – Objectivos e Características 

Referem-se, de seguida, de acordo com o EIA, os principais objectivos e características do eixo Lisboa/Madrid. 

  

A ligação Lisboa - Madrid, primeira ligação internacional a concretizar da Rede de Alta Velocidade, deverá estar 

concluída até ao final do ano 2013. Esta ligação, que inclui o projecto em avaliação, foi concebida para uma 

utilização mista - transporte de passageiros e 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. 

 

Na RCM nº 83/2004, de 26 de Julho, está previsto que a linha Lisboa-Madrid seja “...especialmente construída 

para alta velocidade, com estação intermédia em Évora e na fronteira luso-espanhola de Elvas-Badajoz.” 

 

Encontra-se fixado o objectivo de percurso na ordem das 2horas 45 minutos na ligação directa de passageiros 

entre as duas capitais. Para atingir esse objectivo temporal foi necessário utilizar uma velocidade de projecto da 

infra-estrutura de 350 km/h e prever a construção de uma nova travessia do rio Tejo, designada por Terceira 

Travessia do Tejo (TTT), prevista no corredor Chelas - Barreiro. 
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A melhoria da ligação ferroviária entre Sines e Espanha é fundamental para potenciar o desenvolvimento do Porto 

de Sines no âmbito da Península Ibérica, permitindo aumentar a sua competitividade relativamente aos portos 

espanhóis, maximizando a utilização do modo ferroviário. 

 

Esta linha terá características diferentes da LAV, nomeadamente porque será construída utilizando travessa 

polivalente, dispondo numa primeira fase de bitola ibérica com a possibilidade de, no futuro, passar para a bitola 

europeia com investimento reduzido, permitindo transportar cargas por eixo superiores (25 toneladas/eixo). 

 

Entre Évora e Elvas, esta nova linha será construída sobre a plataforma de Alta Velocidade, minimizando 

simultaneamente os custos de construção e as externalidades associadas à sua construção e exploração. 

 

De acordo com as previsões de procura, o tráfego total de mercadorias por caminho-de-ferro (rede convencional 

e rede de Alta Velocidade) no eixo Évora/Elvas, poderá atingir cerca de 2,7 milhões de toneladas, no ano de 

2025. 

 

O traçado previsto para a Alta Velocidade permite, numa estratégia de coesão da rede, a articulação com as 

plataformas logísticas previstas de Elvas (plataforma transfronteiriça de média dimensão, que procura dinamizar a 

economia regional e a captação de fluxos e investimentos industriais, bem como estender a Espanha os actuais 

hinterlands portuários) e a plataforma do Poceirão (plataforma regional) de dimensão média, que tem como 

principal objectivo, o reordenamento logístico e dos fluxos de transporte. 

 

3.3 Antecedentes do Projecto e do EIA 

Referem-se, de acordo com o EIA, os principais antecedentes de projecto e do respectivo EIA. Saliente-se que 

todos os estudos ambientais realizados não foram apreciados pelo MAOTDR. 

 

Os estudos sobre ligações ferroviárias de Alta Velocidade em Portugal tiveram o seu início no final dos anos 80 e 

princípio dos anos 90.   

  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º52/88 deliberou que “as novas linhas ferroviárias que venham a ser 

construídas em Portugal para o transporte de passageiros em Alta Velocidade (...) deverão adoptar a bitola 

europeia (1,435 m) ”, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 6/88 de 8 de Fevereiro aprovou o Plano de 

Modernização e Reconversão dos Caminhos de Ferro. 

 

A Rede de Alta Velocidade, SA, foi constituída através do Decreto-Lei n.º 323.H/2000, com o objectivo de 

desenvolver e coordenar os trabalhos e estudos necessários para a formação de decisões inerentes à construção, 

financiamento, fornecimento e exploração de uma rede ferroviária de Alta Velocidade, a instalar em Portugal 

Continental e da sua ligação com a rede espanhola de igual natureza. 

 

Em 2001 a RAVE lança diversos Estudos de Viabilidade de corredores de Alta Velocidade, numa 1ª fase de 

avaliação, apenas para tráfego de passageiros, e numa 2ª fase, incluindo uma avaliação para tráfego misto. 
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Tendo como objectivo a concretização de uma ligação ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, foram 

então realizados, durante o ano de 2003, os Estudos de Viabilidade Técnica (EVT), dos quais resultou a definição 

de dois corredores distintos de ligação entre Évora e Caia. Um dos corredores, designado por Corredor Norte, 

seguia, na maior parte do traçado, paralelamente à A6, atravessando o território segundo o eixo 

Évora/Estremoz/Elvas. O outro corredor, designado por Corredor Sul, contornava a Serra de Ossa por Sul, 

desenvolvendo-se no eixo Redondo/Alandroal, até à ligação a Elvas. 

 

Acompanhando o EVT, foi também desenvolvido o Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA) com o intuito 

de identificar, numa primeira aproximação, os principais impactes ambientais induzidos pelo Projecto. 

 

Para a definição dos corredores/alternativas de traçado consideraram-se as variáveis/condicionantes, por ordem 

decrescente de importância: Áreas Sensíveis para a Conservação da Natureza, Património Classificado, Outras 

Condicionantes à implantação dos Corredores/Traçados, Planeamento Urbanístico e, ainda, aspectos como 

paisagem, terraplenagens e ruído, para além do potencial de desenvolvimento associado a novas condições de 

acessibilidade. 

 

O corredor a norte da Serra da Ossa, para tráfego exclusivamente de passageiros, assumia-se como 

potencialmente mais favorável, no entanto, quando se integrou uma avaliação para tráfego misto, incluindo 

adicionalmente um 3º eixo para assegurar a continuidade da linha convencional Sines/Évora, a avaliação 

ambiental assumiu-se globalmente indistinta a norte ou a sul da Ossa. Pesavam os aspectos de ordem técnica e 

económica, associados ao significativo menor custo de construção e exploração, associados ao corredor a sul da 

Ossa, devido à menor expressão de movimentação de terras e consequente menor área ocupada, menor peso de 

expropriações, entre outros aspectos considerados na avaliação global. Considerou-se, nessa data, o 

empreendimento ambientalmente viável, sendo necessário proceder à pormenorização dos estudos ambientais 

relativamente aos aspectos ecológicos e de qualidade ambiental. 

 

Por outro lado, admitiu-se que o eixo ferroviário em avaliação, incorporada a valência de mercadorias, iria 

contribuir, numa primeira análise para ir ao encontro das políticas de transportes, energia e ambiente, 

assumindo-se como potenciador do desenvolvimento. 

 

Já a nível local/regional, considerou-se que os corredores a norte e sul da serra de Ossa eram globalmente 

indistintos no contexto ambiental, determinando-se como mais positivo o seu desenvolvimento a sul quando está 

em causa tráfego de mercadorias e simultaneamente variáveis de ordem técnica, económica e ambiental. 

 

No caso particular do Lote 3C, em avaliação, foram seleccionadas para posterior desenvolvimento 4 diferentes 

soluções de traçado, desenvolvidas a partir dos traçados estabelecidos no EVT, cruzando todas, a sul, a serra de 

Ossa. 

 

Os quatro corredores seleccionados foram ajustados geometricamente. Paralelamente foi estudada a ligação da 

linha de mercadorias actual da REFER com a plataforma de Alta Velocidade no início do troço, junção que é 
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efectuada após o cruzamento da Linha de Alta Velocidade sobre a actual linha de mercadorias, pelo que a linha 

de mercadorias se desenvolverá a norte da linha de Alta Velocidade. 

 

Estes corredores apresentavam as seguintes características: 

� Ocupação humana pouco densa e povoamento concentrado. 

� Elevada qualidade visual, a que se associa o registo de um número significativo de ocorrências patrimoniais 

ao longo de todo o corredor estudado. 

� Extensão significativa de áreas com habitats prioritários ou, de interesse, e territórios de espécies 

consideradas prioritárias. 

� Extensão significativa de áreas abrangidas pela RAN. 

� Possibilidade de ocorrência de lince ibérico na zona do vale de Lucefece ou Lucefecit, entre a serra de Ossa 

e o rio Guadiana. 

 

A definição progressiva dos traçados foi, segundo o EIA, efectuada atendendo aos seguintes aspectos principais: 

� No que respeita às condicionantes ecológicas foram considerados os sítios da Rede Natura 2000, as áreas 

importantes para aves - IBA (Important Bird Area) e os territórios de espécies prioritárias. 

� Quanto às condicionantes de natureza patrimonial, foram consideradas as ocorrências patrimoniais 

classificadas. 

� Relativamente aos aspectos sócio-económicos e territoriais foram considerados como grandes 

condicionantes os perímetros urbanos existentes nos corredores atravessados, zonas industriais, existentes 

ou previstas, lixeiras, aterros, projectos turísticos existentes ou previstos, e outras infra-estruturas 

existentes nos corredores considerados. 

 

Tendo em conta a proximidade entre corredores e as condicionantes existentes, algumas das alternativas 

estabelecidas apresentavam pequenas diferenças de traçado entre si, pelo que foram sendo agrupadas. Referem-

se de seguida as várias condicionantes encontradas: 

� Nos primeiros vinte quilómetros do traçado, em que os corredores divergiram após um troço comum, foram 

condicionados pela localidade de São Miguel de Machede. Todas as alternativas começavam sobre uma zona 

ecologicamente importante denominada IBA da planície de Évora, zona esta que pela sua extensão não era 

possível evitar. Posteriormente, foi desenvolvida uma terceira alternativa destinada a evitar um 

empreendimento turístico previsto, situado na Herdade da Palheta.  

� A partir do PK 20+000, os corredores voltam a separar-se entre os limites definidos pelas localidades do 

Redondo, a sul, e do Alandroal, a norte. Do ponto de vista ecológico todas as alternativas passam a sul de 

uma zona de protecção de Águia de Bonneli. Evitou-se a afectação das edificações dispersas localizadas nas 

zonas de cultivo. Este aspecto levou a afastar os corredores cerca de 1,5 km entre si, deixando entre eles 

uma zona com maior densidade de edificação. 

� Próximo do PK 40+000, as alternativas atravessam a parte meridional da Serra de Ossa, mantendo o 

afastamento entre ambas. A alternativa situada mais a norte localiza-se entre a localidade de Alandroal e 

uma zona onde está implantada uma lixeira selada e um aterro de deposição de inertes. Na parte final da 

zona em estudo, os corredores propostos inicialmente voltam-se a agrupar depois de atravessar uma nova 

zona de protecção de Águia de Bonneli que, pela sua extensão, não pode ser evitada. 
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A partir deste ponto, localizado próximo do PK 56+000, as três alternativas coincidem em planta e perfil, 

permitindo definir um único ponto de articulação com o troço seguinte correspondente ao Lote Transfronteiriço 

(LTF). 

 

 

3.4 Descrição do Projecto 

Localização, Extensão e Alternativas 

O projecto em avaliação encontra-se em fase de Estudo Prévio e corresponde a um troço da Linha de Alta 

Velocidade e de uma linha convencional exclusiva para tráfego de mercadorias, entre Évora e Elvas, numa 

extensão de cerca de 60km.  

 

Este lote, com a designação de Lote 3C, desenvolve-se na região do Alentejo, atravessa os concelhos de Évora 

(freguesias de Senhora da Saúde, S. Miguel de Machede e Nª Sra. de Machede), Redondo (freguesias de 

Redondo), Alandroal (freguesias de Alandroal, Juromenha, S. Brás dos Matos e Terena) e Vila Viçosa (freguesias 

de Bencatel e Ciladas) e termina no concelho de Elvas (freguesias de Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso).  

 

No anexo 2 apresenta-se cartografia com a localização das alternativas de projecto. 

 

O projecto da Linha de Alta Velocidade foi previsto para tráfego misto (passageiros e mercadorias), e concebido 

para uma velocidade máxima de 350km/h para os comboios de passageiros, e mínima, de 120 km/h, para os 

comboios de mercadorias. Na linha convencional de mercadorias (LCM) a velocidade máxima será de 160km/h.  

 

Para este lote são apresentadas 3 Alternativas – Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C - que se articulam 

entre si cerca do km 21. Cada Alternativa é constituída por dois Tramos, ou seja: 

� Alternativa A:  

� Tramo A1 - km 0+000 a 20+807. 

� Tramo A2 - km 20+807 a 59+885. 

� Alternativa B: 

� Tramo B1 - km 0+000 a 21+185.  

� Tramo B2 - km 21+185 a 59+337. 

� Alternativa C:  

� Tramo C1 - km 0+000 a 21+021.  

� Tramo C2 - km 21+021 a 59+572. 

 

Os dois Tramos de cada Alternativa podem combinar-se entre si, dando origem a 9 Soluções de traçado de 

acordo com o estabelecido no Quadro 1, onde se referem também as respectivas extensões. Todas as soluções 

têm início no ponto final do lote anterior, e terminus, no início do Lote LTF (Elvas-Caia).  
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Quadro 1 – Soluções de Traçado                     

Denominação Tramos 
Extensão (km) 

Solução 1 A1+A2 
59,885 

Solução 2 A1+B2 
58,959 

Solução 3 A1+C2 
59,358 

Solução 4 B1+A2 
60,263 

Solução 5 B1+B2 
59,337 

Solução 6 B1+C2 
59,736 

Solução 7 C1+A2 
60,099 

Solução 8 C1+B2 
59,173 

Solução 9 C1+C2 
59,572 

Fonte: EIA 

 

No início do traçado o projecto contempla ainda uma ligação (ao km 0+600 da LAV), com cerca de 2km, da linha 

da REFER, para interligação da linha de mercadorias da rede convencional Sines - Évora à linha de mercadorias 

da rede convencional que estabelecerá a ligação Évora - Elvas - Badajoz. 

 

Perfil Transversal Tipo 

A Linha de Alta Velocidade terá uma plataforma para via dupla com 13,9m, onde serão instaladas duas vias com 

bitola europeia de 1 435mm e com um entre eixo de 5m. Na mesma plataforma e, a 12,2m do eixo da via dupla, 

situa-se o eixo da via convencional, de bitola de 1 668mm.  

 

A plataforma para as duas linhas terá, assim, uma largura de 22,95m e, nos locais onde existem postos de 

ultrapassagem e estacionamento de comboios (PUEC), terá 29,5m. 

 

Estrutura da Via 

A superstrutura de via é composta pelos seguintes elementos: 

� Balastro – constituído por elementos de pedra britada de dimensões compreendidas entre 31,5 e 50mm. A 

espessura do balastro nunca será inferior a 35cm na LAV e a 30cm na LCM. 

� Travessas e componentes de fixação – serão do tipo monobloco em betão pré-esforçado ADIF AI-99 para a 

LAV e do tipo monobloco em betão pré-esforçado para a LCM. 

� Carril – Será do tipo 60 EI para a LAV e do tipo UIC 860-0 para a LCM. 

� Aparelhos de Via – Serão de dois tipos: aparelhos de mudança de via (AMV) e aparelhos de dilatação. 

 

O sistema de alimentação à catenária é de 2x25 kV 50 Hz, e será efectuado a partir de uma Subestação a 

implantar num local adjacente à Linha, ocupando uma área de 0,5ha, que se localizará: 

� na Alternativa A – ao pk 45+600; 

� na Alternativa B – ao pk 45+700; 

� na Alternativa C – ao pk 45+934. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1753 

Projecto: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3C – Évora-Elvas (Estudo Prévio) 

Abril 2008  

                                     11 

O critério para a sua localização foi distanciá-la cerca de 60km de outra subestação que venha a estar implantada 

nos lotes com ligação a este. 

 

Instalações de apoio à exploração  

A circulação pelas duas vias da LAV em qualquer sentido será assegurada pela implantação, a distâncias da 

ordem de 20 km, de Postos de Banalização (PIB) com sinalização e sistemas de segurança, os quais se destinam 

a permitir aos comboios a mudança de via. Trata-se de instalações de apoio à exploração implantadas sobre a 

plataforma existente, não requerendo a afectação de áreas adjacentes à mesma. 

 

Para além destas, há a referir a previsão da implantação de Postos de Ultrapassagem e Estacionamento de 

Comboios (PUEC), os quais possibilitam a ultrapassagem, cruzamento e estacionamento de comboios. Os PUEC 

requerem basicamente o alargamento da plataforma ferroviária numa extensão da ordem de 1000 m. As 

distâncias consideradas adequadas para a implantação do PUEC, para a linha convencional, foi de 20 km, tendo 

sido considerado apenas necessária a implantação de um PUEC na totalidade da extensão da LAV do Lote 3 C. 

Apresenta-se no Quadro 2 a localização destas instalações. 

 

Quadro 2 – Localização das instalações de apoio à exploração.                                        

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

PIB RAVE/PUEC REFER pk 6+300 - 7+400 pk 10+250 - 11+350 pk 10+167 - 11+267 

PUEC RAVE/ PUEC REFER pk 33+215 - 34+716 pk 33+100 - 35+100 pk 33+429 - 34+929 

PIB RAVE/ PUEC REFER pk 52+110 - 53+210 pk 52+110 - 53+210 pk 52+334 - 53+434 

Fonte: EIA 

 

Obras de Arte 

O EP considera como Obras de Arte Especiais (OAE) as que apresentam um desenvolvimento superior a 60m, 

tendo o viaduto mais extenso 1150m. A largura dos tabuleiros será de 9,3m para a LCM e, de 14,3m, para a LAV 

e os vãos tipo serão entre 27m e 49m.  

 

Uma vez que a plataforma tem três vias as OAE serão projectados em dois viadutos paralelos, um de via dupla 

para a LAV e outro de via única, para a LCM. 

 

Obras de Arte Correntes 

Incluíram-se nesta tipologia as Passagens Superiores (PS), as Passagens Inferiores (PI), os Viadutos e Pontes, 

com extensão inferior a 60m. 

Os viadutos projectados, com um comprimento de cerca de 40m, incluídos neste grupo são os seguintes: 

� Alternativa A: Viaduto de Sá Bento: pk 20+710 a pk 20+750. 

� Alternativa B: Viaduto de Sá Bento: pk 21+090 a pk 21+130; Viaduto do Calado: pk 26+720 a pk 26+760. 

� Alternativa C: Viaduto da Palheta: pk 13+128 a pk 13+168; Viaduto de Sá Bento: pk 20+925 a pk 20+965. 
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Terraplenagens 

Apresentam-se, no Quadro 3, os volumes de terraplenagens previstos, por Tramo. 

 

Quadro 3 – Volumes de Terraplenagens                                                    

Volumes (m3) Tramo A1 Tramo A2 Tramo B1 Tramo B2 Tramo C1 Tramo C2 

Decapagem 182 237 280 778 163 216 244 100 171 615 258 084 

Total de 
escavação 

2 443 094 8 588 950 1 967 860 11 457 944 2 220 249 11 542 628 

Total de aterro 2 438 161 3 984 644 1 277 311 2 112 158 1 069 866 2 953 178 

Camada 
coroamento 

de empréstimo 

0 379 951 179 577 565 766 91 144 458 812 

Camada Sub-
balastro 

127 412 240 351 129 709 235 034 123 206 235 257 

Fonte: Aditamento ao EIA 

 

Apresenta-se também o Quadro 4 com o saldo de terraplenagens por solução. 

 

Quadro 4 – Saldo de Terraplenagens por Solução.                   

Soluções Saldo de terraplenagens (m3) sem volume de 
balastro (Total de escavações – Total de aterros) 

Solução 1 4 609 240 

Solução 2 9 350 718 

Solução 3 8 594 382 

Solução 4 5 294 855 

Solução 5 10 036 334 

Solução 6 9 279 999 

Solução 7 5 754 688 

Solução 8 10 469 168 

Solução 9 9 739 832 
  Fonte: EIA. 

 

Áreas de Empréstimo e Depósito de Materiais 

No que respeita às áreas de depósito de materiais, tendo em consideração o importante excedente de materiais 

proveniente das escavações efectuadas, o projectista explorou a possibilidade de aterrar, em primeiro lugar, 

pedreiras inactivas que pudessem existir na região. Foram, assim, inventariadas as explorações improdutivas, o 

volume aproximado susceptível de ser aterrado, o proprietário, a litologia e a sua localização. Foi apresentado o 

inventário efectuado, que permitiu concluir que o volume disponível nas mesmas, caso fossem autorizadas para o 

efeito, poderia acomodar apenas uma parcela dos materiais excedentários. 

 

A quantidade de materiais que, ainda assim, deverão ser geridos remetem para a necessidade de avaliar 

detalhadamente esta questão na fase subsequente de Projecto, nomeadamente quando estiver seleccionada a 
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solução a desenvolver e quando se procederem a eventuais acertos da rasante e de inclinação de taludes, os 

quais podem acarretar diminuição dos quantitativos de materiais a gerir. 

 

Drenagem 

Segundo o EIA, e para as linhas de água de maiores dimensões, cujos cálculos indicaram caudais de ponta de 

cheia superiores a 40m3/s, foram previstos viadutos, sendo o restabelecimento das restantes linhas de água 

efectuado por Passagem Hidráulica (PH). A realização de viadutos não atendeu apenas ao critério dos caudais 

tendo-se igualmente atendido à morfologia, de que é exemplo, a realização do viaduto Negro I, cujos cálculos 

indicam 1,55m3/s. 

 

A drenagem transversal foi dimensionada para um caudal centenário calculado pela fórmula racional (com 

coeficientes de escoamento de 0,25 e 0,30) nas bacias hidrográficas com uma área inferior a 25 km2. Para as 

bacias hidrográficas com áreas superiores foi usada a fórmula simplificada de Loureiro.  

 

Para caudais reduzidos o EP prevê proceder ao desvio de linhas de água, sendo indicadas por tramo as extensões 

totais de valas (num tramo podem atingir 4500m de extensão) e de colectores de desvio (até 4300m). 

 

Apresenta-se, de seguida o Quadro 5 como número de linhas de água desviadas por Solução: 

 

Quadro 5 – Quantificação das Linhas de Água desviadas por Solução. 

Soluções Desvio de linhas 
de água 

Solução 1 30 

Solução 2 40 

Solução 3 31 

Solução 4 37 

Solução 5 35 

Solução 6 27 

Solução 7 28 

Solução 8 26 

Solução 9 29 
   

 

Obras Acessórias e Complementares 

Serão efectuados restabelecimentos das seguintes vias: 

� Vias pertencentes à rede principal, secundária e local – restabelecidas com PI ou PS. Procurou-se que a 

execução da obra de arte e do restabelecimento minimizassem os desvios provisórios e a complexidade do 

faseamento da obra. 

� Rede de caminhos - a reposição das intersecções com caminhos foi feita também de forma desnivelada 

naqueles que se consideraram prioritários. Os restantes caminhos afectados foram restabelecidos 

paralelamente ao traçado, podendo nalguns casos coincidir com os caminhos de serviço, até ao 
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atravessamento mais próximo. Para se determinar a distância máxima de restabelecimentos tiveram-se em 

conta vários factores, nomeadamente a importância do caminho a repor, a proximidade a outros caminhos e 

a distância entre obras de atravessamento da via. Para o presente troço, a distância máxima entre 

atravessamento é de 1,5 km, sendo em média um pouco superior a 1 km. 

 

Previu-se a execução de caminhos paralelos ao longo da via, cuja função é facilitar o acesso à plataforma 

ferroviária dos veículos e pessoal da exploração e manutenção. Os caminhos paralelos foram previstos apenas de 

um dos lados da via e terão uma largura de 5m. 

 

Estruturas de Suporte 

O EP prevê a construção de dois muros de suporte, o primeiro dos quais, denominado Muro M1, localiza-se entre 

o km 1+060 e o km 1+100 do Ramal da REFER, tem 7,5m de altura e destina-se a evitar a afectação da ribeira 

do Freixo. O segundo muro, denominado Muro M2, localiza-se nas Alternativas B e C, Tramos B2 e C2, entre o 

km 50+130 e 50+260 da Alternativa B, e entre o km 50+365 e 50+495 da Alternativa C. Este Muro fará a ligação 

entre os encontros dos Viadutos da Asseca 1 e 2, e terá uma altura máxima de 13,5m e mínima de 5m. 

 

Vedações 

Serão implantadas vedações nos limites do terreno da RAVE, tendo em vista delimitar a propriedade ferroviária. 

Excepcionalmente, nas zonas dos restabelecimentos rodoviários, em particular caminhos paralelos, as vedações 

deverão ser implantadas entre a via e o restabelecimento. As vedações foram consideradas em toda a extensão 

do traçado a 8 m da crista ou base de talude. Excepção será feita sempre que o caminho de serviço seja, 

também, um restabelecimento de um caminho rural, ficando neste caso a 4m da crista/base de talude. 

 

Área a Expropriar 

As áreas a expropriar foram determinadas tendo por base os limites reais de terraplenagem, obras de contenção, 

viadutos e restabelecimentos, necessários para a materialização integral do Projecto. A quantificação dessas 

áreas por Tramo é apresentada no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Área a expropriar.                

Tramos Área (ha) 

Ramal da REFER 7 

Tramo A1 127 

Tramo B1 120 

Tramo C1 120 

Tramo A2 256 

Tramo B2 256 

Tramo C2 261 

Fonte: EIA.  
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Tráfego 

Os valores previstos para o ano de entrada em exploração (2013) e ano horizonte de projecto (2025), para o 

troço entre Lisboa e Caia para o tráfego de passageiros e de mercadorias são os que se apresentam no quadro 

seguinte. 

  

Quadro 7: Valores de tráfego (2025).                                                          

Número de Comboios por Dia e por Sentido 

Tipologia 07.00 – 20.00 

Horas 

20.00 – 23.00 

Horas 

23.00 – 07.00 

Horas 

Passageiros 13 4 1 

Mercadorias AV 0 0 3 

Mercadorias LC 9 0 0 

Fonte: EIA. 

 

O tráfego previsto para cada sentido será de 30 comboios por dia, 18 para passageiros e 12 para mercadorias. 

 

Investimento 

Os custos de investimento associados a cada solução são os indicados no quadro seguinte. 

 

Quadro 8: Valores de investimento por Solução.                                                                

Soluções Investimento (euros) Investimento por km (milhões de euros) 

Solução 1 466 035 853,49 7,8 

Solução 2 474 402 512,16 8,0 

Solução 3 485 840 174,41 8,2 

Solução 4 468 745 051,40 7,8 

Solução 5 478 869 428,76 8,1 

Solução 6 490 494 107,02 8,2 

Solução 7 465 149 457,62 7,7 

Solução 8 475 454 236,60 8,0 

Solução 9 486 964 117,48 8,2 

Ramal REFER     3 333 661,14 1,7 

Fonte: EIA.  

 

Programação Temporal 

A construção do Lote 3C será, de acordo com o EIA, previsivelmente organizada em 6 empreitadas, abrangendo 

cada uma cerca de 10 km. A construção decorrerá por um período de cerca de 4 anos, permitindo assim a 

entrada em funcionamento da linha no ano 2013. 
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Projectos Complementares 

Tendo em consideração que os projectos associados são os projectos autónomos necessários ao funcionamento 

pleno do projecto ferroviário de AV, ou seja cuja existência está dependente e influencia o presente projecto, são 

de referir a construção de uma Subestação, cuja localização já atrás se referiu, e os restantes Troços ou Lotes 

que são parte integrante da ligação ferroviária de AV, entre Lisboa – Caia. 

 

Áreas Sensíveis 

O Projecto em avaliação não se inclui em qualquer zona sensível, definida de acordo com a legislação de AIA em 

vigor. 

 

Salienta-se, contudo, que considerando o sentido oeste-este, o traçado inicial das alternativas propostas está 

incluído na IBA PT025 (Planície de Évora), localizando-se o troço final de qualquer das alternativas a cerca de 1,2 

km do Sítio PTCON0027 (Guadiana/Juromenha) e a cerca de 8 km do Sítio PTCON0025 (Caia). 

 

A IBA PT025 (Planície Alentejana) consiste numa área claramente agrícola, composta por terrenos de cultivo de 

cereais, girassol, feijão e melão, frequentemente bordejados por áreas mistas de montado de azinho e sobro e 

olival. Os terrenos em pousio são utilizados como áreas de pastagem para o gado bovino e ovino. 
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4. CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO 
 

Tal como já referido nos capítulos anteriores o projecto em avaliação corresponde a um troço entre Évora e Elvas 

da ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, o qual se encontra em fase de Estudo Prévio. 

Esta ligação, em território nacional, terá uma extensão total de 185km, sendo dividida em 4 Lotes, cuja conclusão 

se prevê estar terminada em 2013.  

 

A justificação do projecto, constante no EIA, e apresentada nos pontos anteriores, diz respeito à totalidade do 

projecto da LAV, e é fundamentada quer em decisões políticas que resultaram em opções estruturantes para o 

projecto, nomeadamente em termos da sua justificação, da definição dos grandes eixos, dos pontos de ligação da 

rede à fronteira, dos principais centros a ligar, das características da linha, e da localização das Estações e das 

datas e objectivos para a conclusão da rede, bem como de vários estudos de ordem técnica, económica e 

ambiental, que partindo de vários eixos definiram corredores os quais resultaram na opção pelos traçados agora 

em avaliação. Saliente-se que o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

não avaliou estes corredores. 

 

Este aspecto tem como consequência o facto de os benefícios da LAV se encontrarem definidos a um nível 

nacional/regional, enquanto os principais impactes negativos serão sentidos localmente, o que impossibilita uma 

adequada análise da justificação do projecto versus a significância e magnitude dos impactes previstos para o 

âmbito local.  

 

Outro aspecto que poderá condicionar a avaliação prende-se com o facto de se ter optado por sujeitar a AIA não 

a totalidade do eixo, mas troços/lotes intermédios, o que prejudica a avaliação dos impactes cumulativos com os 

lotes contíguos. Decisões tomadas em sede do presente procedimento de AIA, podem implicar a ocorrência de 

impactes negativos significativos nos troços contíguos, sem que os mesmos possam ser devidamente 

equacionados na presente data. 

 

Saliente-se que o Lote anterior, Moita/Montemor-o-Novo tem já uma Declaração de Impacte Ambiental favorável 

condicionada e o lote LTF aguarda a emissão da DIA, tendo já a CA entregue o seu parecer à Autoridade de AIA. 

 

Outro aspecto que importa salientar diz respeito às próprias soluções de traçado da linha férrea de alta 

velocidade, as quais apresentam grandes restrições no que diz respeito à susceptibilidade para se proceder a 

alterações ou mesmo rectificações, face às exigências técnicas das características de traçado em planta (p.e. 

raios mínimos das curvas), mas também de perfil longitudinal (p.e. raios mínimos das curvas e inclinações 

máximas). Desta forma, a possibilidade de minimização de alguns impactes resulta prejudicada. 

 

Outro aspecto que importa salientar foi o facto da CA não ter valências na apreciação dos factores ambientais 

Sistemas Ecológicos e Vibrações, pelo que foi determinado, pela Autoridade de AIA, solicitar ao ICNB e ao LNEC 

respectivamente, pareceres específicos nestas matérias. Os sistemas ecológicos revelaram-se, face à sensibilidade 

da zona atravessada, fundamentais na apreciação destes traçados, uma vez que apesar dos traçados projectados 
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não interferirem com áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza, está em causa a afectação de 

habitats prioritários, bem como de espécies com elevado valor conservacionista. 

 

O parecer do ICNB encontra-se integrado neste parecer. O parecer do LNEC até à data não foi recepcionado, pelo 

que o presente Parecer não inclui a avaliação daquele factor ambiental. 
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5. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
5.1 Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

 

5.1.1 Geomorfologia 

A região estudada é caracterizada essencialmente por uma superfície aplanada talhada em rochas ígneas, 

metamórficas e metasedimentares do Paleozóico, com relevos suavemente ondulados, resultantes da 

diferença de comportamento das rochas à erosão, de onde sobressai a Serra de Ossa com orientação 

geral de NW-SE. Esta serra apresenta declives bastante acentuados, da ordem dos 25%. A superfície, a 

partir da Serra de Ossa (aproximadamente ao km29) para Este, encontra-se bastante dissecada pelo 

encaixe da rede de drenagem, com declives acentuados, que escoam para o rio Guadiana. Na zona final 

do traçado, os diferentes troços atravessam a escarpa de falha da Messejana, de direcção NE-SW, e 

atravessam a bacia de Juromenha onde afloram sedimentos detríticos do Cenozóico, designadamente 

aluviões e terraços do Quaternário, e conglomerados, arenitos e argilas do Eocénico-Oligocénico. A NW da 

ribª de Mures, até ao final, o traçado entra novamente na superfície talhada em rochas metasedimentares 

do Paleozóico.  

 

A altitude máxima do traçado é de aproximadamente 340m, na zona da escarpa da Glória e, a mínima é 

de aproximadamente 150m, na bacia de Juromenha. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, um dos principais impactes negativos resultante deste projecto, o qual 

será permanente e irreversível, está relacionado com a movimentação de terras, nomeadamente aterros e 

escavações. Estas movimentações de terras originam uma mudança da morfologia da zona 

intervencionada. Pela análise dos quadros apresentados no EIA (quadros 6.3.3 e 10.3.1 do Relatório 

síntese e, 3.4.2 do Aditamento), constata-se que: 

 

� No que corresponde ao volume de movimentação de terras, os tramos C1 (3676080m3), B1 

(3717673m3) e A1 (5190904m3), que se desenvolvem na zona ocidental do traçado (aproximadamente 

entre o km 0 e o km 21), apresentam um volume cerca de 30% inferior aos dos tramos A2 

(13474674m3), B2 (14615002m3) e C2 (15474959m3), que atravessam a zona mais oriental 

(aproximadamente entre o km 21 e o final). O movimento de terras considerado, corresponde ao 

somatório entre a decapagem, total de escavação, total de aterro, camada de coroamento procedente 

de empréstimo e camada de sub-balastro. 

� A solução 4 (B1+A2) apresenta o menor volume de escavação (10556810m3), enquanto a solução 3 

(A1+C2) apresenta o maior volume de escavação (13985722m3). As soluções, em termos de volume 

de escavação de terras, ordenam-se da seguinte forma (menor para maior): 4, 7, 1, 5, 6, 8, 9, 2, 3. 

� A solução 8 (C1+B2) envolve o menor volume de aterro (3182024m3), enquanto a solução 1 (A1+A2) 

envolve maior volume de aterro (6422805m3). As soluções, em termos de movimentação de aterros, 

ordenam-se da seguinte forma (menor para maior): 8, 5, 9, 6, 2, 7, 4, 3, 1. 

� A diferença entre o total de escavação e de aterro, sendo sempre positivo, mostra que a solução 1 

(A1+A2) é a que tem um saldo menor (4609239m3), enquanto a solução 8 (C1+B2) apresenta um 
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saldo maior (10496169m3). Todas as soluções apresentam como saldo final um excesso de terras 

ordenando-se da seguinte forma (menor para maior): 1, 4, 7, 3, 6, 2, 9, 5, 8. 

� O volume de decapagem é sensivelmente semelhante entre todas as soluções, variando entre 

407316m3 (solução 5) e 463015m3 (solução 1). 

� A solução 1 (A1+A2) envolve o menor volume de camada de coroamento procedente de empréstimo 

(379951m3), enquanto a solução 5 (B1+B2) envolve o maior volume (745343m3). As soluções, em 

termos de camada de coroamento procedente de empréstimo, ordenam-se da seguinte forma (menor 

para maior): 1, 7, 3, 4, 2, 9, 8, 6, 5. 

� O volume de camada de sub-balastro é sensivelmente semelhante entre todas as soluções, variando 

entre 358240m3 (solução 8) e 370060m3 (solução 4). 

 

No que se refere à extensão dos maiores aterros e escavações previstos, considera-se que os Quadros 

3.4.5 e 3.4.6 do Aditamento, não apresentam informação clara que permita identificar quais os locais em 

que se prevêem os maiores aterros e escavações, uma vez que são feitas médias, em trechos, levando a 

uma subavaliação dos próprios impactes, de que é exemplo a referência da pág. 17/161 de que no tramo 

A2 a altura máxima de aterro é de 20,3m mas, fazendo-se a média para uma extensão de 500m com 

menores alturas, implica que a altura média em avaliação seja de 13,7m. Esta situação é facilmente 

verificada quando, na coluna de classe superior a 20m de altura, apenas numa situação é indicado um 

valor superior a 20m. 

 

Acresce que a definição das classes considera como grandes aterros e escavações alturas entre 8 e 15m, 

quando tal deveria ocorrer apenas para alturas superiores. Tendo-se apenas considerado as alturas ao 

eixo, negligenciou-se os impactes das alturas dos taludes.  

