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1. ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o parecer final da Comissão de Avaliação (CA) emitido no âmbito do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) sobre o estudo prévio da “Ligação Ferroviária 

entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora", ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 7.º do referido diploma, a Infraestruturas de Portugal, 

S.A., na qualidade de entidade licenciadora ou competente para autorizar o projeto, remeteu à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para efeitos de instrução do respetivo procedimento de AIA, 

o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto em causa.  

A Infraestruturas de Portugal, S.A. é simultaneamente entidade licenciadora e proponente do 

Projeto. 

O projeto encontra-se abrangido pelo regime jurídico de AIA face ao seu enquadramento na alínea 

a) do n.º 7, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, respeitante à tipologia 

“Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso”.  

Assim, dando cumprimento ao artigo 9.º do referido diploma, a APA, na qualidade de autoridade de 

AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por representantes da própria APA, 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), do Instituto 

de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), da Direção Geral do Património Cultural 

(DGPC), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), do Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), do Instituto Superior Técnico (IST), da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Instituto Superior de Agronomia – Centro de 

Ecológica Aplicada ''Prof. Baeta Neves'' (CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, foram os seguintes: 

• APA – Eng.ª Lúcia Desterro (coordenação), posteriormente substituída pela Eng.ª Sara 

Sacadura Cabral 

• APA – Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

• APA – Eng.º João Freire (recursos hídricos) 

• APA – Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro) 

• CCDR Alentejo – Arqtª Cristina Salgueiro (usos do solo, componente social, qualidade do ar e 

ordenamento do território) 

• ICNF – Eng.ª Maria João Matos (sistemas ecológicos e biodiversidade) 

• DGPC – Dr.º João Marques (património cultural) 

• DRAP Alentejo – Eng.º Nuno Miguel Correia (solos e aptidão agrícola) 

• LNEG – Dr.º José Romão (geologia, geomorfologia e hidrogeologia) 

• IST – Prof. Filipe Moura (aspetos técnicos do projeto) 

• FEUP – Prof. Cecília Rocha (vibrações) 

• CEABN – Arqt. João Jorge (paisagem) 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º2999/2018  
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora  4 

A coordenação da CA contou ainda com a colaboração da Arqt.ª Vânia Vassalo. 

O EIA foi elaborado pela empresa ARQPAIS - Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente e data 

de novembro de 2017.  

Para efeitos de avaliação, foi ainda considerado, o Aditamento 1, apresentado pela I.P - Resposta ao 

Pedido de Elementos Adicionais no Âmbito da Verificação da Conformidade do EIA, em março de 2018. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 11 de dezembro de 2017, 

após receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo, tendo a autoridade de AIA 

nomeado a respetiva Comissão de Avaliação a 27 de dezembro de 2017. 

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

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

o A 31/01/2108 foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao 

abrigo do n.º 8, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro. 

o A 12/03/2018 o proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a 

forma de Aditamento ao EIA.  

o Após análise do Aditamento ao EIA, a autoridade de AIA considerou que o mesmo dava 

resposta, na generalidade, ao Pedido de Elementos Adicionais formulado, pelo que o EIA 

foi declarado conforme a 22/03/2018. Sem prejuízo, a CA considerou que persistiam ainda 

questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 

elementos complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 29 de março 

a 14 de maio de 2018.  

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, a 27 de abril de 2018, onde 

estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivos 

Aditamentos, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 

informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a 

participação pública. 

• Elaboração do presente parecer técnico, que visa a apoiar a tomada de decisão relativamente à 

viabilidade ambiental do projeto. 
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3. PROJETO 

3.1 Enquadramento 

O projeto em avaliação corresponde à Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de 

Évora) e insere-se no Corredor Sul, definido como um dos eixos de desenvolvimento prioritário do 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - horizonte 2014-2020 (PETI 3+), do setor 

ferroviário.  

Como antecedentes fundamentais em termos de rede ferroviária, salientam-se os seguintes projetos: 

• a Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia em fase de projeto de execução 

após obtenção da DIA favorável condicionada a 2 de março de 2018, e os seus próprios 

antecedentes; e  

• a modernização em curso da ligação entre Sines e Évora (em que as obras de modernização 

já foram concluídas em alguns troços, estão em curso noutros, ou irão iniciar a prazo). 

As secções seguintes descrevem estes antecedentes que levaram à escolha do traçado desta nova 

ligação entre Évora Norte e Elvas/Caia, assim como uma breve descrição do processo de 

modernização dos troços entre Sines e Évora. 

� Estudos de Viabilidade Técnica e o Estudo Preliminar de Impacte Ambiental 

Em 2001 foram promovidos diversos estudos de viabilidade para os corredores de Alta Velocidade 

cumprindo a exigência de duas ligações internacionais e a maximização da articulação da rede com 

as linhas existentes. Na sua maioria esses estudos envolveram uma 1ª fase de avaliação, apenas para 

tráfego de passageiros, e uma 2ª fase incluindo uma avaliação para tráfego misto.  

Tendo como objetivo 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, desenvolvia-se maioritariamente em paralelo 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 projeto (ver figura seguinte). 
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Figura 1 - Corredores analisados no EPIA (Fonte: Relatório Síntese do procedimento de AIA2966) 

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, aspetos 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 aspetos 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 aspetos considerados na avaliação global. Considerou-se, nessa data, o empreendimento 

ambientalmente viável, sendo necessário proceder à pormenorização dos estudos ambientais 

relativamente aos aspetos 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 o tráfego de mercadorias e simultaneamente variáveis 

de ordem técnica, económica e ambiental. 

Após a decisão pelo Ministério da Obras Públicas, em 2005, de desenvolvimento da linha de Alta 

Velocidade para tráfego misto, a RAVE, conjuntamente com os vários consultores do eixo Lisboa - 

Madrid e apoiando-se num sistema de planeamento de otimização de traçados de infraestruturas 

lineares, reavaliou e otimizou as opções de traçado, tendo em conta as condicionantes ambientais 

levantadas no EPIA. As maiores alterações de traçado, relativamente ao EVT, surgem a norte da serra 

de Ossa. As novas exigências de traçado, com raios de curvatura mínimos normais de 9.500 m, 

conduziram a corredores com um significativo afastamento da autoestrada A6, perdendo-se o efeito 

de adjacência e fragmentando o território de forma significativa. Há igualmente a referir como 
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impacte negativo significativo, a norte da serra de Ossa, as afetações das IBA de Évora e de Vila 

Fernando. Refere-se também os riscos inerentes à segurança da obra da passagem em túnel junto 

de pedreiras em exploração na zona de Estremoz. O traçado a sul, pela suavidade do relevo, já se 

apresentava no EVT com condições próximas das exigidas nas circunstâncias de tráfego misto. 

Os resultados desta análise (ver figura seguinte) resultaram no abandono do corredor a norte da 

serra de Ossa, tendo-se concluído que a consideração das novas exigências de traçado não permite 

o cumprimento dos objetivos e funcionalidades da infraestrutura para além de que haveria uma 

diminuição dos benefícios de natureza ambiental estimados no EPIA. A solução só é possível com a 

introdução de uma curva muito acentuada à saída de Évora que prejudica gravemente os objetivos 

de tempo de percurso definidos para a linha de alta velocidade. Por fim, do ponto de vista económico 

a solução apresentou-se também pouco favorável, pondo em causa a viabilidade do projeto também 

nesta perspetiva.  

 

Figura 2 - Soluções de traçado a Norte e Sul da Serra da Ossa, resultantes da otimização em fase prévia ao 

desenvolvimento do Estudo Prévio (Fonte: Relatório Síntese do procedimento de AIA2966) 

Os estudos referidos permitiram analisar um conjunto muito expressivo de alternativas para cumprir 

as ligações desejadas em diversos corredores e alternativas de traçado. Para o desenvolvimento dos 

Estudos Prévios do eixo Lisboa Madrid, o projeto foi subdividido em vários troços e especificamente 

entre Évora e a Fronteira foram delimitados 2 troços, o Lote 3C-Évora/Elvas e o LTF- Lote 

Transfronteiriço.  

� Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte - Elvas/Caia 

Em 2007/2008, a RAVE promoveu os Estudos Prévios e, subsequentemente, os respetivos Estudos 

de Impacte Ambiental dos Lotes 3C entre Évora e Elvas e LTF entre Elvas e Caia (fronteira) da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade do Eixo Lisboa-Madrid. Estes estudos e projetos previam a conjugação 

de três vias numa única plataforma, em que duas contemplavam características geométricas 

compatíveis com o tráfego misto para a Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid para velocidades 

máximas de 350km/h, e uma terceira contemplava características de uma Linha Convencional 
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fazendo parte do corredor de Mercadorias Sines - Évora - Elvas-Badajoz. Foram selecionadas para 

posterior desenvolvimento 4 soluções de traçado diferentes, desenvolvidas a partir dos traçados 

estabelecidos no EVT, cruzando todas, a sul, a serra de Ossa. Os EP e respetivos EIA foram submetidos 

a processo de AIA que culminou com a seleção de um corredor e a emissão das Declarações de 

Impacte Ambiental (DIA) Favoráveis Condicionadas, emitidas, respetivamente, em 16 de maio de 

2008 e em 27 de maio de 2008, indicando os corredores selecionados. Estas DIAs caducaram a 16 e 

a 27 de maio de 2016, respetivamente.  

Em 2011, Portugal entrou num processo de assistência financeira internacional que levou à 

interrupção dos investimentos previstos na Rede Ferroviária Nacional. Esta decisão vem refletida no 

Plano Estratégico dos Transporte (PET) horizonte 2011-2015, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2011, de 10 de Novembro, que determina o abandono do projeto de alta velocidade 

entre Lisboa e Madrid. 

Em 2015, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto aprova a versão final 

revista do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 - PETI3+, no qual volta a 

surgir o CIS, que engloba o eixo portuário Lisboa/Setúbal/Sines e uma nova ligação ferroviária 

internacional, desta vez permitindo a circulação, essencialmente de mercadorias, entre estes portos 

e Espanha, tal como recomendado pela REFER, depois de desenvolvida a respetiva “Análise 

Económico-Financeira” (2014), reforçando a necessidade deste corredor: “a melhoria da ligação 

ferroviária entre Sines e Espanha é essencial para o escoamento das mercadorias com origem ou 

destino no porto de Sines e para tirar partido da sua posição geoestratégica, aumentando a sua 

competitividade e potenciando a captação de novos tráfegos, indo ao encontro do objetivo da RTE-T 

de aumentar o tráfego de mercadorias pelo modo ferroviário” (Fonte: Relatório Síntese do EIA).  

Embora as DIA já não se encontrassem válidas, entendeu a IP que o trabalho previamente 

desenvolvido pela RAVE permitiu selecionar o corredor ambientalmente mais favorável, face à 

grande diversidade de condicionantes ambientais (sociais, ecológicas, legais, etc.) ocorrentes na 

região, pelo que o seu aproveitamento para o desenvolvimento do atual projeto de execução seria a 

melhor solução em termos técnicos, económicos e ambientais. Desta forma, e para dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido anteriormente, a IP submeteu a procedimento de AIA, em 2017, o projeto 

de execução da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia (AIA n.º 2966), desenvolvido 

no corredor aprovado no âmbito do procedimento de AIA da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

do Eixo Lisboa/Madrid – Lotes 3C – Évora/Elvas e LTF – Elvas/Caia. 

O referido projeto de execução, objeto de DIA favorável condicionada emitida a 2 de março de 2018, 

tem como ponto de amarração a Oeste o ponto quilométrico PK126+000 e a Este a ligação à Linha 

do Leste que garante a continuidade do traçado até à fronteira Espanhola e respetiva rede ferroviária 

nacional, para transporte de mercadorias. Assim, as alternativas para a nova ligação entre Évora e 

Évora Norte tem como pontos de amarração na Linha de Évora, a Sul, PK1 117+700, à saída da Estação 

de Évora, e a Nordeste, o PK126+000, no início da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e 

Elvas/Caia. 
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� Ligação Ferroviária de Transportes Mercadorias entre Sines e Évora 

Como referido anteriormente, a ligação ferroviária de transportes mercadorias entre Sines e a 

fronteira (Elvas/Caia) tem como componente fundamental a modernização da ligação ferroviária 

entre Sines e Évora. Na figura seguinte, estão identificadas todas as intervenções já realizadas e 

previstas para o CIS que naturalmente, constituem antecedentes fundamentais deste projeto, para 

garantir a viabilidade da concretização da nova ligação direta entre os Portos do Sul e a fronteira 

Espanhola. 

• Modernização da estação da Raquete 

Com o objetivo de criar condições para a receção das composições de mercadorias e 

respetiva distribuição para ramais das unidades industriais existentes no porto de Sines, e 

para a realização de manobras, foi modernizada a estação da Raquete. Esta intervenção 

incluiu a construção de 9 vias férreas numa extensão de 8 km. 

• Construção da Estação Técnica ao km 118 da Linha do Sul 

Esta intervenção incluiu a construção de uma nova estação técnica na Linha do Sul, com o 

objetivo de aumentar a fiabilidade e a capacidade disponível na Linha do Sul. Esta 

intervenção permitiu diminuir o cantão crítico entre Canal Caveira e Lousal e permite o 

cruzamento de comboios de 750 metros. Já está em funcionamento. 
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Figura 3 – Intervenções realizadas e previstas para a concretização do Corredor Internacional Sul (Fonte: 
Aditamento 1 ao EIA) 

 

• Construção da Variante de Alcácer à Linha do Sul entre Grândola e Pinheiro (Alcácer by-pass) 

Este troço, atualmente em funcionamento, com cerca de 29 km foi construído em via única 

eletrificada sobre plataforma para via dupla, dotada de sinalização, telecomunicações, controlo 

automático de velocidade e comunicação solo-comboio, com velocidade de projeto de 220 

km/h. 

A construção da variante de Alcácer do Sal permitiu o reforço da capacidade da Linha do Sul 

acomodando o aumento de tráfego de mercadorias resultante da ligação 

Sines/Elvas/Espanha e contribuiu para a redução de tempos de percurso da viagem 

Faro/Lisboa para passageiros em cerca de 10 minutos. 

• Modernização do troço Poceirão Bombel 

Esta intervenção inclui a extensão para 750 metros das estações de Pegões e Bombel, bem como 

uma nova estação técnica que estende em 1500 m a bifurcação de Águas de Moura Sul. Inclui a 
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implementação de RCT+TP (Retorno de Correntes de Tração e Proteção de Terras) e a supressão 

de passagens de nível. Está em fase de lançamento de concurso para a elaboração do projeto. 

• Modernização do troço Bombel/Casa Branca / Évora das linhas do Alentejo e de Évora 

(69 km) 

Esta intervenção incluiu a modernização da infraestrutura e superestrutura da via, 

eletrificação, implementação de sistemas de sinalização eletrónicas, controle de velocidade, 

telecomunicações e comunicação solo-comboio, incluindo o troço Vidigal/Vendas Novas. 

Incluiu, ainda, os trabalhos relativos à implementação dos novos layouts nas estações de 

Casa branca e Évora, de modo a permitir o cruzamento de comboios de 750 m, assim como 

a construção de desnivelamentos para a supressão de passagens de nível. 

Esta intervenção está concluída e em funcionamento. 

• Modernização do troço Sines/Ermidas do Sado/ Grândola 

A intervenção inclui a adaptação do layout das estações de Ermidas do Sado e Canal Caveira 

(estação técnica), as obras de sinalização da estação técnica de Grândola norte, construção 

de duas novas estações técnicas na Linha de Sines para o cruzamento de comboios de 750 

metros e a substituição da superestrutura de via com aplicação de travessas polivalentes. 

Está atualmente em curso a elaboração do projeto de execução. 

Por fim, existe ainda a Modernização da Linha do Leste (11 km) entre a Estação de Elvas e a fronteira, 

cujas intervenções a realizar potenciam o melhoramento das atuais condições de exploração 

ferroviária, das condições de segurança e, igualmente, reduzir os custos de manutenção, 

privilegiando o uso da plataforma existente e da área afeta ao Domínio Público Ferroviário. Esta obra 

é fundamental para garantir a ligação ferroviária de transporte de mercadorias entre Évora Norte e 

a Fronteira. As intervenções na plena via visam melhorar as condições de circulação da via única 

existente em bitola ibérica, para tráfego misto em tração diesel, considerando velocidades de 

projeto, máxima e mínima de, respetivamente, 120 km/h e 60 km/h, sendo esta última para as 

composições de transporte de mercadorias. Está em fase de lançamento de concurso da empreitada 

que se prevê ter início no princípio do próximo ano.  
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3.2 Antecedentes  

Para a ligação entre Évora – Évora Norte foi inicialmente prevista uma intervenção de renovação da 

linha de Évora existente, entre o PK 117+700 e o PK 126+800. Sobre esta intervenção solicitou a então 

REFER, EPE (atual IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.), em 2013, a pronúncia da APA quanto à 

aplicabilidade do regime jurídico de AIA.  

De acordo com a informação disponibilizada, o projeto da renovação iria ocorrer numa extensão de 

9,1 km da Linha de Évora existente e englobaria as seguintes intervenções: 

• Renovação integral de via;  

• Melhoramento da plataforma; 

• Substituição integral das passagens hidráulicas e das pontes; 

• Ajustamentos pontuais de diretriz; 

• Desnivelamentos pedonais e rodoviários para supressão de passagens de nível. 

Atendendo a que a intervenção se iria circunscrever a áreas integradas no Domínio Público 

Ferroviário preexistente, inscrito no Plano Diretor Municipal de Évora mas com circulação ferroviária 

suspensa desde 2009, entendeu a APA, consultada a CCDR Alentejo, que da mesma não seria 

expectável que decorressem impactes significativos no ambiente, considerando os impactes já 

resultantes da linha ferroviária existente. 

Não obstante, a opção de reativação do troço da linha existente, e que circunda a cidade de Évora 

por nascente, despoletou grande contestação por parte da autarquia e da população local, por 

considerarem que esta solução poderia afetar a ocupação urbana e dinâmicas populacionais na 

envolvente do troço inicial (em cerca de 1900 m) do corredor ferroviário.  

Neste sentido, entendeu a IP estudar corredores alternativos à solução de modernização da linha 

existente, tendo para tal promovido um Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA). Neste estudo, foi 

definida uma grande área de estudo e selecionados seis corredores alternativos ao corredor base, 

designado por corredor zero, conforme figura seguinte. 

 

Figura 4 – Corredores alternativos delineados (Fonte: Estudo de Viabilidade Ambiental) 
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Sumariamente, os corredores considerados correspondiam às seguintes opções: 

• Corredor 0: aproveitava a zona de desenvolvimento do corredor da atual linha de Évora, 

inativa desde 2009 mas cuja implantação no local ainda se mantem, implicando uma 

intervenção apenas de modernização da linha existente. Este corredor correspondia à 

hipótese de modernização da linha existente, desenvolvendo-se integralmente no Domínio 

Público Ferroviário, onde apenas desde 2009 não circulam comboios. Tratava-se de um 

corredor existente e consolidado na matriz de ordenamento do território, com a vantagem 

de apresentar um paralelismo em extensão muito significativa com EN 18, evitando a 

abertura de novas barreiras no território. O principal aspeto negativo prendia-se com o facto 

de nos primeiros cerca de 1.500 metros do corredor ter na sua proximidade diversas 

habitações. 

• Corredor 1: solução localizada, que pretendia evitar a proximidade a grande parte das 

habitações que envolvem a linha atual, sem contudo sair da área do perímetro urbano da 

cidade de Évora. Permitia um afastamento das várias habitações que envolvem o corredor 

existente (desativado), ainda que aproximando-se de outras (em menor número), mantendo-

se em área de solo urbano (não consolidado).  

• Corredor 2: infletia para nascente face aos anteriores (tal como os corredores 3, 4 e 5) e 

aproveitava o espaço do Domínio Público Ferroviário do Ramal de Reguengos (inativo) 

aproximadamente até ao PK 2+800. Prosseguia para norte até se cruzar com a Nova Ligação 

Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia no local previsto, aproveitando parte do Domínio 

Público Ferroviário da Linha de Évora. Neste troço atravessava propriedades agrícolas de 

dimensão variável, bem como urbanas (área urbana do Bairro do Degebe e área de espaço 

turístico previsto) e atravessava território com densidade significativa de coberto de 

montado e aproximava-se da IBA (Important Bird Area) de Évora.  

• Corredor 3: comum ao corredor 2 até ao PK 4+000, após o que se desenvolvia ainda mais a 

nascente, aproveitando, em grande parte, a zona de desenvolvimento do IP2, 

aproximadamente até ao PK 10+000. Apresentava a vantagem de aproveitar uma zona já 

alterada pelo início da construção do IP2 mas cuja execução ficou suspensa mas foi 

considerado que poderia comprometer o desenvolvimento futuro daquele itinerário nos 

moldes em que este havia sido projetado. Atravessava propriedades agrícolas de dimensão 

variável e cruzava a IBA Évora bem como extensas áreas de montado. Fazia a ligação ao troço 

da Linha de Évora – Elvas mais a nascente do que o previsto nos restantes corredores. 

• Corredor 4: correspondia a uma solução intermédia entre as que se aproximavam mais da 

cidade de Évora (corredores 0 e 1) e as que se desenvolviam mais afastadas (corredores 2, 3, 

5 e 6), aproveitando no primeiro quilómetro o desenvolvimento do ramal de Reguengos, 

passando depois a intercetar a UOPG (1) - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora em cerca 

de 250m. O corredor infletia para norte passando entre dois espaços de edificação dispersa 

– Áreas de edificação em solo rural periurbano (Cotovelos e Quinta do Evaristo), interferindo 

ligeiramente com a área de Cotovelos, sem contudo interferir com nenhuma edificação. O 

traçado infletia então para poente, voltando a ligar à atual linha de Évora, desenvolvendo-se 

de modo coincidente ao corredor 0. 
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• Corredor 5 e Corredor 6: bastante semelhantes, apenas se diferenciando em cerca de 2500m 

por parâmetros associados ao projeto, uma vez que em termos ambientais o tipo de 

ocupação do solo é semelhante. No troço inicial estes dois corredores tomavam o 

alinhamento já referido para os corredores 2, 3 e 4, aproveitando o ramal de Reguengos. À 

semelhança do corredor 4, estes dois corredores interferiam com a UOPG (1) - Frente Urbana 

Adjacente à Expo Évora em cerca de 250m. Os corredores infletiam então para norte, vindo 

a interferir ligeiramente (cerca de 35 metros) com uma zona limite de Espaços Agrícolas e 

Florestais - Espaço de Pequena Propriedade. Infletiam depois para noroeste vindo a tomar o 

mesmo alinhamento do corredor 2. 