� Desta forma e não se tendo considerado adequada a análise efectuada consultaram-se as cartas de 

projecto e o Anexo II do Aditamento, onde se conclui existirem inúmeras situações com aterros e 

escavações superiores a 15m. Salientam-se as seguintes (km aproximados): 

�  Tramo A1: km 13+500 a 13+700 com altura máxima de 23,7m – escavação (200m) 

� Tramo A2:  

� km 24+650; 28+700; 29+650 a 29+750; 31+150; 31+350 a 31+450; 32+380; 33+750 a 

34+500 (altura máxima ao eixo de 24,9m e taludes com 26,6m); 37+600; 38+900; 39+550; 

41+100 a 41+300 (altura máxima ao eixo de 30,3m e taludes com 35m); 44+350 a 44+450; 

44+900 a 45; 45+300 a 45+500; 49 a 49+900 – escavação. 

� km 30+250; 38+900; 42+050 a 42+200; 46+750; 46+900; 52+350 – aterro. 

� Tramo B2:  

� km 30+250 a 30+450 (altura máxima ao eixo de 26,6m); 31 a 31+550 (altura máxima ao 

eixo de 27,4m e taludes com 32,7m); 32+200 a 32+300; 34+600; 37+850; 38+380 a 39+ 

550 (altura máxima ao eixo de 35m e taludes com 47m); 40+150; 40+250 a 41 (altura 

máxima ao eixo de 34,6m e taludes com 35,3m); 42+750; 44+550 a 44+800; 45+750 a 

45+850; 47+750 a 47+880; 48+880 a 49+450; 51+800 – escavação. 

� km 32+100 a 32+300 (altura máxima ao eixo de 24m) – aterro. 
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� Tramo C1:  

� km 11; km 12+450 a 12+700 (altura máxima ao eixo de 20,6m) – escavação. 

� km 16+950 – aterro. 

� Tramo C2:  

� km 24+850 a 24+900; 28+900; 29+900; 31+580 a 31+650; 32+600; 33+950 a 34+700 

(altura máxima ao eixo de 24,3m e taludes com 25,7m); 38+750 a 39+900 (altura máxima 

ao eixo de 31,17m e taludes com 38,1)m; 40+850 a 41+300; 42+750 a 43+150; 44+400; 

44+750 a 45+050; 46 a 46+100;48 a 48+100; 48+800; 49+100 a 49+600 – escavação. 

� km 30+450; 36+650 a 37+350 (altura máxima ao eixo de 20,3m e taludes com 21,8m) – 

aterro. 

 

Considerando que: 

� as diferentes soluções definem essencialmente dois corredores com diversas combinações; 

� a zona do traçado ocidental tem aproximadamente menos 30% de movimentação de terras que a zona do 

traçado oriental; 

� os corredores estão muito próximos entre si, sendo, deste modo, muito semelhantes do ponto de vista 

geomorfológico; 

a solução que tem menos impactes será a que tiver menor saldo na movimentação global de terras, logo a que 

se aproxima, em termos de balanço global, mais do zero e que apresentar menores extensões com taludes de 

grandes dimensões uma vez que as alturas máximas ao eixo são semelhantes. A diferença entre o total de 

escavação e de aterro mostra que a solução 1 (A1+A2) é a que tem um saldo menor (4609239m3), enquanto a 

solução 8 (C1+B2) apresenta um saldo maior (10496169m3). As soluções, em termos de saldo de movimentação 

global de terras, ordenam-se da seguinte forma (menor para maior): 1, 4, 7, 3, 6, 2, 9, 5, 8. 

 

Em síntese, as soluções que se apresentam menos desfavoráveis, do ponto de vista geomorfológico são as 

soluções 1, 4 e 7, contudo apresentam impactes negativos muito significativos que, se não forem introduzidas 

alterações ao projecto e adoptadas medidas de minimização, podem pôr em causa a viabilidade ambiental do 

projecto. Os volumes excedentes de terra, sendo muito elevados, podem agravar a significância dos impactes 

previstos para os outros factores ambientais. 

 

 

5.1.2 Geologia 

O troço Évora-Elvas desenvolve-se ao longo de diversas formações geológicas, de idade e de litologia diferentes. 

No contexto da geologia regional, atravessa, de oeste para este, os sectores de Montemor-Ficalho, Estremoz-

Barrancos e Alter do Chão-Elvas (Oliveira et al., 1991) da parte portuguesa da Zona de Ossa-Morena. Os tipos 

litológicos e as estruturas geológicas regionais intersectadas são: 

� Rochas magmáticas do “Maciço de Évora” e formações metasedimentares paleozóicas do sector de 

Montemor-Ficalho. 

� Rochas magmáticas e formações metasedimentares paleozóicas do sector de Estremoz-Barrancos, algumas 

destas definindo uma megaestrutura de 1ª grandeza de direcção NW-SE, o Sinclinal de Terena. 
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� Sedimentos cenozóicos e metasedimentos paleozóicos do sector de Alter do Chão-Elvas. 

 

Na parte final do troço, na região de Juromenha, ocorre uma estrutura tectónica regional importante, falha da 

Messejana-Ávila, considerada activa, embora com evidências de uma actividade neotectónica reduzida (Cabral, 

1995). Este acidente, de direcção NE-SW, aflora ao longo de aproximadamente 500km, desde Ávila (em Espanha) 

até à área de Odemira, no Alentejo. A SE desta localidade a falha inflecte para S e ramifica-se, com um dos 

segmentos a ligar-se a um sistema de falhas de direcção NNE-SSW, desde S. Teotónio até a Este de Sagres e o 

outro a prolongar-se para o mar a Sudoeste de S. Teotónio, ao longo do canhão submarino de S. Vicente até à 

planície abissal da Ferradura, numa extensão de 100km (op. cit.). Este acidente tectónico, em grande parte 

intruído por dolerítos (grande filão do Alentejo), de idade entre 160 e 200Ma, atinge a descontinuidade de Moho 

a uma profundidade de cerca de 30 km (op. cit.). No sector em estudo, este acidente delimita a bacia da 

Juromenha a NW, por uma escarpa de falha de comando reduzido, em que o efeito da erosão diferencial poderá 

ser dominante (op. cit.). Segundo Araújo (2004), a bacia de Juromenha mostra evidências de actividade 

neotectónica, com movimentação vertical inversa e horizontal esquerda. 

 

Analisando os traçados propostos, constata-se que: 

� Todas as alternativas atravessam inicialmente rochas magmáticas, nomeadamente tonalitos e 

quartzodioritos, nas quais aparecem pequenas “janelas” de metasedimentos (xisto e grauvaques) e rochas 

vulcânicas básicas. 

� A NE do Redondo, os tramos A2, ao km 28,4, B2, ao km 29, e C2, ao km 28,8, começam a intersectar 

metasedimentos paleozóicos, maioritariamente xistos e grauvaques com alguns níveis de quartzitos e liditos 

intercalados. Esta situação mantém-se até ao final de todos os trajectos, com as seguintes excepções: 

� O tramo A2, entre os km 44+125 e 44+700, onde são cortados os calcários dolomíticos do anticlinal 

de Ferrarias, estratigraficamente equivalentes aos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa. Estes calcários 

têm importância do ponto de vista paleontológico, uma vez que contêm fósseis de crinóides (Piçarra 

& Le Menn, 1994). 

�  Os tramos B2 e C2, aproximadamente entre os km 45 e 50, estão implantados numa zona de 

alteração de um filão dolerítico que intruiu, neste sector, uma ramificação da falha da Messejana. 

� Mais para leste, aproximadamente 2,5 km a oeste da povoação de Juromenha, todos os tramos intersectam 

a escarpa da falha principal. A partir daí e até final do troço atravessam a bacia da Juromenha constituída 

por alternância de cascalheiras grosseiras e camadas argilosas castanho-avermelhadas, do Oligocénico, 

depósitos de terraço fluvial do Quaternário e depósitos aluvionares, do Holocénico, cujos materiais são 

menos consistentes que os metasedimentos paleozóicos. 

� Os níveis de liditos anteriormente referidos, intersectados várias vezes por todos os tramos, são 

normalmente ricos em fósseis de Graptólitos. Pelo elevado valor paleontológico e cronológico deste grupo 

fóssil, sugere-se o acompanhamento por especialista em Paleontologia dos trabalhos de construção que 

intersectem aqueles liditos, assim como a interdição dessas áreas à instalação de estaleiros e depósitos de 

materiais, tal como já é sugerido na página 323 do tomo 18.1 (parte 3) do Relatório Síntese do EIA.  

� De uma forma geral, todos os tramos cortam obliquamente, com um ângulo acentuado (>45º), as estruturas 

geológicas que ocorrem na área, o que neste caso poderá diminuir o risco de instabilidade dos taludes 
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provocados por estas descontinuidades, com excepção do troço entre os km 45 e 50 dos tramos B2 e C2 que 

coincidem com o traçado da falha da Messejana. 

 

Em síntese, e do ponto de vista geológico, todas as soluções são equivalentes, na sua parte inicial. No que 

respeita à parte final do troço, todas as três alternativas são viáveis, no entanto os tramos B2 e C2 coincidem, ao 

longo de alguns quilómetros, com a intrusão de doleritos, de um dos ramos da falha da Messejana, e o tramo A2 

atravessa uma zona que pode ser potencialmente interessante do ponto de vista paleontológico. 

 

 

5.1.3 Recursos Minerais 

Do ponto de vista dos recursos minerais, perante o estado de conhecimento actual detido pelo INETI acerca das 

potencialidades destes recursos, no território afectado pelas soluções propostas e tendo em atenção que o EIA 

menciona explicitamente a ausência, nas áreas em análise, de recursos minerais com interesse para a actividade 

industrial e a não afectação de servidões administrativas de âmbito mineiro, não são expectáveis impactes neste 

factor ambiental. 

 

 

5.2 Recursos Hídricos 

 
5.2.1Recursos Hídricos Superficiais 

As soluções desenvolvem-se em área afecta à bacia hidrográfica do rio Guadiana, mais especificamente, nas sub-

bacias dos rios Lucefécit e Degebe e, das ribeiras de Mures, Varche, Asseca e Pardais. O trecho final é paralelo ao 

rio Guadiana, distando deste poucos quilómetros. Nestas bacias hidrográficas os volumes de escoamento variam 

muito ao longo do ano ocorrendo, 80% do volume total, no semestre húmido, com caudal nulo vários meses. 

 

O estudo procedeu ao cálculo dos caudais de ponta de cheia centenários para as inúmeras bacias hidrográficas 

interceptadas pelos traçados, tendo usado a fórmula racional para as bacias hidrográficas com áreas inferiores a 

25km2 e, a fórmula simplificada de Loureiro, para as bacias com áreas de drenagem superiores. 

 

As áreas sujeitas a inundação, na bacia hidrográfica do rio Guadiana, não se situam na área em estudo. De 

acordo com a informação constante nas cartas da REN, são interceptadas áreas identificadas como sujeitas a 

cheias cuja delimitação, não tendo tido por base estudos hidrológicos e hidráulicos, deve ser entendida como 

leitos de cheia e, não como áreas sujeitas a cheias. Face a esta dualidade de pressupostos consideram-se 

correctos os critérios adoptados na análise da informação constante nos desenhos 22 e 23 do EIA.  

 

A variação de caudais que se verifica ao longo do ano levou a que fossem construídas diversas infra-estruturas 

hidráulicas, com o objectivo de armazenar água e, assim, satisfazerem-se as necessidades de água associadas 

aos diferentes usos (abastecimento público, rega e abeberamento do gado), sendo significativo o número de 

barragens, açudes e charcas existentes em toda esta região. Conforme se verifica nos ortofotomapas e nos 

desenhos 22 e 23 do EIA, existem pequenas albufeiras nas imediações dos corredores em estudo associadas, 
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entre outras, às sub-bacias das ribª do Freixo, de Machede, de S. Bento, da Silveirinha, de Pardais, do Penedo, 

das Mascarenhas, do Álamo e do Seixo.  

 

Nas sub-bacias interceptadas e a jusante dos corredores em estudo, existem 4 grandes barragens: 

� Barragem de Lucefecit para rega. 

� Barragem da Vigia para abastecimento público. 

� Barragem de Monte Novo para abastecimento público e rega. 

� Barragem do Alqueva, para abastecimento público, rega e energia. 

 

Em termos de usos da água, a rega é o principal uso na Bacia Hidrográfica do rio Guadiana, seguido do 

abastecimento público onde a maioria da população destes concelhos é abastecida com água proveniente das 

albufeiras de Monte Novo e da Vigia.  

 

Está prevista a realização da Barragem da Pardiela (NPA - 216,6m), na ribeira com o mesmo nome, a jusante da 

área afecta ao projecto. A futura albufeira será interferida por todas as alternativas (nas ribeiras de Pardiela e da 

Palheta) e pretende constituir um reforço de água para rega no Aproveitamento Hidroagrícola da Vigia.   

 

Os dados das estações de monitorização que foram considerados na caracterização da qualidade da água, 

estando localizados em albufeiras, indicam que a mesma está poluída. De acordo com o DL nº 152/97 e as 

alterações posteriores do DL nº 149/2004, estas linhas de água são consideradas zonas sensíveis em resultado 

da eutrofização ocorrida pelas concentrações de nitratos. 

 

Os impactes que uma infra-estrutura linear acarreta ocorrem logo na fase de construção e decorrem das acções 

de desmatação, escavação e aterro que, alterando as condições naturais de escoamento, ao obstruir e/ou alterar 

os locais preferenciais de escoamento, levam a um aumento do volume e da velocidade de escoamento 

superficial e a uma diminuição da infiltração.  

 

A proximidade das alternativas, havendo inclusive trechos coincidentes, implica que muitos impactes sejam 

semelhantes. O EIA procedeu à identificação geral, e teórica, das acções que considera serem susceptíveis, na 

fase de construção, de ocasionarem impactes nos recursos hídricos superficiais tendo destacado: 

� Alterações morfológicas, ou seja, alteração das condições de drenagem natural. 

� Intervenções em linhas de água e leitos de cheia. 

� Afectação de infra-estruturas hidráulicas. 

 

Sendo correcta esta primeira referência, por si só não é suficiente para a avaliação dos impactes destes traçados 

dado não permitir uma comparação de alternativas. Acresce que os impactes ocasionados na fase de construção, 

sendo permanentes, irão manter-se na fase de exploração.  

 

Em termos de alterações morfológicas com implicações na drenagem natural verifica-se que o EP prevê aterros 

em áreas identificadas como zonas ameaçadas por cheias na carta de REN que, embora mereçam reservas, tal 
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como foi explicado no EIA, não deixam de ser leitos de cheia e áreas preferenciais de infiltração, daí que a sua 

ocupação dê origem a impactes negativos significativos. 

 

Apesar de estarem previstos inúmeros viadutos, existem situações em que os mesmos não abrangem a totalidade 

dos vales implicando, inclusivé, o aterro de linhas de água afluentes, de que são exemplo, entre outras situações, 

o trecho final comum a todas as soluções quando se interfere com o ribº dos Outeiros Altos; a travessia do vale 

do ribº de S. Bento, com um viaduto de 40m e uma PH para o ribeiro das Casas, em vez de um viaduto mais 

extenso que abrangesse todo o vale e, na ribª de Machede o viaduto não abranger uma linha de água afluente 

sendo necessárias diversas valas para a sua condução.  

 

Igualmente, na ligação à REFER, o projecto prevê um viaduto com 70m de extensão e um muro de suporte para 

evitar afectar a ribª do Freixo, em vez deste ser mais extenso e abranger a totalidade do leito de cheia, tal como 

ocorre no lote anterior da LAV (Montemor-Évora), que prevê um viaduto com 888m de extensão para a 

passagem deste vale.  

 

Não sendo analisado, ao nível dos recursos hídricos, a localização dos PUEC, verifica-se: 

� No tramo A1, que o mesmo interfere com a ribª das Charcas, prevendo-se o seu desvio por vala até à PH6.1 

de 4x2m. 

� Que o aterro no tramo B2 (PH 33.1) afecta a albufeira do Barranco da Faia. 

� Em todas as alternativas que o mesmo se situa no ribº de Pero Lobo, implicando o seu desvio por vala até à 

PH. 

 

Para se avaliar o grau de interferência de um projecto com a drenagem natural não é suficiente contabilizar-se o 

número de linhas água desviadas, daí que nesta apreciação se tenha procedido à analise dos traçados, tendo em 

vista avaliar qual a directriz que, previsivelmente, é susceptível de ocasionar impactes menos significativos nos 

recursos hídricos superficiais.  

 

Tendo uma infra-estrutura linear um efeito de barreira ao escoamento superficial deve-se atender, na avaliação 

de impactes, à localização do traçado versus linha de água, ou seja, verificar se a passagem da mesma é feita 

transversalmente e, numa única vez ou, se a mesma segue paralela, e interfere com os seus afluentes. 

Analisando-se os traçados das alternativas verificam-se as seguintes situações passíveis de sofrer impactes 

negativos: 

 

Quadro 9 – Situações passíveis de sofrer impactes negativos, por Alternativa. 

 Alt A Alt B Alt C 

Tramo 1 � ribª de Charca 

� ribª das Bicas 

� ribª de Charca 

� ribº do Almo 

� ribª da Seca 

� PI (km 15+850) sobre Linha de 

água e incorrecto  

restabelecimento PH15.2 

� ribª de Charca 

� ribº do Almo 

� ribª da Vinha 
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Trecho 

comum 

� ribº de S. 

Bento e ribº 

das Casas 

� ribº de S. Bento e ribº das Casas � ribº de S. Bento e ribº das 

Casas 

Tramo 2 � Linha de água 

afluente da 

Asseca 

� ribº Pero Lobo 

� ribº do Outeiro 

� Linha de água da PH 28.2 

� Linha de água da PH 29.1 

� PH 46.1 mal orientada quando a 

montante tem pequena albufeira 

e a jusante EN 

� Linha de água de Alcalate 

� Aterro sobre linha de água 

afluente no viaduto da Freira 

� ribº Pero Lobo 

� ribº do Outeiro 

� Linha de água da PH 27.1 

� Aterro entre km 36+500 e 

37+580 sobre afluente do 

ribº do Penedo 

� Aterro sobre afluente da 

ribª da Freira 

� ribº Pero Lobo 

� ribº do Outeiro 

Ligação à 

REFER 

� ribª do Freixo � ribª do Freixo � ribª do Freixo 

 

Para uma avaliação de impactes deste tipo de projectos é necessário analisar o modo como o projecto prevê 

efectuar esses atravessamentos, se por meio de PH se, por meio de ponte/viaduto e, no caso das obras de arte 

especiais, se as mesmas abrangem a totalidade da área inundável/leito de cheias. 

 

Existindo inúmeras situações onde o EP não prevê o restabelecimento de linhas de água ou, noutros casos, em 

que prevê o seu desvio, o mesmo será forçosamente responsável por alterar as condições de escoamento e a 

capacidade de transporte de sedimentos podendo, em certos casos, promover a erosão hídrica a jusante.  

 

Como situação mais desfavorável, o EIA refere a necessidade de se desviar uma ribeira afluente da ribª do 

Penedo no tramo C1, sem localizar, nem analisar a solução proposta para o seu desvio, daí que tenha sido 

necessário consultar as plantas do Anexo I para analisar essa situação. Segundo essas plantas está previsto um 

colector de descarga, com cerca de 1 km, na base do aterro para desvio da linha de água, solução com impactes 

negativos muito significativos que não deve ser aceite. 

 

O EIA, em relação ao desvio de linhas de água, indica o número de situações (entre 21 a 47), sem localizar, nem 

concretizar, as situações eventualmente mais gravosas. O EIA considerou que, embora se trate de um impacte 

negativo, será de magnitude reduzida, uma vez que as linhas de água têm reduzida expressão, sem se atender a 

possíveis implicações quer nos usos e utilizadores, quer na capacidade de vazão das estruturas situadas a 

jusante. Considera-se esta análise redutora, tendo-se subavaliado estes impactes. Acresce que, para apoiar a 

tomada de decisão, era importante ter-se procedido no EIA a uma análise de pormenor das cartas do anexo I. 

 

Para além do elevado número de situações em que o projecto prevê o desvio de linhas de água, algumas com 

algum significado, verificou-se que em inúmeras situações as PH não estão orientadas nem de acordo com o 

sentido de escoamento, nem atendem à localização nem à própria directriz da linha de água, considerando-se 

este impacte negativo e significativo em diversas situações, como indicado no quadro precedente e, de que são 
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exemplo, entre outras situações, a PH 9.1 na ribª do Almo, nas Alt B e C, a PH 6.1 na ribª da Charca na Alt B e, a 

PH 10.1 na ribª das Bicas na Alt A, entre muitas outras. 

 

No que se refere à determinação dos caudais de ponta de cheia os mesmos deverão, em fase de PE, ser revistos 

e reanalisados para o traçado que vier a ser seleccionado, atendendo às características de cada bacia ou sub-

bacia (relevo, infiltração no solo, cobertura vegetal e superfície de armazenamento) tendo em vista avaliar as 

dimensões das PH propostas com grandes dimensões (até 6x4m) que, nalguns casos, podem não condizer com o 

regime hidrológico local, como se pode verificar nos dispositivos hidráulicos existentes na região, nem ser as mais 

adequadas para a manutenção do sistema fluvial. 

 

Em relação às soluções previstas para os viadutos e, embora se refiram as suas dimensões (comprimento e 

vãos), estes não foram analisados em função da largura do leito de cheia, verificando-se que o mesmo nem 

sempre está abrangido pela obra de arte, havendo algumas situações onde os encontros/aterros anexos irão 

implicar o aterro de linhas de água. Acresce que não se analisou igualmente a localização dos pilares versus linha 

de água, nem a sua orientação em função do sentido preferencial de escoamento, pelo que em fase de PE, todas 

estas situações deverão ser revistas no sentido de se assegurar a manutenção de boas condições de escoamento 

(configuração e orientação dos pilares) e da unidade do corredor ribeirinho. 

  

Na análise de pormenor efectuada, identificaram-se diversas situações que mereceram preocupação (desvio de 

linhas de água, obstrução ao escoamento, diminuição da taxa de infiltração, aumento do escoamento superficial) 

e que ao serem consideradas na comparação das alternativas levaram a que se considerasse a Alternativa A 

(tramo A1+A2), no seu todo, como a menos desfavorável, embora no tramo B2 seja, em muitos aspectos, 

semelhante ao tramo A2. Nesta comparação atendeu-se à possibilidade do projecto, em fase posterior, poder 

adoptar e incluir medidas e soluções que minimizem, efectivamente, esses mesmos impactes. 

 

A afectação de infra-estruturas hidráulicas foi considerada directa quando estas se situam na faixa de 110m 

centrada nas alternativas e, indirectas quando situadas a jusante numa faixa de 200m. Esclarece-se que estando 

previsto o desvio de inúmeras linhas de água, estas alterações podem ter implicações na capacidade de recarga 

de infra-estruturas situadas fora da faixa dos 200m. 

 

O EIA contabilizou, por solução, o número de potenciais charcas e barragens afectadas directamente (entre 2 e 

3) e, indirectamente (entre 1 e 4), tendo concluído que a Sol 4 e a 6 são as menos desfavoráveis e, a Sol 8 a 

mais desfavorável. A simples indicação de um número considera-se uma analise redutora, uma vez que se devia 

indicar a localização das infra-estruturas, quais os usos associadas às mesmas e respectivas características.  

 

Acresce que, na contabilização efectuada com base nos dados do quadro 6.5-2, a solução considerada mais 

desfavorável foi a Sol 8, por afectar 6 infra-estruturas (3 directamente e 3 indirectamente), considerando que 

uma afectação directa é mais grave que uma indirecta, daí que o texto não tenha feito alusão à Sol 2 que 

apresenta o mesmo total (2 directamente e 4 indirectamente). 
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Analisando-se a cartografia e os ortofomapas, verificou-se que o número de afectações é semelhante em todas 

as soluções, embora os traçados mais a norte, estando a montante, têm maior probabilidade de afectar, 

indirectamente, mais infra-estruturas deste tipo.  

 

A interferência com a futura albufeira da barragem da Pardiela, com o NPA à cota 216,6, irá ocorrer em todas as 

soluções estando prevista a passagem desta ribeira sempre em viaduto. Com a cota 216,6 a albufeira irá 

estender-se igualmente pela ribeira da Palheta nos tramos A1 e B1 e, pela ribeira das Bicas no tramo A1.  

 

Apesar das travessias das ribeiras da Palheta e da Pardiela estarem previstas em viaduto, os mesmos não 

abrangem todo o vale abaixo da cota 216,6, estando previstos aterros para a área a inundar. Em relação à ribeira 

das Bicas, no tramo A1, a solução prevista de PH e aterros, para além de apresentar impactes dados os desvios 

propostos, não foi compatibilizada com a futura albufeira, prevendo-se aterros abaixo da cota 216,6. Para esta 

questão o tramo A1 será o mais desfavorável, contudo segundo o EIA estas afectações são passíveis de resolução 

no PE, prolongando os viadutos da Palheta e da Pardiela nos tramos A1 e B1 e, incluindo mais um viaduto em vez 

do aterro ao km 10+840 (ribª das Bicas). 

 

No que se refere à interferência com a albufeira do Alqueva (cota 153), no trecho final, nas ribeiras de Mures e 

Asseca, o EIA apenas tinha identificado esta interferência para o tramo C2, quando tal situação se verifica com 

todos os traçados. Aquando da verificação da conformidade, constatou-se esta situação, tendo a mesma sido 

corrigida no Aditamento. Embora todas as soluções interceptem esta albufeira, em dois locais, o traçado mais 

desfavorável, dado que interfere em maior extensão e a jusante da actual EN, será o Tramo A2. 

 

Para esta albufeira existe um plano aprovado, o Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrogão 

(POAAP), Resolução do Conselho de Ministros nº 94/2006 de 4 de Agosto, que visa, entre outros aspectos, definir 

regras de utilização dos planos de água e zona envolvente. De acordo com as cartas síntese deste Plano (POAAP) 

os traçados irão interferir com o plano de água na ribª da Asseca (todas as alternativas) e do seu pequeno 

afluente (no tramo A1), em zona classificada como de navegação restrita, onde não existem condições de 

segurança à livre navegação.  

 

Na ribeira de Mures os traçados, sendo em trecho comum, interferem de igual modo com área considerada de 

risco no POAAP.  

 

Estando definidas no POAAP zonas de protecção à albufeira (faixa com uma largura máxima de 500m, na 

horizontal, a partir do NPA) todos os traçados interferem, nos vales da ribª da Asseca e da ribª Mures com estas 

áreas definidas como de valorização ambiental e paisagística e, como áreas agrícolas e áreas florestais. Verificou-

se igualmente que o PUEC, no tramo A2, tem início na área afecta a este POA em zona de protecção. 

 

Segundo a RCM, na zona de protecção, são condicionadas obras de construção, são interditas, entre outras 

coisas, “todas as actividades que aumentem de forma significativa a erosão e conduzam ao aumento do material 

sólido na albufeira ou induzam alterações ao relevo existente…” (alínea l) do nº 3 do art.º 19º) e não é permitida 

a abertura de novos acessos viários (alínea a) do nº 1 do art.º 23). 
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Igualmente, nesta faixa “devem ser preservadas todas as orlas de vegetação ribeirinha existentes, de protecção a 

linhas de água, caracterizadas por vegetação ripicola autóctone ou tradicionalmente adaptada, …bem como 

incentivada a sua plantação em situações em que estes ecossistemas não existam ou se encontrem degradados” 

(nº 6 do artº 19º). 

 

Segundo o POAAP não está prevista a passagem da LAV e, no que se refere a acessos, segundo o artº 23º 

relativo a rede viária a acessos, está prevista a exclusão da aplicação da alínea a) do nº 1 do artº 23 aos novos 

acessos da rede rodoviária nacional. 

 

Os traçados previstos mais a montante, junto da actual EN na passagem da ribª da Asseca serão menos 

desfavoráveis em termos de interferência com a albufeira do Alqueva e com a área afecta ao POAAP, tendo em 

conta que estes traçados se aproximam da zona de protecção, com 50m para cada lado, em relação à actual 

ponte sobre a ribeira da Asseca.  

 

A análise da compatibilização destes traçados com o Plano de Ordenamento da Albufeira do Alqueva será 

analisada no Ordenamento do Território.  

 

Na qualidade da água, os previsíveis impactes estão associados, na fase de construção, ao aumento da 

concentração de SST, resultado dos trabalhos de terraplenagens e desmatação dos solos. A existência de 

receptores sensíveis, como são as charcas e as albufeiras bem como linhas de água suporte de espécies com 

elevado valor conservacionista e, para onde podem ser arrastadas elevadas concentrações de sedimentos, 

constitui um impacte negativo significativo, mas susceptível de mitigação, desde que sejam atempadamente 

adoptadas, em obra, as medidas de minimização necessárias. 

 

Refira-se que ao abrigo do artº 33º do DL nº 236/98, foi publicado o Aviso nº 12677/2000, de 28 de Março que 

classifica como águas piscícolas todo o curso do rio Degebe e da ribª de Lucefecit. 

 

Na fase de exploração não são expectáveis impactes negativos significativos ao nível da qualidade da água. 

 

Embora na comparação efectuada tudo seja semelhante e de reduzida significância, de acordo com a análise 

efectuada, tal não corresponde inteiramente à realidade, tanto que se propõe o desvio de muitas linhas de água, 

a realização de aterros em áreas de leito de cheia, pelo que estes impactes, sendo significativos, carecem de 

medidas a incorporar no PE. 

 

As medidas de minimização para a fase de projecto a considerar para este factor são as incluídas no Aditamento 

(pág. 57/161), concordando-se com as mesmas, em especial com a alteração do projecto do Tramo A1 na ribeira 

das Bicas, o qual se deverá efectuar em viaduto, uma vez que não devem ser feitos aterros, quer resultantes da 

linha, quer do restabelecimento que possam vir a ficar inundados (abaixo da cota 216). 

 

Em relação às medidas para a fase de PE e, para além da recomendada no aditamento, considera-se importante: 
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� Prolongar alguns viadutos, por exemplo, na ligação da REFER em vez de se propor um muro de protecção, o 

viaduto deverá abranger toda a área inundada e, na travessia do vale da ribª de S. Bento e linha de água 

seguinte dever-se-á igualmente privilegiar uma solução única de viaduto. Igualmente o viaduto do Freixo 

deve ser mais extenso como forma de mitigar os impactes apresentados na Consulta Pública. 

� Os viadutos devem abranger o leito de cheia (rever todos e, em especial, o do Calado e o de Mures) e, na 

localização e configuração dos pilares, deve-se atender a que os mesmos assegurarem que são mantidas 

boas condições de escoamento (configuração e orientação dos pilares) e a unidade do corredor ribeirinho 

(fora das margens e leito). 

� Rever os dimensionamentos da drenagem transversal, face às características das sub-bacias hidrográficas e, 

com base nesses resultados verificar da necessidade de nas linhas de água assinaladas nas cartas 22 e 23 

serem realizados pontões e viadutos em vez de PH.   

� Proceder a um levantamento das características e estado das PH e pontões existentes nas imediações, 

quando existem estradas a jusante, no sentido de se compatibilizarem soluções. 

� As PH devem ficar localizadas e orientadas de acordo com a directriz das linhas de água em vez de se propor 

o seu desvio, pelo que deverá ser feita a revisão de todas as soluções onde se prevêem valas e colectores de 

desvio. 

� Rever as linhas de água em que não se prevê o seu restabelecimento e propor a respectiva solução. 

� Evitar que as PI e os restabelecimentos se situem sobre linhas de água. 

� Efectuar um levantamento, exaustivo, das características e dos usos de cada infra-estrutura hidráulica, até 

onde o impacte desta via possa vir a sentir-se, no sentido de se adoptarem as melhores soluções de 

drenagem que mitiguem os impactes na capacidade de recarga. Nos casos em que estas estruturas se 

situem a montante e, perto da nova via, o projecto de drenagem deve ter em atenção o risco de rotura das 

mesmas. 

� Nos casos em que há afectações directas deverá ser concretizada a respectiva mitigação/compensação. 

 

Tendo-se verificado que na localização dos PUEC não se atendeu à minimização dos impactes nos recursos 

hídricos, nestes casos as PH devem estar localizadas de acordo com a directriz das linhas de água em vez de se 

propor o seu desvio. Em relação ao PUEC proposto para área de protecção do POAAP este não deverá ser aceite 

tal como indicado, não se devendo iniciar nesta faixa. 

 

Concordando-se com as medidas gerais propostas para a fase de obra, particular atenção deverão merecer as 

medidas a adoptar junto a albufeiras e as restrições inerentes às zonas sensíveis (nitratos). Especificamente para 

a área afecta ao POAAP e tendo em conta o especificado na RCM, devem ser detalhadas e concretizadas as 

interdições, restrições e medidas específicas a adoptar nesta área. 

 

 

5.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

A área abrangida pelas diferentes soluções de traçado insere-se na grande Unidade Hidrogeológica do Maciço 

Antigo onde se individualizam 10 sistemas aquíferos, nenhum dos quais directamente interceptado pelas soluções 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1753 

Projecto: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3C – Évora-Elvas (Estudo Prévio) 

Abril 2008  

                                     31 

estudadas, estando o mais próximo, o sistema aquífero Estremoz-Cano, localizado ligeiramente a Norte dos 

traçados, na zona do Alandroal.  

 

No Aditamento (pág 55/161) referiu-se que a parte terminal dos traçados atravessa uma pequena extensão de 

rochas sedimentares pertencentes ao sistema aquífero Elvas-Campo Maior, referência que apenas se aplica aos 

traçados do lote seguinte, junto a Ildefonso.  

 

De acordo com o estudo do ERHSA (CCDR Alentejo), a área em estudo desenvolve-se praticamente em toda a 

sua extensão no designado Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas (SAPPRIMZOM). 

 

O SAPPRIMZOM apresenta de um modo geral fraca aptidão hidrogeológica, no entanto, situações pontuais e 

específicas de fracturação e/ou estrutura conferem-lhe algum interesse, sendo responsável pelo abastecimento 

de pequenos aglomerados populacionais. A permeabilidade ocorre pelas fracturas, daí que os aquíferos tenham 

baixa produtividade, sendo a vulnerabilidade à poluição e a recarga deste sistema feita directamente, sendo o 

escoamento preferencial no sentido do rio Guadiana.  

 

O levantamento dos pontos de água apresentado baseou-se na informação do estudo do ERHSA, tendo-se 

identificado na faixa em estudo 214 pontos de água (51 furos, 147 poços e 5 nascentes), incluindo 11 charcas. 

Na verificação da conformidade do EIA informou-se que a inclusão das charcas neste item era incorrecta 

porquanto as mesmas estão associadas às águas superficiais. O facto do EIA ter avaliado a afectação das charcas 

como um impacte nas águas superficiais, minimizou esta incorrecção. 

 

Para os pontos identificados na faixa em estudo, 70 foram considerados como abandonados, 55 usados 

provavelmente como origem de água para consumo humano, 38 para o gado, 44 para rega e 7 como origem de 

água para o abastecimento público municipal. Na visita ao local foi possível confirmar que é elevado o número de 

furos existentes em toda esta região, muitos dos quais podem não estar identificados no estudo do ERHSA, 

podendo ser posteriores à conclusão deste estudo. 

 

Em relação às origens de água usadas para abastecimento público, no concelho de Évora, nos tramos B1 e C1 

localizam-se dois poços que abastecem S. Miguel de Machede (com volumes anuais de 18 700m3 no poço 1 e 20 

250m3 no poço 2). No concelho do Alandroal existem 5 furos, em Cascalhais, no tramo A2 que abastecem o dono 

do terreno onde os mesmos se situam e, as povoações de S. Romão (do concelho de Vila Viçosa) e de 

Juromenha.  

 

Na caracterização era importante ter-se indicado, para todas as captações, os volumes totais extraídos, e as 

profundidades a que estas captações se situam. 

 

O EIA refere que está previsto que a origem do abastecimento de água a S. Miguel de Machede deixe de ser feita 

a partir dos 2 poços existentes, passando a usar-se uma origem de água superficial, a partir da adução de Monte 

Novo, ficando estas captações como reserva da autarquia. 
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Segundo o EIA, a Câmara Municipal do Alandroal vai concessionar o abastecimento de água às Águas do Centro 

Alentejano empresa que, após testar a produtividade dos furos de Cascalhais, considerou que bastaria um, para 

satisfazer as necessidades de Juromenha, prevendo-se que os restantes fiquem como reserva de água da 

autarquia.  

  

De acordo com o DL nº382/99, de 22 de Novembro, ainda não foram publicados os perímetros de protecção 

destas captações tendo, contudo, as Câmaras Municipais, com base neste diploma legal, apresentado uma 

proposta à CCDR Alentejo, para os perímetros de protecção alargados, tal como constam nos desenhos.  

 

Na caracterização da qualidade das águas subterrâneas foram considerados os dados relativos às captações 

públicas de água, tendo estes sido analisados de acordo com o anexo VI do DL nº 236/98. Esclarece-se que o 

referido anexo foi revogado pelo DL nº 243/01, de 5 de Setembro, e, posteriormente, pelo DL nº 306/2007 de 27 

de Agosto, não estando esta análise actualizada. 