Foram assim abandonados o corredor 0, na tentativa de atender às preocupações da autarquia, bem 

como os corredores que tinham impactes cumulativos significativos com o traçado do IP2, 

procurando ainda salvaguardar o solicitado pela Câmara Municipal de Évora no sentido de garantir a 

compatibilidade com a futura Estação Intermodal de Évora, na qual se fará a já referida interligação 

das duas redes ferroviárias (convencional e de alta velocidade).  

Em resultado das várias condicionantes ambientais presentes na área de estudo, foram considerados 

como corredores alternativos mais favoráveis para prossecução dos estudos os corredores 1, 2 e 4, 

apresentados no estudo prévio objeto da presente avaliação como as soluções 1, 2 e 3, 

respetivamente. 

3.3 Objetivos e justificação do projeto 

O projeto em avaliação corresponde à Nova Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante 

de Évora), em Fase de Estudo Prévio, inserida no Corredor Internacional Sul (CIS) que foi estabelecido 

como um dos eixos de desenvolvimento prioritário do Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas - horizonte 2014-2020 (PETI 3+), do setor ferroviário. 

Em março de 2013 foi apresentado pela REFER, EPE (atual IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.), à 

Agência Portuguesa de Ambiente (APA), o Projeto de Renovação do troço Évora – Évora Norte (entre 

o PK 117+700 e o PK 126+800).  

Este projeto de renovação fazia parte integrante do Projeto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

para o Eixo Lisboa Madrid, avaliado em 2008 no âmbito do Lote 3C, pois permitia a ligação, neste 

ponto, entre a Rede Ferroviária Convencional e o corredor da Linha de Alta Velocidade. Inicialmente, 

o projeto deste troço Évora – Évora Norte pretendia optar unicamente pela modernização e 

reativação da linha de Évora, entre os km 117+700 e 126+800 (Figura 5).  
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Figura 5 – Intervenção de modernização e reativação da Linha de Évora entre os km 117+700 e 126+800 
anteriormente proposta. (Fonte: adaptado do EIA, 2017/REFER, 2013) 

A modernização incluía a renovação integral de via, melhoramento da plataforma, substituição 

integral das passagens hidráulicas e das pontes, ajustamentos pontuais de traçado, eletrificação, 

implementação de sistemas de sinalização eletrónica, controlo de velocidade, telecomunicações e 

comunicação solo-comboio e supressão de passagens de nível.  

Inicialmente, estava prevista a beneficiação do troço Évora – Évora Norte da atual Linha de Évora, e 

que tinha obtido parecer favorável da APA sobre o não enquadramento em Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte ambiental (RJAIA). Contudo, e em virtude da evolução na ocupação do 

território na sua envolvente (maior densificação urbana) desde a desativação da linha, em 2009, a 

hipótese de reativação deste troço deu origem a uma grande preocupação e contestação por parte 

da Câmara Municipal de Évora (CME) e população local, pelas eventuais afetações na ocupação 

urbana e dinâmicas populacionais da envolvente do corredor ferroviário.  

Na sequência da tomada de posição da CME contra o desenvolvimento do projeto de ligação entre o 

troço Bombel/Casa Branca/Évora e a “Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia”, a IP, 

por orientação da tutela, iniciou um novo Estudo Prévio para desenvolver e estudar novas 

alternativas de traçado, para dar continuidade à Linha de Évora, após o desnivelamento da Estrada 

de Beja, até ao ponto inicial do traçado da Nova Ligação entre Évora Norte e Elvas/Caia.  
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O âmbito geográfico do estudo prévio, agora em avaliação, é idêntico ao do anterior projeto de 

modernização da Linha de Évora entre a atual estacão e o km 126+000 (Évora Norte) que permitia a 

ligação entre a rede ferroviária convencional, dando continuidade ao troço modernizado 

Bombel/Casa Branca/Évora (2010) e a “Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia”. O 

presente processo de AIA considerou para análise comparativa três corredores alternativos que têm 

o mesmo objetivo de ligar entre o km 117+700 e o km 126+000 da Linha de Évora, garantindo a 

ligação a Évora Norte ao PK126+000 (correspondente ao início do projeto “Nova Ligação Ferroviária 

entre Évora Norte e Elvas/Caia”).  

A execução deste troço assume-se como um projeto de investimento estruturante uma vez que 

permite estabelecer a ligação entre a rede ferroviária convencional, dando continuidade ao troço 

modernizado Bombel/Casa Branca/Évora, ligando-o com mais 10 km à “Nova Ligação Ferroviária 

entre Évora Norte e Elvas/Caia”. Reforçando a importância do troço agora em análise, importa realçar 

que vem concretizar a ambição do CIS, permitindo o alargamento do hinterland portuário de Sines, 

Setúbal e Lisboa, contribuindo para o crescimento do produto interno bruto e induzindo a criação de 

emprego sustentado, fator decisivo da coesão social do País.  

Naturalmente, este projeto é também justificado pelos objetivos do próprio CIS. Estes objetivos são, 

sucintamente, melhorar as condições operacionais neste corredor e consequentemente, aumentar 

a atratividade dos serviços ferroviários de transporte de mercadorias e passageiros ao nível regional, 

nacional e internacional. Os principais impactes operacionais esperados nos serviços ferroviários são:  

• Criar uma nova ligação direta com a fronteira de Espanha, reforçando a ligação ferroviária ao 

porto de Sines como porta de entrada na Europa, tendo em vista o aumento da sua 

atratividade, em especial na Península Ibérica, alargando o seu hinterland e articulando com 

outras ligações aos portos de Lisboa e Setúbal; 

• Disponibilizar uma solução de transporte ferroviário mais eficiente, reduzindo as distâncias 

e tempos de viagem entre o Porto de Sines e a fronteira Portugal-Espanha, assim como 

reduzindo sinistralidade nas passagens de nível (PN);  

• Permitir a circulação e cruzamento de comboios com 750 m de comprimento, 

particularmente relevante no caso do transporte de mercadorias e com capacidade de carga 

rebocada para 1400t com tração elétrica simples; e 

• Melhorar a qualidade, a fiabilidade e a segurança dos serviços ferroviários através da 

implementação de tração elétrica com a tensão standard europeia (25 kV) e nos serviços de 

sinalização eletrónica ERTMS/ETCS, permitindo a interoperabilidade ferroviária aos níveis 

nacional, ibérico e europeu. 

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 83/2004, de 26 de junho, o Governo aprovou o 

desenvolvimento, entre outras, da infraestrutura que integra a rede ferroviária de alta velocidade 

“Linha Lisboa-Madrid, como linha especialmente construída para a alta velocidade, com estação 

intermédia em Évora e na fronteira luso-espanhola de Elvas-Badajoz”. A referida Resolução aprova 

ainda o “desenvolvimento da parte portuguesa da linha Lisboa/Setúbal/Sines-Elvas- Badajoz-

Puertollano-Madrid, para tráfego de mercadorias”.  
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Esta ligação integra a rede principal da rede transeuropeia de transportes, ilustrada nos mapas 

contidos no Anexo I do Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de dezembro de 2013. A rede principal é constituída pelas partes da rede global que têm maior 

importância estratégica para a consecução dos objetivos da política de desenvolvimento da rede 

transeuropeia de transportes. Esta ligação integra também o Corredor Ferroviário de Mercadorias 

n.º 4 definido no Regulamento (UE) n.º 913/2010, de 22 de setembro, relativo à rede ferroviária 

europeia para um transporte de mercadorias competitivo, alterado pelo Regulamento (UE) no 

1316/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro.  

A ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia que antecedeu o projeto agora em avaliação, foi 

definida como investimento prioritário com a aprovação do Plano Estratégico de Transportes e 

Infraestruturas (PETI 3+) pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto, 

sendo definida como ligação ferroviária estratégica, não só́ ao nível nacional, mas também ao nível 

europeu.  

Salienta-se também que este troço agora em avaliação constitui parte integrante da candidatura 

Évora-Caia e Estacão Técnica ao km 118 da Linha do Sul (2014- PT-TM-0627-M), aprovada no âmbito 

do Connecting Europe Facility (CEF), com uma taxa de comparticipação de 40%, correspondente a 

cerca de 105 M€ de subvenção comunitária.  

Por fim, convém salientar que o Projeto da Ligação Évora - Évora Norte apresenta as mesmas 

características geométricas da Linha entre Casa Branca e Évora e corresponde ao troço de arranque 

da Linha Évora-Caia que fará a ligação à fronteira. A figura seguinte identifica a localização da Estação 

de Évora, assim como o ponto de início do projeto em avaliação, que garantirá a respetiva 

continuidade até ao ponto quilométrico PK126+000 da Linha de Évora de onde seguirá a “Nova 

Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia”. 
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Figura 6 - Localização da Estacão de Évora, no âmbito da Linha Casa Branca- Évora, e identificação do início do 

troço em avaliação no AIA2999 (Fonte: Aditamento 1 ao EIA - Procedimento AIA2999)  

O projeto em avaliação, com uma via única, e no qual, quer a plataforma, quer as obras de arte são 

também dimensionadas para uma via única, apresenta fundamentos para o cumprimento dos 

objetivos do CIS, nomeadamente a viabilização dos níveis de serviço (p.e., tempo de viagem) 

pretendidos para a ligação ferroviária para o tráfego de mercadorias entre o Porto de Sines e Espanha 

e daí para o resto da Europa. Os fundamentos apresentados foram: 

• A Rede Ferroviária Nacional recorre a vias duplas e múltiplas (conforme figura abaixo) apenas 

onde a frequência de circulações é elevada (> 100 circulações por dia), principalmente em 

zonas de grande concentração de comboios suburbanos de transporte de passageiros ou na 

Linha do Norte, o que não acontece no CIS, nomeadamente na Linha de Sines, onde se prevê 

a circulação até 36 circulações por dia (nos dois sentidos) em 2026 e após o ramp up do 

tráfego ferroviário.  

• A ligação entre Sines e Évora Norte faz-se, partindo de Sines pela Linha de Sines até Ermidas 

do Sado, seguindo pela Linha do Sul até Poceirão, daqui até Casa Branca pela Linha do 

Alentejo, onde passa para a Linha de Évora até Évora Norte. Como referido no aditamento, 

os parâmetros técnicos e geométricos de todos os troços foram projetados por forma a 

serem compatíveis com os objetivos de exploração do CIS, nomeadamente para a para a 

circulação de mercadorias entre Sines e a Fronteira do Caia. 
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Figura 7 - Rede Ferroviária – nº. de Vias (Fonte: Aditamento 1 ao EIA)  

 

Assim, o troço Évora – Évora Norte permite estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária 

Convencional (Linha de Évora já modernizada entre Bombel e Évora) com a Nova Ligação Ferroviária 

entre Évora Norte e Elvas/Caia, em fase de projeto de execução após ter obtido a DIA favorável 

condicionada a 2 de março de 2018.  