 

Na construção de uma infra-estrutura linear a criação de aterros e de escavações será responsável por 

alterações, mais ou menos significativas, na morfologia local que, alterando as condições de escoamento 

superficial e de infiltração, irão ter consequências nas águas subterrâneas. A intercepção, aquando da realização 

de escavações, com os níveis freáticos, pode ser responsável pelo rebaixamento do nível da água nas imediações 

da área de intervenção, com consequências no caudal e no nível da água dos pontos de água aí situados. 

 

O EIA quando lista as acções passíveis de ter impactes nas águas subterrâneas confunde acções com efeitos, de 

que é exemplo, indicar-se as afectações de usos de água subterrâneas como sendo uma acção, quando se trata 

de um efeito. 

 

Estando-se numa fase de EP, onde se pretende seleccionar um corredor, perde relevância analisarem-se os 

impactes dos estaleiros, especialmente quando se desconhece onde os mesmos se irão localizar, não sendo por 

isso correcta a afirmação de que com os estaleiros e a abertura de acessos ocorre uma “diminuição da área do 

aquífero” quando, o que se poderá verificar será uma redução da área da recarga do aquífero. 

 

Igualmente a hierarquização de impactes que é feita, no item da circulação de maquinaria e veículos, tendo por 

base o volume de terras que é previsto movimentar não se afigura correcta, uma vez que, em relação aos 

impactes nas águas subterrâneas associados à deposição de materiais, o que pode estar em causa será o local e, 

não os volumes a depositar. Uma solução pode ter menor volume de terras a depositar mas, se essa deposição 

ocorrer por exemplo, nas áreas definidas como perímetro de protecção de captações públicas, constitui uma 

situação mais desfavorável. 

  

Em relação aos indicadores que foram considerados, estes não são adequados, uma vez que não se atendeu às 

áreas preferenciais de recarga, pelo que não se poderá avaliar o impacte ao nível da taxa de infiltração apenas 

com base na área total a desmatar. 
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Igualmente, o facto do SAPPRIMZOM ser muito extenso e o projecto apenas interferir com uma faixa limitada não 

é sinónimo de que “a afectação do escoamento subterrâneo não tem qualquer significado hidrogeológico”, tanto 

mais que os traçados interferem com áreas consideradas como de protecção a captações públicas de água. 

 

O elevado número de pontos de água existentes numa região onde a ocupação humana é reduzida, demonstra a 

importância que este recurso possui como suporte das populações e das actividades económicas aí 

desenvolvidas. O número de pontos de água a afectar deverá ser superior ao indicado, uma vez que não foi 

efectuado, nesta fase, um inventário de todas as situações existentes. 

 

Não se dispondo ainda, nesta fase, do nível freático nos locais onde serão realizadas as maiores escavações, a 

identificação e avaliação dos impactes indirectos fica limitada. Sendo as soluções mais ou menos perpendiculares 

ao sentido preferencial do escoamento, é previsível que nos locais onde as escavações são de maiores dimensões 

possa ocorrer a interferência no escoamento subterrâneo, com implicações negativas nos poços e nascentes, a 

jusante. 

 

O impacte para o âmbito local é contudo desconhecido tanto mais que a circulação subterrânea ocorre por falhas 

e fracturas que irão ser interferidas aquando das escavações (onde se prevê o uso de explosivos), pelo que não 

se pode efectuar uma diferenciação apenas considerando-se como mais desfavorável o traçado com maior 

extensão de escavações mais significativas. 

 

Igualmente, a realização de aterros, em zonas onde o nível freático se encontra perto da superfície, caso tenham 

dimensões significativas, pode igualmente ser responsável pelo rebaixamento do nível da água na área adjacente 

ao aterro. 

 

A afectação directa de captações públicas, únicas origens de água de S. Miguel de Machede, S. Romão e 

Juromenha, é um impacte negativo e muito significativo, daí que seja este o item diferenciador dos traçados tal 

como expresso, nos quadros finais da avaliação de impactes, do anexo VI do Aditamento. 

 

Todas as alternativas interferem com a proposta de perímetro de protecção para as captações de Cascalhais, 

passando os tramos B2 e C2 a montante dessas captações (incluindo o PUEC) e o tramo A2 interfere 

directamente, em aterro e também com o PUEC, com mais de dois furos (as localizações na fig 6.6-1 e no 

desenho 26, do EIA, não coincidem). A sensibilidade desta zona tal como é assinalado no desenho 26 devia ter 

condicionado a localização do PUEC nesta alternativa pelo que o EIA devia ter recomendado a sua relocalização 

para fora deste local.  

 

Em relação às captações de S. Miguel de Machede, os tramos B1 e C1 afectam directamente um dos poços, 

interferindo ambos, e em aterro, com a área proposta como perímetro de protecção destas captações. 

 

Para além destes locais, o EIA refere a existência de furos passíveis de afectação indirecta, ao km 42+500, 

provavelmente do tramo B2, com origem de água para o abastecimento na zona de Carrapatosa. Para a faixa de 

100m considerada como de impactes directos o EIA listou os locais onde é possível ocorrer a afectação de pontos 
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de água usados como origem de água para diferentes usos em S. Miguel de Machede, Courelas do Monte da 

Aldeia, Herdade da Palheta, Herdade do Paço, Fonte da Cal, Herdade do Azinhalinho, Vale do Cepo, Alandroal e 

Gordesas e EN16, Herdade da Pipeira, Carrapatosa, Herdade do Azinhal e do Outeiro. 

 

Assim sendo todas as soluções apresentam impactes negativos e muitos significativos nos usos das águas 

subterrâneas. Analisando-se as diferentes soluções verifica-se que, entre: 

� O km 0+000 e o km 34+715, a solução menos gravosa é o tramo A1, uma vez que o tramo B1 atravessa a 

área de perímetro de protecção das captações de S. Miguel de Machede. 

� O km 34+930 e o km 45+436, deverá optar-se pelo tramo C2, evitando-se assim a intercepção de uma área 

a norte de Mina do Bugalho classificada com vulnerabilidade média a alta. 

� O km 45+436 do tramo C2 e o fim do troço Évora/Elvas, a solução que apresenta um menor número de 

impactes é o tramo B2 ou C2. 

 

Concordando-se com a avaliação efectuada para as águas subterrâneas onde a afectação de pontos de água 

pelas Soluções 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é considerada negativa, significativa e de magnitude elevada, as soluções 

menos desfavoráveis correspondem às Soluções 2 e 3 por não afectarem directamente captações públicas, 

apesar de interferirem com o perímetro de protecção. 

 

A possibilidade de afectação da qualidade da água, aquando da construção, pode ocorrer em caso de acidente se 

ocorrer um derrame de uma substância perigosa, situação que deveria ser avaliada em sede de análise de risco. 

 

Os impactes resultantes da fase de construção ir-se-ão manter na fase de exploração, excepto os que tenham 

resultado da compactação do solo por circulação dos veículos afectos à obra e à instalação dos estaleiros cujas 

áreas, podendo ser reabilitadas posteriormente, podem recuperar a capacidade de infiltração. 

 

A instalação dos estaleiros deve atender aos locais cuja vulnerabilidade hidrogeológica possa ser menos gravosa.  

 

Na comparação das soluções o EIA considerou nos recursos hídricos subterrâneos estes impactes como tendo 

uma ponderação de 5%, valor aceitável. No entanto não se considera correcto avaliar-se o impacte da afectação 

das captações públicas de água em função do número de pessoas servidas por essa captação, não se podendo 

dizer que é pior afectar as captações de S. Miguel de Machede por esta localidade ter maior população, do que 

afectar as captações de Cascalhais porque a povoação de Juromenha possui menos habitantes.  

 

Este tipo de afectação é equivalente e o que a poderia diferenciar seriam as características do meio envolvente, 

ou seja, onde seria mais viável e possível a compensação, realizando novas captações, análise que não foi feita.  

 

Em relação às medidas de minimização propostas para a fase de PE, pág. 298 e 299/432, embora se concorde 

com a proposta do proponente contactar directamente as autarquias e, junto com as mesmas, desenvolver as 

soluções mais adequadas, esclarece-se que o principio a seguir deverá ser: 

� primeiro evitar a afectação das captações; 
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� e, no caso de ser inevitável, tendo em conta impactes noutros factores, as mesmas terão de ser repostas 

assim como as estruturas/equipamentos associadas às mesmas. 

 

A falta de um inventário de pontos de água que abranja a totalidade dos traçados e que inclua as captações 

licenciadas e, não licenciadas, leva a que este impacte tenha sido subavaliado. O número de pontos de água 

existentes ao longo das soluções será superior ao indicado no estudo, conforme se constatou na visita ao local. 

Assim sendo, e para a fase de obra, não deve ser aceite a medida da pág. 326, PH SUB 1, dado que todos os 

pontos de água afectados terão de ser minimizados e compensados devendo-se em RECAPE apresentar as 

respectivas medidas. 

 

Para além destas medidas e, para a fase de RECAPE, deverá ser: 

� efectuado um inventário dos pontos de água, com a correspondente caracterização desses mesmos pontos 

que sirva de base à predição de impactes e, à respectiva proposta de medidas de minimização. 

� efectuada uma análise específica para os locais onde se prevê interferência com perímetros de protecção no 

sentido do projecto adoptar as medidas necessárias, podendo estas passar, por exemplo, pela alteração da 

drenagem da via. 

 

Em relação ao plano de monitorização o mesmo deverá ser detalhado no RECAPE em função dos resultados do 

inventário e da caracterização dos pontos de água e, deverá considerar a conjuntura hidrogeológica – geometria, 

estrutura, litologia, fluxos e características hidrodinâmicas das formações aquíferas – a montante e a jusante da 

obra, daí não se poder nesta fase dizer se 2 piezómetros são, ou não, suficientes. Em particular, deverão ser 

seleccionadas as captações de água subterrânea, destinadas ao abastecimento público, próximas do traçado da 

via. 

 

Acresce que o plano não se poderá restringir apenas à fase de exploração, tendo de englobar também a fase 

prévia à obra, caso contrário não se dispõe de dados de referência. 

 

A proposta de monitorizar os efluentes líquidos da obra deve ser justificada e detalhados os respectivos 

objectivos. 

 

Em relação aos métodos analíticos não se aplica o anexo XXII do DL nº236/98 a todas as situações. 

 

 

5.3 Sistemas Ecológicos 

 

Tal como já referido a apreciação deste factor ambiental foi solicitada ao ICNB, pelo que de seguida se transcreve 

o parecer daquela entidade. 

 

“1. Caracterização da Situação de Referência 

• O traçado deste lote (Lote 3C) da Linha de Alta Velocidade (LAV), entre Évora e Elvas, mais a ligação à 

REFER, atravessam a totalidade da IBA de Évora (zona Norte), identificada pela BirdLife Internacional como 
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sendo importante para a conservação de aves estepárias por uma extensão aproximada de 8,6 km. Contudo 

fora da ZPE de Évora (Figura 1). 

 

• No que refere ao Lince (Lynx pardinus) a área de estudo coincide com a proximidade da Serra de Ossa que é 

uma zona de ocorrência histórica, constituindo a Ribeira de Lucefece um importante corredor de dispersão. 

Neste contexto os montados também assumem relevância para a conservação da espécie. 

 

• Contudo, como é referido no EIA, não é possível definir uma área que possa ser interpretada como sendo 

território da espécie. 

 

• Ao nível de habitats destacam-se os montados de sobro e azinho e pastagens com o Habitat 6220* pelo seu 

interesse para a conservação. 

 

• No extremo nordeste deste traçado, onde convergem todas as soluções equacionadas, interfere com outras 

áreas de ocorrência de aves estepárias, nomeadamente de Abetarda (Otis tarda) e Sisão (Tetrax tetrax), na 

proximidade da área de regolfo do Alqueva. 

 

• Foi solicitado à Agência Portuguesa de Ambiente (APA) informação georeferenciada tanto dos traçados das 3 

soluções apresentadas como dos ninhos de aves prioritárias. 

 

• A LAV atravessa igualmente áreas de proximidade de ninhos de aves ameaçadas, nomeadamente de 

Cegonha-preta (Ciconia nigra), Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e de Bufo-real (Bubo bubo) (Figura 1). 

 

• Salienta-se ainda a interferência de um dos traçados propostos com um troço da Ribeira de Lucefece com 

interesse para a conservação. 

 

• Constata-se, no entanto que o EIA não é coerente com a informação cedida pelo promotor via APA sobre as 

localizações dos ninhos na medida que não tem em consideração a localização da Cegonha-preta na Ribeira 

de Lucefece. 

 

• Apesar de apresentar uma metodologia interessante de amostragem com interpolação dos dados, o trabalho 

de campo decorreu apenas durante 4 dias durante a época de Inverno, o que se considera claramente 

insuficiente, com a agravante de que atravessa áreas sensíveis. 

 

• O Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) é outra espécie ameaçada identificada no EIA mas apenas à escala da 

quadrícola 10x10 UTM, o que é insuficiente para a definição das necessárias medidas de minimização 

dirigidas. 

• Também se verifica falta de informação sobre áreas de ocorrência de aves estepárias, com a agravante de 

que não é avaliado se este projecto afecta significativamente as populações de aves ameaçadas que 

justificaram a classificação da ZPE de Évora. 
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• A análise do grupo dos Quirópteros foi efectuada com a colaboração da técnica dos serviços centrais, Dra. 

Luísa Rodrigues: 

• O traçado não coincide com a proximidade (10Km) de abrigos de importância nacional. O abrigo de 

morcegos conhecido com relevância em termos de conservação fica a 11,6Km. 

• Nestas situações é pedido que a monitorização seja efectuada conjuntamente com a avifauna, sendo o 

que está previsto com este estudo. 

 

Figura 1 – Soluções equacionadas pelo estudo para diferentes traçados da LAV, indicando a IBA e ZPE de Évora, 

assim como o Sítio de Guadiana-Jurumenha. Os buffers representam os territórios das aves prioritárias. Os 

territórios dos Bufos-reais e das Cegonhas-pretas sobrepõe-se tanto nas proximidades do Rio Guadiana como na 

Ribeira de Lucefecit. 

 

2. Problemática de conservação 

• Infra-estruturas lineares como estradas e caminhos-de-ferro são considerados os principais obstáculos à 

movimentação de vertebrados terrestres (Yanes et al., 2005), com impactos significativos ao nível da 

redução de diversidade genética, aumento do risco de extinções locais e limitações ao nível de 

recolonizações. 

 

• Pouco se sabe sobre o impacto das LAV sobre a avifauna. Considera-se que existe um risco de colisão com 

as catenárias e atropelamento dos comboios. Está igualmente identificado o risco de electrocussão, se bem 

que este é considerado de baixo risco (COST, 2000). 

 

• No que respeita às aves, tem-se verificado que algumas espécies são muito susceptíveis a acidentes com 

linhas aéreas, tanto por colisão como por electrocussão, afectando significativamente populações de espécies 
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com elevado estatuto de ameaça. Destaca-se na problemática de colisão o grupo das aves estepárias, como 

é o caso da Abetarda (Otis tarda) e do Sisão (Tetrax tetrax) e na problemática de electrocussão o grupo das 

aves de rapina salientando-se o caso da Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) (Neves et al., 2005; Infante 

et al., 2005). 

 

• Vários factores contribuem para a elevada susceptibilidade de certas espécies de aves (como os Grous, 

Gansos, Abetardas, Sisões, etc.) à colisão em linhas aéreas: o grande tamanho das aves, a pouca capacidade 

de manobra do vôo e a deslocação em bando. Por outro lado, as características orográficas das áreas onde 

ocorrem a Abetarda e o Sisão (relevos planos), favorecem a formação de nevoeiros, os quais aumentam o 

risco de colisão. 

 

• As aves de rapina usam regularmente os apoios das linhas eléctricas como pousos para a sua actividade de 

caça, os quais estão ligadas à terra, pelo que a causa mais habitual de electrocussão ocorre no acto de 

pouso estabelecendo um arco entre os apoios e condutores. 

 

• Um dos principais factores, se não o principal, de mortalidade adulta de Abetarda é a colisão com linhas de 

distribuição e transporte de energia. Este factor está particularmente documentado para as linhas de muito 

alta tensão em diferentes áreas de ocorrência da espécie, por exemplo em Espanha (Alonso & Alonso, 1999) 

e também em Portugal (Cruz, 1996); 

 

• De acordo com o relatório relativo à Avaliação do Impacte das Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão na 

Avifauna em Portugal (Neves et al, 2005b), elaborado no âmbito do protocolo entre o ICN e a REN, regista-

se uma mortalidade elevada por colisão em LMAT de Sisões e Abetardas. Aliás, segundo este estudo, o Sisão 

é a espécie com estatuto de ameaça com maior susceptibilidade de sofrer acidentes por colisão tanto em 

linhas de distribuição como em linhas de transporte de energia; 

 

• De notar que estas linhas aéreas representam um impacto permanente que não é totalmente minimizável 

para as aves (Alonso & Alonso, 1999). 

 

• A monitorização intensiva conduzida pelo ICN num troço de linha de muito alta tensão Ferreira-Ourique 

coincidente com a ZPE de Castro Verde (Marques, 2005), com apenas 11 Km, registou, no espaço de 1 ano, 

16 Abetardas e 24 Sisões mortos por colisão, correspondendo às espécies com estatuto de ameaça que mais 

acidentes sofreram com a linha em questão. 

 

• O estudo sobre o impacte das linhas aéreas de distribuição de energia revelou um impacto significativo sobre 

a população da Águia de Bonelli em Portugal ao se terem registados 9 casos de electrocussão, quando a 

população reprodutora se encontra estimada entre 77 e 80 casais (Pais, 2000 in Cabral et al., 2005). Trata-

se por isso de uma espécie muito susceptível de sofrer acidentes por electrocussão em apoios eléctricos. 

 

• Considera-se uma falha grave o facto de este EIA ter omitido a localização do ninho de Cegonha-preta, 

espécie ameaçada enquanto reprodutora na área de estudo. Trata-se de uma ave considerada Vulnerável 
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segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e portanto com um estatuto de ameaça superior ao 

do Bufo-real que se encontra catalogado como Quase Ameaçado (Cabral et al., 2005). 

 

• A Cegonha-preta é uma espécie capaz de percorrer grandes extensões em busca de alimento havendo 

registos até 20 Km em torno do ninho, contudo tem-se verificado que a maioria da sua actividade (área vital 

ou “core área”) em época se concentra numa área que se estende até 5 a 6 Km do ninho (Cláudia Franco, 

com pess). 

 

• O principal factor de ameaça identificado para a Cegonha-preta é a perturbação Humana (Cabral et al., 

2005). 

 

3. Impactes cumulativos 

• Os impactes cumulativos são muitas vezes omitidos em projectos de grande dimensão. Neste projecto 

destaca-se a omissão do impacte cumulativo da linha de muita alta tensão que irá alimentar as catenárias, 

estando a localização da sub-estação prevista para a proximidade de um ninho de Águia de Bonelli. 

Tratando-se de uma espécie que se considera passível de sofrer acidentes por colisão em LMAT (Real & 

Mañosa, 2001) e com a proximidade da LAV corre-se o risco deste território deixar de ser viável. 

 

4. Comparação de alternativas em relação aos valore s naturais com interesse de 

conservação 

 

Tabela 1 – Comparação dos diferentes tramos em função dos valores de conservação. Células a vermelho 

representam a pior solução, enquanto que as a verde as melhores soluções. 

 

 Tramo A1 Tramo A2 Tramo B1 Tramo B2 Tramo C1 Tramo C2 

IBA Évora 

Traçado 

compreendido 

entre a EN 

254 e uma 

linha eléctrica 

de média 

tensão 

--- 

Atravessa 

áreas 

estepárias 

pouco 

perturbadas 

Fragmenta o 

habitat 

--- 

Atravessa 

áreas 

estepárias 

pouco 

perturbadas 

Fragmenta o 

habitat 

--- 

Ribeira 

Lucefece 
--- 

Interfere com 

troço do 

Ribeiro mais 

conservado 

--- 

Interfere com 

troço do 

Ribeiro menos 

conservado 

--- 

Interfere com 

troço do 

Ribeiro mais 

conservado 

Ninhos 

prioritários na 

Rib Lucefece 

--- 

Interfere com 

o ninho de 

Bufo (80 m) e 

perturba o de 

Ceg preta 

--- 

Solução que 

mais se 

afasta dos 

ninhos 4,3Km 

– Ceg preta e 

--- 

Interfere com 

o ninho de 

Bufo (80 m) e 

perturba o de 

Ceg preta 
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(2,2 Km) 1,9Km Bufo (2,2 Km) 

Ninho Águia de 

Bonelli Nordeste 
--- 

Fragmenta o 

território e 

aumenta 

significativam

ente os 

impactos 

cumulativos 

--- 

Acompanha a 

imediata 

proximidade 

da EN 373 

--- 

Acompanha a 

imediata 

proximidade 

da EN 373 

Troço estepário 

Nordeste 
--- 

Solução 

comum para 

todos os 

tramos 

--- 

Solução 

comum para 

todos os 

tramos 

--- 

Solução 

comum para 

todos os 

tramos 

 

• O tramo A1 é o único que acompanha a Estrada Nacional nº 254 que se situa a sul deste traçado Sul e a 

Norte por uma linha eléctrica de média tensão a Norte (ver Figura 2). 

 

• Desta forma o tramo A1 está compreendido entre duas estruturas impactantes que já constituem um efeito 

barreira e perturbador para os vertebrados. 

 

• Os tramos B1 e C1 por outro lado atravessam o habitat estepário que se encontra pouco perturbado. 

 

 

 

Figura 2 – identificação dos principais conflitos nos Tramos A1, B1 e C1. 
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• O tramo B2 é o único que se afasta dos ninhos prioritários atravessando o Ribeira de Lucefece num troço 

menos bem conservado (ver Figura 3). 

 

• O tramo A2 atravessa áreas de montado bem conservado a Nordeste do Alandroal, com interesse para a 

conservação, em detrimento de um traçado que acompanha a imediata proximidade de uma infra-estrutura 

linear já existente – a Estrada Nacional nº 373, constituindo presentemente um factor barreira e 

fragmentador do habitat. 

 

• Assim, com o tramo A2 prevê-se um aumento dos impactos cumulativos, contribuindo para um aumento 

muito significativo da fragmentação do habitat. 

 

• Acresce que, apesar do tramo B2 se aproximar do ninho da Águia de Bonelli este acompanha a EN 373 o 

qual já é um factor de perturbação em praticamente toda a extensão do buffer de 5km considerado em 

torno do ninho, viabilizando por outro lado habitat de caça adequado a Sul (ver Figura 3). 

 

• Também importa salientar que o tramo A2 situa-se entre a EN373 e o Guadiana (actualmente classificado 

como Sítio; ver Figura 1), o qual no âmbito da área de Regolfo da Albufeira do Alqueva já foi alvo de acções 

muito impactantes com as desmatações efectuadas. 

 

• O tramo B2 é o que atravessa zonas mais degradadas no proximidade de Alandroal, em detrimento dos 

outros tramos que atravessam montados e pastagens. 
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Figura 3 – identificação dos principais conflitos nos Tramos A2, B2 e C2. 

 

• O EIA compara 9 alternativas viáveis, seleccionando a solução 1 (tramo A1 + A2) como sendo a mais 

favorável em termos ambientais com base no seguinte: 

• Não afecta captações municipais. 

• Não interfere com charcas ou barragens. 

• Menor afectação de edificações e residências. 

• Menor afectação de valores patrimoniais. 

• Afectação apenas marginal do território de Bufo-real. 

• Menor quantidade de aterros de escavações a efectuar e ao menor volume de materiais 

excedentários a transportar a destino final. 

 

• Contudo esta análise apresenta incoerências com o EIA: 

• A solução 1 não afecta marginalmente o território de Bufo-real, pelo contrário o traçado 

quase que se sobrepõe com o ninho, atravessando no centro do seu território. 

• Mais impactante ainda é a interferência com o território de Cegonha-preta, espécie extremamente 

sensível a factores de perturbação e possivelmente inviável com a proximidade dos tramos 

A2 e C2. 

 

5. Medidas de minimização e de monitorização 

De uma maneira geral concordam-se com as medidas de monitorização propostas, contudo deverá ser 

equacionado no âmbito do RECAPE o seguinte: 

• Nos tramos que se aproximam de infra-estruturas lineares já existentes, deverão ser implementadas medidas 

de minimização no sentido de desfragmentar o habitat, ou seja de tornar permeável uma barreira constituída 

por mais que uma infra-estrutura linear. 

• Prever medidas minimamente eficazes para minimizar o risco de colisão em toda a extensão da IBA e troço 

Nordeste coincidente com a ocorrência de aves estepárias e ainda na proximidade de planos de água 

(considerando uma faixa de 500 m para cada lado do traçado). 

• Prever medidas para minimizar o risco de electrocussão e colisão do Bufo-real e Águia de Bonelli nas áreas 

coincidentes com os territórios considerados para o presente estudo. 

• Deverá ser equacionada uma metodologia intensiva de monitorização dirigida para a Cegonha-preta, Águia 

de Bonelli e Bufo-real, distinta da apresentada no EIA, menos invasiva. 

• Todos os troços alvos de medidas de minimização deverão ser monitorizados intensivamente ao longo da 

via-férrea. 

• Deverá ser efectuada uma análise exaustiva da situação referência antes do início da fase de 

construção quanto à comunidade de aves estepárias ocorrentes na IBA e analisada a eventual relação com 

as populações estepárias da ZPE de Évora que justificaram a sua classificação, relatório a apresentar 

previamente à fase de construção. Caso se venha a comprovar que os impactes desta infra-

estrutura afectam significativamente as populações de aves que contribuíram para a 

classificação da ZPE, deverão ser equacionadas medidas de compensação. 
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• Caso se considere que a LAV acarretou impactes significativos sobre o casal de Águia de Bonelli, 

a Nordeste do Alandroal, deverão ser igualmente equacionadas medidas de compensação. 

• Deverão ser considerados períodos de interrupção dos trabalhos durante o período reprodutor nas áreas 

coincidentes com os territórios de aves prioritárias, nomeadamente das aves estepárias e das aves 

nidificantes. 

• A monitorização da mortalidade ao longo da linha ferroviária deverá que ter em conta factores que induzem 

erro no cálculo da taxa de mortalidade real, nomeadamente com factores de detectabilidade, remoção de 

cadáveres por necrófagos ou ainda com a mortalidade fora da faixa estudada. 

 

6. Conclusões 

• Há uma evidente falta de informação deste EIA como foi referido na caracterização da situação de referência 

sobretudo no que refere às populações de aves estepárias e ao Rato-de-cabrera. 

 

• Também se destaca como não foram considerados nos factores de ponderação da escolha de soluções que 

coincidem com a proximidade de infra-estruturas que já constituem por si um factor de barreira e de 

perturbação. A opção de aproximar a LAV a estas estruturas existentes implica necessariamente que sejam 

tomadas medidas eficazes de desfragmentação de habitat, tendo em consideração as várias estruturas 

lineares presentes. 

 

• Este projecto prevê uma sub-estação para alimentar as catenárias, na proximidade de um ninho de Águia 

de Bonelli. Desta forma está previsto uma linha de Muito Alta Tensão susceptível de trazer impactes cumulativos 

na avifauna, pelo que a sua localização deverá ser cuidadosamente planeada. 

 

• Face ao exposto deverá ser adoptada a solução 2 (Tramo A1 + Tramo B2): 

o Corresponde à solução menos impactante num troço susceptível de causar acidentes às aves 

estepárias, ao acompanhar a EN 254 e uma Linha de MT. 

o Evita a proximidade dos ninhos na Ribeira de Lucefece e viabilizando o território de Cegonha-preta. 

o Atravessar zonas mais perturbadas na proximidade do Alandroal. 

o Evitar a fragmentação de um habitat bem conservado numa extensa zona na proximidade do 

Guadiana. 

 

• Não devem ser adoptadas nenhumas das restantes solução pois perturbam uma área de habitat estepário 

classificado como IBA; interferem ou com o Ribeira de Lucefece numa zona de maior sensibilidade 

(ocorrência de ninhos prioritários) ou fragmentam o habitat num troço a Nordeste do Alandroal, interferindo 

de forma mais impactante no território da Águia de Bonelli na fase de exploração.” 

 

 

5.4 Qualidade do Ar 

 

A caracterização da situação actual é efectuada para o nível concelhio com base no inventário nacional de 

emissões, para o ano de 2003. Em termos percentuais, verifica-se que as emissões inventariadas para os 
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concelhos atravessados, e para qualquer dos poluentes considerados, representam bastante menos de 1 % das 

emissões totais nacionais. 

 

Relativamente às emissões de gases com efeito de estufa, a análise foi efectuada à escala nacional, tendo em 

consideração o Relatório de 2006 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. 

 

Para as emissões provenientes das vias rodoviárias mais importantes, na área em estudo e que poderão sofrer 

uma redução de tráfego face à entrada em funcionamento da LAV, foram efectuadas estimativas recorrendo à 

aplicação de factores de emissão e às contagens de tráfego existentes. Para o transporte colectivo, rodoviário e 

aéreo consideraram-se os dados de passageiros existentes de 2003 bem como os factores de emissão 

correspondentes. 

 

Tendo em conta a informação relativa quer aos níveis de qualidade do ar, medidos na região em que o Projecto 

se insere, quer às principais emissões estimadas, concluiu-se que a qualidade do ar na região em estudo era boa, 

não se esperando a ocorrência de fenómenos crónicos de poluição atmosférica. Considerou-se, também, que a 

região em que o projecto se insere não contribui com significado para o total nacional destas emissões. 

 

Foi efectuada no EIA a identificação dos receptores sensíveis na área envolvente às várias soluções, tendo em 

conta que estes se desenvolvem numa zona com ocupação predominantemente agrícola e florestal, com 

povoamento disperso e com estruturas de apoio às explorações agrícolas e florestais. De salientar a povoação de 

S. Miguel de Machede, próximo do pk 10+000 a cerca de 200m dos tramos A1 e B1/C1.  

 

Dentro do corredor de 400m foram identificados os receptores sensíveis que se referem nos Quadros seguintes 

por alternativa. 

 

Quadro 10 – Ocupações Sensíveis na Alternativa A           

 

Fonte: EIA. 
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Quadro 11 – Ocupações Sensíveis na Alternativa B        

 

Fonte: EIA. 

 

Quadro 12 – Ocupações Sensíveis na Alternativa C            

 

Fonte: EIA. 

 

Durante a fase de construção, os principais poluentes atmosféricos emitidos são poeiras ou partículas em 

suspensão, resultantes das actividades inerentes à construção do troço, nomeadamente movimentação de terras, 

construção de aterros e escavações, circulação de máquinas e camiões, instalação de estaleiros, funcionamento 

das centrais de betão, movimentação e assentamento do balastro. 

 

Tendo em conta o regime de ventos que ocorre maioritariamente na área de estudo (ventos maioritariamente dos 

quadrantes norte e noroeste), prevê-se que as emissões de partículas venham a ter repercussões mais 

significativas nos níveis de qualidade do ar a sul/sudoeste das áreas intervencionadas em que se verifiquem as 

emissões. Consideram-se estes impactes negativos, directos, temporários, reversíveis, certos de abrangência 

local, de magnitude média e de significância moderada, ou significativa na proximidade dos receptores sensíveis. 

De salientar que se irão verificar perturbações nas zonas de sensibilidade ecológica que se encontram na área 

envolvente.  

 

Estes impactes são passíveis de minimização, considerando-se correctas as medidas de minimização 

apresentadas no EIA. 

 
A análise dos impactes na qualidade do ar na fase de exploração foi feita, contrariamente ao considerado nos 

restantes factores, numa escala nacional, uma vez que o projecto em estudo levará a uma redução, ainda que 

ouço significativa, nas emissões dos gases com efeito de estufa (GEE – CO2) e de gases acidificantes (GA – SO2 e 
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NOx). O EIA baseou-se nas estimativas apresentadas num Estudo de Mercado Relativo à Futura Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, não apresentando resultados individualizados para o Troço 

Évora-Elvas. Foram apresentadas as emissões totais estimadas e as emissões totais evitadas (NOx, SOx, PM e 

CO2). 

 
 
A concretização deste projecto de ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid contribuirá para a 

redução das emissões de GEE e GA e, consequentemente, para uma melhoria pouco significativa da qualidade do 

ar a nível nacional. Este tipo de projecto deverá também ser encarado como um contributo válido para o 

cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto à Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, no caso das metas de redução de GEE e, no Programa para os 

Tectos de Emissão Nacional, no caso de redução das emissões de GA. 

 

Em conclusão, considera-se que os impactes na fase de exploração no troço Évora-Elvas serão positivos, mas 

com uma significância moderada e uma vez que o âmbito considerado foi o nacional, não podem contribuir na 

comparação de soluções, de igual modo com os restantes factores ambientais. 

 

De um modo geral, concorda-se com as medidas de minimização apresentadas, as quais dizem respeito 

fundamentalmente à localização dos estaleiros, centrais de betão e de betuminoso, face às emissões que lhes 

estão associadas, bem como às condições de operação dos diferentes equipamentos, máquinas e veículos. 

 

No que diz respeito à análise comparativa das soluções, considera-se que a ponderação atribuída a este factor foi 

excessiva, no entanto uma vez que este factor ambiental não foi considerado decisivo para a selecção, considera 

a CA, em consonância com o EIA, que não há diferenciação entre as três soluções em estudo. 

 

 

5.5 Vibrações 

 

Não foi possível avaliar este factor ambiental, uma vez que ainda não foi recebido o parecer específico sobre esta 

matéria solicitado ao LNEC. 

 

 

5.6 Ruído 

 

Os corredores em estudo desenvolvem-se numa área com reduzida densidade populacional, tendo sido 

identificados apenas cerca de 40 situações sensíveis, ao longo dos 60 km da Linha, que correspondem, de uma 

forma geral, a “montes alentejanos”. O único aglomerado populacional com alguma dimensão, localizado na área 

de influência do projecto é S. Miguel de Machede. 

 

A caracterização acústica das zonas potencialmente afectadas pelas nove Soluções de traçado propostas para a 

Linha foi efectuada com base em medições de ruído ambiente nos receptores sensíveis identificados na sua 

envolvente. A área de estudo foi definida com base em previsões dos níveis de ruído gerados pela Linha 
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concluindo-se que a sua influência se fará sentir numa faixa máxima de 250m a partir do eixo da via. Nos 

quadros A e B e C, em anexo (Anexo 3) são apresentados os receptores sensíveis identificados naquela área em 

cada um dos tramos em análise.  

 

De acordo com a informação apresentada, pode-se concluir que, na situação actual, os valores de Lden são, na 

sua maior parte inferiores a 55 dB(A) enquanto que os de  Ln se situam abaixo dos 45 dB(A), valores 

característicos de ambientes sonoros pouco perturbados. 

 

Na ausência de classificação acústica, por parte dos municípios atravessados pela Linha, nomeadamente Évora, 

Redondo, Vila Viçosa, Alandroal e Elvas, atendeu-se ao prescrito no ponto 3 do Art.11º do RGR, considerando-se 

como valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente. 

 

De acordo com o EIA, o tráfego rodoviário, que circula nas rodovias localizadas na envolvente dos tramos em 

estudo, constitui a principal fonte sonora a nível local, salientando-se aqui as EN254 e EN373. 

 

Na fase de construção, a avaliação de impactes foi efectuada de forma qualitativa, prevendo-se que o ruído 

gerado pelas actividades de desmonte, terraplenagens, execução de aterros e escavações, movimentação de 

terras e construção da plataforma poderá afectar os receptores situados num raio de 200m a partir da frente de 

obra. 

 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes teve como base os resultados das previsões dos valores Lden e Ln, 

para o ano de 2025. 

 

A análise foi efectuada de duas formas distintas: 

• cálculo dos valores de Lden e Ln, para o conjunto de pontos de avaliação considerados na situação actual; 

• elaboração de Mapas de Ruído para os mesmos indicadores. 

 

Para cada um dos pontos receptores, identificados na área de influência das alternativas propostas, foram 

calculados os valores de Lden e Ln para o ano de 2025. 

 

Com base nestes valores foi avaliado o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente do critério de 

exposição máxima. Além disso, foi também verificado o cumprimento da Regra de Boas Práticas (RBP), de acordo 

com a qual a diferença entre os valores de Lden e Ln com e sem projecto deverá ser inferior a 12 dB(A). 

 

A análise realizada permitiu identificar alguns pontos críticos ao longo das diferentes alternativas de traçado, que 

correspondem na maior parte dos casos a situações com ambiente sonoro pouco perturbado, em que a 

implantação da Linha trará acréscimos nos níveis de ruído ambiente, bastante significativos.  