3.4 Descrição genérica do projeto 

O projeto em avaliação corresponde a um troço ferroviário, em via única, desenvolve-se entre o pk 

117+700 e o pk 126+000 da atual Linha de Évora, numa extensão total de 8,56 km (Alternativa 1) a 

10,89 km (Alternativa 3), consoante a alternativa de corredor que venha a ser selecionada.  

A futura linha será em via única, eletrificada, com bitola ibérica (1668 mm), preparada para tráfego 

misto de passageiros e de mercadorias. É concebida para uma velocidade de projeto de 120 km/h para 

comboios convencionais e de 60 km/h para comboios de mercadorias, sem atravessamentos de nível 

e sem estações ou apeadeiros intercalares. Em relação aos comboios de mercadorias, permitirá o 

transporte de 1400 toneladas em tração simples e o cruzamento/ultrapassagem de composições até 

750 m. 

Dos estudos realizados, em que procuraram afastar-se do perímetro urbano sem descurar os 

compromissos ambientais, resultaram 3 soluções de corredor alternativas, a saber: 

• Solução 1 – Variante mais curta das soluções propostas. Desvia-se do atual canal ferroviário no 

trecho onde este se encontra mais próximo da malha urbana. 

• Solução 2 – Solução mais longa que a primeira e segue inicialmente paralelamente ao ramal de 

reguengos para se afastar mais da malha urbana do que a solução 1. Afastando-se quase 1500 
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m da solução anterior. 

• Solução 3 – Solução mais longa e que possibilita um afastamento do perímetro urbano da 

Cidade de Évora. 

Todas as soluções apresentadas se iniciam no final da intervenção anterior de modernização e 

eletrificação da Linhas de Évora, cerca do km 117+700 e terminam numa localização compatível com a 

futura ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia, cerca do km 126+000, conforme se constata 

da informação indicada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Características das soluções em apreciação  
[Fonte: Relatório Síntese do EIA (ArqPais & IP, 2017)] 

Soluções 

em 

estudo 

Pk inicial e final Troço existente a beneficiar Troço novo Extensão 

Total (m) 
Pk inicial Pk final Extensão (m) Pk inicial Pk final Extensão (m) 

Solução 

1 

117+684 a 126+249,5 120+012,1 126+249,5 6237,4 117+684,1 120+012,1 2328 8565,4 

Solução 

2 

117+700 a 122+700,2 

(Solução 2) + 121+084,1 

a 126+249,5 

(sobreposição com a 

Solução 1) 

121+084,1 

(S1) 

126+249,5 

(S1) 

5165,4 117+700 122+700,2 5000,2 10165,5 

Solução 

3 

117+700 a 128+517,7 + 

126+177.2 a 126+249.5 

(sobreposição com a 

Solução 1) 

118+850 120+146,8 1296,8 

1369,0 

117+700 118+850 1150 

9520,9 

10889,9 

126+177,2 

(S1) 

126+249,5 

(S1) 

72,3 120+146,8 128+517,7 8370,9 

 

O projeto em estudo desenvolve-se a nascente da cidade de Évora, e desta para Norte, apresentando 

uma ocupação característica de uma zona periurbana, em especial na zona inicial (mais a sudoeste) 

do desenvolvimento do projeto. Uma característica determinante deste projeto é que procura 

maximizar a utilização do canal ferroviário existente da Linha de Évora (Solução 1 e 2) ou do Ramal 

de Reguengos (Solução 3), ao mesmo que tempo que procura a ligação deste troço próximo do ponto 

quilométrico PK126+000 na Linha de Évora, de onde parte a Nova Ligação Ferroviária entre Évora 

Norte e Elvas/Caia. 

A Solução 1 aproxima-se mais da cidade de Évora e afasta-se do atual canal ferroviário apenas numa 

pequena extensão, em cerca de 2 km, cingida ao trecho onde a atual linha está mais próxima das 

edificações. As Soluções 2 e 3 seguem para nascente logo desde o início (extremo Sul) do projeto, 

paralelamente ao canal ferroviário do Ramal de Reguengos. De forma a ser aproveitada a Passagem 

Inferior existente (estrada de Beja) e por restrições de projeto não foi possível um traçado desde logo 

coincidente ao canal ferroviário do Ramal de Reguengos. Este desvio para nascente possibilita um 

afastamento do perímetro urbano da Cidade de Évora, embora implique uma interferência com a 

área do perímetro urbano que integra a UOPG 1 (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão) que 

corresponde à Frente Urbana Adjacente à Expo Évora. As soluções 2 e 3 separam-se 

aproximadamente ao PK 118+800. A solução 2 inflete para norte, ao passo que a solução 3 prossegue 

aproveitando o espaço canal do Ramal de Reguengos até ao PK 120+200.  
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A partir do PK 118+800, a Solução 2 procura aproveitar um canal sem ocupação edificada densa, 

entre dois Espaços de Edificação Dispersa de Cotovelos, a nascente, e da Quinta do Evaristo, a poente, 

com a área de Cotovelos, evitando afetações diretas de habitações. Segue-se, para Norte, a passagem 

a nascente do bairro de Santo António, entre o PK 120+200 e o PK 120+500, sem interferências, 

prosseguindo para noroeste, vindo a intercetar a EN254 ao PK 121+360, restabelecida pela PI 121.1. 

Prossegue-se o desenvolvimento em meio rural, em área de olival, montado e culturas anuais até ao 

PK 122+700 onde o traçado se liga novamente ao corredor da linha existente (corresponde 

aproximadamente ao PK 122+085 da Solução 1). A partir deste ponto o corredor segue o canal 

ferroviário existente, desenvolvendo-se de modo coincidente à Solução 1 e desta forma implicando 

com as mesmas situações identificadas na análise desta.  

A Solução 3 surge da procura de uma solução alternativa mais afastada da área urbana, e que 

aproveitasse o canal ferroviário do Ramal de Reguengos, cuja linha se encontra desativada. Após a 

derivação do ramal de Reguengos para norte, a Solução 3 segue interferindo, a partir do PK121+500 

por uma zona de montado, na proximidade do IP2 (parcialmente construído). Após esta zona, o 

corredor volta a desenvolver-se em zona de montado, até ao PK 125+450 na travessia do rio Degebe 

(interferindo com uma zona de leito de cheia e zonas inundáveis no seu redor). Após a travessia do 

rio, a linha desenvolve-se interferindo a Norte com uma IBA da Planície de Évora e, posteriormente, 

com outra zona de montado. Ao km 128+517, a Solução 3 junta-se à Linha de Évora existente.  

A figura abaixo ilustra as diferentes alternativas em estudo: 
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Figura 8 - Excerto do esboço corográfico com as soluções de traçado preconizadas para a variante da ligação 
ferroviária entre Évora e Évora Norte (Fonte: EIA do procedimento AIA2999) 

 

O investimento global previsto para o projeto Évora – Évora Norte - Caia é de 442,9 milhões de euros 

(Valor previsto Plano de Investimentos em Infraestruturas - Ferrovia 2020), que inclui o troço agora 

em procedimento de AIA.  

Prevê-se que o início da obra ocorra em 2020 e a sua conclusão em 2021. Assim, a entrada em 

exploração será no final de 2021, estimando-se que, em 2026, o projeto esteja consolidado e, daí em 

diante, que o tráfego se mantenha constante. 
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4. ANÁLISE ESPECÍFICA DO PROJETO 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 

natureza dos aspetos ambientais associados, destacam-se as seguintes vertentes de avaliação: 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Hidrogeologia, Recursos Hídricos, Solos e Aptidão 

Agrícola, Usos do Solo, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Vibrações, Sistemas Ecológicos e 

Biodiversidade, Socioeconomia, Paisagem e Património.  

Face à especificidade do projeto, entendeu-se ainda relevante a sua análise mais alargada no 

contexto dos Transportes e Acessibilidades. 

Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais resultados da apreciação desenvolvida em cada uma 

das referidas vertentes, os quais tiveram como principal suporte a informação constante no EIA e do 

respetivo aditamento, elementos complementares, bem como das várias peças que constituem o 

estudo prévio. 

Em resultado desta análise, apresentam-se em capítulo próprio as condições a serem adotadas para 

efeitos da decisão final sobre a viabilidade ambiental do estudo prévio em avaliação.  

4.1 Transportes e acessibilidades 

4.1.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

A avaliação de impactes sobre os Transportes e Acessibilidades foi desenvolvida tendo em 

consideração quer as características gerais do projeto em avaliação (ligação ferroviária inserida na 

ligação regional Sines / Vendas Novas / Casa Branca / Évora / Elvas-Caia) quer, sobretudo, as suas 

particularidades, nomeadamente o facto de se tratar de uma ligação ferroviária com início na cidade 

de Évora e com alternativas de desenvolvimento variante à Cidade, atravessando zonas com 

ocupação urbana variável, dependendo das alternativas em análise.  

Deste modo, a inserção geral do projeto na ligação Sines/Elvas foi analisada a nível do seu 

enquadramento regional, mas incidiu também sobre as dinâmicas de desenvolvimento urbano, e de 

ligação e articulação da Cidade com a sua envolvente periurbana e rural. 

Pretende-se identificar os aspetos essenciais que caracterizam a situação de referência naquilo que 

respeita os transportes e as acessibilidades do território atravessado pela nova ligação ferroviária. 

Também são feitas referências a alguns aspetos que se prendem com a socioeconomia e os usos do 

solo, na medida em que sendo as acessibilidades elementos estruturantes do território com 

consequências prováveis sobre a atividade económica e o bem-estar das populações da região 

atravessada, estão intrinsecamente relacionadas com estes fatores. 

Évora distingue-se como o principal polo dinâmico da Região, pela sua localização estratégica, pela 

importância da base económica e por um leque diversificado de equipamentos e serviços, pela 

grande atratividade turística internacional, a importância da universidade, da oferta formativa e de 

investigação, e a concentração de atividades industriais. Assim, os transportes e acessibilidades 

constituem fatores de produção estruturantes, garantindo a ligação deste território ao resto do 
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território da região, do país e internacionalmente, nomeadamente para assegurar o transporte de 

mercadorias.  

Do ponto de vista das acessibilidades, o território atravessado pelo projeto insere-se na área de 

influência de um dos principais corredores rodoviários a nível nacional e de ligação com Espanha – o 

IP7/A6 – ligando Lisboa, Évora e Elvas/Caia. Neste caso, a ligação ferroviária em via eletrificada virá 

complementar a rede de infraestruturas rodoviárias existentes, oferecendo uma alternativa mais 

eficiente do ponto de vista do consumo energético e das emissões atmosféricas. Relembra-se que 

após a desativação deste troço da Linha de Évora, falta esta peça fundamental para possibilitar a 

ligação ferroviária direta e competitiva entre os Portos do Sul e Espanha para o transporte de 

mercadorias. 

Nas secções seguintes são apresentadas as principais infraestruturas de transportes que servem o 

território analisado, assim como as interferências previstas do projeto agora em avaliação. 

A perspetiva de evolução do território na ausência do projeto, no que respeita à mobilidade e 

transportes, divide-se em duas tendências de sentido contrário, que importa relevar: 

1. Uma tendência de evolução e reforço da rede rodoviária, e o concomitante incremento do 

transporte rodoviário com as consequências ambientais indesejadas ao nível do consumo 

de combustíveis fósseis e emissões atmosféricas – nomeadamente com a implementação, 

ainda não concluída, do Plano Rodoviário Nacional; e  

2. Um retrocesso na rede ferroviária, com desativação, em 2011, da Linha de Évora entre Évora 

e Estremoz, e a desativação do Ramal de Reguengos, em 2003, com a respetiva perda de 

competitividade de um modo elétrico, substancialmente mais eficiente do ponto de vista 

energético e das emissões atmosféricas. 

É precisamente ao nível do transporte ferroviário que se perspetivam alterações de tendência, com 

o projeto do CIS, com uma renovada aposta neste modo de transporte, sobretudo no que concerne 

ao transporte de mercadorias, mas também relativamente ao transporte de passageiros, de que 

constitui exemplo o projeto em estudo no presente EIA, bem como a requalificação da Linha de Évora 

entre Casa Branca e Évora, e a nova Ligação entre Évora Norte e Elas/Caia. 

Volta-se a enfatizar que esta aposta se traduz, nomeadamente, no contexto do Plano Estratégico de 

Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) 2014-2020 que, dos 6 eixos de desenvolvimento prioritários 

para o investimento na rede de transportes nacional, inclui o Corredor Internacional Sul. 

� REDE RODOVIÁRIA  

O projeto em estudo desenvolve-se entre a faixa limite nascente da Cidade de Évora e a sua periferia 

nordeste, terminando no PK126+000 da Linha de Évora, a cerca de 2 km a sul do IP7/A6, que liga 

Lisboa a Elvas/Caia (embora este projeto não interfira diretamente esta infraestrutura rodoviária). 

Tal como referido no Relatório Síntese do EIA (Capítulo 4.14 – Ordenamento do Território), a área de 

estudo é servida pelas seguintes vias, integradas no Plano Rodoviário Nacional: 

• IP2 – Portelo / Faro – ligando Portelo, Bragança, Guarda, Covilhã̃, Castelo Branco, Portalegre, 

Évora, Beja e Faro; este itinerário tem alguns troços ainda por construir, nomeadamente o 

que ocorre na área de estudo (troço Évora (A6) – São Manços); 
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• EN18 – Estremoz (entroncamento da EN4) / Évora; 

• EN254 – Évora / Redondo (entroncamento da EN373).  

O projeto interseta estas vias e ainda vias rodoviárias mais locais nos seguintes pontos: 

• EN18, ligando Évora a Estremoz, intersetada pela Solução 1 aos km 121+250 e 124+300, e 

pela Solução 2 aos km 122+350 e 125+400; 

• EN254, ligando Évora, Redondo e Vila Viçosa, intersetada pela Solução 1 ao km 119+400, pela 

Solução 2 ao km 121+440, e pela Solução 3 ao km 124+640; 

• CM1149 (Rua Padre Américo), ligando Évora aos bairros da Comenda e Santo António, 

intersetada pela Solução 1 ao km 119+050, e pela Solução 2 ao km 120+270; 

• Estrada dos Aliados, ligando Évora ao Bairro de Santa Luzia, Cotovelos, Quinta do Evaristo, 

permitindo também ligação ao Bairro da Caeira, intersetada pela Solução 1 ao km 118+325, 

e pela Solução 2 ao km 119+390; 

• Estrada de Beja, ligando Évora ao Bairro de São José́ da Ponte, e zona empresarial adjacente. 

Esta via, é intersetada por meio de passagem inferior já ́ construída no âmbito da 

requalificação do troço anterior da Linha de Évora. As soluções em estudo têm origem a 

seguir à PI. 

A Solução 1 interseta ainda a Rua 25 de Abril à Comenda, ao km 119+150. 

Entre os km 121+600 e 123+100, a Solução 3 desenvolve-se próximo de um troço do IP2, ligando o 

IP7/A6 e São Manços, previsto, mas ainda não construído. 

� REDE FERROVIÁRIA  

A Linha existente de Évora liga Casa Branca (ligação à Linha do Alentejo), Monte das Flores e Évora. 

É uma linha de via única, eletrificada. O comprimento máximo das composições de mercadorias é de 

750 m. O Ramal Évora/Estremoz foi desativado em 1990 para tráfego de passageiros, tendo sido 

oficialmente desativado em 2011 para qualquer circulação. Todas as Soluções se iniciam, a Sul, na 

Linha de Évora, troço Évora-Estremoz, e coincidem parcialmente com este canal ferroviário, nos 

troços finais a Norte. As Soluções 2 e 3 coincidem parcialmente com o canal ferroviário do Ramal de 

Reguengos, desativado em 2003. 

A compatibilização entre linhas será ́assegurada no projeto de execução da ligação ferroviária em 

estudo. Embora desativados no que respeita à exploração, os referidos troços das Linhas de Évora e 

do Ramal de Reguengos mantém a servidão ativa, no PDM de Évora. A nova via tem, porém, 

exigências de projeto que obrigam a um alargamento dos canais ferroviários existentes, o que implica 

o alargamento da servidão atual sobre os terrenos adjacentes. 

� AERÓDROMO DE ÉVORA 

A área de estudo é abrangida por áreas condicionadas do aeródromo de Évora. O troço inicial, a Sul, 

das três soluções confina com o limite norte da Superfície Horizontal Interior limitada exteriormente 

pela proteção vertical de uma circunferência horizontal com 3500 m de raio e centro no ponto de 

referência do aeródromo. Nesta zona depende da Autoridade Aeronáutica a criação de quaisquer 

obstáculos que ultrapassem a cota 288,00 (Relatório Síntese, EIA, AIA2999, secção 4.14.8). 
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Todas as Soluções são também abrangidas, a Norte (até cerca do km 120+000/121+500, dependendo 

da solução em análise), pela superfície cónica confinante com a anterior, limitada exteriormente pela 

proteção vertical de uma circunferência horizontal com 4 700 m de raio e centro no ponto de 

referência do aeródromo. Nesta zona, depende de autorização da ANA a criação de quaisquer 

obstáculos que ultrapassem a cota variável entre 288,00 e 348,00 (Relatório Síntese, EIA, AIA2999, 

secção 4.14.8).  

Todas as soluções de desenvolvem a cotas inferiores a 173,00m, pelo que não se verifica interferência 

com as condicionantes estabelecidas.  

Para além dos contributos positivos para o desenvolvimento da região, em conformidade com os 

IGTs relevantes, os impactes positivos deste projeto estão eminentemente relacionados com a fase 

de exploração, cuja análise de impactes é necessariamente suprarregional dado o alcance regional, 

nacional e internacional que esta nova ligação ferroviária permitirá em conjunto com os projetos 

ferroviários que irá conectar. Os efeitos positivos do projeto resultam da concretização dos objetivos 

subjacentes à aprovação e implementação do projeto em estudo, e decorrem, estruturalmente, da 

implementação das respetivas funcionalidades. Complementarmente, outros efeitos positivos 

podem potencialmente resultar do aproveitamento de novas oportunidades criadas em função da 

existência e funcionamento da nova ligação ferroviária. 

Em termos concretos, o número diário de comboios previsto para o ano de 2020 é de 22, subindo 

para 26 no ano de 2026 (podendo atingir os 36 comboios diários), o que perfaz uma média de 0,9 

comboios por hora, em 2020, e 1,1 comboios por hora, em 2026, não se conhecendo a distribuição 

do tráfego pelos períodos diurno e noturno. Refira-se que, em resposta ao pedido 1.6 dos pedidos 

de elementos adicionais do Aditamento 1, a IP considera “que o ano de 2026 representa um patamar 

de estabilidade após a entrada em exploração da linha no seu todo”. Acrescenta-se que, em 

infraestruturas de transportes, existe sempre um período de crescimento da procura que resulta, por 

um lado, da entrada progressiva em funcionamento dos serviços que operam nessa infraestrutura, e 

por outro, na captação adicional de serviços, à medida que os agentes económicos vão tomando 

conhecimento dessa nova ligação e, eventualmente, vão relocalizando as suas atividades por forma 

a aproveitar essa nova ligação. Esta fase é referida na literatura como ramp up. Após este período de 

adaptação que pode demorar vários anos nas infraestruturas ferroviárias, existe uma estabilização 

que permanece daí em diante, até existir uma nova intervenção na infraestrutura ou mediante algum 

evento de contexto e externo à infraestrutura (por exemplo, crise económica) que não tenha sido 

contemplado nos cenários estudados.  

A IP refere ainda que “com base nos números apresentados pelo Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas aquando da vista da Comissária Europeia dos Transportes no passado dia 5 de março 

de 2018, o tráfego apresentado para 2045 coincide com o que está apresentado e avaliado no EIA 

para 2026 e pode atingir os 36 comboios por dia (18 comboios/sentido) ”.  

No que respeita as infraestruturas rodoviárias, as interferências ocorrerão desde a fase de 

construção com caráter temporário ou permanente, os últimos prolongando-se durante a fase de 

exploração (naturalmente). O EIA apresenta a análise destes impactes à escala local (i.e., na 

proximidade da zona de implantação dos traçados junto da qual também serão instalados os 

estaleiros de obra ao longo da construção da via) tendo avaliado as perturbações das acessibilidades 

e circulações locais.  
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Como efeitos temporários, para todas as soluções, haverá uma afetação da circulação nos espaços, 

que resulta, sobretudo, do impedimento ou condicionamento, das zonas afetas temporariamente à 

obra, das circulações de veículos e pessoas, bem como de outros aspetos, nomeadamente 

relacionados com a atividade das explorações agrícolas. Nos casos em que estes impedimentos 

impliquem a afetação temporária de acessos, é necessário assegurar que a acessibilidade não é 

interrompida. 

Na rede rodoviária, as vias intercetadas são indicadas no quadro seguinte. Na maior parte dos casos 

está previsto o adequado restabelecimento das vias quase sempre, porém, obrigando à alteração do 

atual traçado das vias afetadas, procurando minimizar as perturbações já em fase de exploração. 

Quadro 2 - Vias rodoviárias intersetadas 

 

Como é possível verificar, algumas das vias não são restabelecidas: 

• Solução 1: Rua Padre Américo e da Rua 25 de Abril à Comenda; e 

• Solução 2: Acesso ao Bairro da Comenda;  

1.1.1. Análise comparativa das alternativas consideradas  

Os impactos positivos são idênticos para as três soluções apresentadas. As soluções diferenciam-se 

sobretudo pelos impactes negativos, nomeadamente nas infraestruturas rodoviárias, penalizando 

sobretudo a Solução 1.  

Por outro lado, as Soluções 2 e 3 apresentam-se mais interessantes na perspetiva em que se afastam 

mais do casco urbano de Évora. Assim, na perspetiva das “Transportes e Acessibilidades”, a seleção 

da solução mais favorável entre as Soluções 2 e 3, deve considerar aspetos associados à construção 

e operação da infraestrutura.  

Tal como referido no EIA, a Solução 2 tem uma extensão de 10,066km ao passo que a Solução 3 tem 

10,890km. Por outro lado, a Solução 2 aproveita uma extensão superior do canal ferroviário 

existente, tornando-a mais favorável do que a Solução 3. Assim, a Solução 2 é a que permite 

simultaneamente afastar-se da zona mais densamente ocupada de Évora, ao mesmo tempo que 

procura maximizar o aproveitamento da atual Linha de Évora. 