 

No Quadro 13 apresentam-se as situações mais gravosas identificadas nos Tramos A1, B1 e C1.  
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Quadro 13 – Situações mais gravosas em termos de ruído ambiente nos Tramos A1, B1 e C1. 

Tramo pK Localidade Lden (R) Ln (R) ∆VL Ln(SA) ∆RBP 

A1 10+025-10+325 
S. Miguel de 

Machede 
61 54 1 31 11 

6+000 Herdade da 
Barrosinha 

60 55 2 24 19 

11+575 Courelas do Monte 
da Aldeia 

71 64 11 36 16 B1 

11+740 Casa de habitação 70 63 10 36 16 

6+000 Herdade da 
Barrosinha 

60 55 2 24 19 

9+950 Monte da Aldeia 70 64 11 42 11 C1 

18+825 Monte do Paço 62 55 2 25 18 

Legenda:  

Lden(A),Ln(A) – valores de Lden e Ln resultantes (soma do valor da Situação Actual com o valor previsto); 

∆VL – diferencial relativamente ao valor limite de exposição;  

Ln(SA) – valor de Ln na Situação Actual; 

∆RBP – diferencial relativamente ao valor máximo admitido pela Regra de Boas Práticas. 

 

A análise do quadro anterior permite concluir que o Tramo A1 será o menos desfavorável do ponto de vista do 

ambiente sonoro, uma vez que é aquele em que se verifica um menor número de pontos críticos. 

 

No Quadro 14 apresentam-se as situações mais gravosas identificadas nos Tramos A2, B2 e C2.  

 

Quadro 14 – Situações mais gravosas em termos de ruído ambiente nos Tramos A2, B2 e C2. 

Tramo pK Localidade Lden (R) Ln (R) ∆VL Ln(SA) ∆RBP 

22+960 Monte da Fonte da 
Cal 

60 51 - 33* 15 

23+520 Monte da Brandôa 61 53 - 34* 15 

24+360 Casa de habitação 64 57 4 28 17 

24+490 Casa de habitação 64 57 4 28 17 

25+240 Monte do Paté 72 65 12 40 13 

25+450 Casa de habitação 67 60 7 38 11 

25+875 Vale da Anta 60 53 - 27 14 

27+615 Silveira 69 62 9 26 24 

A2 

32+830 Monte Novo do 
Touril 

63 53 - 40* 11 
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45+900 Monte do Azinhal 71 66 13 26 28 

57+675 Herdade das Aldeias 63 56 3 25 19 

23+325 Monte das Courelas 64 58 5 25 20 

23+360 Monte da Fonte da 
Cal 

63 57 4 26 19 B2 

57+100 Herdade das Aldeias 63 56 3 25 19 

23+180 Monte da Fonte da 
Cal 

60 51 - 33* 15 

23+730 Monte da Brandôa 61 53 - 27 14 

24+570 Casa de habitação 64 57 4 28 17 

24+700 Casa de habitação 64 57 4 28 17 

25+460 Monte do Paté 72 65 12 40 13 

25+660 Casa de habitação 67 60 7 38 11 

26+085 Vale da Anta 60 53 - 27 14 

27+820 Silveira 69 62 9 26 24 

32+830 Monte Novo do 
Touril 

63 53 - 31 10 

C2 

57+350 Herdade das Aldeias 63 56 3 25 19 

Legenda:  

Lden(A),Ln(A) – valores de Lden e Ln resultantes (soma do valor da Situação Actual com o valor previsto); 

∆VL – diferencial relativamente ao valor limite de exposição;  

Ln(SA) – valor de Ln na Situação Actual; 

∆RBP – diferencial relativamente ao valor máximo admitido pela Regra de Boas Práticas. 

 

A análise dos valores obtidos para estes Tramos permite concluir que, atendendo ao número de pontos críticos 

identificados, o Tramo B2 será o menos desfavorável. 

 

Os mapas de ruído permitiram delimitar as faixas de exposição a valores superiores aos fixados pela legislação, 

concluindo-se que, considerando o indicador Lden a influência da Linha se estende, de uma forma geral, a 

distâncias até cerca de 150m da mesma. No que respeita ao indicador Ln, esta distância aumenta para 250m.  

 

A comparação entre as alternativas de traçado propostas para a Linha foi efectuada com base no valor do índice 

de exposição acústica, IEA, tendo-se também em conta o número de pontos críticos identificados ao longo do 

traçado. 

 

Este índice resulta da soma entre os índices de exposição acústica relativos aos indicadores Lden e Ln, 

determinados a partir das equações: 
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ILden = a + 2xb + 3xc   e   ILn = d + 2xe + 3xf 

 

em que os coeficientes a a c dependem do intervalo em dB(A) a que o receptor está exposto no período diurno, 

entardecer e nocturno e os coeficientes d a f dependem também do intervalo de exposição, mas no período 

nocturno, de acordo com o apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 15 – Intervalos de exposição considerados no cálculo do IEA. 

Coeficientes Intervalos de Lden Intervalos de Ln 

   

a 63 dB(A) ≤Lden < 65 - 

b 65 dB(A) ≤Lden ≤ 75 - 

c Lden > 75 dB(A) - 

d - 53 dB(A) ≤Ln < 55 

e - 55 dB(A) ≤Ln ≤ 65 

f - Ln > 65 dB(A) 

 

O valor do índice de exposição acústica é então dado por: 

IEA = ILden+ ILn 

 

No quadro seguinte são apresentados os valores do índice de exposição acústica para cada um dos Tramos em 

estudo. 

 

Quadro 16 – Valor do índice IEA para cada um dos Tramos.  

Tramo IEA 

A1 5 

B1 23 

C1 11 

A2 37 

B2 16  

C2 34 

Fonte: EIA da DHVFBO, Novembro de 2007. 

 

A análise dos valores de IEA permite concluir que os Tramos A1 e B2 serão os menos desfavoráveis em termos 

de ambiente sonoro.  

 

Tendo em conta os resultados apresentados nos Quadros em anexo (A e B), estes Tramos são também aqueles 

que apresentam um menor número de pontos críticos. Assim sendo, considera-se que a Solução 2, constituirá a 

Solução menos desfavorável. 
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O EIA apresenta as medidas de minimização a adoptar na fase de exploração, por Tramo, tendo em vista o 

cumprimento da legislação e da Regra de Boas Práticas. As medidas propostas incluem a implantação de 

barreiras acústicas. 

 

Sem prejuízo da avaliação agora efectuada, em Projecto de Execução as medidas de minimização deverão ter em 

conta as seguintes considerações: 

 

� A Regra de Boas Práticas, considerando o Ln como o indicador mais relevante, e sempre que tecnicamente 

possível, deverá ser tida em conta para o estabelecimento das medidas de minimização mais adequadas. 

� Para cumprimento desta Regra deve, no entanto, ser tido em conta que, nas situação em que o valor de Ln 

na Situação actual, mais 12 dB(A), ainda é inferior a 45 dB(A), o valor alvo de redução deverá ser 45 dB(A). 

� Após a classificação acústica de zonas por parte dos municípios atravessados pela Linha, se os locais 

avaliados passarem a ter a classificação de zonas sensíveis, deverão ser projectadas medidas de minimização 

que permitam o cumprimento dos valores limite fixados pelo RGR para este tipo de zonas, nomeadamente 

55 e 45 dB(A) para os indicadores Lden e Ln. 

 

Na fase de construção, a monitorização deverá contemplar os receptores localizados num raio de 240m a partir 

da frente de obra. 

 

Na fase de exploração, os locais de amostragem a considerar deverão ter em conta os seguintes objectivos: 

� Confirmar as previsões apresentadas no EIA. 

� Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas. 

� Verificar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos limites 

legais. 

 

Os valores de Lden e Ln previstos para o conjunto de receptores sensíveis identificados na área de influência da 

nova Linha, mostram que o projecto será responsável por acréscimos muito significativos nos níveis de ruído 

ambiente que se registam actualmente nos locais analisados, com incumprimento da Regra de Boas Práticas, na 

maior parte dos receptores analisados. No que respeita à legislação em vigor, nomeadamente ao cumprimento 

dos valores limite fixados pelo RGR para zonas não classificadas, os valores previstos indicam que os diferenciais 

serão significativos apenas em situações pontuais (uma por Tramo), atingindo nestes casos valores até 13 dB(A).  

 

 

5.7 Solos 

 

Conforme é referido no Estudo em apreço, a caracterização dos solos teve por base as Cartas de Solos e de 

Capacidade de Uso do Solo à escala 1:25 000, do CNROA/SROA. 

 

A área analisada corresponde aos corredores de 400 m de largura centrados no eixo dos traçados alternativos, 

sendo apresentado no quadro seguinte a identificação, por unidade pedológica, assim como a sua 

representatividade. 
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Quadro 17 - Representatividade dos Solos que Ocorrem na Área em Estudo.  (continua) 

Tramo A1+A2 Tramo A1+B2 Tramo A1+C2 Tramo B1+A2 Ligação 

REFER Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 
Unidades 

Pedológicas 
ha % ha % ha % ha % ha % 

Solos 

Incipientes 

7,85 7,9 804,16 33,4 612,16 25,8 696,89 29,2 782,64 32,4 

Solos 

Argiluviados 

Pouco 

Insaturados 

85,73 86,7 13452,56 56,2 1498,47 63,2 1431,68 60,1 1347,73 55,8 

Solos Litólicos   199,75 8,3 206,14 8,7 199,72 8,4 221,74 9,2 

Solos Calcários   30,88 1,3 24,85 1,0 24,85 1,0 30,88 1,3 

Solos de 

Barros 

  16,28 0,7 14,16 0,6 14,16 0,6 16,28 0,7 

Solos 

Hidromórficos 

5,28 5,3 1,59 0,1 15,20 0,6 16,77 0,7 16,93 0,7 

TOTAL 98,86 100,0 2405,22 100,0 2370,98 100,0 2384,07 100,0 2416,20 100 

 

Quadro 17 - Representatividade dos Solos que Ocorrem na Área em Estudo. 

Tramo B1+B2 Tramo B1+C2 Tramo C1+A2 Tramo C1+B2 Tramo C1+C2 

Solução 5 Solução 6 Solução 7 Solução 8 Solução 9 
Unidades 

Pedológicas 
ha % ha % ha % ha % ha % 

Solos 

Incipientes 

590,64 24,8 675,37 28,2 783,93 32,5 591,93 24,9 676,66 28,3 

Solos 

Argiluviados 

Pouco 

Insaturados 

1493,64 62,7 1426,85 59,6 1391,02 57,7 1536,93 64,7 1470,14 61,5 

Solos Litólicos 228,13 9,6 221,71 9,3 171,04 7,1 177,43 7,5 171,01 7,2 

Solos 

Calcários 

24,85 1,0 24,85 1,0 30,88 1,3 24,85 1,0 24,85 1,0 

Solos de 

Barros 

14,16 0,6 14,16 0,6 16,28 0,7 14,16 0,6 14,16 0,6 

Solos 

Hidromórficos 

30,54 1,3 32,11 1,3 17,21 0,7 30,82 1,3 32,39 1,4 

TOTAL 2381,96 100,0 2395,05 100,0 2410,36 100,0 2376,12 100,0 2389,21 100,0 

 

Da análise destes dados há que realçar os seguintes pontos: no troço em estudo verifica-se que existe uma 

evidente predominância na ocupação de Solos Argiluviados Pouco Saturados (variando entre os 55,8 % na 

Solução 4 e os 64,7% na Solução 8). 
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Seguem-se os Solos Incipientes com uma ocupação média na ordem dos 29% (24,8% na Solução 5 e 33,4% na 

Solução 1) e os Solos Litólicos com uma ocupação média de 8,0% (7,1% na Solução 7 e 9,6% na Solução 5). 

 

Os restantes solos têm uma representatividade um pouco variável mas muito pouco expressiva, aparecendo em 

pequenas manchas. 

 

Numa análise dos dados apresentados no EIA, verifica-se que as soluções associadas aos Tramos A1 e A2, 

apresentam um menor impacto nos solos de capacidade de uso A e B. 

 

Segundo o EIA, para a quantificação dos solos afectados foi considerada a área correspondente à secção 

transversal de projecto, definida pelo limite dos taludes de aterro e escavação, adicionada de uma faixa de 8 m 

para cada lado da via que corresponde aos taludes, órgãos de drenagem e caminhos de serviços. 

 

Durante a execução da obra os solos irão sofrer impactes negativos que serão permanentes no que respeita às 

áreas abrangidas pelas movimentações de terras, pela instalação da plataforma ferroviária e pelas infra-

estruturas permanentes associadas. Serão impactes com um carácter temporário, derivados da implementação de 

estaleiros e caminhos de acesso temporários, provocando a compactação do solo, possibilitando uma eventual 

contaminação e originando maiores riscos de erosão. 

 

Quadro 18 - Quantificação dos Solos Efectivamente Afectados.  

Tramo A1+A2 Tramo A1+B2 Tramo A1+C2 Tramo B1+A2 
Ligação REFER 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 
Unidades 

Pedológicas 
ha % ha % ha % ha % ha % 

Solos 

Incipientes 0,7 9,9 132.0 34.6 103,5 27,1 117,1 30,3 130,3 34,9 

Solos 

Argiluviados 

Pouco 

Insaturados 5,8 81,7 207,2 54,3 232,4 60,8 223,2 57,7 197,0 52,7 

Solos Litólicos 0 0 30,5 8,0 31,0 8,1 30,5 7,9 32,9 8,8 

Solos Calcários 0 0 5,7 1,5 4,2 1,1 4,2 1,1 5,7 1,5 

Solos de 

Barros 0 0 5,5 1,1 5,5 1,1 5,5 1,1 5,5 1,5 

Solos 

Hidromórficos 0,6 8,5 0,4 0,1 5,9 1,5 6,1 1,6 2,1 0,6 

TOTAL 7,1 100,00 381,3 100,00 382,3 100,00 386,6 100,00 373,5 100,00 

RAN (Afectada 

directamente) 

0  86,5  97,4  92,3  80,6  
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Quadro 18 - Quantificação dos Solos Efectivamente Afectados (continuação) 

Tramo B1+B2 Tramo B1+C2 Tramo C1+A2 Tramo C1+B2 Tramo C1+C2 

Solução 5 Solução 6 Solução 7 Solução 8 Solução 9 
Unidades 

Pedológicas 
ha % ha % ha % ha % ha % 

Solos Incipientes 101,8 27,2 115,4 30,5 126,1 33,8 97,6 26,1 111,2 29,4 

Solos 

Argiluviados 

Pouco 

Insaturados 222,2 59,3 213,0 56,6 205,0 54,9 230,2 61,5 221,0 58,4 

Solos Litólicos 33,4 8,9 32,9 8,7 25,3 6,8 25,8 6,9 25,3 6,7 

Solos Calcários 4,2 1,1 4,2 1,1 5,7 1,5 4,2 1,1 4,2 1,1 

Solos de Barros 5,5 1,5 5,5 1,5 9,0 2,4 9,0 2,4 9,0 2,4 

Solos 

Hidromórficos 7,6 2,0 7,8 2,1 2,3 0,6 7,8 2,1 8,0 2,1 

           

TOTAL 374,7 100,00 378,8 100,00 373,4 100,00 374,6 100,00 378,7 538,20 

RAN (Afectada 

directamente) 

91,5  86,4  82,7  93,6  88,5  

 

A estimativa da totalidade dos solos afectados varia entre os 373,4 ha (solução 7) e os 386,6 ha (solução 3). O 

grau de afectação segue a ordem anteriormente referida na situação de referência, dos Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados, Solos Incipientes etc. 

 

Em termos de Capacidade de Uso, são maioritariamente afectados solos de capacidade E, correspondendo aos de 

menor aptidão, com valores variando entre os 130,7 ha na solução 8 e os 166,7 ha na Solução 1, seguindo os 

solos de capacidade de uso C variando entre os 120,2 ha na Solução 8 e os 144,9ha na solução 3. Com maior 

relevância os Solos de Capacidade A e B de melhor aptidão agrícola, embora afectados em menor área, 

apresentam valores variando entre os 46,7ha na solução 1 e os 75,9ha na solução 8.  

 

No que se refere à RAN a afectação varia entre 80,6 ha na Solução 4 e 97,4 ha na solução 2.  

 

De acordo com os dados apresentados no EIA (Quadro 6.4.5), no que respeita à ocupação cultural agrícola e 

agro-florestal que se considera relevante em relação aos solos que ocupam, verifica-se que as áreas de regadio 

efectivamente afectadas (0,0 a 8,2 ha) não são significativas, já em relação às culturas arvenses de sequeiro há 

uma afectação mais significativa variando entre 129,8 ha na solução 8 e os 156,8 ha na solução 6. No que se 

refere às culturas permanentes elas são efectivamente afectadas entre os 40,1 ha na solução 7 e os 84,0 ha na 

solução 3. No que respeita ao Montado de Sobro e Azinho as áreas afectadas variam entre os 17 ha da Solução 3 

e os 100,4 ha da Solução 7. 

 

O quadro seguinte exprime por cada solução, qual a ordem relativa em que cada ocupação cultural é afectada 

por ela, sendo que o valor 1 é a solução que menos afecta e o valor 9 o que mais afecta. 
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Quadro 19 - Ordem relativa de afectação por Ocupação Cultural. 

Ocupação 

Cultural 

Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 5 Sol. 6 Sol. 7 Sol. 8 Sol. 9 

C. A. de Regadio 1 4 5 2 6 7 3 8 9 

C. A de Sequeiro 5 3 8 6 4 9 2 1 7 

Culturas 

Permanentes 

3 6 9 2 5 8 1 4 7 

Montado 5 4 1 7 6 2 9 8 3 

 

Para além dos impactes decorrentes da fase da construção, poderão eventualmente ocorrer outros impactes, tais 

como a contaminação dos solos por derrames acidentais de matérias poluentes decorrentes de avarias ou de 

acidentes.  

 

Pelo anteriormente exposto e no que respeita a este factor ambiental, tendo em consideração a condicionante 

RAN concluiu-se que não há grande diferença no que respeita aos impactes verificados em cada uma das 

soluções apresentadas, no entanto quando se associa a ocupação cultural verifica-se, de acordo com o dados do 

EIA, que a Solução 3 apresenta-se significativamente bastante menos desfavorável no que respeita à afectação 

de Montado de Sobro e Azinho, pelo que se privilegia esta solução. Seguindo-se, pela ordem apresentada, as 

Soluções 1, 4 e 7 pelo seu menor impacte em solos sujeitos à condicionante RAN.   

 

Subscreve-se as medidas de minimização preconizadas no EIA tanto para a fase de construção como para a fase 

de exploração, mas considera-se que este capítulo se encontra pouco desenvolvido. 

 

Assim deverão ser consideradas as seguintes medidas de minimização: 

� Desenvolver as medidas do EIA, adaptando-as à solução que vier a ser aprovada. 

� A localização dos estaleiros deve evitar a afectação de solos de maior potencial e uso agrícola, que no caso 

concreto da área em estudo correspondem aos solos que estão classificados como RAN. 

� No planeamento da obra deve-se ter especial cuidado com os acessos de obra para reduzir a afectação de 

áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar afectos à obra 

sem prejudicar a circulação da população local.  

� Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afectando 

obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola. 

� As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e parqueamento 

de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, delimitada por meio de 

piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afectação suplementar de solos e respectivos usos. 

� Após a conclusão da obra o empreiteiro deverá assegurar a desactivação e limpeza de todas as instalações 

de apoio à obra e a recuperação dos solos afectados através da sua descompactação e arejamento de forma 

a assegurar a sua reutilização. 

� Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de minimizar a 

sua exposição aos agentes erosivos. 
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5.8 Ordenamento do Território e Uso do Solo 

 

A situação de referência para estes factores encontra-se bem caracterizada, identificando os respectivos 

instrumentos de gestão territorial e o uso actual do solo. A predição de impactes efectuada considera-se 

adequada e devidamente detalhado para o tipo e a fase de projecto em avaliação. 

 

De forma sumária, é de referir o seguinte enquadramento do projecto: 

 

Instrumentos de Gestão Territorial eficazes na área em estudo e respectivo enquadramento do 

projecto  

� Planos Nacionais – destes planos destaca-se o Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT), em que, tal como referido no EIA, “o modelo territorial para Portugal Continental preconizado pelo 

PNPOT assenta em 4 grandes vectores de identificação e organização espacial dos recursos territoriais, entre os 

quais se destaca a Acessibilidade e a Conectividade Internacional. No âmbito deste vector a construção do novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa, o desenvolvimento da rede ferroviária de alta velocidade e a criação de um 

corredor multimodal para mercadorias que ligue o sistema portuário Lisboa/Setúbal/Sines a Espanha e ao centro 

da Europa, são elementos estratégicos na recomposição da rede de infra-estruturas de conectividade 

internacional”. O referido Plano encontra-se aprovado desde Setembro de 2007. 

 

� Programas Operacionais e Regionais – Os programas que enquadram o projecto são o Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN), definido nas suas traves mestras pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

25/2006, de 10 de Março, constituindo “o documento de direcção estratégica e operacional dos instrumentos 

financeiros de carácter estrutural que apoiarão a concretização de componentes importantes da política de 

desenvolvimento de Portugal no período de 2007 a 2013”. Este Programa é constituído por sete Eixos Prioritários, 

sendo de destacar o Eixo 1 – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais. A integração de Portugal nas redes 

transeuropeias será prosseguida de acordo com um conjunto de projectos/programas, entre os quais se 

destacam a Rede Ferroviária de Alta Velocidade/Velocidade Elevada, de ligação a Espanha e à Europa. 

 

� Planos Sectoriais 

� Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000): 

Para o corredor em análise, o PRN 2000 preconiza um único Itinerário Complementar, o IC33 – Sines/Évora – que 

liga Sines, Grândola e Évora (IP7), e três Estradas Nacionais, designadamente: 

 

EN254 – Évora/Redondo (entroncamento da EN373). 

EN255 – Borba/Alandroal (entroncamento da EN373). 

EN373 – Alandroal/Redondo – Alandroal (entroncamento da EN255); Redondo (entroncamento da EN254). 

 

� Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana: 

Trata-se de um plano sectorial, instrumento de planeamento eminentemente programático, que visa 

estabelecer de forma estruturada uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia hidrográfica do 

Guadiana, em articulação com o ordenamento do território e com a conservação e protecção do ambiente. O 
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EIA refere sobre este Plano que “É notório que os objectivos e âmbito de actuação do PBH estão 

exclusivamente relacionadas com o meio hídrico. Assim, e desde que o Projecto em análise seja dotado de 

medidas eficazes de controlo da afectação dos recursos hídricos existentes na área em estudo, assim como de 

minimização da eventual poluição dos mesmos, prevê-se que não suscitará, à partida, qualquer 

desconformidade com o PBH do Rio Guadiana.” 

 

� Planos Regionais de Ordenamento Florestal: 

A área em estudo é abrangida por dois planos regionais de ordenamento florestal, designadamente o Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 

2 de Abril, e o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 37/2007, de 3 de Abril.  

 

� Planos Especiais 

� Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão: 

A área em estudo incide marginalmente na área de intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira (POA) 

de Alqueva e Pedrógão, cuja revisão foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2006, de 4 

de Agosto. 

 

A área de intervenção do POA de Alqueva e Pedrógão incide sobre os planos de água e as respectivas zonas 

de protecção, com uma largura de 500 m, medida na horizontal a partir do nível de pleno armazenamento, 

respectivamente, 152 m para a albufeira do Alqueva, encontrando-se a totalidade da área integrada nos 

municípios de Alandroal, Elvas, Évora, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Vidigueira e 

Vila Viçosa. 

 

Da análise da Planta de Síntese do POA de Alqueva e Pedrógão, elaborada à escala 1/25.000, constata-se 

que as classes de espaço presentes no corredor em estudo são designadamente as seguintes: áreas agrícolas 

e áreas florestais, áreas de valorização ambiental e paisagística, áreas de risco, plano de água e património 

cultural. 

 

� Planos Regionais: 

� Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira de Alqueva:  

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira de Alqueva (PROZEA) foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2002, de 9 de Abril. 

 

O Projecto em análise incide marginalmente na zona Norte da área de intervenção do PROZEA, que se situa 

no concelho do Alandroal. 

 

De acordo com o Esquema do Modelo Territorial, no corredor do Projecto em análise identificam-se Espaços 

de Agricultura de Base Económica, Montados e Espaços Rurais de Usos Múltiplos, integrados no Sistema 

Agrícola e de Desenvolvimento Rural. 
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� Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores: 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores (PROZOM), foi aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2002, de 8 de Maio, e abrange o território dos concelhos de 

Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa. De referir que o corredor do Projecto em análise não interfere com a 

área cativa da região de Borba-Estremoz-Vila Viçosa, instituída pela Portaria n.º 441/90, do Ministério da 

Indústria e Energia, que constitui uma zona com características excepcionais de exploração mineral, cuja 

definição resultou da localização deste recurso primordial e da expressão que adquire no contexto económico 

da região e do País. 

 

� Plano Regional de Ordenamento do Território para o Alentejo (PROT): 

É de referir que à data de elaboração do parecer da CA, o Plano Regional de Ordenamento do Território para 

o Alentejo (PROT) já se encontra finalizado em termos da sua componente técnica e em condições de seguir 

para a fase seguinte de discussão pública. No referido Plano o projecto em análise constitui factor 

determinante para a dinâmica e desenvolvimento Regional, tendo sido considerado neste instrumento os 

corredores em avaliação. 

 

� Estudos Estratégicos  

Na área em estudo, importa destacar dois estudos de natureza estratégica, um de carácter mais sectorial e de 

âmbito nacional – As Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário; e outro de carácter local - a Agenda 21 

Local de Redondo. 

  

As cidades de Évora e de Elvas possuem Plano Estratégico. Todavia, o corredor do Projecto em análise não incide 

nessas duas áreas urbanas. 

 

� Planos Municipais de Ordenamento do Território  

Os únicos Planos Municipais de Ordenamento do Território em vigor no interior do corredor dos 400 m centrado 

nos traçados em análise são os Planos Directores Municipais (PDM) dos cinco concelhos em estudo (Évora, 

Redondo, Alandroal, Vila Viçosa e Elvas). Não existem Planos de Urbanização e Planos de Pormenor em vigor 

neste corredor. 

 

Todos os concelhos em análise possuem PDM ratificado, encontrando-se em curso os processos de revisão dos 

PDM de Alandroal, Elvas, Redondo e Vila Viçosa, tendo já sido terminada a revisão do PDM de Évora.  

 

As áreas totais das classes de espaço no corredor em estudo são as seguintes (segundo o EIA): Espaço Urbano 

3,6 ha; Espaço Agrícola 1 765,4 ha; Espaço Florestal 2 912,6 ha; Indústria Extractiva 52,6 ha e Plano de Água 

13,9 ha. 

 

Encontrando-se em curso o processo de revisão dos PDM para os concelhos atravessados (à excepção do de 

Évora), e no que se refere à interferência do projecto com as classe/categorias de espaços constantes desses 

PDM, as eventuais desconformidades ou incompatibilidades encontram-se salvaguardadas pela aplicação do 

Decreto nº 25/2007, de 27 de Outubro, através do seu artigo 3º, onde se prevê que “... os corredores do 
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projecto sejam tidos em consideração na elaboração, alteração ou revisão de todos os instrumentos de gestão 

territorial”.  

 

Para o Concelho de Évora, já foram incorporados os corredores das Linhas de Alta Velocidade na revisão do PDM, 

aprovado pelo aprovado pelo Regulamento nº 47/2008, de 25 de Janeiro.  

 

� Outros compromissos urbanísticos e estratégicos assumidos pelas autarquias 

Nos corredores em análise foram identificadas duas pretensões de particulares relativamente a projectos 

turísticos com dimensão relevante, designadamente o Empreendimento Turístico da Herdade de Sousa da Sé, 

situado no concelho de Évora, e o Empreendimento Turístico do Monte da Palheta, situado no concelho de 

Redondo. O Empreendimento Turístico da Herdade de Sousa da Sé encontra-se previsto no PDM de Évora, cuja 

revisão já foi publicada (conforme atrás referido), e encontra-se actualmente em procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental.  

 

A pretensão relativa ao Empreendimento Turístico do Monte da Palheta é assumida pela Câmara Municipal de 

Redondo como de grande interesse para o desenvolvimento do município. Segundo o respectivo EIA “de acordo 

com informações prestadas pela autarquia, uma das unidades de alojamento turístico do empreendimento, o 

Hotel Rural, já teve parecer positivo por parte das entidades envolvidas no processo de licenciamento turístico, 

apresentando viabilidade imediata para a sua concretização. Este hotel integra um projecto turístico mais 

abrangente, quer em valências (Resort de 5 estrelas apoiado na caça, vinho e Natureza) quer em área ocupada, 

mas que ainda não obteve parecer positivo por parte das entidades competentes pelo facto de o actual PDM não 

permitir esse tipo de empreendimento nesse local.” Por último, cabe referir que no dia 11 de Abril de 2007 foi 

publicado no Diário da República n.º 71 – 2.ª Série, o Aviso n.º 6615/2007, da Câmara Municipal de Redondo, 

relativo à deliberação da aprovação da elaboração do Plano de Pormenor da Herdade da Palheta, com base em 

termos de referência já aprovados, fixando o prazo de 180 dias para a sua elaboração. 

 

Principais Usos do Solo e características urbanas da área de inserção local do Projecto: 

 

� Usos Actuais do Solo do Solo:  

Os principais usos dos solos existentes na área de estudo e a sua importância relativa são os seguintes: 

� Uso Agrícola – Culturas Anuais de Regadio 1,1%; Agrícola Anuais de sequeiro 37,7%; Prados 

Temporários – Pastagens 1,3%; Culturas Permanentes – Olival 4,8%; Culturas Permanentes – Vinha 

7,9%. 

� Uso Florestal – Florestas de Produção 7,2%; Florestas de Protecção 8,9%; 

• Uso Agro-Florestal – Regime Silvo-Pastoril 4,2%; Montado de sobro e Azinho 22,7%; 

• Uso Urbano – Urbano Misto 0,6%; Rede Viária 1,3%; 

• Equipamentos – Reservatórios, Açudes e Charcas 0,3%; Campo de Tiro 0,03%; Lixeira Selada 0,1%; 

Aterro de Inertes 0,1%.; 

• Espaços Naturais – Galeria Ripícola 0,9% e Matos 0,9%. 

 

� Características urbanas das áreas de inserção do projecto por Alternativas/Tramos: 
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A ocupação urbana na área em estudo estrutura-se numa rede de lugares assente em três patamares: num 

primeiro nível, as sedes de concelho, designadamente Évora, Redondo, Alandroal, Vila Viçosa e Elvas; num 

segundo nível, as aldeias de S. Miguel de Machede, Azaruja, Monte Virgem, Pardais, Bencatel, Ciladas, Mina do 

Bugalho e Juromenha, e no nível mais baixo, um conjunto de montes agrícolas, alguns dos quais transformados 

em segundas residências. 

 

O povoamento é concentrado, embora a densidade populacional seja bastante baixa. É nos lugares de maior 

dimensão que se concentra a população, assim como a maior parte dos equipamentos colectivos e serviços 

públicos. 

 

Áreas de Uso Condicionado, Restrições de Utilidade Pública e Servidões Administrativas. 

 

As áreas de uso condicionado identificadas no corredor em análise foram as seguintes: áreas sujeitas ao regime 

da Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Montado de Sobro e Azinho, Domínio Público Hídrico, 

Infra-estruturas, Marcos Geodésicos, Património Classificado, Áreas Submetidas a Regime Cinegético, Lixeira 

selada, Aterro de Inertes e Campo de Tiro. 

 

De referir que não foram identificadas no interior do corredor em análise áreas sujeitas a regime florestal e 

condicionantes relacionadas com áreas de recursos geológicos.  

 

Em seguida, identificam-se e descrevem-se as áreas de uso condicionado presentes no interior do corredor dos 

400m, centrado em cada uma das alternativas de traçado, sintetizando-se o enquadramento legal das restrições 

de utilidade pública e das servidões administrativas identificadas. 

 

O EIA procedeu a uma correcta inventariação de todas as áreas de uso condicionado, com restrições de utilidade 

pública e servidões administrativas, tendo sido identificadas como aplicáveis ao projecto as seguintes: 

 

� Afectação de solos incluídos na RAN:  

Segundo imperativos legais, nos solos classificados ao abrigo do regime da RAN estão proibidas todas as acções 

que destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o estatuto de Interesse 

Público ao Projecto da LAV, o mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao abrigo do qual a Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade poderá ser implantada, mediante a obtenção de parecer favorável a um pedido de 

utilização não agrícola às Entidades competentes. 

 

Todos os concelhos em estudo têm RAN aprovada nos respectivos PDM. 

 

No interior do corredor do Projecto em análise, considerando um “buffer” de 400m, centrado em cada um dos 

tramos considerados, foi quantificada uma área de RAN total de cerca de 972,21 ha. 
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� Afectação de solos incluídos no regime da REN: 

Nas áreas incluídas em REN estão proibidas operações de loteamento, obras de urbanização, construção de 

edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal. 

 

Constituem excepção, as acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico nas áreas integradas na REN 

identificadas no anexo IV do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, nos termos previstos no anexo V do 

mesmo diploma. Pelo facto da tipologia do Projecto em análise não se encontrar prevista no anexo IV do referido 

diploma, este integra-se no regime de excepções disposto no ponto 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 180/2006, 

de 6 de Setembro: a realização de acções de interesse público, como tal reconhecido por despacho conjunto do 

membro do Governo responsável pela área do ambiente e ordenamento do território e do membro do Governo 

competente em razão da matéria. 

  

Constata-se que no interior do corredor em análise as áreas submetidas ao regime da REN totalizam cerca de 

2116 ha, predominando as Áreas com Risco de Erosão (68%), seguidas das Cabeceiras das Linhas de Água 

(12%), das Áreas de Máxima Infiltração (10%) e das Zonas Ameaçadas pelas Cheias (9%). 

 

� Domínio Público Hídrico: 

A rede hidrográfica no interior do corredor dos 400 m apresenta-se relativamente densa, tendo sido identificadas 

no EIA as principais linhas de água. 

 

� Afectação de áreas de montado: 

No interior do corredor em análise identificam-se duas manchas de montado, delimitadas nas plantas de 

condicionantes dos PDM. A primeira mancha desenvolve-se sensivelmente entre o pk 12+500 e o pk 20+000 dos 

tramos A1, B1 e C1, enquanto que a segunda mancha se desenvolve sensivelmente entre o pk 27+000 e o pk 

30+000 dos tramos A2, B2 e C2.  

 

A protecção das áreas de montado é estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, posteriormente 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004. De acordo com o disposto neste diploma, o corte ou arranque de 

sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização e é apenas permitido em desbaste, 

tendo em vista a melhoria produtiva dos povoamentos, em cortes de conversão cultural e por razões 

fitossanitárias. 

 

Intervenções que impliquem o abate de sobreiros e azinheiras que não se enquadrem nestas situações carecem 

de uma Declaração de Imprescindível Utilidade Pública e de relevante e sustentável interesse para a economia 

local, competindo ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao ministro da tutela do 

empreendimento e, no caso de não haver lugar a avaliação de impacte ambiental, ao Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, emitir esse documento. 

 

� Afectação de equipamentos municipais e associativos: 

As redes de infra-estruturas podem também constituir condicionantes ao desenvolvimento do traçado da ferrovia 

de alta velocidade, quer pela expressão que as mesmas podem assumir, quer por razões de segurança e/ou 
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manutenção, quer ainda pela respectiva expressão territorial, podendo determinar ajustes mais ou menos 

expressivos nos traçados das mesmas, ou ainda, a definição de critérios técnicos mais ou menos complexos para 

assegurar eventuais obras de manutenção. 

 

No corredor em estudo, as infra-estruturas que merecem uma avaliação mais cuidada, dada a sua natureza, são 

as unidades de grande escala afectas aos seguintes sistemas, em função de necessidade de assegurar o 

cumprimento dos serviços que prestam: gasodutos, sistemas de abastecimento de água, sistemas de 

saneamento, vias rodoviárias, caminho-de-ferro e linhas eléctricas. 

 

� Marcos Geodésicos: 

No corredor em análise foi identificado apenas um Marco Geodésico, situado a cerca de 125 m a norte do PK 

13+500 do Tramo A1.  

 

A protecção aos marcos geodésicos foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, estabelecendo uma 

faixa de respeito com o mínimo de 15m de raio circunjacente ao sinal construído. 

 

� Património classificado: 

No corredor em análise foi identificado apenas um elemento patrimonial classificado, situado a cerca de 125m a 

norte do PK 10+250 do Tramo C1. 

 

A Lei n.º 107/2001 estabelece para os imóveis classificados como monumento nacional ou de interesse público, 

ou em vias de classificação como tal, uma zona geral de protecção de 50 m contados a partir dos limites externos 

do imóvel, fixada automaticamente com o inicio do procedimento de classificação. 