A análise de impactes cumulativos neste projeto é fundamental uma vez que o projeto em avaliação 

garante a ligação estruturante entre os troços ferroviários modernizados (ou em modernização) 
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entre Sines e Évora; e a Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia. Contudo, existem 

outros projetos que poderão acumular impactes com esta intervenção. Assim, o quadro seguinte 

identifica os vários projetos revistos no EIA e apresenta os impactes esperados na perspetiva dos 

Transportes e Acessibilidades, tal como apresentados na Tabela 6.66 do Relatório Síntese do EIA 

(Secção 6.14.6 Impactes cumulativos). 

Quadro 3. Avaliação de impactes cumulativos na dimensão de impacte “Transportes e Acessibilidades” 

Identificação de Outros Projetos e Ações com 
Impacte sobre os Recursos Identificados 

Avaliação de impactes 

Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e 

Elvas/Caia (Projeto previsto) 

� Impacte: Peça fundamental para a concretização do eixo 

ferroviário Sines/Caia e das acessibilidades locais, regionais e 

internacionais proporcionadas.  

� Impacte cumulativo global: Positivo, muito significativo. 

Beneficiação dos troços da ligação ferroviária 

Sines/Caia (Sines/Setúbal/Casa Branca) (Projetos 

existentes ou previstos) 

� Impacte: Indispensável para a concretização do eixo 

ferroviário Sines-Évora- Elvas, bem como para a melhoria do 

serviço neste troço. Indispensável para a melhoria e 

concretização das acessibilidades locais, regionais e 

internacionais proporcionadas. 

� Impacte cumulativo global: Positivo, muito significativo. 

A6 – Marateca/Elvas (Projeto existente) � Impacte: Eixo estruturante com um impacte positivo 

significativo nas acessibilidades locais, regionais e 

internacionais.  

� Impacte cumulativo global: Positivo, significativo, à escala 

concelhia e regional, incluindo o IP2, e suprarregional. 

IP2 Évora (A6) / São Manços (Projeto previsto) � Impacte: Eixo fundamental com um impacte positivo 

significativo nas acessibilidades locais e regionais. 

� Impacte cumulativo global: Positivo, significativo, à escala 

concelhia e regional, incluindo a A6. 

Concluiu-se assim que o projeto da “Nova Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (variante de 

Évora) ”, inserida do Corredor Internacional Sul apresenta genericamente impactes positivos, muito 

significativos e permanentes sobre a dimensão de “Transportes e Acessibilidades”. 

Também nesta perspetiva, todas as soluções são elegíveis, embora a Solução 2 seja a mais favorável, 

considerando a avaliação efetuada. 
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4.2 Geologia e Recursos Minerais 

4.2.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

Da análise deste factor, que consta nos documentos disponibilizados (estudo e aditamento), 

considera-se que descreve os aspetos essenciais relativos à situação de referência, à avaliação de 

impactes e às medidas de mitigação e valorização. 

O traçado da ferrovia, que incorpora diversas soluções, localiza-se do ponto de vista geológico no 

sector / domínio Montemor-Ficalho, na unidade geotectónica Zona Ossa Morena que integra a parte 

SE do Terreno Ibérico. 

O projeto do traçado da ferrovia está implantado sobre uma sucessão tectono-metamórfica 

composta por unidades, que da base para o topo, foram designadas por Complexo Gnaisso-

Migmatítico (ƳZ) e Formação de “Xistos de Moura” (Mo), datadas de Neoproterozoico a Câmbrico e 

de Ordovícico a Silúrico, respetivamente, ainda que as idades se encontram em discussão. A 

Formação de “Xistos de Moura” é constituída por litologias, que tem sido descrita como: Anfibolitos 

com intercalações subordinadas de micaxistos; Micaxistos com abundância de quartzo e 

Metapsamitos/xistos bandados. Sobre estas unidades ocorrem, em discordância angular, formações 

sedimentares aluvionares do Quaternário. Ainda sobre as unidades do substrato deformado ocorrem 

depósitos heterogéneos de aterro, que resultaram de ação humana, de reduzida dimensão. 

O traçado proposto para a ferrovia atravessa, também, o maciço de Divor que é composto por rochas 

granitoides (tonalitos) de idade Varisca. Correspondem a rochas melanocratas, não porfiroides, com 

granularidade média a fina. Os seus constituintes minerais essenciais correspondem ao quartzo, 

plagióclase, biotite e horneblenda. 

Do ponto de vista tectónico, a região foi afetada principalmente por deformação dúctil Varisca, que 

se manifesta pela existência de dobras a várias escalas, que apresentam, na generalidade, eixos com 

direção NW-SE e clivagem de plano axial, xistenta e, localmente, de fratura. A deformação frágil 

parece traduzir manifestações tardias da segunda fase de deformação, originando acidentes 

tectónicos longitudinais NW-SE a WNW-ESE e fracturação tardi-varisca, marcada por uma rede de 

falhas com orientação média próxima de NNE-SSW (orientações sub-paralelas à falha da Messejana). 

Do ponto de vista geomorfológico, as áreas atravessadas pelas diversas opções de traçado, integram-

se na Peneplanície Alentejana, que constitui a unidade geomorfológica fundamental da região, e 

integra o maciço antigo, designado por Ibérico ou Hespérico. O nível dos cimos dos interflúvios 

principais da referida planície apresenta altitudes acima de 300 metros e as faixas em análise situam-

se em zona de embutimentos de vales. A área dos corredores em análise interceta as bacias 

hidrográficas do rio Degebe e das ribeiras da Figueira e de Xarrama, porém os referidos cursos de 

água apresentam regime efémero, pois o seu caudal não é permanente, ou seja, está seco a maior 

parte do ano. 

No que refere aos recursos geológicos minerais (metálicos e não metálicos), as áreas analisadas não 

atravessam nem antigas explorações nem ocorrências de minerais conhecidas. Porém, há uma 

concessão mineira atribuída para prospeção e pesquisa de metais que engloba parte dos traçados e 

o tonalito de Divor permitiu a exploração de pedreiras para rochas industriais e quartzo (Pedras 

Brancas). Relativamente aos recursos hidrominerais, não estão licenciadas concessões nas áreas 
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atravessadas pelas soluções de traçado propostas. Valores de património geológico a conservar, não 

foram reconhecidos. 

Em relação à sismicidade, a região integra a zona A do Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), onde são previsíveis intensidades sísmicas máximas de VII e 

VIII e valores de coeficiente de sismicidade entre 1 e 0,7. Salienta-se ainda que a NE dos traçados 

propostos aflora a falha da Messejana, que constitui um acidente de orientação NE-SW, atualmente, 

ativo. Estudos elaborados por Cabral (1995) estimaram uma taxa média de deformação vertical 

máxima de 0,05mm/ano e uma velocidade de 0,07mm/ano, nos últimos 2 Ma para a referida falha. 

Do ponto de vista da estabilidade de taludes, é previsível a ocorrência de potenciais escorregamentos 

nos taludes com maior extensão e altura, em particular, nos terrenos compostos por formações 

graníticas e unidades tectono-metamórficas, caracterizadas por um estado de alteração bastante 

evoluído e fortemente deformadas. 

A predição e avaliação de Impactes Ambientais, bem como as medidas de minimização relativas ao 

factor acima mencionado, são de carácter generalista e adequadas à situação, quer na fase de 

construção quer na fase de exploração da referida ferrovia.  

4.2.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Atendendo à conjugação dos factores parciais no âmbito do factor em análise, verifica-se que a 

Solução 1 é a que originará impactos negativos menos significativos, dado que a construção do 

referido traçado da ferrovia envolve a edificação de taludes de menor dimensão, quer em extensão 

quer em altura, e menor movimentação de terras que as outras soluções alternativas. De facto, as 

escavações a realizar são bastante mais reduzidas na Solução 1, quando comparadas com as outras 

soluções. 

Relativamente aos aterros, verifica-se que a Solução 1 é a que necessita da construção de um menor 

número de aterros que as outras soluções alternativas, para além dos aterros a edificar serem de 

dimensão mais reduzida em comparação com os aterros das outras duas soluções.  

A comparação do volume de terras estimadas entre as escavações e os aterros nas três soluções é 

muito menor na Solução 1 do que nas outras soluções. De facto, o balanço de terras estimado para 

as três soluções indica que o volume de terras sobrantes para a Solução 1 é de apenas 21 454 m3, 

enquanto para as soluções 2 e 3 são de 62 891 m3 e de 461 556 m3, o que é significativo.  

Assim, conclui-se que da análise aos factores Geologia e Recursos Minerais, a opção de traçado 

proposta como Solução 1 será a que originará impactes negativos menos significativos relativamente 

às outras soluções, incorporando também o menor potencial em recursos geológicos não metálicos.  

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto destes fatores ambientais, 

condicionado ao cumprimento das medidas de minimização referidas no último capítulo do presente 

parecer.  
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4.3 Hidrogeologia/ Recursos Hídricos Subterrâneos 

4.3.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

A área abrangida pelo traçado insere-se na grande Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo.  

Nos primeiros quilómetros dos traçados da Solução 1, Solução 2 e Solução 3, há a salientar a 

intersecção do Sistema Aquífero Évora-Montemor-Cuba (Sector de Évora) nas seguintes extensões:  

- Solução 1: 2430 metros; 

- Solução 2: 2470 metros; 

- Solução 3: 3300 metros. 

Após estas extensões os traçados das três soluções desenvolvem-se sobre o denominado Setor Pouco 

Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona Ossa Morena. 

• Sistema Aquífero Évora-Montemor-Cuba (Setor de Évora)  

O Sector de Évora do Sistema Aquífero Évora-Montemor-Cuba apresenta as seguintes características 

gerais: 

- Área: 255 km2. 

- É suportado por gnaisses, migmatitos, granodioritos e quartzodioritos, sendo possível 

distinguir uma camada superficial argilosa, à qual se segue uma camada porosa com 

circulação intergranular que poderá atingir 20-30 m de espessura, com blocos dispersos e 

mais ou menos compactos resultantes da resistência diferenciada à alteração, sendo que 

apenas em profundidade o meio é puramente fissurado. 

- Nos arredores da cidade de Évora, as rochas gnaissicas apresentam uma aptidão 

hidrogeológica superior à média das rochas cristalinas do Alentejo, existindo furos de 

captação de água com caudais de exploração superiores a 40 m3/h. Já nos migmatitos as 

produtividades são menores, com caudais médios na ordem de 3,6 m3/h. 

- Globalmente, num universo de 322 captações, a produtividade média é de 5,5 L/s, com 

mediana de 5,3 L/s, sendo que excecionalmente podem obter-se caudais bastante superiores 

em zonas estruturalmente favoráveis como contactos litológicos, falhas e fraturas 

geológicas. A transmissividade varia entre 37 e 373 m2/dia.  

- No que respeita piezometria, os níveis freáticos nas zonas alteradas das rochas cristalinas 

tendem a acompanhar a topografia do terreno e encontram-se a profundidades 

relativamente reduzidas, facto que facilita o aproveitamento de águas subterrâneas a partir 

de poços e charcas até 10-15 m de profundidade. Os níveis piezométricos correspondentes 

às zonas fissuradas mais profundas apresentam variações significativas, o que dificulta a 

perceção das direções do escoamento subterrâneo. 