 

� Áreas submetidas a Regime Cinegético: 

No corredor em análise foi identificada uma vasta área submetida a regime cinegético, situada a sul da Vila do 

Alandroal e que abrange os seguintes tramos: Tramo A2 – entre o PK 35+750 e o PK 41+250, Tramo B2 – entre 

o PK 34+500 e o PK 41+000; Tramo C2 – entre o PK 36+000 e o PK 41+250. 

 

A instituição de uma Área submetida a Regime Cinegético não impõe condicionantes à construção, 

nomeadamente de infra-estruturas de transporte. 

 

� Lixeira (selada): 

No interior do corredor em análise foi identificada uma lixeira selada situada a cerca de 20 m a sul do PK 38+900 

do Tramo B2. 

 

� Aterro de Inertes: 

No interior do corredor em análise foi identificado um aterro de inertes situados a cerca de 25 m a sul do PK 

39+250 do Tramo B2. 
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No Decreto-Lei n.º 544/99, de 13 de Dezembro, são referidas as condições a que deve obedecer a construção, a 

exploração e o encerramento de aterros para resíduos resultantes da exploração de depósitos minerais e de 

massas minerais ou de actividades destinadas à transformação dos produtos resultantes desta exploração. 

 

� Campo de tiro: 

No corredor em análise foi identificado um campo de tiro (desporto/lazer) localizado a cerca de 100m a sul do PK 

39+150 do Tramo B2.  

 

De acordo com o regulamento Técnico e de Funcionamento e Segurança das Carreiras e Campos de Tiro, anexo 

ao Decreto Regulamentar n.º 19/2006, de 25 de Outubro, a zona de segurança deve estar desprovida de 

qualquer tipo de construção e estradas por onde possam transitar pessoas, animais ou veículos, não podendo ser 

cruzada por linhas aéreas, eléctricas ou telefónicas.  

 

Caso se preveja a sua afectação, deverá ser equacionada a eventual construção de novo campo de tiro. 

 

Tendo em consideração a análise apresentada no EIA e a apreciação efectuada, apresenta-se de seguida para 

cada solução e tramo um quadro-síntese com os seguintes aspectos: 

 

� Os impactes de maior importância identificados e a sua quantificação pelo número de afectações ou pela 

área afectada, quando se aplique ao aspecto em análise.  

� A significância dos impactes relativa às classes de espaço de ordenamento e às áreas de uso condicionado.  

�  A hierarquização das soluções mais e menos desfavoráveis para o factor ambiental em análise. 
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Áreas Afectadas por Solução (ha) 
Factor 

Ambiental 

Principais 

impactes 
Sol. 1 

A1+A2 

Sol. 2 

A1+B2 

Sol.3 

A1+C2 

Sol. 4 

B1+A2 

Sol. 5 

B1+B2 

SoL. 6 

B1+C2 

Sol.7 

C1+A2 

Sol. 8 

C1+B2 

Sol. 9 

C1+C2 

7. Soluções/Observações 

RAN 

 

86,5 97,2 92,3 80,6 91,5 86,4 82,7 93,6 88,5 Qualquer das soluções apresenta para a RAN um 

impacte negativo pouco significativo   

REN 

 

168,7 151,4 168,4 159,4 142,1 159,1 162,8 145,5 162,5 Qualquer das soluções apresenta para a REN um 

impacte negativo pouco significativo   

Montado de Sobro 

(dados obtidos 

em PDM) 

 

29,3 45,2 

 

40 35,7 51,6 46,4 25 40,9 35,7 A solução 5 apresenta maior afectação de 

montado de sobro; para as restantes soluções o 

impacte é considerado muito pouco significativo  

Afectação de 

equipamentos 

0 1 franca 

1 

periféric

a 

0 0 1 franca 

1 

periféric

a 

0 0 1 franca 

1 

periféric

a 

0 Apenas o tramo B2 interfere com um aterro de 

inertes e um campo de tiro. As soluções 2, 5 e 8 

apresentam um impacte negativo 

moderadamente significativo; para as restantes, o 

impacte é nulo. 

Ordenamen

to  do 

Território 

 

Adequação ao 

PNPOT e QREN  

 

Vai de encontro a um dos quatro grandes vectores de organização espacial definidos no 

PNPOT, designadamente a acessibilidade e conectividade internacional, contribuindo para 

a recomposição da rede de infraestruturas de conectividade transfronteiriça, quanto ao 

QREN o projecto enquadra-se no Eixo Prioritário 1. Pelo que o Impacte é positivo muito 

significativo.  

Impacte positivo significativo para todas as 

soluções  
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Adequação a 

Instrumentos de 

Gestão Territorial  

Consolida os objectivos da intermodalidade estabelecidas no Plano Rodoviário Nacional 

2000, enquadra-se no conjunto de acções prioritárias preconizada nas Orientações 

Estratégicas para o sector Ferroviário. Positivo pouco significativo no que respeita à 

Agenda 21 Local de Redondo,   

Impacte positivo significativo para todas as 

soluções 

 

 

 

Quadro 20 – Síntese do Ordenamento do território.

Outros Planos  Verificam-se impactes negativos pouco significativos nos seguintes Planos: Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Guadiana e no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Central e o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, Plano de 

Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão afecta marginalmente áreas de 

protecção terrestre e o Plano de água e não são afectadas áreas estratégicas face aos 

objectivos do Plano. 

Estes impactes negativos pouco significativos 

identificados são passíveis de minimizar, desde 

que aplicadas as adequadas medidas de 

mitigação. 

 

Outros 

Compromissos 

Urbanísticos 

Identificados no EIA no corredor do projecto: Empreendimento Turístico de Sousa da Sé 

(PK 0+500 e 1+500) e Empreendimento Turístico Monte da Palheta; deu entrada na 

CCDRAlentejo para procedimento de AIA o Empreendimento Turístico Royal Évora (Évora). 
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Da análise do Quadro 20 pode-se concluir que a Solução 5 é negativa muito pouco significativa, as Soluções 2 e 8 

são negativas muito pouco significativas, em resultado da afectação de equipamentos municipais e a Solução 4 

afecta maior área de montado. 

 

Considera-se que globalmente a Solução 4 é menos desfavorável, porque afecta menor área de RAN e REN (com 

uma diferença pouco significativa das restantes soluções) e marginalmente menor área de montado face à 

solução 7. 

 

 

Por último e tal como já referido, foi solicitado parecer à DGRF (Anexo 1). Referem-se de seguida os principais 

aspectos referidos nesse Parecer: 

 

“ (...) 

1 – Os traçados propostos atravessam povoamentos de Sobreiro e Azinheira principalmente, bem como manchas 

de eucaliptos, sendo a Alternativa A aquela que menos afecta o arvoredo.  

 

Os Sobreiros e Azinheiras são espécies protegidas nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. 

 

O corte e/ou abate destas espécies deve, prévia e obrigatoriamente, cumprir com o determinado nos citados 

Decretos-Lei que determinam que: 

- o corte ou arranque de exemplares de Sobreiros e de Azinheiras está sujeito a autorização da Direcção Geral 

dos Recursos florestais; 

- a Direcção-Geral dos Recursos Florestais só pode autorizar os cortes ou arranques em povoamentos de Sobreiro 

e de Azinheira para empreendimentos de imprescindível utilidade pública, assim declarados a nível ministerial, 

sem alternativa válida de localização; 

- pelo artigo 8º, pode ainda ser exigida pelo Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, a constituição de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às afectadas pelo corte ou arranque de 

sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por um factor de 1,25; 

 

A autorização a ser concedida, deverá considerar medidas compensatórias que, neste caso, poderão ser 

efectuadas em área sob a gestão da DGRF, se a entidade responsável não possuir terrenos para o efeito. 

 

No caso de vir a ser efectuado o corte prematuro de exemplares de Pinheiro Bravo ou de Eucalipto em áreas 

superiores a 2 ha, deverá ser cumprido o Decreto-Lei nº 173/88, de 17 de Maio e do Decreto-Lei nº 174/88, de 

17 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ao arranque de árvores. 

 

2 - Partes dos traçados foram percorridos por incêndios florestais em 2002 na Freguesia de Bencatel, em 2003 na 

de S. Brás dos Matos, e em 2004 na de Juromenha. 

A utilização de terrenos percorridos por incêndios, não incluídos em planos municipais de ordenamento do 

território como urbanos, urbanizáveis e industriais, estão condicionados pelo prazo de 10 anos, nos termos do 
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Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 54/91, de 8 

de Agosto, decreto-lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de Março. 

 

Relativamente a medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de defesa da Floresta contra 

Incêndios, deverá ser cumprido com o determinado na alínea a), nº1, do artigo 15º, do Decreto-Lei nº 124/2006, 

de 28 de Junho. Ou seja, ao longo das vias de comunicação é obrigatória a gestão do combustível (...) numa 

faixa lateral de terreno confinante, numa largura não inferior a 10 metros. 

 

5 - As medidas de minimização ambiental parecem ser pouco explícitas quanto a preservação, recuperação e 

mesmo criação de revestimento vegetal, pelo que sugerimos a utilização de espécies com origem em semente 

certificada de proveniência adequada a este local. 

3 - No entanto desde já referimos, independentemente do traçado que vier a ser adoptado, que a escolha dos 

locais de implantação de estaleiros, dos parques de material, locais de empréstimo e depósitos de terras e todas 

as outras infra-estruturas de apoio à obra deverão ser planeados por forma a preservar integralmente, as áreas 

onde existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras, bem como todas as áreas com ocupação florestal.” 

 

 

5.9 Paisagem 

 

A área em estudo localiza-se em pleno Alentejo, onde a paisagem é fortemente marcada por três elementos 

fundamentais: 

� O relevo, suavemente ondulado na maior parte da área em estudo, mas com alguns locais de maiores 

alterações orográficas associadas, por exemplo, as ribeiras de Lucefecit e de Alcalate.  

� A vegetação, predominantemente de volumetria arbórea com o montado de azinho e as áreas florestais de 

eucaliptal, alternando com vastos campos agrícolas para cultivo ou pastagens. 

� A humanização, com a presença dos núcleos urbanos, relativamente concentrados e bem delimitados, e das 

culturas alinhadas como a vinha e o olival, marcando com grande evidência a paisagem onde se inserem.  

 

O montado marca de forma bem evidente a paisagem nesta zona do Alentejo Central. A azinheira é a espécie 

preponderante, ocupando vastas áreas com uma grande densidade, apresentando-se, nalguns núcleos, quase 

como uma mata climácica, como se pode observar na margem direita da ribeira de Pardais. 

 

Outro aspecto relevante que deve ser destacado é a existência de um pinhal ainda jovem, junto à EN 255, 

localizado a sul do Alandroal, o qual ocupa uma área aproximada de 80 ha. 

 

Algumas espécies de porte arbóreo como o eucalipto, a acácia e o pinheiro, assinalam-se junto aos principais 

eixos rodoviários, tal como nos casos das EN 254 e 373. Os campos agrícolas aparecem nos locais de relevo 

menos acentuado e, por isso, mais favoráveis às práticas agrícolas. 

 

A extensa peneplanície alentejana, deixa perceber o curso de algumas linhas de água, que se prolongam até à 

junção com outras de importância local. Nas suas margens é possível observar alguma vegetação ripícola, 
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sobretudo do tipo arbustivo, mas muito descontínua. Onde o ritmo orográfico é mais acentuado, 

aproximadamente entre os km 30+000 e 50+000, os ribeiros e as ribeiras são mais frequentes e encaixados, 

estando criadas as condições para o desenvolvimento de vegetação arbórea mais evidente, como o freixo e o 

choupo. 

  

Os traçados propostos intersectarão a cota mínima de 145 (ribeira da Asseca) e a cota máxima de 340 (festo 

entre o ribeiro do Negro e a ribeira de Alcalate). A variação hipsométrica é assim de 200 metros, 

aproximadamente. 

 

Os centros urbanos continuam a manter um carácter concentrado, mas com tendência para uma relativa 

dispersão nas suas franjas, sobretudo junto às principais vias radiais de acesso. Na área de estudo regista-se a 

presença de apenas três núcleos urbanos: S. Miguel de Machede, pertencente ao concelho de Évora, e as sedes 

de concelho Redondo e Alandroal. 

 

Para além destes centros urbanos, regista-se na área de estudo, como aliás em toda a região alentejana, um 

conjunto de montes agrícolas, assentos de lavoura ou núcleos de herdades ou grandes explorações agrícolas. 

Para além da edificação ou edificações que servem de residência, estão-lhes associadas edificações com 

armazéns, nalguns casos adegas, parques de máquinas e mesmo instalações pecuárias. É comum identificar, 

junto a estes montes construídos, um mosaico de culturas mais diversificado como as hortícolas, a vinha, o olival 

e, nalguns casos, os pomares com citrinos ou outras variedades No concelho do Redondo deve destacar-se o 

desenvolvimento de vastas áreas de vinha armada, apoiada com infra-estruturas de irrigação. 

 

De acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é possível estabelecer a distinção de 

unidades de paisagem, a que correspondem níveis de qualidade e fragilidade visual próprios, aos quais se 

associam diferentes classes de sensibilidade visual. 

 

Na área em estudo, correspondente a um corredor de 3 km de largura envolvente aos diversos traçados 

propostos para a LAV, a definição de unidades de paisagem está intimamente ligada às formas de humanização 

do território, onde se assinalam diferentes tipologias de vegetação presentes, culturas agrícolas e aglomerados 

edificados muito característicos.  

 

Pode afirmar-se que toda a área de estudo exibe um fio condutor, sempre presente do princípio ao fim: o 

montado de azinho, em maior ou menor densidade. 

 

Dentro deste conceito foram definidas na área em Estudo 24 unidades de paisagem. 

 

Ao longo da área de estudo, identificam-se inúmeros pontos notáveis com possibilidade de observar a paisagem 

envolvente. A começar pelos aglomerados urbanos, onde alguns possuem uma posição estratégica mais elevada 

(como o Alandroal e Juromenha) até ao conjunto de edificações, ligeiramente afastadas dos povoados (como os 

montes), em posição privilegiada para o usufruto da paisagem, são locais potenciais para observação e, 

consequentemente, do Projecto em estudo que atravessará esta região. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1753 

Projecto: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3C – Évora-Elvas (Estudo Prévio) 

Abril 2008 

                                   69 

 

                                                                            

 

O conjunto de eixos rodoviários que ocorrem junto às alternativas de traçado propostas, ou em posição que 

possibilite a definição de campos visuais que integrem a LAV, são também outros locais potenciais para 

observação da paisagem. As estradas nacionais 254, 254-1, 255, 373 e 381 e muitas outras ligações por estradas 

e caminhos municipais, reúnem boas condições, em determinados locais mais estratégicos, para observação e 

usufruto da paisagem, uma vez que possibilitam a circulação de potenciais observadores. Também a linha de 

caminho de ferro local, entre Évora a Estremoz, está dentro da faixa de estudo, no início do traçado, definirá 

algumas bacias visuais sobre a paisagem dentro da área de estudo. 

 

O EIA definiu 6 classes de abrangência visual tendo em conta o número de pontos notáveis em que as 

respectivas bacias visuais se sobrepõem. 

 

Os locais de maior exposição visual do território ocorrem muito pontualmente ocupando uma área inferior a 1% 

da área considerada. 

 

Tendo em consideração a análise apresentada no EIA e a apreciação efectuada, apresenta-se para cada solução 

e tramo, um quadro-síntese com: 

 

� os impactes de maior importância identificados e a sua quantificação pelo número de afectações ou pela área 

afectada, quando se aplique ao aspecto em análise,  

� a significância dos impactes, tendo em conta a importância relativa dos atravessamentos de áreas de 

vegetação com interesse paisagístico e a tipologia dos mesmos; 

� uma hierarquização das soluções mais e menos desfavoráveis para o factor ambiental em análise; 

 

Há ainda a acrescentar, além do conteúdo da tabela, que em termos paisagísticos e da avaliação dos seguintes 

impactes: presença de aterros, visibilidade moderada a alta do traçado, criação de barreira visual, 

atravessamento de montado, atravessamento de galeria rípicola, atravessamento de áreas agrícolas e 

atravessamento de linhas de drenagem natural, pode concluir-se que, inserindo-se o projecto numa paisagem 

aberta, o impacte negativo mais significativo refere-se à presença de grandes taludes de escavação, análogo para 

as diversas soluções, com excepção da solução 4, na qual é moderadamente significativo. 
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Quadro 21 – Síntese da Paisagem. 

 
 

 
Áreas Afectadas por Solução (metros) 
                                             ( ha) 

Factor Ambiental Principais 
impactes Sol. 1 

A1+A2 
Sol. 2 
A1+B2 

Sol.3 
A1+C2 

Sol. 4 
B1+A2 

Sol. 5 
B1+B2 

Sol. 6 
B1+C2 

Sol.7 
C1+A2 

Sol. 8 
C1+B2 

Sol. 9 
C1+C2 

• SOLUÇÕES /OBSERVAÇÕES 

Paisagem Montado 
de sobro e 
azinho 

11380 
76,6 

12090 
70.9 

10650 
17 

13460 
86,4 

14170 
80,7 

12730 
26,8 

14700 
100,3 

15410 
94,6 

13970 
40,7 

A significância do impacte é mais desfavorável 
para a solução 5 e igual para as restantes 
soluções. 

 Galerias 
Ripícolas 

650 
4,1 
 

610 
3,7 

500 
3,7 

310 
2,4 

270 
2 

160 
2 

300 
2,5 

260 
2,1 
 

150 
2,1 

A significância do impacte é considerada igual 
para todas as soluções.  
 

 Criação de 
barreira 
visual 

3800 
 
 
 

3500 3400 1700 1400 1300 1700 1400 1300 A significância do impacte é considerada igual 
para todas as soluções.  
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Conclui-se relativamente à avaliação global de impactes, que as soluções 1 e 4 são as que residualmente mais 

interferem com os valores paisagísticos. A solução 8 é a que apresenta, na generalidade, uma interferência de 

menor significado, tendo em consideração, além do apresentado no quadro, que o impacte negativo mais 

significativo resulta da presença de taludes de escavação e que a significância do referido impacte é semelhante 

para todas as soluções, com excepção da solução 4, em que é menor.  

 

Em RECAPE deverá apresentar-se o Plano de Recuperação e Integração Paisagística. 

 

 

5.10 Socioeconomia 

 

O EIA aborda, de forma adequada, as componentes associadas à avaliação do factor sócio-economia. 

 

A caracterização da situação de referência, relativa aos aspectos socio-económicos que se apresenta nos pontos 

seguintes, sustenta-se na análise das seguintes componentes principais:  

 

� Enquadramento Regional – a população, o sistema urbano, a base económica, os recursos humanos e 

emprego; 

� População e Estrutura Social – a demografia e a situação sócio-profissional da população;  

� Base económica e Emprego – estrutura empresarial, estrutura da Indústria transformadora, a actividade 

agrícola e pecuária, as actividades turísticas;  

� Qualidade de vida das populações – Poder de compra da população, acesso a bens e serviços, cuidados de 

saúde. 

� Estrutura urbana e habitação – sistema urbano, parque habitacional, estruturas edificadas no interior dos 

corredores em análise. 

� Redes de Infra-estruturas e Equipamentos – tendo sido identificadas como existentes as linhas eléctricas, 

linhas telefónicas e condutas de água potável. 

� Acessibilidades e Transportes – o EIA refere como importantes nomeadamente, EN18, que liga Évora a 

Estremoz, EN254, que liga Évora a Vila Viçosa, EN254-1, que liga a EN254 à EN18, EN255, que liga 

Reguengos de Monsaraz a Borba, passando por Terena, Alandroal e Vila Viçosa, EN373, que liga o 

Redondo a Elvas, passando pelo Alandroal e pela Juromenha, EN381, que liga Estremoz a Reguengos de 

Monsaraz, passando pelo Redondo. 

 

Tendo em consideração a análise apresentada no EIA e a apreciação efectuada apresenta-se, em seguida para 

cada solução e tramo, um quadro síntese com os seguintes aspectos: 

 

� os impactes de maior importância identificados e a sua quantificação pelo número de afectações ou pela 

área afectada, conforme se aplique ao aspecto em análise;  

� a significância dos referidos impactes respeitantes à afectação directa de edificações, infra-estruturas, 

afectação da qualidade de vida (habitações expostas ao ruído e vibrações) e afectação de áreas de 

interesse sócio-económico (montado, vinha, olival, etc.), passíveis de serem quantificados pelo número de 
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afectações (por exemplo, número de demolições) ou pela área afectada (como exemplo: área de vinha 

afectada); 

� a hierarquização das soluções mais e menos desfavoráveis para o factor ambiental em análise. 

 

Refira-se, ainda, que a significância do impacte relativo às áreas de interesse sócio-económico teve em conta a 

importância económica das áreas afectadas.  
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Áreas Afectadas por Solução e Tramo 

Factor 
Ambiental 

Principais 
impactes Sol. 1 

A1+A2 
Sol. 2 
A1+B2 

Sol.3 
A1+C2 

Sol. 4 
B1+A2 

Sol. 5 
B1+B2 

SoL. 6 
B1+C2 

Sol.7 
C1+A2 

Sol. 8 
C1+B2 

Sol. 9 
C1+C2 

• Soluções/ 
Observações 

Sócio-
economia 

Afectação de 
estruturas 
construídas, 
equipamentos 
e 
infraestruturas 

A2 – 
demolição 
de 2 apoios 
Agrícolas 

B2 –  
Demolição 
de 1 
estrutura 
edificada + 
1 aterro 
inertes+1 
apoio 
agrícola 
+ 1 lixeira 
selada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 – 
demolição 
de 1 monte 
abandonad
o + 1 
elemento 
construído 
e 1 apoio 
agrícola 

B1 – 
demolição 
de 4 
montes + 1 
reservatório 
de água 
municipal 
 
A2 – 
demolição 
de 2 apoios 
Agrícolas 

B1 – 
demolição 4 
montes. + 1 
Reservatório 
de água 
municipal 
 
B2 –  
Demolição 
de 1 
estrutura 
edificada + 1 
atrerro de 
inertes +1 
apoio 
agrícola+ 1 
lixeira selada 

B1 – 
demolição 
4 montes 
 
C2 – 
demolição 
de 1 
monte 
abandona
do+ 1 
elemento 
construído 
e 1 apoio 
agrícola 

C1 – 
demolição 2 
montes e 1 
reservatório 
municipal 
de água 
 
A2 – 
demolição 
de 2 apoios 
Agrícolas 

C1 – 
demolição 2 
montes e 1 
reservatório 
municipal de 
água 
 
B2 –  
Demolição de 
1 estrutura 
edificada + 1 
atrerro de 
inertes +1 
apoio agrícola 
+ 1 lixeira 
selada 

C1 - 
demolição 2 
montes e 1 
reservatório 
municipal 
de água 
 
C2 – 
demolição 
de 1 monte 
abandonad
o+ 1 
elemento 
construído 
+ 1 apoio 
agrícola 

  
Os tramos B1 e C1 são os 
que apresentam maior 
número de afectações. 
 
A solução 2 é a que 
apresenta apenas 
demolições de 
equipamentos. 
 
 No Tramo A1 não existem 
afectações. 
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Áreas Afectadas por Solução e Tramo 
Factor 
Ambiental 

Principais 
impactes Sol. 1 

A1+A2 
Sol. 2 
A1+B2 

Sol.3 
A1+C2 

Sol. 4 
B1+A2 

Sol. 5 
B1+B2 

SoL. 6 
B1+C2 

Sol.7 
C1+A2 

Sol. 8 
C1+B2 

Sol. 9 
C1+C2 

• Soluções /Tramos 
Consulta Pública/ 
Observações 

Sócio-
economia 

Acessibilidades 
e mobilidade 

A1 – 5 estradas 
Nacionais e 12 
caminhos rurais 
A2 – 9 estradas 
nacionais e 24 
caminhos rurais 

B2 – 8 estradas 
nacionais 
27 caminhos 
rurais 
A1 – 5 estradas 
Nacionais  e 12 
caminhos rurais 

A1 – 5 estradas 
Nacionais  e 12 
caminhos rurais 
C 2 – 7 
estradas 
nacionais e 26 
caminhos rurais 

B1 – 3 estradas 
nacionais 
14 caminhos 
rurais 
A2 – 9 estradas 
nacionais e 24 
caminhos rurais 

B1 – 3 estradas 
nacionais 
14 caminhos 
rurais B2 – 8 
estradas 
nacionais 
27 caminhos 
rurais 

C 2 – 7 
estradas 
nacionais e 26 
caminhos rurais 
B1 – 3 estradas 
nacionais 
14 caminhos 
rurais 

C1 – 2 
estradas 
nacionais e 
14 
caminhos 
rurais 
A2 – 9 
estradas 
nacionais e 
24 
caminhos 
rurais 

B2 – 8 estradas 
nacionais 
27 caminhos 
rurais 
C1 – 2 estradas 
nacionais e 14 
caminhos rurais 

C1 – 2 estradas 
nacionais e 14 
caminhos rurais 
C 2 – 7 
estradas 
nacionais e 26 
caminhos rurais 

No conjunto dos tramos A2, 
B2 e C2, os tramos A2 e C2 
são os menos 
desfavoráveis. 
 
 Em RECAPE – Apresentar 
um Plano de Acessos 
 
Consulta do Público 
Herdade das Represas – 
(km 28+000)+B2 – A2/C2 

 Qualidade de 
vida das 
populações – 
habitações 
próximas do 
tramo (eixo do 
traçado) 

A1 – 
2 montes a 10 
e 40 m e 1 
moradia a 180 
m. 
A2 – 7 montes  
entre e 2 
habitações, 
entre os 35 m e 
os 200 m 

A1 – 
2 montes a 10 
e 40 m e 1 
moradia a 180 
m. 
B2 – 5 montes 
entre os 45 m e 
150 m e 5 
habitações 
entre os 45 m e 
os 180 m  

A1 – 
2 montes a 10 
e 40 m e 1 
moradia a 180 
m 
C2 – 7 montes 
entre os 25 m e 
os 140 m e 9 
habitações 
entre os 35 m e 
os 200 m 

B1 – 
7 montes entre 
40 m, e 200 m,  
A2 – 7 montes 
entre e 2 
habitações, 
entre os 35 m e 
os 200 m 

B1 – 
7 montes entre 
os 40 m e os 
200 m 
B2 – 5 montes 
entre os 45 m e 
150 m e 5 
habitações 
entre os 45 m e 
os 180 m 

B1 – 
7 montes entre 
os 40 m e os 
200 m  
C2 – 7 montes 
entre os 25 m e 
os 140 m e 9 
habitações 
entre os 35 m e 
os 200 m 

C1 – 
4 montes a 
40 m, 200 
m, 50 m, 
170 m. 
A2 – 7 
montes e 2 
habitações, 
entre os 35 
m e os 200 
m 

C1 – 
4 montes a 40 
m, 200 m, 50 
m, 170 m 
B2 – 5 montes 
entre os 45 m e 
150 m e 5 
habitações 
entre os 45 m e 
os 180 m 

C1 – 
4 montes a 40 
m, 200 m, 50 
m, 170 m 
C2 – 7 montes 
entre os 25 m e 
os 140 m e 9 
habitações 
entre os 35 m e 
os 200 m 

O tramo B1 é o que 
apresenta maior número de 
receptores sensíveis. No 
conjunto dos tramos A2, B2 
e C2, o C2 é o que 
apresenta maior número de 
habitações em redor. 
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Quadro 22 – Síntese da Sócioeconomia. 22

 Efeitos nas 
actividades 
económicas e 
emprego 

A1 –  

Atravessamento 
propriedade PK 
19+230 
A2 – exploração 
porco preto Pk 
45+650 

A1 –  

Atravessamento 
propriedade PK 
19+230 

B2 – exploração 
porco preto PK 
13+400 

 

A1 –  

Atravessamento 
propriedade PK 
19+230 
 

   C1 – 
exploração 
porco preto 
PK 10+800 

C1 – exploração 
porco preto PK 
10+800 

C1 – exploração 
porco preto PK 
10+800 

Da estimativa do 
conjunto de propriedades 
agrícolas atravessadas 
projecto  
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Da análise do quadro conclui-se que: 

 
� Em termos económicos, as melhores soluções são, respectivamente para: Montado – sol. 3, floresta 

produção – sol. 4, olival – sol.8, vinha licenciada – sol. 1 e 7, vinha não licenciada – sol. 6, culturas 

agrícolas – sol. 7, pastagens – sol. 1 e 7 e áreas regime cinegético – sol. 1, 4 e 7. 

 

� Para os restantes aspectos, a solução/tramos menos desfavoráveis são: A1, B2, para a qualidade de vida 

das populações; A2 e C2 na acessibilidade e mobilidade; quanto à afectação de estruturas construídas, 

equipamentos e infraestruturas os tramos B1 e C1 apresentam o maior número de afectações, associados 

respectivamente à demolição de 4 e 2 montes agrícolas. 

 

Assim, considera-se que a solução globalmente menos desfavorável é a Solução 2 destacando-se pela não 

afectação directa de edificações. Quanto aos restantes impactes não existe uma diferenciação significativa, para 

as soluções apresentadas. 

 

 

5.11 Património 

 
Como área de estudo o EIA definiu estritamente a faixa de 400m de largura, centrada nos traçados em estudo 

e, em termos de avaliação de impactes definiu como área de incidência directa, uma faixa mais estreita com 

160m de largura, 80m para cada lado do eixo dos traçados, de acordo com as características da plataforma 

tripla a construir. A área remanescente, até aos 400m de largura, foi considerada zona envolvente.  

 

A área assim considerada poderá ser insuficiente para a predição de impactes dos restabelecimentos ou 

estruturas hidráulicas pelo que deveria, pelo menos, ter correspondido a uma faixa de 1km. 

 

O EIA reuniu elementos provenientes de estudos anteriores promovidos pela REFER e pela RAVE, para além de 

ter procedido à consulta das bases de dados existentes a nível nacional e local, pelo que se apresenta muito 

completo, sintetizando o estado actual do conhecimento arqueológico para aquela área da região. No entanto 

foi ainda detectada a ausência de referência a uma ocorrência, Dona Amada 7 (CNS 28380), lacuna esta que 

poderá corresponder a uma omissão devido ao seu posicionamento na zona envolvente. 

 

O EIA afirma que procedeu à relocalização dos elementos detectados na bibliografia e à prospecção selectiva 

sobre zonas seleccionadas na área de estudo, considerando que foram assim prospectados cerca de 60km, o 

que corresponde já a uma área significativa para um Estudo Prévio, permitindo aferir a qualidade do estudo 

arqueológico efectuado, com a relocalização e verificação das georeferências de todos os elementos a que 

tiveram acesso e que não correspondiam a achados isolados. Detectou ainda, em 103 ocorrências, 14 inéditas, 

entre as quais uma anta (ocorrência n.º 16).  

 

No entanto e no que respeita a valores do património arquitectónico, deveria ter esclarecido porque razão não 

se procedeu ao inventário individualizado de alguns imóveis correspondentes a montes alentejanos que surgem 

por vezes referenciados na documentação fotográfica e que aparentam ter algum valor patrimonial. 
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Em síntese, a maioria dos elementos patrimoniais identificados corresponde a ocorrências arqueológicos (101 

ocorrências, correspondentes 98% do total), dividindo-se cronologicamente da Pré-história recente (50 

ocorrências, 49%), à Época Romana (41 ocorrências, 40%) até à Idade Média, período Moderno e 

Contemporâneo (23 ocorrências, 22%).  

 

Dois dos sítios inventariados, n.º 24 e 79, não foram considerados na análise do EIA por não terem sido 

localizados, encontrando-se eventualmente destruído, o primeiro, e nunca sendo confirmada a existência do 

segundo. Também não foram confirmados no trabalho de campo as ocorrências n.º 2, 19, 20, 22, 23, 39, 42, 

61, 78, 82 e 84, apontando o EIA como justificação as condições de visibilidade serem fracas ou nulas. 

 

Em termos gerais, quanto ao valor patrimonial, predominam as ocorrências com valor Baixo (nível 1) ou Médio-

Baixo (nível 2) que, no seu conjunto, correspondem a 71% do total. Seguem-se as ocorrências com valor Médio 

(nível 3) com 18% e as com valor patrimonial Médio-Elevado (nível 4) e Elevado (nível 5) que, no seu conjunto, 

constituem 7% do total. 

 

Na área de estudo o EIA identificou três ocorrências às quais atribuiu o valor patrimonial Elevado (nível 5) e 

quatro com Médio-Elevado (nível 4), sendo que destas, duas, as n.º 50 e 72 do inventário do EIA 

correspondentes às antas Monte das Covas 2 e Monte da Fontana 2, situam-se na área de incidência ou, de 

afectação directa do projecto, excepto na Solução 8. 

 

A caracterização efectuada revela a enorme riqueza patrimonial da região afectada, faltando um 

enquadramento geral que contextualizasse as ocorrências detectadas.  

 

Ao proceder-se à distribuição da informação coligida no Inventário Patrimonial do EIA pelos seis Tramos, 

obtém-se o seguinte quadro síntese, onde se indicam as ocorrências inventariadas por tramo, respectivamente, 

na área de estudo (AE) e, parcelarmente, na área de incidência directa (AI): 

 

Quadro 23 - ocorrências inventariadas por tramo, em AE e AI 

 Tramo A1 Tramo B1 Tramo C1 Tramo A2 Tramo B2 Tramo C2 

AE(+AI) 28 32 34 28 21 21 

AI 9 16 10 17 8 14 

 

A hierarquização dos Tramos segundo o maior número de ocorrências inventariadas permite constatar que no 

Tramo 1 existem 34 ocorrências no Tramo C1, 32 no Tramo B1 e 28 no Tramo A1. Ao ter-se em consideração a 

área de incidência directa do projecto surgem inventariadas 16 ocorrências no Tramo B1, seguindo-se com dez 

e nove ocorrências, os Tramos C1 e A1. 

 

Já no Tramo 2 encontram-se inventariadas 28 ocorrências no Tramo A2 e 21 nos Tramo B2 e C2. Na área de 

incidência directa do projecto encontram-se inventariadas 17 ocorrências no Tramo A2, 14 no Tramo C2 e 8 no 

Tramo B2. 
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Ao proceder-se à distribuição da informação coligida no Inventário Patrimonial do EIA pelas nove Soluções em 

análise, obtém-se o seguinte quadro síntese, onde se indicam as ocorrências inventariadas por área de estudo 

e, parcelarmente, também na área de incidência directa: 

 

Quadro 24 – Ocorrências por Solução, em AE e AI 

 Solução 

1 

(A1+A2) 

Solução 

2 

(A1+B2) 

Solução 

3 

(A1+C2) 

Solução 

4 

(B1+A2) 

Solução 

5 

(B1+B2) 

Solução 

6 

(B1+C2) 

Solução 

7 

(C1+A2) 

Solução 

8 

(C1+B2) 

Solução 

9 

(C1+C2) 

AE(+AI) 56 49 49 60 53 53 62 55 55 

AI 26 17 23 33 24 30 27 18 24 

 

Na hierarquização das Soluções, e considerando somente a área de incidência directa, verifica-se que o menor 

número de ocorrências é o mesmo nas Soluções 2 e 8, respectivamente com 17 e 18 ocorrências, surgindo o 

maior número de ocorrências, num total de 33, na Solução 4.  

 

Já na avaliação de impactes efectuada neste factor ambiental, as questões ligadas às reposições de estradas, 

caminhos, zonas de empréstimo, depósito de terras e estaleiros não são avaliadas. Refira-se que a grande 

dimensão das escavações e aterros necessários à execução deste projecto acarretarão eventuais impactes de 

grande magnitude e muito significativos nas zonas afectadas fazendo extravasar para além da plataforma 

ferroviária. 

 

Tendo o EIA efectuado uma caracterização bastante completa da situação de referência e, posteriormente, 

identificado e apresentado os impactes previsíveis em quadros descritivos e analíticos que permitem uma 

análise clara das várias Soluções de traçado em relação aos valores patrimoniais inventariados, quando 

procedem à avaliação global, no “Quadro 10.2-1-Síntese da análise comparativa de soluções”, verifica-se que 

foram utilizados outros critérios. A síntese da avaliação vai tomar como principal critério de avaliação o valor 

patrimonial das ocorrências, atribuindo, através de uma escala de avaliação da significância, uma significância 

geral baseada nesse único critério, reduzindo o universo ao conjunto formado pelas ocorrências com valor 

patrimonial de nível 3 ou superior. 

 

Quadro 25 – ocorrências com valor patrimonial de nível 3 e 4 na área de incidência directa. 

 Tramo A1 Tramo B1 Tramo C1 Tramo A2 Tramo B2 Tramo C2 

VP 4 1 1 - 1 - 1 

VP 3 2 4 3 2 1 1 

Total 3 5 3 3 1 2 

 

Esta avaliação, redutora, traduz-se numa falta de proporcionalidade, introduzindo distorção na comparação das 

Soluções. Por exemplo e, mesmo no universo considerado, não avalia simultaneamente as ocorrências de nível 

3 e 4, omitindo a avaliação das primeiras quando em presença das segundas. A avaliação efectuada para além 

de reduzir o universo, não considera outros valores nem outras variáveis igualmente importantes como a 

relação com o projecto, a incidência, a probabilidade de ocorrência e a magnitude da afectação, para além de 

não individualizar a significância dos impactes para cada ocorrência. 
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Por outro lado e analisando esse mesmo quadro identificaram-se inexactidões no número de ocorrências 

afectadas de valor médio-elevado (nível 4) dado que identificam uma única afectação no Tramo C2 quando, de 

facto, existem mais duas afectações nos Tramos A1 e B2. 

 

Quadro 26 – ocorrências com valor patrimonial de nível 3 e 4 na área de incidência directa. 

 Solução 

1 

(A1+A2) 

Solução 

2 

(A1+B2) 

Solução 

3 

(A1+C2) 

Solução 

4 

(B1+A2) 

Solução 

5 

(B1+B2) 

Solução 

6 

(A1+C2) 

Solução 

7 

(C1+A2) 

Solução.

8 

(C1+B2) 

Solução 

9 

(C1+C2) 

VP 4 2 1 2 2 1 2 1 - 1 

VP 3 4 3 3 6 5 5 5 4 4 

Total 6 4 5 8 6 7 6 4 5                                                                                                                                              

 

 

Assim, a avaliação efectuada torna deficiente a percepção das Soluções ambientalmente menos desfavoráveis 

prejudicando também a avaliação das medidas de minimização propostas. 

 

De acordo com a informação constante no EIA, identifica-se, para a fase de construção e, de acordo com o 

valor patrimonial elevado (nível 5) e médio-elevado (nível 4), no Tramo 1, impactes de magnitude elevada e 

muito significativos na anta Monte das Covas 2 (ocorrência n.º 50), situada na área de incidência directa dos 

Tramos A1 e B1, situando-se o eixo da via a cerca de 50m. Igual situação ocorre para o Poço da Água Branca 2 

e Poço da Água Branca 3 (ocorrências n.º 29 e 30) a serem afectadas pelo Tramo A1 (e também a primeira 

pelo Tramo B.1), que corresponderão, segundo o EIA, a um habitat de Época Romana. Nos Tramos B1 e C1 

identifica-se a afectação significativa do Monte do Seixinho 3 (ocorrência n.º 3), que corresponde a estruturas 

dum eventual povoado romano e do Monte do Taful 4 (ocorrência n.º 13), habitat romano e do Monte do Taful 

5 (ocorrência n.º 14), um povoado megalítico aberto.  

 

No Tramo 2 identifica-se, de acordo com o valor patrimonial elevado (nível 5) e médio-elevado (nível 4), 

impactes de magnitude elevada e muito significativos na anta Monte da Fontana 2 (ocorrência n.º 72), situada 

na área de incidência directa dos Tramos A2 e C2, situando-se-lhe o eixo da via a cerca de 60m. Tal como para 

o Monte do Cubo 1 (ocorrência n.º 82), habitat neolítico/calcolítico, e para o Monte da Vázea 2 (ocorrência n.º 

90), um habitat de época romana, a serem afectadas pelo Tramo A2. Igualmente gravosa será a afectação da 

Ponte da Asseca (ocorrência n.º 86), medieval/moderna, pelos Tramos B2 e C2. Já o Monte das Tenazes 

(ocorrência n.º 95) uma necrópole de época romana, encontra-se em pleno eixo da via dos Tramos B2 e C2. 

Afectado pela via, e por todos os Tramos (A2, B2 e C2) encontrar-se-á o Monte do Outeiro (ocorrência n.º 103) 

de valor indeterminado e atribuído ao período romano, mas onde não foi possível prospectar.  

 

Refira-se que no decurso da visita da CA à área do projecto foi identificada uma ocorrência patrimonial 

arquitectónica no Monte da Pipeira, cerca do km 41, de valor patrimonial significativo, com eventual afectação 

pelo eixo da via do Tramo B2.  
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Também uma consulta efectuada à base de dados do IGESPAR, permitiu identificar uma ocorrência não 

inventariada pelo EIA, Dona Amada 7 (CNS 28380), um habitat romano, medieval cristão, eventualmente 

afectada pelo Tramo C2. 

 

Também não se confirma encontrar-se algum bem em vias de classificação na área de estudo deste projecto. 

 

Relativamente à comparação de alternativas, seguiu-se os dados presentes na caracterização e sobretudo os 

critérios constantes do Relatório de Trabalhos Arqueológicos, em que os impactes e a sua avaliação se 

encontram apresentados em quadros síntese que permitem a análise das várias Soluções de traçado em relação 

aos valores patrimoniais inventariados. 

 

Assim, concluiu-se que a Solução 8 é a menos desfavorável para o descritor Património Cultural, porque na área 

de incidência tem um dos números mais baixos de elementos patrimoniais, 18, identificando-se impactes 

significativos em 16 ocorrências. Segue-se a Solução 2 que, na área de incidência, apresenta ainda um número 

mais baixo de ocorrências, 17, embora tenha sido identificado um impacte muito significativo e 12 impactes 

significativos. Relativamente à Solução ambientalmente mais gravosa concluiu-se ser a Solução 4 onde foram 

identificados na área de estudo 60 impactes, 33 destes na área de incidência, dos quais dois são muito 

significativos e 22 significativos. 

 

Para a fase de exploração foram também identificados impactes em 12 ocorrências patrimoniais (n.º 6, 7, 8, 12, 

16, 17, 31, 40, 50, 53, 72 e 86) tendo todas as Soluções impactes, se bem que distintos nessa fase.  

 

As medidas de minimização preconizadas o EIA encontram-se descritas de acordo com o faseamento do 

projecto sendo, na generalidade, adequadas aos impactes previsíveis. Essas medidas vão do ajuste ao projecto, 

como propõe relativamente às ocorrências n.º 50 e 72, à prospecção arqueológica intensa das áreas definidas 

como sendo as mais sensíveis, passando pelo registo das ocorrências, a recolha de elementos arquitectónicos, a 

execução de sondagens ou escavações arqueológicas e o acompanhamento arqueológico de todas as frentes de 

obra. 

 

No entanto, considera-se que quer as medidas gerais, quer as específicas deverão ser sujeitas a alguns acertos 

no seu faseamento e, no se conteúdo, não querendo isto significar que não se tenham de introduzir outras, 

relativas a situações não detectadas nesta fase de estudo. Essas medidas deverão ter em conta a Solução 

avaliada como globalmente e ambientalmente menos desfavorável. 

 

Condicionantes, Medidas de Minimização e Elementos a Apresentar no RECAPE 

 

� Condicionantes ao Projecto: 

� O projecto, não pode afectar a ocorrência patrimonial n.º 50 do EIA, a anta Monte das Covas 2, pelo que 

se deverá proceder ao ajuste do traçado distanciando-o, desse elemento patrimonial, de forma a 

preservar a sua integridade; 

� O Projecto deverá procurar não afectar as ocorrências patrimoniais inventariadas no EIA com os n.º 3, 7, 

8, 15, 42, 49, 58, 69, 78, 85 e 86 de forma a preservar a sua integridade. 
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� Para além das medidas preconizadas no EIA e agora ajustadas, dever-se-ão cumprir um conjunto de 

medidas de minimização, ainda na fase prévia, à elaboração do Projecto de Execução: 

� Dever-se-á efectuar a prospecção sistemática do corredor seleccionado numa faixa de 400m, excepto nos 

segmentos já prospectados e que não apresentaram visibilidade fraca ou nula, procedendo-se ainda nessa 

fase, se necessário, a ajustes ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. A prospecção arqueológica 

sistemática deverá ser mais intensa nas seguintes áreas definidas como sensíveis do ponto de vista 

patrimonial: 

� Monte do Seixinho (Évora); 

� Monte da Barrosinha (Évora); 

� Ribeira do Freixo/Ribeira de S. Bento (Redondo); 

� Vale de Sobrados/Monte do Paté/Vale da Anta (Redondo); 

� Lamego/Carrascal/Horta da Velhinha (Redondo); 

� Ponte da Asseca (Alandroal); 

� Monte das Tenazes (Alandroal). 

� Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução proceder à localização, caracterização e avaliação da 

ocorrência patrimonial arquitectónica detectada durante a visita da CA, no Monte da Pipeira, de forma a 

ainda permitir o ajuste do traçado da via, evitando a sua afectação. 

� Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e sistemas hidráulicos abranjam áreas 

situadas fora do corredor de 400m estudado na fase de Estudo Prévio, dever-se-á proceder à sua 

caracterização através da realização de trabalhos arqueológicos, nomeadamente pesquisa documental, 

bibliográfica e prospecção arqueológica sistemática, procedendo ainda nessa fase, se necessário, a ajustes 

ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. 

� Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução, durante a execução da prospecção sistemática, 

dever-se-á proceder à: 

� Revisão do inventário no que concerne às estruturas habitacionais vernáculas identificadas, caso 

dos montes alentejanos, respectiva avaliação de impactes e proposta de medidas minimização. 

� Relocalização do sítio Dona Amada 7 (CNS 28380) e avaliar a sua afectação pelo projecto. 

� Prospecção, relocalização e avaliação da ocorrência n.º 103. 

� Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução dever-se-á proceder a sondagens arqueológicas de 

diagnóstico nas ocorrências patrimoniais n.º 5, 29, 30 e 95, de forma, se possível, a ainda permitir o ajuste 

do traçado da via. 

� Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução caso a ocorrência n.º 103 se situe no eixo da via, 

proceder a sondagens arqueológicas de diagnóstico de forma, se possível, a ainda permitir o ajuste do 

traçado da via. 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverá ser executado o levantamento topográfico, o 

registo gráfico, fotográfico e elaborada memória descritiva da ocorrência n.º 95. 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverão ser desenvolvidas e propostas medidas 

para a fase de exploração nas ocorrências n.º 7, 8, 50, 69 e 89. 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverá ser avaliado o estado de conservação e 

executado o levantamento topográfico, arquitectónico, registo fotográfico e elaborada memória descritiva 

da ocorrência n.º 86. 
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� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) dever-se-á cumprir o seguinte: 

� No RECAPE deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade 

dos vestígios e contextos a afectar directamente pela obra e, no caso de elementos arquitectónicos e 

etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios 

arqueológicos, através da sua escavação integral; 

� Quando por razões técnicas do Projecto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou, de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deve 

ser assumida no RECAPE como inevitável; 

� A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra 

e ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros; 

� Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao Património. 

 

� Para as fases prévias à obra e, de obra, o RECAPE deverá propor para ser incluído no caderno de encargos 

o seguinte: 

� Na fase prévia à obra deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica das zonas de 

estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas 

se encontrem fora das áreas já prospectadas; 

� Já para a fase de obra deve ficar referido que o acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado 

de modo efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 

acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas; 

� Também se deverá efectuar a sinalização, quando autorizado, das ocorrências situadas até cerca de 

150m da obra, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação; 

� Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar, quando autorizado, as ocorrências que se situem até 100m 

da área de intervenção do projecto, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação; 

� As ocorrências situadas a menos de 50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis, 

condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação; 

� Recolha de eventuais elementos arquitectónicos relevantes das edificações com valor patrimonial que 

venham a ser demolidas, nomeadamente da ocorrência n.º 95. 

� Na fase prévia à obra dever-se-á proceder à sinalização e considerar, dentro do possível, uma área de 

reserva de 50m, das ocorrências n.º 7, 8, 40, 50, 69 e 86. 

� Na fase de obra dever-se-á proceder à monitorização da estabilidade estrutural e conservação geral 

da ocorrência n.º 86.  

 
 
5.12 Gestão de Resíduos 

 

É feito no EIA o enquadramento legal dos resíduos que se perspectiva virem a ser gerados durante a fase de 

construção e exploração da LAV, efectuando-se, também, uma descrição resumida da situação actual 

relativamente à gestão desse tipo de resíduos, bem como o modo de gestão preconizado face à legislação em 

vigor. É referido o Sistema Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Distrito de Évora (SIRSU) e da 

empresa GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos. 
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Uma vez que se prevê um excesso de terras a levar a depósito para todas as soluções previstas, (ver Quadro 3 

e 4), considera-se importante esclarecer algumas questões relacionadas com a correcta gestão dos solos e 

rochas não contaminadas provenientes de operações de escavação, onde se inclui a definição das soluções 

adequadas para o seu destino final em conformidade com as disposições da legislação em vigor. 

 

Deste modo, os solos e rochas provenientes de escavações, desde que não contaminados, devem, sempre que 

possível, ser reutilizados nessa ou noutra obra licenciada, ou ainda, em locais autorizados pela câmara 

municipal competente, nos termos do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril, relativo à protecção 

ao relevo natural, solo arável e revestimento vegetal. 

 

De facto, os solos e rochas não contaminados só constituem resíduos quando cessa a possibilidade da sua 

reutilização. Por reutilização entende-se a reintrodução, sem alterações significativas, de substâncias, objectos 

ou produtos nos circuitos de produção ou de consumo de forma a evitar a produção de resíduos (alínea ee) do 

Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 

 

Assim, caso seja intenção reutilizar os solos e rochas não contaminados na mesma obra ou em outra obra 

licenciada, ou ainda, em outros locais autorizados, poderá proceder-se ao transporte desses materiais para os 

locais de reutilização, sem utilização das guias de acompanhamento de resíduos. No entanto, deverá manter-se 

um registo dos quantitativos de solos e rochas não contaminados retirados e dos respectivos destinos, o qual 

deverá estar disponível no estaleiro respectivo. 

 

Quando não existe a possibilidade de reutilização dos solos e rochas não contaminados, a operação de 

deposição desses resíduos (operação D1, conforme a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março) está sujeita às 

regras estabelecidas pelo regime jurídico da gestão de resíduos estabelecidas no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 

5 de Setembro. Nesta situação, deverá em primeiro lugar ser obtido, junto da câmara municipal competente, 

um parecer favorável, ao abrigo do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril e, seguidamente, 

solicitar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional competente o licenciamento daquela 

operação, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, instruindo o processo 

com o parecer favorável da câmara municipal atrás mencionado. 

 

De referir ainda que, nesta situação, o transporte de solos e rochas não contaminados (resíduos) para os locais 

licenciados para a operação de deposição, terá de ser acompanhado pela respectiva guia de acompanhamento 

de resíduos (modelo A, impresso 1428 da Imprensa Nacional Casa da Moeda), tal como previsto na Portaria n.º 

335/97, de 16 de Maio, a qual fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território 

nacional. 

 

Face ao volume de terras sobrantes associado ao Projecto em questão, o qual será muito elevado, foram 

equacionadas opções de gestão deste tipo de resíduos que passam por soluções de reutilização, 

nomeadamente no enchimento de pedreiras com vista à sua recuperação, de acordo com os planos de 

recuperação existentes. 
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Neste contexto, o projectista procedeu a um levantamento das possíveis zonas de deposição do material em 

excesso, tendo sido inventariadas 18 pedreiras inactivas (possibilidade de encaixe de 1 milhão de m3). Trata-se 

de destinos possíveis a considerar, muito embora o volume de terras sobrantes a encaminhar a destino final 

exceda a capacidade disponível das mesmas, o que remete para a necessidade de encontrar soluções 

adequadas na fase subsequente de Projecto. 

 

Refere-se também no EIA que face aos quantitativos em questão, justifica-se alguma preocupação associada à 

necessidade de gestão deste tipo de materiais, a concretizar em fases posteriores do Projecto, daí que na 

avaliação comparativa tenha sido atribuída ponderação elevada para este impacte. 

 

Deverá propor-se para a fase de PE um Plano de Gestão de Resíduos, em consonância com os princípios da 

responsabilidade pela gestão, da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos e da 

regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor. 

 

O programa de gestão de resíduos em obra deverá ser desenvolvido e operacionalizado na fase seguinte de 

Projecto de Execução, atendendo aos seguintes aspectos principais: 

 

� identificação e classificação dos diferentes tipos resíduos através dos códigos da Lista Europeia de Resíduos; 

� aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de resíduos; 

� garantir as condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, armazenagem e transporte 

dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde; 

� assegurar o encaminhamento para destino final adequado. 

 

De igual modo, para a fase de exploração deverão ser definidos os requisitos e os procedimentos que 

assegurem a correcta gestão dos resíduos gerados, atendendo aos aspectos anteriormente mencionados. 

 
 
 
5.13 Análise de Riscos  

 

Na análise de risco efectuada no EIA, para a fase de construção, consideraram-se como causas para factores de 

risco as seguintes acções de projecto: 

� Movimentação de terras:    

� Escavações e aterros a céu aberto. 

� Armazenamento temporário dos materiais de escavação. 

� Transporte dos materiais de escavação. 

� Construção de obras de arte. 

� Alterações na rede viária. 

� Funcionamento do estaleiro e frentes de obra. 
 
Para a fase de exploração consideraram-se os factores de risco que poderão ter origem em factores internos e, 

em factores externos ao Projecto. 

 

Nos riscos com origem em factores internos ao Projecto incluíram-se acidentes com material circulante, 

nomeadamente descarrilamentos e atropelamentos e incidentes com as estruturas que compõem a linha, tais 
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como electrocussões e incêndios. Nos riscos com origem em factores externos ao Projecto incluíram-se 

incêndios, inundações, sismos e actos de vandalismo ou terrorismo, entre outros. 

 

Em termos de comparação de soluções, tendo em conta os riscos identificados e a tipologias dos traçados que 

constituem as 9 soluções em avaliação não se considerou a existência de diferenças significativas entre as 

diversas soluções. Conclui-se que as soluções que envolvem uma maior movimentação de terras apresentam 

globalmente um maior risco. 

 

No que respeita exclusivamente ao risco de afectação/contaminação de áreas ambientalmente mais vulneráveis, 

considera-se que será a Solução 3 a que apresentará menor valor de risco, por ser a que igualmente apresenta 

uma menor extensão de atravessamento de zonas ambientalmente mais sensíveis tendo em conta a 

ponderação global dos aspectos ecológicos, patrimoniais e de uso do solo. 

 
Para a fase de exploração não se analisou a situação de ocorrência de acidente, com derrame de produtos 

perigosos, situação que poderá ter consequências graves face à existência de barragens, na proximidade e a 

montante da via, e perímetros de protecção para as captações públicas identificadas.  

 

Importa, contudo, realçar, que a análise apresentada no EIA deverá ser entendida como um indicador, uma vez 

que o seu desenvolvimento não permite considerá-la factor de decisão para a selecção de traçados. 

 

O Plano de Emergência para a fase de exploração, preconizado no EIA, deverá contemplar a exploração e risco 

de rotura de barragens a montante e a situação de transporte de mercadorias e, particularmente, o caso de um 

derrame de produtos perigosos em albufeiras ou áreas de recarga das captações de água. 
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
 

A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, desde o dia 2 de Janeiro a 26 de Fevereiro de 2008, tendo-

se recebido 19 pareceres com a seguinte proveniência: 

 

� Administração Central: Turismo de Portugal, I.P. 

� Administração Local: Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Loreto - Juromenha 

� Organizações Não Governamentais de Ambiente: Parecer conjunto da Liga para a Protecção da Natureza 

(LPN), Centro de Estudos de Avifauna Ibérica (CEAI) e da Unidade de Biologia e da Conservação da 

Universidade de Évora (UBC); Sociedade Portuguesa Para o Estudo das Aves (SPEA); Associação Nacional 

de Conservação da Natureza - Quercus  

� Outras Entidades: Estradas de Portugal, S.A.; Vilasol III – Empreendimentos Urbanísticos, S.A. (Herdade da 

Palheta); DGL2 S.A.; Sociedade Agrícola Herdade das Represas (Monte das Represas-Courela das 

Silveiras); 

� Herdade da Pipeira, Sociedade Agro-Pecuária, S.A.; Clonix Actividade Agrícola, S.A. (Herdades da Lage e do 

Zambujal); Cortim de Figueiredo – Sociedade Agrícola e de Serviços, Lda (Monte da Pedra Torta); Herdade 

da Preguiça S.A.G., Lda; Sociedade Agrícola Cova das Donas (Herdade das Covas); Olissipo, Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado (Herdade Monte das Silveiras) 

� Particulares: Proprietário da Herdade do Paço; Proprietário da Herdade Vale D’Anta; Proprietários da 

Herdade da Buchana; Proprietários da Horta da Ribeira (Vinha da Silveira). 

 

De seguida apresenta-se um quadro com um resumo das posições assumidas nos pareceres recepcionados: 

 

Quadro 27 – Pareceres Recebidos. 

Menos 

Desfavorável 
Desfavorável 

Origem do Parecer 

Tramo Tramo 

Turismo de Portugal, I.P. A1/A2 - 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Loreto – Juromenha B2/C2 A2 

Estradas de Portugal S.A. (EP, S.A.) - - 

Quercus - - 

Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Centro de Estudos de Avifauna 

Ibérica (CEAI) e da Unidade de Biologia e da Conservação da Universidade 

de Évora (UBC) 

A1/C2 - 

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - Todos 

Vilasol III – Empreendimentos Urbanísticos, S.A. (Herdade da Palheta) (Alt. 

B/C - Tramos B1/C1 – sensivelmente ao km 14+000) 
A1 B1/C1 

Proprietários da Herdade da Buchana (Tramos A1/B1 – sensivelmente ao 

km 14+000) 
C1 A1/B1 

CLONIX, Actividade Agrícola, S.A. (Herdade das Lages e Herdade do 

Zambujal – Alt. A/B – Km 16+000 -17+000) 
C1 A1/B1 
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Proprietário da Herdade do Paço (Alt. A/B/C – sensivelmente ao km 

19+000) 
B1 A1/C1 

Sociedade Agrícola Cova das Donas, proprietária da Herdade das Covas (Alt. 

A/B/C – sensivelmente ao km 20+000) 
B1 A1/C1 

Cotrim de Figueiredo – Sociedade Agrícola e de Serviços, Lda (Alt. A/B/C – 

Tramos A1/B1/C1 – km 20+450) proprietária do Monte da Pedra Torta 

A1/A2  

Desde que com 

ripagem de 100m 

para Norte na zona 

do Monte da Pedra 

Torta 

- 

Proprietário da Herdade Vale D’Anta (Alt. A/C, Tramos A2/C2 – 

sensivelmente ao km 25+500) 
- A2/C2 

Proprietários da Horta da Ribeira – Vinha da Ribeira (Alt. A/C Tramos 

A2/C2, sensivelmente ao km 26+500) 
B2 A2/C2 

Sociedade Agrícola Herdade das Represas (Monte das Represas-Courela das 

Silveiras) (Alt. A/C – Tramos A2/C2 – km 28+000?) 
B2 A2/C2 

Olissipo, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado proprietária da 

Herdade Monte das Silveiras (Alt. B – Tramo B2 – sensivelmente ao km 

30+000) 

A1/A2 B2 

Herdade da Preguiça S.A.G., Lda. (Alt. B - sensivelmente ao km 31+000) - B2 

Herdade da Pipeira, Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Alt. A/B/C – 

sensivelmente ao km 41+000) 
- B2/C2 

DGL2 B2/C2 A2 

 

O Turismo de Portugal, I.P. sublinha a relevância do projecto para a promoção da conectividade internacional, 

bem como os efeitos induzidos no tecido económico regional, em particular, no sector do turismo. Considera 

que a Alternativa A (Tramos A1 e A2) afigura-se como a menos impactante sobre os empreendimentos 

turísticos classificados como PIN (Évora Resort – Herdade Sousa da Sé, Herdade da Palheta e Royal Évora – 

Herdade da Fonte Boa) previstos para a envolvente do traçado, sendo também a mais favorável sob o ponto de 

vista ambiental.  

 

A Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Loreto – Juromenha e a DGL2, S.A. estranham que o EIA considere 

o corredor Sul (Tramo A2) como menos desfavorável no concelho de Alandroal. 

 

Referem que esta área é delicada do ponto de vista ambiental, sendo objecto de vários estatutos de protecção, 

nomeadamente rede Natura 2000 e REN e que a escolha do corredor Sul irá contrariar os vários instrumentos 

de gestão do território em vigor nessa área, para além de alterar as perspectivas e aspirações do concelho do 

Alandroal.  

 

Salientam os impactes na paisagem e no turismo, e a afectação do Plano existente para a vila de Juromenha, 

assim como nas captações de água para consumo humano. 
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Consideram que este corredor cria uma duplicação de barreiras no território, criando uma “Terra de ninguém”, 

sem dimensão agrícola, ambiental ou outra, o que não acontece com o corredor mais a Norte (Tramos B2/C2). 

 

Assim, discordam da opção do EIA pelo corredor Sul em detrimento de outros mais a Norte, uma vez que: 

� não atravessam zonas de grande valor ambiental; 

� em termos paisagísticos não apresentam impactes no aglomerado de Juromenha; 

� não interferem com as opções de desenvolvimento de Juromenha; 

� não duplicam barreiras no território; 

� inviabilizam menos explorações agrícolas e florestais; 

� não afectam áreas importantes ao nível do património cultural. 

 

Comentário CA: Os impactes referentes à afectação das captações de Cascalhais e à interferência com àreas do 

POAAP foram considerados no parecer da CA e contribuíram para considerar o Tramo A2 como mais 

desfavorável.  

 

As Estradas de Portugal S.A. informam que a designada “Conexão – Linha REFER actual” interfere com a 

solução do IP2 – Variante Nascente de Évora, aprovada em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

Refere que a Declaração de Impacte Ambiental emite parecer favorável à Solução 2.2, na sequência da qual foi 

reservado, conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro, uma zona de servidão non 

aedificandi de protecção ao futuro IP2 – Variante Nascente de Évora, constituída por uma faixa de terreno de 

400 metros centrada no eixo da solução aprovada ambientalmente, e pelo solo situado num círculo de 1300 

metros de diâmetro centrado em cada nó de ligação. Esta reserva foi objecto de publicação na Declaração nº 

107/2005 (2ª Série), de 27/04/2005. 

 

Informa que o presente lanço, designado por “IP2 – Évora/São Manços”, foi integrado na Subconcessão do 

Baixo Alentejo, para efeitos de concepção, construção, financiamento, conservação e exploração, sem cobrança 

de portagem aos utentes. 

 

Verifica que, em diversos pontos, são interceptadas estradas da rede rodoviária nacional, considerando 

essencial que: 

� No desenvolvimento do projecto seja garantida a compatibilização da solução que vier a ser aprovada 

ambientalmente com as infra-estruturas rodoviárias existentes e ligações associadas. 

� Sejam preconizadas medidas de minimização, a incorporar no projecto de execução e a implementar 

durante a fase de construção da obra, destinadas a garantir a manutenção em serviço das estradas da 

rede nacional interferidas, com as indispensáveis condições de segurança, fluidez e comodidade para os 

utentes. 

 

Refere ainda que a consensualização de soluções técnicas e de procedimentos de minimização de impactes com 

a Estradas de Portugal, SA deverá ser salvaguardada na Declaração de Impacte Ambiental e devidamente 

demonstrada em fase de pós-avaliação (RECAPE) do projecto, encontrando-se esta entidade disponível para 

prestar todas as informações que forem tidas por convenientes. 
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Comentário CA: a compatibilização entre a Linha de Alta Velocidade e as infra-estruturas rodoviárias existentes 

terá de ser analisada conjuntamente com as entidades responsáveis por essas infra-estruturas afectadas e 

incorporada no Projecto de Execução. 

 

A Quercus refere que o EIA apresenta uma estrutura organizada, que permite identificar alguns dos principais 

impactes ao longo do traçado proposto, de acordo com as alternativas propostas. Considera no entanto que 

surgem algumas dúvidas relativamente às propostas de traçado, nomeadamente em relação à definição do 

mesmo e da forma como foi efectuada a sua divisão em troços. 

 

Relativamente à definição do traçado, a uma escala macro, isto é, a uma escala regional e até mesmo nacional, 

regista a falta de transparência na forma como a localização dos traçados foi previamente definida. 

 

Considera que a decisão de avaliar primeiro um troço intermédio não é muito clara do ponto de vista 

estratégico, uma vez que condiciona de imediato os troços imediatamente adjacentes no ponto de ligação dos 

mesmos. Deste modo, as alternativas de traçado em apreciação no EIA configuram apenas pormenores de 

traçado, uma vez que as grandes opções de traçado foram já há muito decididas, sem uma verdadeira 

discussão pública. 

 

Em sua opinião, a justificação do projecto apresentada baseia-se única e exclusivamente numa análise a nível 

nacional, numa óptica de inserção de Portugal num contexto ibérico e de ligação com a Europa, sendo ainda 

referidos os impactes positivos nas políticas energéticas. 

 

Considerando que as alternativas propostas não apresentam diferenças muito relevantes entre si, a análise 

efectuada pela Quercus aplica-se à generalidade dos traçados propostos, nomeadamente: 

� a avaliação de impactes não reflecte, os verdadeiros impactes ao nível local, e mesmo regional, 

nomeadamente os impactes no ordenamento do território; 

� as áreas atravessadas pelo projecto, independentemente das alternativas de traçado proposto irão afectar 

diversas propriedades agrícolas e agro-florestais, algumas de elevado interesse económico, ao nível local e 

regional; 

� o estudo refere que não são atravessadas áreas protegidas ou inseridas na Rede Natura, apenas a 

proximidade do Sítio de Importância Comunitária Guadiana/Juromenha do qual o traçado deverá ser 

afastado. 

� mais uma vez, são negligenciados valores importantes, como os montados de sobro e azinho ao nível da 

sustentabilidade dos ecossistemas e da economia regional; 

� o EIA refere “Dos habitats definidos pela legislação nacional que são considerados importantes para 

conservação da natureza destacam-se as áreas de montado e floresta de protecção..” Refere também que 

os montados de sobro e azinho representam 22,7% da área de estudo, sendo a segunda classe mais 

representada em termos de uso actual do solo, após as culturas anuais de sequeiro (Tramos A2 e B2 

maioritariamente montado). Não se entende como se podem considerar na fase de construção, impactes 

negativos e pouco a moderadamente significativos, dado que o impacte é muito significativo em termos de 

áreas condicionadas de povoamentos. Entendem pois que o impacte do projecto em áreas de forte 

implantação rural não poderá ser apenas avaliado ao nível meramente formal da desafectação de solos da 
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RAN/REN ou a autorização para abate e conversão de montados de sobro e azinho, impactes estes que 

devem ser compensados de acordo com a legislação aplicável; 

� em termos de afectação de solos da RAN, a pior alternativa é o tramo B1. 

� em termos gerais sobre o Ordenamento do Território as plantas de condicionantes dos instrumentos de 

gestão do território, referem como áreas de uso condicionado a RAN/REN e áreas de montados. 

 

Deste modo, considera que será necessária uma melhor identificação das actividades económicas e agrícolas 

afectadas, de forma a avaliar o seu impacte efectivo na economia regional. 

 

Entende que as medidas de minimização deverão contemplar formas de compensação às actividades agrícolas 

afectadas e procurar o restabelecimento da actividade agrícola, sempre que este se afigure viável. Do mesmo 

modo, o “efeito barreira” sobre as explorações agrícolas, habitats e fauna silvestre deverá ser minimizado e 

obviado sempre que possível.  

 

Refere ainda que a única povoação que se localiza próximo dos traçados é S. Miguel de Machede, devendo ser 

afastado o traçado desta localidade. Considera imprescindível que sejam adoptadas medidas de minimização do 

ruído e de restabelecimento de ligações perdidas, através de acessibilidades alternativas que contemplem 

nomeadamente as populações mais desfavorecidas. 

 

No início do traçado, a possibilidade de ripar para Norte a alternativa C, permitia afastar da povoação de S. 

Miguel de Machede e também afastar para a periferia da IBA PT025 – Área Importante para as Aves – Planícies 

de Évora, dado que nesta área nidificam espécies ameaçadas e com estatuto de conservação desfavorável 

como a Abetarda. 

 

Também dada a disponibilidade de território para passagem do traçado deste projecto, considera que deverá 

ser considerado o afastamento ao local de nidificação do casal de Águia-perdigueira, dado que é uma das 

espécies de águias mais ameaçadas em termos globais, encontrando-se em perigo de extinção. 

 

Em conclusão a Quercus considera que apesar do EIA referir que a solução ambientalmente mais favorável é a 

Solução 1 (Tramos A1 e A2) em termos dos descritores gerais, no entanto é omisso em relação aos montados, 

povoamentos de azinheira e sobreiro, conforme o Quadro 5 – Matriz Síntese Comparativa de Impactes, que não 

considera impactes para a afectação dos montados (0), situação que esta Associação considera inaceitável. 

 

Considera que o EIA não avalia de forma clara os impactes que o projecto terá sobre o território e uso do solo, 

nomeadamente ao nível dos povoamentos de espécies de árvores protegidas. Neste sentido, as alternativas de 

localização do traçado devem ser devidamente avaliadas e comparadas para identificar a que tenha menores 

impactes, sendo manifestamente necessário o parecer da DGRF para a escolha do traçado menos impactante. 

 

Comentário CA: São mencionados neste parecer algumas preocupações que vão ao encontro das referidas pela 

CA neste parecer. Saliente-se que o parecer da CA inclui os pareceres solicitados ao ICNB e à DGRF. 
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A Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Centro de Estudos de Avifauna Ibérica (CEAI) e da Unidade de 

Biologia e da Conservação da Universidade de Évora (UBC), apresentam um parecer conjunto, no qual 

consideram que relativamente ao descritor Ecologia, a caracterização ambiental de referência encontra-se 

relativamente completa, sobretudo, face à informação disponível e esforço de prospecção efectuado. O EIA, na 

componente de Aspectos Ecológicos, faz uma boa síntese dos valores naturais existentes na área de 

implementação do empreendimento, integrando a informação disponível, à data do estudo, sobre a ocorrência 

de Rato de Cabrera e Águia de Bonelli, entre outras. Consideram que os dados apresentados evidenciam 

bastante rigor relativamente à caracterização da situação de referência para a Águia de Bonelli na área 

abrangida, reflectindo a informação prévia conhecida e facultada pelo CEAI. 

 

Relativamente ao Lince-ibérico, o EIA menciona correctamente a possibilidade da sua ocorrência na área em 

estudo, referindo ainda a existência de uma observação em 2000 na zona do Alandroal (vale da ribeira de 

Lucefecit). 

 

No que diz respeito à identificação de impactes, consideram que esta parece correcta em termos genéricos. No 

entanto, julgam que considerar para efeitos de avaliação de impacte ambiental um corredor de 400 metros, 

centrado na área de implantação da linha, é insuficiente para uma análise conveniente e realista das 

vulnerabilidades e incidências ambientais e, especialmente, ecológicas, em virtude da natureza e magnitude 

deste projecto. 

 

No que diz respeito ao Rato de Cabrera, o EIA refere na generalidade os impactes previstos para esta espécie e 

restantes grupos faunísticos, e propõe algumas medidas não específicas para a sua minimização. O programa 

de monitorização proposto para o Rato de Cabrera parece ser globalmente adequado. Consideram que a 

degradação e fragmentação do habitat são consideradas a maior ameaça à viabilidade das suas populações.  

 

Quanto à análise e avaliação dos impactes específicos sobre a Águia de Bonelli, deverá ter-se em conta que, na 

comparação de alternativas, a presença do território de Águia de Bonelli, identificado na zona da Ribeira da 

Asseca, não deverá implicar per si a opção por outra alternativa, se a mesma obrigar a uma maior destruição 

ou perda de qualidade dos habitats prioritários circundantes. Isto, independentemente da pertinência, 

importância e natureza das medidas específicas de minimização e compensação a definir para a espécie. 

 

O facto da alternativa que intersecta em maior extensão a área do “território virtual” do casal em causa, se 

manter paralelo e próximo à estrada Alandroal-Juromenha diminui a magnitude do impacte potencial do 

projecto em fase de exploração, por perturbação e, porventura, por destruição de áreas de caça favoráveis à 

espécie. Considerando a assunção de princípios afirmada, de que os impactes identificados para a Águia de 

Bonelli “correspondem a impactes negativos não susceptíveis de minimização”, consideram fundamental a 

definição e consequente implementação, de um Plano de Compensação para a espécie. 

 

A construção da LAV irá potenciar o efeito barreira causado pelas culturas de regadio do EFMA, nomeadamente 

barragens, reservatórios e canais pertencentes ao sistema de adução entre estas estruturas e os blocos de 

rega. A afectação de mais terrenos para além dos já utilizados pelas estruturas acima referidas, bem como 

pelas florestas de produção existentes na área, diminuem, também, a área vital de animais com maiores 
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requisitos ecológicos (ex: alimento, território, local de reprodução, etc.). Tendo em conta que a Norte da área 

de estudo existe a Auto-estrada A6, vai-se fazer sentir um efeito de “ilha” entre esta estrutura e a LAV, uma vez 

que a Serra de Ossa e o restante território entre Évora e Espanha ficará entre barreiras artificiais a Norte e a 

Sul, podendo originar impactes significativos em termos ecológicos, caso não sejam adoptadas as medidas de 

minimização adequadas. 