- A recarga média anual traduzida pela infiltração eficaz é da ordem de 65 mm (65 L/m2), 

correspondendo este valor a cerca de 10% da precipitação média anual. Atendendo à área 

do sector os recursos hídricos subterrâneos renováveis são da ordem de 16,6 hm3/ano. 
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- Do ponto de vista qualitativo, as águas apresentam valores de condutividade elétrica 

elevados (média na ordem de 920 µS/cm e a mediana na ordem de 890 µS/cm), carácter 

tendencialmente básico com valores de pH a variar entre 6,5 e 8,5 (média de 7,6) e a fácies 

hidroquímica é a bicarbonatada sódica. 

- Conforme Mapa de Inventário Hidrogeológico, no setor em apreço e na faixa de 400 metros 

de largura dos traçados das três soluções existem 6 origens de água particulares (furos, poços 

e charcas) destinadas ao abastecimento agropecuário. 

• Setor Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona Ossa Morena 

Após os primeiros quilómetros das Soluções 1, 2 e 3, toda a extensão dos respetivos traçados 

desenvolve-se sobre formações que, do ponto de vista hidrogeológico, integram o denominado Setor 

Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona Ossa Morena mas que, ainda assim, em 

zonas específicas de fracturação e de alteração, sustentam abastecimentos de pequenos 

aglomerados populacionais do Alentejo. Este Sector apresenta as seguintes características gerais: 

- É suportado pelos designados Xistos de Moura, tonalitos e micaxistos, sendo possível 

distinguir uma camada superficial argilosa, à qual se segue uma camada porosa com 

circulação intergranular que poderá atingir 20-30 m de espessura, com blocos dispersos e 

mais ou menos compactos resultantes da resistência diferenciada à alteração, sendo que 

apenas em profundidade o meio é puramente fissurado. 

- Os furos de captação de água considerados produtivos apresentam caudais exploração em 

regra compreendidos entre 1,8 m3/h e 5,2 m3/h.  

- O padrão de escoamento sub-superficial acompanha a modelo topográfico, mas em 

profundidade, na zona fissural, poderá ser localmente diferente, embora não se disponha de 

informação piezométrica que confirme as principais direções do escoamento mais profundo.  

- A recarga média anual traduzida pela infiltração eficaz é da ordem de 30 mm (30 L/m2), 

correspondendo este valor a cerca de 5% da precipitação média anual.  

- Do ponto de vista qualitativo, as águas subterrâneas apresentam valores de condutividade 

elétrica em regra compreendidos entre 370 e 580 µS/cm, carácter tendencialmente neutro 

com valores de pH a variar entre 6,0 e 7,2 e a fácies hidroquímica é a bicarbonatada mista. 

- Conforme Mapa de Inventário Hidrogeológico, no setor em apreço e na faixa de 400 metros 

de largura dos traçados das três soluções existem 10 origens de água particulares (furos, 

poços e charcas) para usos agropecuários. 

4.3.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Do ponto de vista quantitativo, os principais impactes negativos resultantes da Fase de Construção 

apresentam-se na seguinte tabela: 
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Quadro 4. Principais impactes negativos do projeto em fase de construção. 

Traçado Ações Impactes 
Classificação 
de Impacte 

Solução 1 

Implantação de estaleiros, de parques de 
materiais e circulação de máquinas com 
compactação de solos e diminuição da 
capacidade de infiltração da água. 

Afetação da recarga dos 
aquíferos, nomeadamente das 
Áreas Estratégicas de Proteção e 
Recarga de Aquíferos delimitadas 
em REN. 

Negativo, direto, 
certo, 

permanente, 
local, 

irreversível, 
embora de 
reduzida 

magnitude e 
significância. 

 

Desmatação, decapagem, saneamentos e 
movimentações de terras com 
compactação de solos. 

As escavações previstas são pouco 
significativas. No entanto, a escavação 
prevista entre o pk 121+060 e o pk 121+180 
(extensão de 120 m) pode atingir 5 m de 
profundidade.  

Existem 9 origens de água particulares de 
utilização agropecuária no corredor do 
traçado. 

Afetação de níveis freáticos e 
diminuição da produtividade de 
captações. 

Afetação física de captações de 
água com destruição de 
captações por interseção da 
ferrovia com as mesmas ou 
proximidade de escavações e 
taludes de aterro. 

Solução 2 

Implantação de estaleiros, de parques de 
materiais e circulação de máquinas com 
compactação de solos e diminuição da 
capacidade de infiltração da água. 

Afetação da recarga dos 
aquíferos, nomeadamente das 
Áreas Estratégicas de Proteção e 
Recarga de Aquíferos delimitadas 
em REN. 

Desmatação, decapagem, saneamentos e 
movimentações de terras com 
compactação de solos. 

As escavações são pouco significativas, 
dado que a maior parte do traçado assenta 
em pequenos aterros. No entanto, é de 
referir pela sua extensão (970 m), a 
escavação prevista entre pk 119+600 e pk 
120+570 que varia entre 0,9 e 4,8 m de 
profundidade.  

Existem 5 origens de água particulares de 
utilização agropecuária no corredor do 
traçado. 

Afetação de níveis freáticos e 
diminuição da produtividade de 
captações. 

Afetação física de captações de 
água com destruição de 
captações por interseção da 
ferrovia com as mesmas ou 
proximidade de escavações e 
taludes de aterro. 

Solução 3 

Implantação de estaleiros, de parques de 
materiais e circulação de máquinas com 
compactação de solos e diminuição da 
capacidade de infiltração da água. 

Afetação da recarga dos 
aquíferos, nomeadamente das 
Áreas Estratégicas de Proteção e 
Recarga de Aquíferos delimitadas 
em REN. 

 

Negativo, direto, 
certo, 

permanente, 
local, 

irreversível, de 
magnitude 

elevada e de 

Desmatação, decapagem, saneamentos e 

movimentações de terras com 

compactação de solos. 
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Escavações com profundidade superior a 5 

m em alguns troços, nomeadamente entre:  

- Pk 121+200 e pk 122+250 (extensão de 

1050 m);  

- Pk 123+300 e pk 123+850 (extensão de 

550 m). 

- Escavações com profundidades entre 

10 a 15 m nos troços:  

- Pk 121+400 a pk 122+170 (extensão de 

770 m). 

- Escavações com profundidades entre 

10 a 15 m nos troços:  

- Pk 121+400 a pk 122+170 (extensão de 

770 m); 

- Pk 123+400 e pk 123+450 (extensão de 

450 m); 

- Pk 123+730 e pk 123+770 (extensão de 

40 m).  

Existem 5 origens de água particulares de 

utilização agropecuária no corredor do 

traçado. 

Afetação de níveis freáticos e 

diminuição da produtividade de 

captações. 

Afetação física de captações de 

água com destruição de 

captações por interseção da 

ferrovia com as mesmas ou 

proximidade de escavações e 

taludes de aterro. 

significância 
moderada. 

 

 

Do ponto de vista qualitativo, comummente às Soluções 1, 2 e 3 do traçado, os principais impactes 

negativos resultantes da Fase de Construção resultam de derrames acidentais de óleos, lubrificantes 

e produtos betuminosos, na zona de execução dos trabalhos, caminhos de acesso a zonas de 

estaleiros, onde se verifica a presença de maquinaria e equipamentos.  

Na área do Setor Évora do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba e, em particular, nas Áreas 

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos definidas em REN, os impactes poderão ser 

classificados como negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, na maioria das situações 

reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Fase de Exploração 

Os potenciais impactes negativos na Fase de Exploração para as Soluções 1, 2 e 3 do traçado serão, 

pela respetiva ordem, sucessivamente crescentes, acrescendo referir, relativamente aos impactes da 

Fase de Construção, os seguintes: 

• Redução da permeabilidade de áreas de recarga de aquíferos com impactes poderão ser 

classificados como negativos, diretos, certos, irreversíveis, supra locais, irreversíveis, de 

magnitude reduzida e pouco significativos, resultantes da plataforma ferroviária implantada. 

• Afetação da qualidade da água subterrânea, face ao risco de contaminação de aquíferos, com 

impactes variáveis consoante a variação local da vulnerabilidade à poluição. Nas áreas do 

Setor Évora do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba e, em particular, nas Áreas 

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos definidas em REN, os impactes poderão ser 

classificados como negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, na maioria das 

situações reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos, sendo resultantes de: 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º2999/2018  
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora  35 

- Derrames acidentais de substâncias contaminantes que façam parte das cargas 

transportadas;  

- Escorrências de matéria metálica particulada proveniente do desgaste de materiais de 

contacto (carris, rodas e travões); 

- Atividades de manutenção da ferrovia, da possível aplicação, não controlada de 

fertilizantes e produtos fitossanitários nas áreas onde se procedeu à integração 

paisagística.  

Atendendo às extensões dos traçados de cada uma das Soluções 1, 2 e 3, às áreas sensíveis 

intersetadas e com maior interesse do ponto de vista hidrogeológico, às profundidades de escavação 

em determinados troços e ao número de captações que podem ser fisicamente afetadas, considera-

se que da análise aos fatores Hidrologia e Recursos Hídricos Subterrâneos, o projeto é viável, sendo 

qua a opção de traçado proposta para a Solução 1 será a que oferece impactes negativos menos 

significativos. 

Deste modo, considera-se que o projeto é viável no contexto dos fatores ambientais analisados. Com 

vista à minimização de impactes negativos sobre a quantidade e qualidade e das águas subterrâneas, 

além das medidas elencadas no Plano de Gestão Ambiental próprio do Projeto, há ainda a considerar 

o cumprimento das medidas de mitigação referidas no último capítulo do presente parecer, bem 

como o Programa de Monitorização referente às fases Prévia, de Construção e de Exploração. 

4.4 Recursos Hídricos  

4.4.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

O projeto em análise desenvolve-se na Região Hidrográfica n.º 6 – Sado e Mira e na nº. 7 – Guadiana. 

Os corredores, com desenvolvimento predominante no sentido sul-norte desenvolve-se na margem 

direita do Guadiana, intercetando os seus afluentes, destacando-se o desenvolvimento nas sub-

bacias do Degebe e ribeiro de Vale Figueiras, e na margem esquerda do Sado, intercetando o seu 

afluente Xarrama. 

A precipitação média anual verificada na estação climatológica de Évora foi de 609,4 mm. 

Quanto à evaporação, uma vez que este meteoro é inversamente proporcional à precipitação e 

diretamente proporcional à temperatura, na estação climatológica de Évora verifica-se que o período 

mais seco é aquele no qual a evaporação é mais intensa, observa-se um período de pluviosidade 

reduzida (seco), coincidente com os meses mais quentes do ano, e um período húmido, com menor 

evaporação, ocorre na época mais fria. 

De acordo com o PGBH RH7, o rio Degebe apresenta um escoamento de 52,3 mm, em ano seco, de 

145,4 mm, em ano médio, e de 328,4 mm, em ano húmido. 

Tendo como base o PGBH RH6, o rio Xarrama apresenta valores inferiores a 20 mm, em ano seco, 

entre 21 e o 50 mm, em ano médio, e entre 51 e 150 mm, em ano húmido. 