 

No que respeita aos impactes negativos esperados sobre o Lince-ibérico pela construção do Troço Évora-Elvas 

da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade, há a considerar: 

� a fragmentação e destruição de habitat de uma área prioritária para conservação desta espécie, não 

só afectando a zona da serra de Ossa e Juromenha, como também a sua ligação ao troço final do vale 

da ribeira de Lucefecit (próximo do rio Guadiana), cujo habitat é favorável à sua ocorrência; 

� o efeito barreira criado pela construção deste empreendimento que, associado às infra-estruturas 

acima referidas, irá resultar no isolamento das áreas de habitats potenciais de Lince-ibérico na região 

da serra de Ossa e na quebra dos corredores ecológicos entre esta região e as áreas a Sul importantes 

para a espécie. 

 

Consideram que não existem medidas de minimização suficientemente pormenorizadas e adequadas à escala 

dos impactes, no entanto, é claro que muitos dos efeitos potencialmente negativos para as comunidades 

faunísticas e florísticas só poderão ser verdadeiramente quantificados quando balançados com as respectivas 

medidas de minimização e compensação. 

 

Segundo estas organizações, existem medidas cruciais que devem ser asseguradas desde já: 

� Com um carácter mais geral, a proposta das passagens de fauna e a sua localização é indispensável e tem 

que ser desde já assegurada a sua exequibilidade técnica. Nomeadamente as passagens específicas, para 

as quais deverá haver um trabalho de identificação das áreas onde estas deverão ser implementadas. 

� Não existe nenhuma medida que vise o não atropelamento de aves, nomeadamente aves estepárias, 

Passeriformes e aves de rapina nocturnas. Deveriam estar previstas medidas para evitar a aproximação ou 

vôo passível de atropelamento. 

� Será de extrema importância a escolha dos locais onde implementar os estaleiros, no sentido de minimizar 

o impacte na flora e fauna local (causado, por exemplo, por destruição e perturbação directa e indirecta 

dos habitats e de indivíduos). 

� No caso da fauna, deverá ser tido especial cuidado durante a época de reprodução, por forma a que os 

trabalhos não comprometam o sucesso reprodutor das espécies, atendendo não só aos requisitos das 

espécies presentes, mas também das espécies de ocorrência potencial face ao habitat em causa, actuando 

preventivamente sobre os factores de ameaça das mesmas. 

� Num contexto de obra, as actividades com recurso a explosivos devem ser necessariamente realizadas em 

datas a indicar no Plano de Gestão Ambiental da Obra, de modo a salvaguardar o período de reprodução 

para a generalidade das espécies, que deverá obrigatoriamente ter em conta a fenologia de espécies 

prioritárias presentes mais precoces, como sejam o Bufo-real (Bubo bubo) e a Águia de Bonelli. Neste 

último caso, sugere-se mesmo algum cuidado adicional, devido à proximidade (cerca de 2km) a que se 

encontra o único local de nidificação conhecido deste casal. 

� Um Plano de Compensação para esta espécie, deverá ter por objectivos: 
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� a manutenção efectiva dos dois territórios de Águia de Bonelli afectados pelo projecto (e outros 

que se venham a identificar em fases subsequentes ao EIA), para o qual será inevitável a 

realização de medidas de conservação activa para supressão dos factores de ameaça existentes; 

� o aumento do conhecimento existente sobre a espécie, bem como a avaliação da vulnerabilidade 

real aos impactes deste tipo de projecto, através da realização de um plano de monitorização e de 

estudos de ecologia e biologia consistentes;  

� a compensação à escala da dimensão, impacte e natureza do projecto, de modo a contribuir para 

mitigação dos factores de ameaça a uma escala regional, através da estabilização a longo termo 

de outros territórios existentes na região. Este último objectivo revela-se de uma importância 

muito significativa, em virtude de poder vir a contribuir para a diminuição das susceptibilidades 

sobre o núcleo populacional da região, de que estes dois territórios fazem parte. A dispersão dos 

territórios em muito baixa densidade e a escassez de locais de nidificação, devida à elevada 

dependência da espécie por árvores de grandes dimensões (eucaliptos e pinheiros), em locais 

seguros, conferem-lhes uma vulnerabilidade acrescida relativamente à restante população. 

� No que respeita às acções de monitorização e avaliação posterior, os dois casais de Águia de Bonelli 

identificados deverão ser alvo de uma monitorização objectiva, direccionada para a avaliação eficaz do 

impacte directo do projecto e do seu contributo a nível do impacte cumulativo com as outras infra-

estruturas lineares existentes na região. 

� Outras espécies (de avifauna) com elevado estatuto de conservação. Como para a Águia de Bonelli, o 

princípio de que “a afectação de biótopos de maior valor conservacionista e a afectação de territórios de 

espécies com elevado estatuto de conservação correspondem a impactes negativos não susceptíveis de 

minimização”, obriga à necessidade de implementar um Plano de Compensação abrangente e estruturado à 

escala regional. 

� No caso concreto do Rato de Cabrera, e tendo em conta o acima exposto, a escala da informação obtida e 

apresentada para a ocorrência da espécie no presente estudo (quadrículas UTM de 10 x 10 km) não é 

compatível com uma avaliação realista dos impactes e respectiva mitigação. Com efeito, não são 

identificados os locais da ocorrência das colónias e/ou parcelas de habitat potencial, o que impede a 

sugestão e implementação de algumas medidas potencialmente relevantes para a conservação da espécie 

ao nível regional, como por exemplo a translocação de animais cujas áreas de ocorrência se localizem na 

zona directa de implementação da obra; ou a monitorização do efeito barreira entre as subpopulações 

localizadas a Norte e a Sul do TAV. Para colmatar esta lacuna, salienta-se a importância de, tal como é 

referido no Plano de Monitorização proposto para os Aspectos Ecológicos, previamente ao início da obra, se 

proceder ao inventário e cartografia das colónias e parcelas de habitat potencial. Este estudo deverá 

abranger pelo menos o corredor de 400 metros de largura centrado no traçado da ferrovia. Os seus 

resultados permitirão, posteriormente, pormenorizar a avaliação de impactes e medidas de minimização em 

conformidade com a real situação de referência encontrada. 

� Relativamente ao Lince-ibérico, apenas com um adequado e exaustivo conjunto de medidas de 

minimização que eliminem (ou diminuam muito significativamente) o efeito barreira causado pelo projecto 

em estudo, assim como o risco de atropelamento de animais (actualmente ou no futuro), é que este tipo 

de impactes sobre o Lince-ibérico será aceitável sem que inviabilizem a construção desta infra-estrutura. 

Do mesmo modo, terão que existir medidas de compensação que façam face à destruição/fragmentação 

dos habitats desta espécie que o presente projecto irá causar, que deverão proteger áreas de superfície e 
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valor ecológico pelo menos tão elevados como aquelas aqui existentes, e em áreas prioritárias para a 

conservação do Lince ibérico. 

 

Relativamente à selecção de alternativas, estas entidades consideram que na área de atravessamento da IBA 

de Évora será preferível acompanhar a EN 254 (Évora - S. Miguel de Machede) (Tramo A1), na perspectiva de 

minimizar o impacte directo sobre a fauna e o habitat estepário, evitando desta forma a fragmentação do 

habitat. A comunidade de aves estepárias presente atribui a esta área uma importância para a conservação, 

reconhecida internacionalmente. 

 

Verifica-se ser muito semelhante o impacte global sobre os habitats prioritários presentes no primeiro terço das 

soluções estudadas, pelo que será preferível optar pela alternativa que mais se aproxima da EN 254, no seu 

traçado actual. Esta opção é reforçada em virtude das zonas envolventes à EN 254, além de constituírem áreas 

de elevada importância para a comunidade de aves estepárias em geral, possuírem, num passado recente, 

vários locais de nidificação confirmada de Abetarda (Otis tarda) e Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), 

espécies de conservação prioritária ao abrigo da Directiva Comunitária 79/409/CEE. 

 

A opção pelo troço mais a Norte da localidade de Redondo (Tramo B2) permite evitar na Ribeira do Calado, 

uma zona húmida (albufeira) com alguma importância para espécies de estatuto relevante e uma excessiva 

proximidade a locais de nidificação de Bufo-real e Cegonha-preta. No entanto, segundo a cartografia do EIA, 

perante as restantes alternativas, poderá implicar a destruição de uma área muito maior de biótopos com 

habitats prioritários. 

 

A Sul do Alandroal, a opção pelo Tramo C2 parece ser ambientalmente menos impactante, pois além de ser 

sacrificada uma menor extensão de habitat prioritário, consegue-se uma diminuição do efeito barreira, dado a 

linha acompanhar a estrada Alandroal – Juromenha. 

 

Embora, deste modo, a linha afecte uma área maior do território de Águia de Bonelli considerado no EIA, 

consideram a opção pelo Tramo C2 como globalmente preferível, por minimizar as consequências da 

fragmentação de habitat decorrente da alternativa a Sul. 

 

Em conclusão, estas entidades entendem que a Solução 3 com opção pelos Tramos A1 e C2, constituirá a 

alternativa ambientalmente mais favorável. A opção pelo Tramo C2, será assim a mais favorável da perspectiva 

de minimizar o impacte ambiental global no último terço das alternativas apresentadas, principalmente em 

virtude do impacte sobre o território de Águia de Bonelli ser diluído pela presença da estrada Alandroal – 

Juromenha. 

 

Comentário CA: Relativamente ao factor ambiental, sistemas ecológicos, foi solicitado parecer ao ICNB, o qual 

se incluiu no presente parecer. Segundo este parecer o traçado menos desfavorável no Tramo 1 é coincidente 

com o deste parecer mas, no Tramo 2, os critérios considerados sendo diferentes levaram a uma conclusão 

diferente. 
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A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é contra o projecto apresentando as seguintes razões 

justificativas: 

� impactes negativos sobre espécies de aves listadas no Anexo I da Directiva Aves; 

� ausência de levantamentos de campo completos e actuais para a fauna; 

� avaliação de impactes sobre a fauna insuficiente ao abrigo das directivas Aves eHabitats; 

� medidas minimizadoras propostas para os impactos sobre a fauna são desadequadas e insuficientes; 

� ausência de medidas compensatórias para o impacto nas populações de espécies de aves prioritárias; 

� ausência de programa de monitorização suficientemente detalhado dos impactos para a fauna, tanto 

na fase de construção, como na fase de exploração; 

� ausência de localizações alternativas para a localização do projecto contempladas no estudo; 

� avaliação inadequada e incompleta dos efeitos cumulativos verificados sobre os sítios da Rede Natura 

2000 e sobre a biodiversidade protegida em resultado do conjunto de todos os troços da linha de alta 

velocidade Lisboa-fronteira-Madrid. 

 

Considera que o EIA apresentado é inadequado e insuficiente na identificação de todos os impactes de um 

modo razoável. Considera ainda que todos os impactes sobre a avifauna devem ser estudados de um modo 

completo, em particular dentro da IBA da Planície de Évora e no que diz respeito às espécies prioritárias. Para 

esta ONGA é essencial um EIA integrado de todo o corredor de Alta Velocidade Lisboa-Madrid, tal como é 

exigido pelo artigo 6º (3) da Directiva Habitats e Decreto-lei nº 140/99 de 24 de Abril, no seu artigo 9º. 

 

Comentário CA: Relativamente ao factor ambiental sistemas ecológicos, foi solicitado parecer ao ICNB, o qual se 

incluiu no presente parecer e que considerou igualmente que, para alguns grupos havia falta de informação. 

 

A Vilasol III – Empreendimentos Urbanísticos, S.A. (Herdade da Palheta) (Alt. B/C - Tramos B1/C1 – 

sensivelmente ao km 14+000) refere que o projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Madrid tem grande interesse para este empreendimento tendo em conta a estação projectada para Évora e a 

melhoria das acessibilidades à Área Metropolitana de Lisboa e restante país, quer a Espanha. 

 

Refere que o projecto da Herdade da Palheta apresenta o estatuto de Projecto de Interesse Nacional (PIN) e 

que da análise das alternativas em avaliação verifica-se no que respeita a este projecto que: 

� a Alt. A aparentemente não apresenta impactes negativos; 

� a Alt. B poderá apresentar impactes negativos importantes dependendo da definição do traçado em 

projecto de execução, sendo que o limite Norte do corredor de 400m encontra-se bastante próximo do 

hotel. No actual estudo prévio, o eixo passa a cerca de 200m a Sul do hotel e dentro da propriedade. 

Haverá necessariamente efeitos no acesso ao empreendimento através da EN254 e impactes ao nível 

da paisagem e do ruído que poderão ser importantes; 

� a Alt. C implica a irreversível inviabilização do projecto assim como reconhece o próprio EIA, uma vez 

que a propriedade é atravessada a meio. 

 

Concordam com o EIA no que diz respeito à Solução considerada menos desfavorável, a Solução 1, que integra 

a Alternativa A – Tramo A1 na zona da Herdade da Palheta e mostram-se extremamente preocupados com a 

possibilidade de ser adoptada outra Alternativa nesta zona. 
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Referem ainda que a adopção das medidas preventivas para o projecto de Ligação Ferroviária de Alta 

Velocidade no eixo Lisboa – Madrid (Decreto-Lei n.º 25/2007, de 22 de Outubro) poderá representar um ónus 

significativo nas obras do empreendimento.  

 

Conclui considerando que as únicas soluções compatíveis com o empreendimento da Herdade da Palheta são as 

que integram a Alt. A – Tramo A1 e que é urgente que sejam revogadas as medidas preventivas que incidem 

sobre os corredores das Alternativas B e C.  

 

Comentário CA: Esta Herdade não será afectada pela alternativa selecionada. 

 

Os proprietários da Herdade da Buchana (Tramos A1/B1 – sensivelmente ao km 14+000) consideram que a 

propriedade será bastante afectada pelos Tramos A1 e B1, nomeadamente através do abate de sobreiros e 

afectação de aves protegidas. 

 

Considera assim que a Alternativa C (Tramo C1) evitaria o duplo cruzamento da EN254 e permitiria manter a 

actividade florestal existente assim como permitiria viabilizar novos projectos da Herdade. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. 

 

A CLONIX, Actividade Agrícola, S.A. (Herdade das Lages e Herdade do Zambujal – Alt. A/B – Km 16+000 -

17+000) refere que nas suas propriedades desenvolve a actividade agrícola e a pecuária, tendo recentemente 

efectuado avultados investimentos, nomeadamente em: 

� infra-estruturas (acessos rodoviários, energia eléctrica, captação e adução de água potável, muros e 

vedações);  

� construções apropriadas às actividades económicas desenvolvidas (escritórios, armazéns, garagens e 

oficinas); 

� residências e jardim (com possibilidade de instalação de turismo de habitação com capacidade para 36 

camas); 

� plantação de vinhas. 

 

Considera que o projecto irá implicar impactes negativos temporários durante a fase de construção assim como 

impactes negativos permanentes relativos ao ruído em resultado da LAV atravessar as herdades referidas. 

Salienta ainda o impacte negativo na paisagem resultante do aterro a construir nesta zona e o efeito barreira 

para pessoas, animais e água criado pela LAV entre as parcelas não expropriadas. 

 

Das alternativas em avaliação que atravessam as propriedades, esta empresa considera que a Alternativa C é a 

que gera menos impactes negativos uma vez que é o traçado que passa mais afastado do núcleo urbano da 

Herdade das Lages. Para além disso apresenta uma menor extensão em aterro nesta zona. 
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Considera que os impactes negativos das Alternativas A/B/C, no ruído e na paisagem, poderão ser atenuados 

através da redução em altura e comprimento dos aterros projectados para cada uma das alternativas. Propõe, 

independentemente da alternativa escolhida, a: 

� redução em altura e comprimento dos aterros projectados; 

� maximização do afastamento da LAV ao núcleo urbano da Herdade das Lages; 

� construção de passagens inferiores e/ou superiores nos locais já previstos nas plantas, com 

capacidade suficiente para a circulação de pessoas, máquinas e gado em livre pastoreio, assim como a 

passagem destes sob o viaduto da ribeira do Freixo. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. Para os impactes ao nível hidrico a CA também 

considerou necessário a adopção de medidas no vale da ribª do Freixo. 

 

O proprietário da Herdade do Paço (Alt. A/B/C – sensivelmente ao km 19+000) pretende que, nesta zona, o 

traçado seja localizado o mais a Sul possível, ou seja a Alternativa B. 

 

As razões que suportam a opção pela Alternativa B nesta zona, em detrimento da Alternativa A, são as 

seguintes: 

� Na Herdade do Paço desenvolve-se uma exploração agro-pecuária em cerca de 248 ha, onde, em especial, 

se produzem bovinos de carne (mais de 200 cabeças) e suínos de raça alentejana (23), em regime 

extensivo e em modo de produção biológico. A passagem do comboio de alta velocidade por uma Herdade 

com uma estrutura de produção com estas características, prejudica os princípios e objectivos deste tipo de 

produção. Esta infra-estrutura, com todos os inconvenientes conhecidos (efeito barreira, ruído e vibrações), 

não proporciona aos animais a possibilidade de desenvolverem e de exercerem normalmente o seu 

comportamento físico inato, dando lugar a situações de stress. 

� Sendo a alternativa que atravessa a propriedade mais a sul, será igualmente aquele que permite a 

manutenção de uma maior parcela de terreno (na parte norte da propriedade) adstrito a este modo de 

produção biológico, o que permitirá manter o sistema já implementado com menores custos irreversíveis 

associados e a escala de produção que se pretende. 

� Pela mesma razão, é a alternativa que menores índices de stress provoca nos animais cuja produção se 

manterá na referida parte norte da propriedade. 

� A manutenção de uma maior parcela a norte do terreno permite minimizar o problema da passagem do 

gado, pois não se encontra prevista nenhuma forma de proceder à travessia dos animais de um lado para 

o outro da linha. 

� Ao permitir a manutenção de uma maior área de terreno, minimizar-se-ão as dificuldades relativas ao 

maneio dos animais e respectivo encabeçamento. Recorde-se que o vínculo ao solo, característico deste 

tipo de agricultura, implica que a densidade de animais por hectare seja limitada. 

� A manutenção da maior parte da exploração na parte norte do terreno permite aproveitar as infra-

estruturas técnicas e de apoio já existentes e que se concentram também na parte norte da propriedade. 

� Esta solução determinará também um menor transtorno no que se refere ao redimensionamento da 

parcela afectada e consequente reorganização de vedações de acordo com o encabeçamento previsto 

nessa área. 
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� Tendo em conta a morfologia do terreno, este será o traçado que menos afectará a envolvente paisagística 

da Herdade, em particular a sua zona urbana. Para mais, esta alternativa permite que parte significativa do 

traçado, não seja sequer visto da referida parte urbana da Herdade, o que é um aspecto decisivo nas 

referidas dimensões paisagísticas e sonoras que esta infra-estrutura envolve. 

 

Comentário CA: Não é afectado. 

 

Sociedade Agrícola Cova das Donas, proprietária da Herdade das Covas (Alt. A/B/C – sensivelmente ao km 

20+000) pretende que, nesta zona, o traçado seja localizado o mais a Sul possível, ou seja a Alternativa B. 

As razões que suportam a opção pela Alternativa B nesta zona, em detrimento da Alternativa A, são as 

seguintes: 

� criação de gado bravo - nesta Herdade procede-se à criação de cerca de 400 bovinos de raça brava que se 

destinam à lide, explorando-se o seu carácter bravo, insubmisso e com tendência natural à não sujeição 

pelo homem. Para a obtenção deste elevado património genético, o sistema de exploração da propriedade 

é forçosamente extensivo, impondo terrenos vedados e compartimentados, com maneio altamente 

especializado, evitando situações de stress, que obviamente provocarão sequelas, o que prejudicará a sua 

lide na praça. Com efeito, esta infra-estrutura, com todos os seus inconvenientes conhecidos (efeito 

barreira, ruído e vibrações), não proporciona aos animais a possibilidade de desenvolverem as suas 

características endógenas que os diferenciam e valorizam como um activo genético de particular relevância.   

� Sendo a alternativa que atravessa a propriedade mais a sul, será igualmente aquela que permite a 

manutenção de uma maior parcela de terreno (na parte norte da propriedade), o que permitirá manter o 

sistema já implementado com menores custos irreversíveis associados e à escala de produção que se 

pretende. 

� Pela mesma razão, é o corredor que menores índices de stress provoca nos animais cuja produção se 

manterá na referida parte norte da propriedade. 

� A manutenção de uma maior parcela a norte do terreno permite minimizar o problema da passagem do 

gado, pois não se encontra prevista nenhuma forma de proceder à travessia dos animais de um lado para 

o outro da linha. 

� Do mesmo modo, também esta alternativa permite o acesso ao local de acabamento dos touros, que se 

situa na parte norte da Herdade e reveste uma especial importância, pois quatro meses antes de saírem da 

propriedade estes são para ai levados para serem ginasticados, musculados e preparados para uma nova 

alimentação, onde predominam as fibras. 

� Ao permitir a manutenção de uma maior área de terreno a norte, minimizar-se-ão as dificuldades relativas 

ao maneio dos animais e respectivo encabeçamento. A criação destes animais impõe a existência de 

terrenos vedados e compartimentados, com maneio altamente especializado. 

� Esta solução determinará também um menor transtorno no que se refere ao redimensionamento da 

parcela afectada e consequente reorganização de vedações de acordo com o encabeçamento previsto 

nessa área. 

� A passagem do comboio de alta velocidade mais a sul permite ainda que se mantenha o aproveitamento da 

charca situada na zona norte da propriedade pelos animais. 

� Do mesmo modo, este corredor B permite o aproveitamento do tentadero situado na parte Norte da 

propriedade por um maior número de animais. Trata-se de recinto cercado onde se faz a tenta, operação 
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feita por um picador que tem por fim verificar a bravura dos novilhos e novilhas que se destinam a 

procriação, e a ferra do gado. O tentadero obedece a uma localização específica, para ser de fácil acesso 

aos animais e isolado de movimentos e ruídos não convencionais. 

� Tendo em conta a morfologia do terreno, este será o traçado que menos afectará a envolvente paisagística 

da Herdade, em particular a sua zona urbana. Para mais, esta alternativa permite que parte significativa do 

traçado, não seja sequer visto da referida parte urbana da Herdade, o que é um aspecto decisivo nas 

referidas dimensões paisagísticas e sonoras que esta infra-estrutura envolve. 

 

Comentário CA: Não será afectado. 

 

A Cotrim de Figueiredo – Sociedade Agrícola e de Serviços, Lda (Alt. A/B/C – Tramos A1/B1/C1 – km 20+450) 

proprietária do Monte da Pedra Torta considera que a implantação da LAV a manter-se no eixo do corredor 

proposto teria impactes ambientais negativos bastante significativos sobre o Monte da Pedra Torta, 

nomeadamente ao nível do ruído e da paisagem. 

 

Relativamente aos impactes na paisagem refere que pelo facto de nas proximidades da habitação a LAV passar 

em aterro com cerca de 10m de altura e logo de seguida passar em desaterro para atravessar uma elevação no 

terreno, existe um impacte negativo bastante significativo para a referida edificação. Considera que se na fase 

de projecto de execução a LAV fosse desviada para Norte dessa elevação do terreno os impactes paisagísticos 

seriam minimizados. 

 

No que se refere ao ruído, considera que o impacte será significativo uma vez que não existem quaisquer 

barreiras naturais à sua propagação. 

 

Assim, solicita que a LAV seja desviada cerca de 100m para Norte, mantendo-se desta forma ainda dentro do 

corredor em avaliação. Considera que esta ripagem traduz impactes positivos na referida edificação e não 

implica mais impactes negativos quer em movimentações de terra, quer em edificações vizinhas, para além de 

ser facilmente acomodável dentro dos limites normais dos raios de curvatura da LAV.    

 

Considera ainda que a Alternativa menos desfavorável ao nível global é a Solução 1, composta pelos Tramos A1 

e A2. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. 

 

O proprietário da Herdade Vale D’Anta (Alt. A/C, Tramos A2/C2 – sensivelmente ao km 25+500) é contra a Alt. 

A uma vez que esta irá destruir uma grande parte do montado de sobreiros e azinheiras, assim como alguns 

hectares de vinha da propriedade.   

 

Refere que foram efectuados investimentos avultados na vinha e na adega e que nesta propriedade existem 

duas Antas. 
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Refere ainda que a Alt. A apresenta ainda o inconveniente de se encontrar a pouco mais de 1500m da vila do 

Redondo, condicionando a sua futura expansão.  

 

Comentário CA: Não será afectado. 

 

Os proprietários da Horta da Ribeira – Vinha da Ribeira (Alt. A/C Tramos A2/C2, sensivelmente ao km 26+500) 

referem que foram efectuados vários investimentos na propriedade, nomeadamente plantação de vinha e de 

olival, para além de furos para o sistema de rega da vinha e olival. Foi também instalado um sistema de 

electrificação adequado e adquirido equipamento e alfaias agrícolas, bem como melhorado o caminho de acesso 

à propriedade. 

 

Consideram que estas Alternativas irão impedir a concretização do projecto turístico da propriedade devido não 

só à divisão do terreno como também pela passagem da LAV a cerca de 100m do monte. 

 

Sugerem assim que seja seleccionada a Alternativa a Norte (Alt. B, Tramo B2) não afectando assim a 

propriedade e passando mais a afastado da Vila do Redondo. Caso não seja esta a Alternativa seleccionada 

consideram que seria preferível deslocar as Alt. A/C – Tramos A2/C2 mais para Sul, dentro do corredor de 

400m. 

 

Comentário CA: Não serão afectados. 

 

A Sociedade Agrícola Herdade das Represas (Monte das Represas-Courela das Silveiras) (Provavelmente 

localiza-se na Alt. A/C – Tramos A2/C2 – km 28+000) refere que ao nível da propriedade, os tramos A2 e C2 

introduzem uma série de constrangimentos dos quais salienta os seguintes: 

� a passagem da LAV na zona do portão de acesso à propriedade irá criar problemas de acessibilidades à 

mesma, nomeadamente através da alteração do conjunto de caminhos existentes; 

� a redução da qualidade da paisagem para além do efeito barreira e níveis de poluição  sonora 

consideráveis; 

� inviabilização da utilização das construções destinadas a habitação em consequência da proximidade para 

além de ser previsível a demolição de uma das habitações; 

� diminuição do valor da propriedade. 

 

Conclui considerando que não deve ser adoptada uma solução de traçado que inclua os Tramos A2/C2, 

apresentando as seguintes considerações: 

� a escolha de uma solução que inclua os tramos A2/C2 introduz uma série de constrangimentos graves na 

propriedade, nomeadamente a acessibilidade, qualidade da paisagem, condições de habitabilidade e valor 

patrimonial; 

� atravessa exactamente a meio o território do Bufo Real, deteriorando ou destruindo locais de reprodução e 

repouso, enquanto que o traçado do tramo B2 apenas toca tangencialmente o território definido; 

� as áreas confinantes com o traçado dos tramos A2/C2 serão profundamente afectadas pelos impactes da 

LAV em termos de ruído, tendo em conta que a linha passará no local em viaduto, aumentando os níveis 
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espectáveis de ruído. O EIA padece de algumas falhas em termos de análise do grau de ruído. Estes 

tramos apresentam sete pontos sensíveis ao ruído enquanto o tramo B2 apenas apresenta dois; 

� a análise contida no RNT relativamente às vibrações encontra-se algo infundada, favorecendo algumas 

soluções em detrimento de outras sem fornecer uma justificação compreensível; 

� o tramo A2 apresenta um impacte negativo nas captações destinadas ao abastecimento público de água 

(nomeadamente a captação situada na zona de Cascalhais-Juromenha) cuja relevância deve ser 

considerada; 

� os tramos A2/C2 implicam ainda a destruição de um poço natural, fonte de abastecimento das populações 

locais, para além de cortar as linhas de água da ribeira da Silveirinha e do Penedo; 

� estes tramos ocupam uma área de terrenos classificados como REN manifestamente superior às restantes 

opções, nomeadamente comparada com o tramo B2; 

� interferem com património cultural e arqueológico relevante, a Solução 1 afecta o Monte das Covas e a 

Anta do Monte da Fontana; 

� no que se refere ao património construído os tramos A2/C2 revelam-se mais penalizantes em comparação 

com o tramo B2; 

� os tramos A2/C2 implicam maiores viadutos apresentando um maior impacte ao nível dos custos. 

 

Comentário CA: Não serão afectados. Os impactes referentes à afectação das captações de Cascalhais foram 

considerados no parecer da CA e contribuíram para considerar o Tramo A2 como mais desfavorável.  

No que se refere à afectação de pontos de água indicados como usados no abastecimento das populações, o 

EIA indica a existência de pontos de água junto da PI, cuja minimização só pode ser proposta após o inventário 

e caracterização de pontos de água proposto neste parecer para a fase de RECAPE. 

 

Para a ribª da Silveirinha está previsto o viaduto da Seca, na Sol A, com uma extensão de 516m. 

Os impactes referentes à afectação da anta Monte da Fontana 2 (n.º 72) foram considerados no parecer da CA 

e contribuíram para considerar o Tramo A2 e C2 como mais desfavoráveis.  

 

A Olissipo, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado proprietária da Herdade Monte das Silveiras (Alt. B – 

Tramo B2 – sensivelmente ao km 30+000) refere que a Alt. B – Tramo B2 atravessa a referida propriedade, 

pelo que a eventual opção por este tramo acarreta prejuízos irreparáveis para a Herdade, nomeadamente: 

� inviabilidade de manutenção da actividade desenvolvida pela “Coudelaria Vieira de Almeida”, com as graves 

implicações daí decorrentes. A referida Coudelaria conta actualmente com trinta Puros Sangue Lusitanos, 

entre éguas, poldros, poldras e cavalos, assumindo-se, por isso, como um relevante representante da 

produção nacional da raça em apreço, podendo-se estimar em € 750.000 o actual activo. A Herdade 

encontra-se totalmente cercada na sua periferia por uma vedação de rede metálica, com arame farpado, 

estando interiormente dividida em 8 cercas. Tal divisão foi criteriosamente estabelecida no sentido de, por 

um lado, manter a proporção óptima entre o número de animais e a área de pasto e, por outro lado, 

assegurar o adequado movimento dos animais pela propriedade. Assim, qualquer redução de área, em 

consequência do atravessamento da propriedade pelo tramo B2, implicaria necessariamente uma redução 

do número de animais na propriedade, o que, considerando a cuidadosa proporção definida, inviabilizaria a 

manutenção da actividade da “Coudelaria Vieira de Almeida”; 

� perda de postos de trabalho directos; 
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� dificuldade de assegurar a continuidade da exploração e criação de gado ovino; 

� necessidade de abate de elevado número de azinheiras; 

� descaracterização paisagística do Monte das Silveiras, enquanto exemplo paradigmático da tradicional 

matriz do monte alentejano. 

 

Concorda com o EIA no que diz respeito à Solução considerada menos desfavorável, a Solução 1, que integra a 

Alternativa A – Tramos A1/A2 referindo nomeadamente o seguinte: 

� para o concelho de Évora, a única solução compatível com a actual estrutura de abastecimento de água é a 

oferecida pelo traçado Sul, em particular na zona de São Miguel de Machede, sendo certo que os traçados 

alternativos, a Norte, implicariam significativos gastos suplementares na reestruturação das infra-estruturas 

referidas; 

� o traçado Sul é o único que enquadra o projecto turístico a desenvolver no âmbito do Plano de Pormenor 

da Herdade da Palheta. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. 

 

A Herdade da Preguiça S.A.G., Lda. (Alt. B - sensivelmente ao km 31+000) mostra-se contra a Alternativa B 

uma vez que:  

� a LAV atravessa a propriedade e inutiliza cerca de 30ha de vinha regada gota a gota para além de 

inviabilizar o sistema de rega dos restantes hectares de vinha; 

� o aterro da LAV irá cortar o abastecimento de água à barragem que abastece todo o sistema de rega gota 

a gota; 

� a LAV irá provocar um aumento da erosão dos solos; 

� a vinha apresenta um peso fundamental para a economia regional e local assim como para a empresa, pelo 

que a sua afectação poderá implicar não só a sobrevivência da empresa como da própria Adega 

Cooperativa de Redondo. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. 

 

A Herdade da Pipeira, Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Alt. A/B/C – sensivelmente ao km 41+000) é contra as 

Alternativas B e C uma vez que apresentam impactes negativos muito significativos na referida propriedade. 

 

Refere que apresar de todas as alternativas atravessarem a propriedade, considera que a Alternativa B é a que 

apresenta impactes negativos mais importantes uma vez que interfere com as edificações aí existentes.  

 

Segundo esta Sociedade, as edificações apresentam inegável relevância histórica, patrimonial e arquitectónica. 

Esta alternativa põe em causa o centro de selecção de reprodutores de suínos de raça alentejana 

nomeadamente devido ao ruído provocado pelas composições. É também referido que este centro de selecção 

é vital para a exploração agrícola e pecuária da propriedade, pelo que poderia estar em causa a própria 

viabilidade económica da exploração. 
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No que diz respeito à Alternativa C, refere que esta irá implicar o abate de sobreiros e azinheiras para além de 

se aproximar também do referido centro de selecção. Esta alternativa irá dividir a propriedade quase a meio 

pondo em risco a exploração de gado bovino existente com cerca de 350 cabeças, impossibilitando o maneio 

dos animais, dificultando o seu acesso às mangas e a sua circulação, para além de prejudicar as pastagens. 

 

Comentário CA: Em fase de RECAPE o PE deve ser estabelecido por forma a minimizar a afectação das 

explorações agrícolas identificadas na Consulta Pública. 
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7. SELECÇÃO DE TRAÇADOS 

 
 

Do ponto de vista da análise comparativa entre as diferentes soluções alternativas, o resultado da avaliação 

efectuada permite sistematizar, tal como apresentado no quadro seguinte, qual a solução menos desfavorável 

para cada factor ambiental avaliado. 

 

Quadro 28 – Análise Comparativa de Soluções de Traçado. 

Geologia Geomorfologia Solos Recursos 

Hídricos 

 

Sistemas 

Ecológicos 

Ruído Uso Solo e 

Solos 

Ordenamento 

Território 

Sócio 

economia 

Paisagem Património 

2 (Tramo 

B2) 

1,4,7 1,4,7 2 2 2 1,4,7 (RAN) 

3 (Montado) 

4 2 8 8,2 

 

Saliente-se que, face à sensibilidade da zona atravessada e às características do projecto, consideraram-se 

determinantes para a aprovação e/ou selecção das várias soluções de traçados os factores ambientais Sistemas 

Ecológicos, Recurso Hídricos, e Geomorfologia.  

 

Da análise efectuada aos vários factores ambientais considerou-se, para a generalidade dos factores ambientais 

em avaliação ser possível identificar uma solução menos desfavorável, sendo que para os factores ambientais 

determinantes a Solução 2 seria a menos desfavorável para os Sistemas Ecológicos/Recursos Hídricos, e as 

Soluções 1,4 e 7 para a Geomorfologia. No entanto, para os sistemas ecológicos o ICNB considerou que deveria 

ser adoptada a solução 2 e que “Não devem ser adoptadas nenhumas das restantes solução pois perturbam 

uma área de habitat estepário classificado como IBA; interferem ou com o Ribeira de Lucefece numa zona de 

maior sensibilidade (ocorrência de ninhos prioritários) ou fragmentam o habitat num troço a Nordeste do 

Alandroal, interferindo de forma mais impactante no território da Águia de Bonelli na fase de exploração.”. 

 

Desta forma, considera-se que a Solução 2 (Tramo A1 + Tramo B2) a Solução ambientalmente menos 

desfavorável, opção reforçada ainda pela análise dos factores Geologia, Socioeconomia, Património e Ruído. 
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8. CONCLUSÕES 
 
 
O projecto em avaliação diz respeito ao Lote 3C – Évora/Elvas, o qual se insere na Ligação Ferroviária de Alta 

Velocidade entre Lisboa/Madrid, desenvolvendo-se numa extensão de cerca de 60 km na região do Alentejo. O 

traçado atravessa os concelhos de Évora (freguesias de Senhora da Saúde, S. Miguel de Machede e Nª Sra. de 

Machede), Redondo (freguesia de Redondo), Alandroal (freguesias de Alandroal, Juromenha, S. Brás dos Matos 

e Terena) e Vila Viçosa (freguesias de Bencatel e Ciladas) e termina no concelho de Elvas (freguesias de Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso). 

 

Para este Lote considerou-se um canal de via dupla, para a linha de Alta Velocidade de passageiros e 

mercadorias, com bitola europeia e um canal de via simples, para a linha convencional de mercadorias, com 

bitola ibérica.  

 

Foram definidas 3 Alternativas de traçado, Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C - que se articulam entre si 

cerca do km 21. Cada Alternativa é constituída por dois Tramos, ou seja: 

� Alternativa A:  

� Tramo A1 - km 0+000 a 20+807. 

� Tramo A2 - km 20+807 a 59+885. 

� Alternativa B: 

� Tramo B1 - km 0+000 a 21+185.  

� Tramo B2 - km 21+185 a 59+337. 

� Alternativa C:  

� Tramo C1 - km 0+000 a 21+021.  

� Tramo C2 - km 21+021 a 59+572. 

 

Os dois Tramos de cada Alternativa podem combinar-se entre si, dando origem a 9 Soluções de traçado, 

nomeadamente: 

� Solução 1 – Tramo A1+ Tramo A2. 

� Solução 2 – Tramo A1+ Tramo B2. 

� Solução 3 – Tramo A1+ Tramo C2. 

� Solução 4 – Tramo B1+ Tramo A2. 

� Solução 5 – Tramo B1+ Tramo B2. 

� Solução 6 – Tramo B1+ Tramo C2. 

� Solução 7 – Tramo C1+ Tramo A2. 

� Solução 8 – Tramo C1+ Tramo B2. 

� Solução 9 – Tramo C1+ Tramo C2. 

 

Todas as soluções têm início no ponto final do lote anterior (Montemor – Évora), e término, no início do Lote 

LTF (Elvas-Caia). 
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No início do traçado localiza-se o troço de ligação da linha da REFER que se desenvolve por cerca de 2 km, 

interligando a linha de mercadorias da rede convencional, Sines – Évora, à via de mercadorias da rede 

convencional que estabelecerá a ligação Évora – Elvas – Badajoz desenvolvendo-se, em paralelo e na mesma 

plataforma que a linha de Alta Velocidade, a partir da conexão efectuada com esta. 

 

Embora neste Lote não esteja prevista uma Estação, o facto desta se situar no final do lote anterior permite 

que Évora possa aceder a este meio de transporte. 

 

Em termos de justificação do projecto e tal como referido no EIA, o Lote 3C, em avaliação, encontra justificação 

se integrado no eixo Lisboa - Madrid, o qual assume relevância pela articulação internacional que assegurará, a 

par da articulação com os restantes eixos previstos para a rede nacional, ibérica e europeia de Alta Velocidade.  

 

As ligações em Alta Velocidade são determinantes para a integração de Portugal na rede ferroviária europeia, 

criando as condições necessárias para aumentar a competitividade das regiões de maior densidade populacional 

e geradoras de maior riqueza no espaço ibérico e europeu. Os dois eixos da rede (Lisboa/Madrid e 

Lisboa/Porto), que correspondem aos principais corredores de fluxos de pessoas e mercadorias, permitirão 

aproximar os principais pólos de concentração de população e de actividades económicas, consolidando o 

espaço económico ibérico.  

 

Prevê-se, também, que a linha de Alta Velocidade se enquadre numa estratégia de sustentabilidade ambiental e 

energética da função transporte, consubstanciada na redução (ainda que pouco significativa) das emissões dos 

gases com efeito de estufa resultantes da transferência de passageiros e mercadorias dos modos rodoviários e 

aéreo para o modo ferroviário. 

 

Assim, os principais impactes positivos do Lote 3C ocorrerão ao nível sócio-económico e serão resultantes dos 

benefícios associados à exploração de toda a rede, fazendo-se sentir ao nível nacional/internacional, devido ao 

facto de esta infra-estrutura proporcionar uma aproximação entre territórios que detêm diferentes dinamismos 

económicos, permitindo uma concertação de estratégias económicas comuns, que favorecerão a economia 

portuguesa.  

 

Em termos de Ordenamento do Território o projecto permite dar cumprimento ao estabelecido nos 

Instrumentos de Gestão Territorial, em vigor. O projecto pretende ainda contribuir para a concretização do 

modelo territorial preconizado no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o qual constitui 

o referencial do sistema de gestão territorial nacional, enquanto instrumento último de natureza estratégica e 

de desenvolvimento territorial. 

 

A Alta Velocidade permitirá viabilizar melhores ligações regionais, nacionais e internacionais que passam e 

param próximo de Évora, pelo que deverá assumir-se, em conjunto com outras infra-estruturas de transportes, 

como um meio de transporte integrado numa rede de acessibilidades alargada, a qual se estenderá a todo o 

país. 
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No entanto, e face ao atrás referido, considera-se que o facto dos benefícios da LAV se encontrarem definidos a 

um nível nacional/regional, enquanto os principais impactes negativos serão sentidos localmente, impossibilita 

uma adequada análise da justificação do projecto versus a significância e magnitude dos impactes previstos 

para o âmbito local, aspecto já mencionado no capítulo referente às condicionantes da avaliação. 

 

Os sistemas ecológicos revelaram-se, face à sensibilidade da zona atravessada, um dos factores ambientais 

determinante na apreciação destes traçados, uma vez que, apesar dos traçados não interferirem directamente 

com áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza, estava em causa a afectação de habitats 

prioritários, bem como de espécies com elevado valor conservacionista. Desta forma, a Autoridade de AIA 

determinou que se solicitasse ao ICNB um parecer específico nesta matéria, o qual este parecer integra.  

 

Apesar dos impactes positivos associados à da Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, a construção do 

Lote em avaliação irá provocar, para o âmbito local, um conjunto de impactes negativos, que terão início logo 

na fase de construção, a qual terá uma duração prevista de 4 anos. 

 

Referem-se, de seguida, os principais impactes negativos identificados, para os vários factores ambientais 

avaliados: 

 

� Geomorfologia – alteração do relevo, prevendo-se escavações de elevadas dimensões em extensões 

significativas de traçado, resultando elevados volumes de terras sobrantes, os quais para algumas soluções 

serão superiores a 10 milhões de m3. 

� Geologia – afectação de uma zona potencialmente interessante do ponto de vista paleontológico. 

� Recursos Hídricos Superficiais – alteração das condições de drenagem natural com aumento do 

escoamento superficial e diminuição da capacidade de infiltração, desvio de linhas de água, afectação de 

infra-estruturas hidráulicas, afectação de barragens e áreas de albufeira. 

� Recursos Hídricos Subterrâneos – rebaixamento dos níveis freáticos e alteração da circulação preferencial 

subterrânea, ocupação de áreas de recarga de aquíferos, afectação de pontos de água e afectação directa 

e, indirecta, de captações para abastecimento público e interferência com áreas propostas como perímetros 

de protecção. 

� Sistemas Ecológicos – perturbação do habitat estepário classificado como IBA de Évora, atravessamento de 

áreas de proximidade de ninhos de aves ameaçadas (afectação do território do Bufo-real e de Águia de 

Bonelli, interferência com o território da Cegonha-preta), interferência com áreas de ocorrência de aves 

estepárias na proximidade da área de regolfo do Alqueva, interferência com um troço da ribeira de 

Lucefece com interesse para a conservação da natureza, atravessamento de áreas de montado bem 

conservado, perda permanente de habitats e fragmentação de habitats. 

� Ruído – acréscimos nos níveis de ruído ambiente, bastante significativos, embora em número não muito 

elevado de receptores.  

� Solos e Uso do Solo - ocupação do solo e alteração do uso actual, afectação da REN e da RAN, afectação de 

montado de sobro e azinho, afectação de olival e vinha, afectação de culturas de regadio e de sequeiro, 

afectação de floresta de produção, afectação de uma área de regime cinegético, afectação de uma lixeira 

selada, de um aterro de inertes, e de um Campo de Tiro. 
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� Socioeconomia – atravessamento de propriedades agrícolas, proximidade a edificado muito disperso, 

associado a montes alentejanos residenciais (alguns dos quais abandonados), demolição de apoios 

agrícolas, interferência com infra-estruturas rodoviárias, redes de infra-estruturas e equipamentos. 

� Ordenamento do Território - afectação de espaços com condicionantes e efeito barreira. 

� Paisagem – Criação de barreira visual, afectação e degradação visual. 

� Património – afectação de vários valores patrimoniais arqueológicos e de alguns arquitectónicos e 

etnográficos. 

  

Não obstante, importa também referir que, globalmente, o conjunto de condicionamentos, projectos e 

programas específicos, bem como das medidas de minimização e programas de monitorização, já identificados 

ao longo deste Parecer, a desenvolver e/ou a aprofundar na fase de Projecto de Execução, poderão contribuir 

para a minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que a significância dos 

impactes residuais não seja muito relevante, excepto para o factor ambiental Geomorfologia, dados os elevados 

volumes de terras a levar a depósito. 

 

Do ponto de vista da análise comparativa entre as diferentes alternativas projectadas, foi possível determinar, 

no capítulo anterior, qual a solução de traçado ambientalmente menos desfavorável, em função dos factores 

ambientais considerados determinantes para essa selecção. 

 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se que, atendendo às características do projecto e à 

extensão do troço em avaliação, não foi uma consulta muito participada. De referir que das autarquias 

afectadas, apenas a Junta de Freguesia de N.ª Sr.ª do Loreto – Juromenha emitiu parecer no âmbito da 

referida consulta. Salienta-se também a emissão de três pareceres de Organizações Não Governamentais de 

Ambiente (Quercus, LPN, CEAI, SPEA). Foram também recebidos pareceres do Turismo de Portugal, I.P. e da 

Estradas de Portugal, S.A.  

 

Os restantes pareceres são de empresas, sociedades agrícolas e particulares que são directamente afectados 

pelas Alternativas em avaliação, daí que identifiquem os impactes ao nível da fragmentação das propriedades e 

do efeito barreira que a LAV constitui. Salientam também impactes negativos ao nível do ruído, vibrações, 

paisagem, sistemas de rega e afectação de espécies protegidas, para além de impactes socioeconómicos, 

nomeadamente, qualidade de vida, rendimento da propriedade, e inviabilização de investimentos. 

 

Em conclusão, e tendo por base os pareceres disponibilizados à CA, considerando os condicionamentos da 

avaliação enunciados no ponto 4 do presente Parecer, a CA, ponderando todos os factores em presença, emite 

parecer favorável à Solução 2 do Lote 3C – Évora/Elvas, da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

Lisboa/Madrid, condicionado ao cumprimento pelo proponente das condicionantes, projectos e programas 

específicos, medidas de minimização e programas de monitorização a seguir indicados: 
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A. Condicionantes para o Projecto de Execução 

 

A1) O traçado deverá ser estabelecido adoptando as melhores soluções técnicas para a minimização das 

interferências com as actuais vias rodoviárias em serviço, devendo ser obtidas previamente as aprovações das 

entidades responsáveis pela sua gestão. 

 

A2) O traçado deverá ser estabelecido em conformidade com os requisitos definidos pela REFER – Rede 

Ferroviária Nacional, EP, no que diz respeito às actividades exercidas nas proximidades do domínio público 

ferroviário. 

 

A3) O Projecto de Execução a desenvolver tem que apresentar soluções técnicas que minimizem os volumes 

excedentários de terras, nesta data previstos. Para os volumes que não seja possível reduzir, com as referidas 

soluções de projecto a implementar, deverão ser devidamente seleccionados e apresentados os locais onde os 

mesmos poderão vir a ser colocados. 

 

A4) O PUEC proposto para a área de protecção do Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e 

Pedrógão não deverá ter início nessa área. 

 

A5) O traçado deverá ser estabelecido de forma a minimizar a afectação das infra-estruturas/equipamentos a 

seguir indicados, apresentando-se as respectivas medidas/soluções a adoptar, devendo para o efeito ser 

contactadas as entidades responsáveis pela sua gestão: 

� Lixeira selada. 

� Campo de tiro. 

� Aterro de inertes 

 

A6) O traçado deverá ser estabelecido de forma a minimizar a afectação das explorações agrícolas a seguir 

indicadas, identificadas na consulta pública: 

� Herdade da Buchana. 

� CLONIX, Actividade Agrícola, S.A. (Herdade das Lages e Herdade do Zambujal). 

� Cotrim de Figueiredo – Sociedade Agrícola e de Serviços, Lda. - Monte da Pedra Torta. 

� Olissipo, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Herdade Monte das Silveiras. 

� Herdade da Preguiça S.A.G., Lda. 

� Herdade da Pipeira, Sociedade Agro-Pecuária, S.A. 

 

A7) Proceder ao estudo detalhado das vias e caminhos interceptados, dos restabelecimentos a efectuar e da 

rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e compensar o efeito de barreira introduzido pela 

nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de veículos, pessoas e animais e o acesso a todas as 

propriedades e habitações. A análise deverá atender aos locais de aparcamento de gado e aos pontos de 

abeberamento e os seus resultados deverão ser integrados no Projecto de Execução. 

 

A8) Os restabelecimentos a efectuar não deverão introduzir deficiências nas características geométricas das vias 

a restabelecer, devendo minimizar a afectação dos usos existentes. 
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A9) Proceder ao prolongamento dos Viadutos da Pardiela e da Palheta de modo a evitar aterros abaixo da cota 

216,6 e proceder à substituição da PH ao km 10+840, por um terceiro viaduto, sobre a ribeira das Bicas 

(igualmente acima da cota 216,6). 

 

A10) Prolongar alguns viadutos; por exemplo, na ligação da REFER em vez de se propor um muro de protecção, 

o viaduto deverá abranger toda a área inundada e, na travessia do vale da ribª de S. Bento e linha de água 

seguinte dever-se-á igualmente privilegiar uma solução única de viaduto. Igualmente o viaduto do Freixo deve 

ser mais extenso como forma de mitigar os impactes apresentados na Consulta Pública 

 

A11) Rever todos os viadutos propostos, em especial, o do Calado e o de Mures, de forma a que abranjam o 

leito de cheia, devendo a localização e configuração dos pilares assegurar que são mantidas boas condições de 

escoamento (configuração e orientação dos pilares) e a unidade do corredor ribeirinho (fora das margens e 

leito). 

 

A12) Rever os dimensionamentos da drenagem transversal, face às características das sub-bacias hidrográficas 

e, com base nesses resultados verificar a necessidade de nas linhas de água assinaladas nas cartas 22 e 23 do 

EIA serem realizados pontões e viadutos em vez de PH.   

 

A13) Proceder a um levantamento das características e estado das PH e pontões existentes nas imediações, 

quando existem estradas a jusante, no sentido de se compatibilizarem soluções. 

 

A14) As PH devem ficar localizadas e orientadas de acordo com a directriz das linhas de água, em vez de se 

propor o seu desvio, pelo que deverá ser feita a revisão de todas as soluções onde se prevêem valas e 

colectores de desvio. 

 

A15) Rever as linhas de água em que não se prevê o seu restabelecimento e propor a respectiva solução. 

 

A16) Evitar que as PI e os restabelecimentos se situem sobre linhas de água. 

 

A17) Efectuar um levantamento, exaustivo, das características e dos usos de cada infra-estrutura hidráulica, até 

onde o impacte desta via possa vir a sentir-se, no sentido de se adoptarem as melhores soluções de drenagem 

que mitiguem os impactes na capacidade de recarga. Nos casos em que estas estruturas se situem a montante 

e, perto do traçado, o projecto de drenagem deve ter em atenção o risco de rotura das mesmas. Nos casos em 

que há afectações directas deverá ser concretizada a respectiva mitigação/compensação. 

 

A18) Efectuar o inventário e respectiva caracterização dos pontos de água, de forma a servir de base à predição 

de impactes e, à respectiva proposta de medidas de minimização. 

 

A19) Efectuar uma análise específica para os locais onde se prevê interferência com perímetros de protecção de 

captações, no sentido do projecto adoptar as medidas necessárias, podendo estas passar, por exemplo, pela 

alteração da drenagem da via. 
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A20) O Projecto de Execução não poderá afectar a ocorrência patrimonial n.º 50 do EIA, a anta Monte das 

Covas 2, pelo que se deverá proceder ao ajuste do traçado distanciando-o, desse elemento patrimonial, de 

forma a preservar a sua integridade. 

 

A21) O Projecto de Execução deverá procurar não afectar as ocorrências patrimoniais inventariadas no EIA com 

os n.º 3, 7, 8, 15, 42, 49, 58, 69, 78, 85 e 86 de forma a preservar a sua integridade. 

 

A22) Na fase prévia da elaboração do PE, efectuar a prospecção sistemática do corredor seleccionado numa 

faixa de 400m, excepto nos segmentos já prospectados e que não apresentaram visibilidade fraca ou nula, 

procedendo-se ainda nessa fase, se necessário, a ajustes ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. A 

prospecção arqueológica sistemática deverá ser mais intensa nas seguintes áreas definidas como sensíveis do 

ponto de vista patrimonial: 

� Monte do Seixinho (Évora). 

� Monte da Barrosinha (Évora). 

� Ribeira do Freixo/Ribeira de S. Bento (Redondo). 

� Vale de Sobrados/Monte do Paté/Vale da Anta (Redondo). 

� Lamego/Carrascal/Horta da Velhinha (Redondo). 

� Ponte da Asseca (Alandroal). 

� Monte das Tenazes (Alandroal). 

 

A23) Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução proceder à localização, caracterização e avaliação 

da ocorrência patrimonial arquitectónica detectada durante a visita da CA, no Monte da Pipeira, de forma a 

permitir o ajuste do traçado da via, evitando a sua afectação. 

 
A24) Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e sistemas hidráulicos abranjam 

áreas situadas fora do corredor de 400m estudado na fase de Estudo Prévio, proceder à sua caracterização 

através da realização de trabalhos arqueológicos, nomeadamente pesquisa documental, bibliográfica e 

prospecção arqueológica sistemática, procedendo ainda nessa fase, se necessário, a ajustes ao projecto ou a 

sondagens de diagnóstico. 

 

A25) Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução, proceder a sondagens arqueológicas de 

diagnóstico nas ocorrências patrimoniais n.º 5, 29, 30 e 95, de forma, se possível, a ainda permitir o ajuste do 

traçado da via. 

 

A26) Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução, caso a ocorrência n.º 103 se situe no eixo da via, 

proceder a sondagens arqueológicas de diagnóstico de forma, se possível, a ainda permitir o ajuste do traçado 

da via. 

 

A27) A concretização de todas estas condicionantes ao Projecto de Execução deverá ser apresentada 

detalhadamente no RECAPE. 
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B. Projectos e Programas Específicos 

 

B1) De acordo com o Parecer do ICNB “Deverá ser efectuada uma análise exaustiva da situação 

referência antes do início da fase de construção quanto à comunidade de aves estepárias ocorrentes na IBA e 

analisada a eventual relação com as populações estepárias da ZPE de Évora que justificaram a sua 

classificação,(...). Caso se venha a comprovar que os impactes desta infra-estrutura afectam 

significativamente as populações de aves que contribuíram para a classificação da ZPE, deverão 

ser equacionadas medidas de compensação. 

 

Caso se considere que a LAV acarretou impactes significativos sobre o casal de Águia de Bonelli, a 

Nordeste do Alandroal, deverão ser igualmente equacionadas medidas de compensação.” 

 

B2) Elaborar o Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) de forma a minimizar os impactes 

negativos da obra e assegurar a integração da LAV na paisagem. O PIRP deverá prever a integração e 

recuperação paisagísticas de todas as áreas intervencionadas, incluindo locais de estaleiros, áreas de 

empréstimo e de depósito, etc. Este Plano deve integrar as medidas de minimização constantes no EIA para 

este factor ambiental. 

 

Nas sementeiras e plantações de vegetação recorrer preferencialmente a espécies autóctones arbóreas locais e 

resistentes ao fogo. Embora as árvores como o sobreiro e a azinheira tenham crescimento lento, a sua 

utilização deverá ser privilegiada, ainda que intercalada com outras árvores de crescimento mais rápido e que 

cumpram o estabelecido no Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro, que regula a introdução na natureza 

de espécies de flora e de fauna não indígenas. 

 

B3) Elaborar um Programa de Gestão de Resíduos em Obra, em consonância com os princípios da 

responsabilidade pela gestão e da regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor, 

atendendo ainda aos seguintes aspectos principais: 

� Identificar e classificar os diferentes tipos resíduos através dos códigos da Lista Europeia de Resíduos 

(Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 

� Aplicar os princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de resíduos. 

� Garantir as condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, armazenagem e 

transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde. 

� Assegurar o encaminhamento para destino final adequado. 

 

O programa deverá atender, em especial, à gestão dos resíduos perigosos, dos fluxos específicos de resíduos e 

dos solos e das rochas não contaminados provenientes de operações de escavação quando constituam 

resíduos. 

 

O Programa deverá ainda contemplar os requisitos e os procedimentos que assegurem a correcta gestão dos 

resíduos gerados na fase de exploração, atendendo às vertentes anteriormente mencionadas. 
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B4) No âmbito do Plano de Segurança/Plano de Emergência da Linha contemplar o caso de um derrame de 

produtos perigosos em albufeiras ou perímetros de protecção das captações públicas de água. 

 

C. Medidas de Minimização 

 

C1) O RECAPE deverá apresentar uma carta de condicionantes à localização do(s) estaleiro(s)/outras 

instalações de apoio à obra que não se deve circunscrever à área de impacte directo. 

 

C2) O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada da fase de construção, discriminando, quer 

temporal quer espacialmente, as medidas de minimização a adoptar para as acções de instalação do(s) 

estaleiro(s) e de outras instalações de apoio à obra, desmatação/desflorestação, melhoramento ou abertura de 

acessos e recuperação das áreas intervencionadas. 

 

C3) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado quer temporal quer espacialmente, as medidas de 

minimização a adoptar para as acções de instalação do(s) estaleiro(s) e de outras instalações de apoio à obra, 

desmatação/desflorestação, melhoramento ou abertura de acessos, e recuperação das áreas intervencionadas. 

 

C4) O RECAPE deverá concretizar as condições técnicas de que será(ão) dotado(s) o(s) estaleiro(s), por forma a 

garantir a adequação das áreas destinadas ao armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto 

aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores 

devidamente licenciados/autorizados para o efeito. 

 

C5) O RECAPE deverá concretizar o conjunto das medidas orientadoras para o plano de acessos, no sentido de: 

� Minimizar a intervenção nos solos classificados como RAN e REN. 

� Minimizar a afectação do montado de sobro e azinho. 

� Limitar a circulação de veículos afectos à obra em áreas residenciais e nas imediações das captações 

públicas de água. 

� Limitar a largura das vias. 

� Garantir o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, sempre que 

os acessos existentes sejam interrompidos. 

� Garantir a desactivação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior, bem como a recuperação 

das áreas afectadas. 

 

C6) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização da fase de construção 

relativas ao factor Geologia e Geomorfologia, nomeadamente no que diz respeito à: 

� Minimização dos impactes nas formações geológicas, decorrentes da utilização de explosivos. 

� Reutilização dos materiais resultantes da escavação. 

� Utilização de materiais de empréstimo de áreas de extracção actualmente em funcionamento e 

devidamente licenciadas, em detrimento da instalação de novas explorações. 

� Aos locais de depósito das terras sobrantes. 
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C7) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal quer espacialmente, as medidas de 

minimização relativas ao factor Solos e Uso do Solo desenvolvendo as medidas do EIA, considerando a: 

� Prevenção da poluição dos solos quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

� Garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afectados pelas operações de construção. 

� Recuperação total de benfeitorias eventualmente afectadas (redes de rega e drenagem, caminhos, 

tanques, poços, etc.). 

� Erosão dos solos. 

� Perturbação das actividades agrícolas e florestais e deterioração das características do solo. 

� A localização dos estaleiros deve evitar a afectação de solos de maior potencial e uso agrícola, que no caso 

concreto da área em estudo correspondem aos solos que estão classificados como RAN. 

� No planeamento da obra deve-se ter especial cuidado com os acessos de obra para reduzir a afectação de 

áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar afectos à obra 

sem prejudicar a circulação da população local.  

� Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afectando 

obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola. 

� As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e parqueamento 

de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, delimitada por meio de 

piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afectação suplementar de solos e respectivos usos. 

� Após a conclusão da obra o empreiteiro deverá assegurar a desactivação e limpeza de todas as instalações 

de apoio à obra e a recuperação dos solos afectados através da sua descompactação e arejamento de 

forma a assegurar a sua reutilização. 

� Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de minimizar 

a sua exposição aos agentes erosivos. 

 

C8) O RECAPE deverá definir as medidas que garantam o cumprimento das disposições legais em matéria de: 

� Protecção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho): 

� Apresentar para o projecto em fase de projecto de execução um levantamento das áreas de montado 

de sobro e azinho a serem afectadas e o número de exemplares a serem removidas  

� Apresentação de propostas para as áreas de compensação de montado de sobro e azinho na 

replantação de uma área de 1,25 hectares. 

� Corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha, ou de Eucalipto em áreas 

superiores a 1 ha (Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio). 

� No âmbito do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios, obrigação da gestão do combustível 

ao longo da infra-estrutura ferroviária, numa faixa lateral de terreno confinante, numa largura não inferior 

a 10 m (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho). 

 

C9) O RECAPE deverá desenvolver e concretizar as medidas de minimização preconizadas no Aditamento ao EIA 

para os recursos hídricos superficiais. 
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C10) Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, deverão concretizar-se as medidas de minimização 

previstas no EIA, tendo em conta que se deverá evitar em primeiro lugar a afectação das captações, e só no 

caso de ser inevitável, tendo em conta impactes noutros factores ambientais, as mesmas deverão ser repostas, 

assim como estruturas/equipamentos a elas associados. 

 

C11) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as seguintes medidas de minimização relativas ao 

factor Sistemas Ecológicos, de acordo com o Parecer do ICNB: 

� Nos tramos que se aproximam de infra-estruturas lineares já existentes, deverão ser implementadas 

medidas de minimização no sentido de desfragmentar o habitat, ou seja de tornar permeável uma barreira 

constituída por mais que uma infra-estrutura linear. 

� Prever medidas minimamente eficazes para minimizar o risco de colisão em toda a extensão da IBA e troço 

Nordeste coincidente com a ocorrência de aves estepárias e ainda na proximidade de planos de água 

(considerando uma faixa de 500 m para cada lado do traçado). 

� Prever medidas para minimizar o risco de electrocussão e colisão do Bufo-real e Águia de Bonelli nas áreas 

coincidentes com os territórios considerados para o presente estudo. 

� Deverão ser considerados períodos de interrupção dos trabalhos durante o período reprodutor nas áreas 

coincidentes com os territórios de aves prioritárias, nomeadamente das aves estepárias e das aves 

nidificantes. 

 

C12) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 

construção relativas ao factor Qualidade do Ar, nomeadamente no que diz respeito à redução da emissão e 

dispersão de poeiras. 

 

C13) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, as medidas de minimização relativas ao factor Ruído, 

tendo em conta: 

� A Regra de Boas Práticas, considerando o Ln como o indicador mais relevante, e sempre que tecnicamente 

possível, deverá ser tida em conta para o estabelecimento das medidas de minimização mais adequadas. 

� Para cumprimento desta Regra deve considerar-se que nas situação em que o valor de Ln na Situação 

actual, mais 12 dB(A), ainda é inferior a 45 dB(A), o valor alvo de redução deverá ser 45 dB(A). 

� Após a classificação acústica de zonas por parte dos municípios atravessados pela Linha, se os locais 

avaliados passarem a ter a classificação de zonas sensíveis, deverão ser projectadas medidas de 

minimização que permitam o cumprimento dos valores limite fixados pelo RGR para este tipo de zonas, 

nomeadamente 55 e 45 dB(A) para os indicadores Lden e Ln. 

 

C14) O RECAPE deverá prever as medidas necessárias que garantam a divulgação do programa de execução 

das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A informação 

disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, 

respectiva calendarização e eventuais afectações, nomeadamente no que diz respeito às operações de 

desmonte com recurso a cargas explosivas. 

 

C15) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 

construção relativas ao factor Socioeconomia, atendendo nomeadamente aos seguintes aspectos: 
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� Definição de um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra. 

� Definição das condições que garantam a divulgação atempada, junto das populações dos locais a 

intervencionar e da respectiva calendarização dos trabalhos, bem como da afectação de serviços (rede de 

rega, telecomunicações, electricidade, água, etc.) com a devida antecedência e com a informação 

necessária (período e duração da afectação). 

� Apresentar o levantamento das seguintes afectações e respectivas medidas de minimização: 

� Área de afectação de Vinha licenciada pelo ex-Instituto do Vinha e da Vinho. 

� Empreendimento Turístico de Sousa da Sé. 

� Monte Fonte da Cal (Tramo B2, km 23+360 a 140m a sul do eixo). 

 

C16) Relativamente ao Património o RECAPE deverá prever o seguinte: 

 
� Na fase prévia da elaboração do Projecto de Execução, durante a execução da prospecção sistemática, 

dever-se-á proceder à: 

� Revisão do inventário no que concerne às estruturas habitacionais vernáculas identificadas, caso 

dos montes alentejanos, respectiva avaliação de impactes e proposta de medidas minimização. 

� Relocalização do sítio Dona Amada 7 (CNS 28380) e avaliar a sua afectação pelo projecto. 

� Prospecção, relocalização e avaliação da ocorrência n.º 103. 

 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverá ser executado o levantamento 

topográfico, o registo gráfico, fotográfico e elaborada memória descritiva da ocorrência n.º 95. 

 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverão ser desenvolvidas e propostas medidas 

para a fase de exploração nas ocorrências n.º 7, 8, 50, 69 e 89. 

 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) deverá ser avaliado o estado de conservação e 

executado o levantamento topográfico, arquitectónico, registo fotográfico e elaborada memória descritiva 

da ocorrência n.º 86. 

 

� No RECAPE deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos 

vestígios e contextos a afectar directamente pela obra e, no caso de elementos arquitectónicos e 

etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, 

através da sua escavação integral. 

 

� Quando por razões técnicas do Projecto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou, de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deve ser 

assumida no RECAPE como inevitável. 
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� A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra e ser 

distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

 

� Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao Património. 

 

C17) Para as fases prévia à obra e, de obra, o RECAPE deverá propor para ser incluído no caderno de encargos 

o seguinte: 

 

� Na fase prévia à obra deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, 

manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem 

fora das áreas já prospectadas. 

� Já para a fase de obra deve ficar referido que o acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de 

modo efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as acções 

inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

� Também se deverá efectuar a sinalização, quando autorizado, das ocorrências situadas até cerca de 150m 

da obra, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. 

� Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar, quando autorizado, as ocorrências que se situem até 100m da 

área de intervenção do projecto, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. 

� As ocorrências situadas a menos de 50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis, 

condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. 

� Recolha de eventuais elementos arquitectónicos relevantes das edificações com valor patrimonial que 

venham a ser demolidas, nomeadamente da ocorrência n.º 95. 

� Na fase prévia à obra dever-se-á proceder à sinalização e considerar, dentro do possível, uma área de 

reserva de 50m, das ocorrências n.º 7, 8, 40, 50, 69 e 86. 

� Na fase de obra dever-se-á proceder à monitorização da estabilidade estrutural e conservação geral da 

ocorrência n.º 86.  

 

C18) Até à recepção provisória da obra deverão estar adequadamente restabelecidas as ligações intersectadas e 

recuperados os acessos temporários, bem como as estradas e caminhos danificados, a(s) área(s) de estaleiro(s) 

e outras instalações de apoio à obra. 

 

C19) As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no caderno de encargos 

e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do 

projecto. 

 

D. Programas de Monitorização 

 Deverão ser detalhados e adaptados ao PE os planos de monitorização previstos no EIA, tendo em 

consideração: 

 

� Programa de Monitorização dos Aspectos Ecológicos: 

De acordo com o parecer do ICNB: 
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� Deverá ser equacionada uma metodologia intensiva de monitorização dirigida para a Cegonha-

preta, Águia de Bonelli e Bufo-real, distinta da apresentada no EIA, menos invasiva. 

� Todos os troços alvos de medidas de minimização deverão ser monitorizados intensivamente ao 

longo da via-férrea. 

� “A monitorização da mortalidade ao longo da linha ferroviária deverá que ter em conta factores 

que induzem erro no cálculo da taxa de mortalidade real, nomeadamente com factores de 

detectabilidade, remoção de cadáveres por necrófagos ou ainda com a mortalidade fora da faixa 

estudada.” 

 

� Programa de Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos: 

� Deverá ser detalhado em função dos resultados do inventário e da caracterização dos pontos de 

água e, deverá considerar a conjuntura hidrogeológica – geometria, estrutura, litologia, fluxos e 

características hidrodinâmicas das formações aquíferas – a montante e a jusante da obra, daí não 

se poder nesta fase dizer se 2 piezómetros são, ou não, suficientes. Em particular, deverão ser 

seleccionadas as captações de água subterrânea, destinadas ao abastecimento público, próximas 

do traçado da via. 

� Este plano não se poderá restringir apenas à fase de exploração, tendo de englobar também a 

fase prévia à obra, caso contrário não se dispõe de dados de referência. 

� A proposta de monitorizar os efluentes líquidos da obra deve ser justificada e detalhados os 

respectivos objectivos. 

� Em relação aos métodos analíticos não se aplica o anexo XXII do DL nº236/98 a todas as 

situações. 

 

� Programa de Monitorização do Ruído: 

� Na fase de construção, a monitorização deverá contemplar os receptores localizados num raio de 

240m a partir da frente de obra. 

� Na fase de exploração, os locais de amostragem a considerar deverão ter em conta os seguintes 

objectivos: 

� Confirmar as previsões apresentadas no EIA. 

� Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas. 

� Verificar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores 

próximos dos limites legais. 

 

 

 

 

 

 

 

Agência Portuguesa do Ambiente, 29 de Abril de 2008 
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Anexo 3 - Ruído 

Quadro A - Localização dos receptores sensíveis relativamente aos Tramos A1, B1 e C1 

Distância ao Eixo (m)  pk 
A1 B1 C1 

Receptor 

2+100   40 80 80 Monte do Seixo 

6+050 - 200 200 Monte da Barrosinha 

9+000 - 0 0 Monte do Almo 

9+950 - 130 40 Monte da Aldeia 

10+025-10+325 200-250 - - S. Miguel de Machede 

11+575 - 20 - Courelas do Monte da 
Aldeia 

11+740 - 100, 190 - Casa de habitação 

12+200 - 80 - Monte da Teixeira 

13+350 - 200 - 

13+550 - - 0 

Monte da Palheta 
(intersecta área do 

projecto) 

18+825 - - 195 Monte do Paço 
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Quadro B - Localização dos receptores sensíveis relativamente aos Tramos A2, B2 e C2 

Distância ao Eixo (m) pk 
A2 B2 C2 

Receptor 

22+960 40 - - 

23+180 - - 40 

Monte da Fonte da Cal 

23+325 - 110 - Monte das Courelas 

23+360 - 140 - Monte da Fonte da Cal 

23+520 160 - - 

23+730 - - 160 

Monte da Brandôa 

24+370 140 - - Casa de habitação 

24+490 190 - - Casa de habitação 

24+570 - - 140 Casa de habitação 

24+700 - - 190 Casa de habitação 

25+200 180 - - Casa de habitação 

25+240 40 - - Monte do Paté 

25+410 - - 180 Casa de habitação 

25+450 60 - - Casa de habitação 

25+460 - - 40 Monte do Paté 

25+660 - - 60 Casa de habitação 

25+875 140 - - 

26+085 - - 140 
Vale da Anta 

27+615 55 - - 

27+820 - - 55 
Silveira 

29+400 140 - - 

29+615 - - 140 
Monte Fontana 

30+950 - 90 - Monte da Preguiça 
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Quadro B (Cont.) - Localização dos receptores sensíveis relativamente aos Tramos A2, B2 e C2  

Distância ao Eixo (m) pk 
A2 B2 C2 

Receptor 

32+830 40 - - Monte Novo do Touril 

33+040 - - 40 Monte Novo do Touril 

38+710 110 - - Vale Pio 

40+760 - 130 - Pipeira 

41+610 - - 110 Monte do Chiado 

42+340 - 50 - 
Monte da Amendoeira 

+Herdade dos 
Penediais 

42+500 - 30 - Carrapatosa 

42+600 - - 30 Courelas da 
Carrapatosa 

42+640 - - 150 Carrapatosa 

45+900 50 - - Monte do Azinhal 

46+675 - 160 - 

46+900 - - 160 

Monte dos Tomazes 

48+490 - 70 - 

48+720 - - 70 

Zambujeira de Baixo 

52+250 140 - - Monte de Cascalhais 

57+100 - 200 - 

57+350 - - 200 

57+675 200 - - 

Herdade das Aldeias 
(Monte do Outeiro)  
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Anexo 1: Parecer do ICNB, IP e Parecer da DGRF. 
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Anexo 2: Localização das Alternativas de Projecto. 

 