Relativamente ao meio hídrico superficial, tendo como base a carta de Condicionantes do PDM de 

Évora (uma vez que a delimitação de Reserva Ecológica Nacional se encontra em regime transitório), 

importa salientar que em algumas situações, na envolvente das linhas de água são identificadas áreas 
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classificadas como zonas ameaçadas pelas cheias, donde se retira que a solução 1 atravessa 945 m 

de zona inundável, a solução 2 atravessa 1.125 m e a solução 3 atravessa 1.035 m. 

A precipitação varia não só consoante a altitude e a época do ano, mas também, com o relevo e 

outros fatores fisiográficos locais. Este parâmetro, associado à temperatura e humidade do ar, é um 

dos fatores de definição do clima. A sua influência sobre os ecossistemas é determinante por ser um 

dos grandes condicionantes do desenvolvimento da vegetação. Como parte integrante do ciclo 

hidrológico, constitui um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência 

de cheias, da “lavagem” do solo (fonte de poluição difusa), e da infiltração de água no solo (origem 

da circulação hídrica subterrânea). 

O meio hídrico quer superficial, quer subterrâneo pode ser afetado em termos de qualidade e de 

quantidade por diversos fatores. 

Assim, foram identificadas as principais fontes poluidoras existentes nos concelhos em que o projecto 

em estudo se desenvolve, e que podem contribuir para a degradação da qualidade da água quer 

superficial quer subterrânea. 

Uma das principais fontes poluidoras prende-se com a poluição de origem urbana/doméstica, sendo 

a actividade industrial praticamente inexistente, e a exploração das atividades agrícolas, 

especialmente relevantes na zona onde o projeto se desenvolve, com destaque para o 

aproveitamento hidroagrícola do Caia; a actividade pecuária também tem alguma relevância. 

� ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Do ponto de vista hidrogeológico, as soluções de traçado incluem-se em duas unidades 

hidrogeológicas distintas: 

- Unidade hidrogeológica genérica, correspondente às formações dos “Xistos de Moura”, Tonalitos e 

Micaxistos da Zona de Ossa Morena, designada por Maciço Antigo Indiferenciado (Almeida et al., 

2000) ou também por Sistema Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa-

Morena (SAPRIMZOM), de acordo com ERHSA (2003). 

- Unidade Hidrogeológica correspondente às formações do Complexo Migmatítico (gnaisses e 

migmatitos) designada por Sector de Évora do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (ERHSA, 

2003; Condeça & Chambel, 2015). 

Verifica-se que no troço inicial dos traçados, todas as soluções se desenvolvem no Sector de Évora 

do Sistema Aquífero Évora-Montemor-Cuba, passando posteriormente para o sistema ou unidade 

hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado, correspondente a rochas ígneas e metamórficas da 

Zona de Ossa Morena. 

O sector de Évora do Sistema Aquífero Évora-Montemor-Cuba tem uma direção SE-NW, 

atravessando a cidade de Évora. Os terrenos abrangidos ocupam uma extensão de 2432m na solução 

1, aproximadamente 2470m na solução 2, e na solução 3 apresentam uma extensão total aproximada 

de 3300m. 

Com base em estudos hidrogeológicos efetuados nos arredores da cidade de Évora, foi reconhecida 

às rochas gnáissicas da região uma aptidão hidrogeológica superior à média das formações cristalinas 

do Alentejo, que permitiu constatar que algumas explorações agrícolas utilizam captações com 
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caudais de exploração superiores a 40 m3 /h (Chambel, 1990; Fialho et al., 1998), registando-se uma 

produtividade média de 5,5 L/s. 

Constata-se que o sistema aquífero corresponde a uma camada superficial muito argilosa, à qual se 

segue uma camada porosa com circulação intergranular que poderá atingir 20-30 m de espessura, 

contendo naturalmente blocos dispersos e mais ou menos compactos resultantes da resistência 

diferenciada à alteração em profundidade (Duque et al., 1999). 

Trata-se, portanto, de um sistema de três meios com características hidráulicas distintas, em que a 

parte superior apresenta comportamento típico de meio poroso, a parte intermédia corresponde a 

um meio com porosidade dupla e a parte inferior poderá representar um meio puramente fraturado 

(Chambel, 1990; Fialho et al., 1998) 

O padrão de escoamento sub-superficial acompanha a modelo topográfico, mas em profundidade, 

na zona fissural, poderá ser localmente diferente, embora não se disponha de informação 

piezométrica que confirme as principais direções do escoamento mais profundo. 

A reduzida profundidade do nível freático nestas formações cristalinas alteradas, facilita 

grandemente a sua exploração por poços ou charcas (normalmente até 15 metros de profundidade). 

A reposição dos níveis freáticos é feita a partir da precipitação, sendo a zona alterada que faz a 

recarga das fraturas subjacentes. É de admitir, igualmente, infiltração em determinados locais 

estruturalmente favoráveis, nomeadamente em descontinuidades geológicas (falhas e fraturas). O 

comportamento hidrogeológico da falha provável da ribeira do Freixo (junto à Solução 3) é 

desconhecido por falta de elementos relacionados com pesquisas e captações nesta estrutura. A sua 

análise mais rigorosa será efetuada no âmbito de projeto de execução da Solução 3 caso seja esta a 

opção que venha a ser selecionada. 

Relativamente ao Sector Pouco Produtivo – Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena, 

verifica-se que a maior parte dos traçados desenvolve-se em termos hidrogeológicos sobre 

formações classificadas como pertencentes a este sector. 

Na área interessada pelos traçados predominam um conjunto de litologias formadas por rochas 

ígneas e metamórficas, nomeadamente formações dos “Xistos de Moura”, Tonalitos e Micaxistos da 

Zona de Ossa Morena. A área é drenada pelas bacias hidrográficas do rio Guadiana e do rio Sado. 

Estas formações geológicas constituem unidades hidrogeológicas descontínuas, de carácter 

fissurado-poroso do tipo livre ou freático na zona sub-superficial alterada porosa, podendo ser semi-

confinado na zona fissurada mais profunda. O padrão de escoamento sub-superficial acompanha a 

modelo topográfico, mas em profundidade, na zona fissural, poderá ser localmente diferente, 

embora não se disponha de informação piezométrica que confirme as principais direcções do 

escoamento mais profundo. 

Em geral apresentam reduzida capacidade de armazenamento devido à reduzida espessura de 

alteração e fracturação (os furos tem profundidades médias até 50 metros). Não constituem, 

conseguinte, aquíferos individualizados e a informação hidrogeológica disponível é escassa e 

espacialmente pouco representativa (ERHSA, 2003). 
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De acordo com ERHSA (2003), para as formações ígneas e metamórficas da ZOM admite-se uma 

recarga média anual na ordem de 5 % da precipitação média anual (Carvalhosa, 1999) ou seja a 

recarga seria na ordem de 30 L/m2 /ano. 

Na região, a produtividade média varia entre 0,4 L/s (Granitos) e 1,5 L/s (Micaxistos); 

excecionalmente, podem obter-se caudais bastante superiores em zonas estruturalmente favoráveis 

como contactos litológicos, falhas e fraturas geológicas (Carvalhosa, 1999). 

� ÁGUA SUPERFICIAL 

O traçado, com desenvolvimento predominante no sentido sudoeste-nordeste desenvolve-se na sua 

quase totalidade na margem direita do Guadiana, intercetando transversalmente os seus afluentes, 

destacando-se o desenvolvimento na sub-bacia do Degebe 

Relativamente a pontos de água superficiais, na área dos corredores em estudo não foram 

identificados quaisquer pontos de água, sendo de realçar como reserva de água, na envolvente do 

projeto em estudo, a albufeira de Monte Novo, com localização a montante. 

As captações de água mais próximas são as da Vigia e de Monte Novo sendo a mais próxima a 

captação do Monte Novo, que se encontra a cerca de 11,8 km do corredor da Solução 3. 

Refere-se a presença de uma área com projeto de regadio (integrado no Circuito Hidráulico de Évora 

e respetivo Bloco de Rega) no corredor 3, nomeadamente entre o km 119+500 e o km 120+500 do 

lado direito da ferrovia atual. 

Esta zona não apresenta áreas com importância do ponto de vista florestal que resultem em zonas 

mais vulneráveis a incêndios. As áreas florestais intercetadas são diminutas pelo que o traçado se 

desenvolve maioritariamente em zonas de perigosidade de incêndio florestal muito baixa a baixa. 

De qualquer forma, foram identificados sete pontos de água para combate a incêndios existentes na 

envolvente do projeto 

Contudo, na zona onde se desenvolve o projeto existem algumas charcas ou pequenas albufeiras 

particulares construídas essencialmente com o objetivo de rega dos campos agrícolas adjacentes e 

abeberamento animal. 

� QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade da água superficial na envolvente do projecto vem sendo classificada como razoável. 

No que se refere à água subterrânea, no sistema aquífero Évora-Montemor-Cuba as águas são 

predominantemente básicas, com uma condutividade da ordem dos 1000 µS/cm na zona da cidade 

de Évora. 

As origens de água inventariadas neste sector são privadas constituídos maioritariamente por furos, 

poços e charcas destinados ao abastecimento agropecuário 

Em termos de vulnerabilidade à poluição DRASTIC (Aller et al, 1997), a área interessada varia entre 

Baixa a Moderadamente Baixa (Condeça & Chambel, 2015). Por vulnerabilidade entende-se a maior 

ou menor capacidade de atenuação das camadas superiores do aquífero à passagem dos poluentes, 

tomando em conta unicamente as características geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas do meio, 
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sendo, por isso, independente do tipo de poluente gerado pelas atividades antropogénicas. Trata-se, 

portanto, de uma propriedade intrínseca do sistema hidrogeológico (Aller et al., 1987). 

De acordo com o inventário hidrogeológico, foram identificadas 6 origens de água particulares neste 

sector de évora, correspondentes ao corredor de 400m das soluções de traçado. 

Em relação a captações superficiais de água cumpre referir que em nenhum dos corredores existem 

captações públicas para consumo humano. As duas captações mais próximas correspondem às 

captações da Albufeira da Vigia e da Albufeira de Monte Novo, sendo que a mais próxima é a 

captação do Monte Novo, que se encontra a cerca de 11,8 km do corredor da Solução 3. 

De acordo com informação do SNIRH foram designados troços piscícolas, sendo que na área dos 

corredores apenas se refere o rio Degebe, intercetado pelos corredores 1 e 2 entre os km 124+760 e 

124+800 e no corredor 3 entre o km 125+420 e o km 125+512. 

Toda a área do projeto está em área de influência de zonas sensíveis, abrangendo a bacia do Rio 

Guadiana (bacia do Alqueva) e a bacia do rio Xarrama.  Refere-se ainda que o rio Degebe e o ribeiro 

de Vale Figueiras também são considerados como zonas sensíveis, uma vez que drenam para a 

Albufeira de Monte Novo. 

De acordo com os PGRH, o rio Degebe e seus afluentes são considerados massas de água com 

interesse conservacionista sendo de realçar uma vez mais que o rio Degebe é intercetado pelos 

corredores 1 e 2 entre os km 124+760 e 124+800 e no corredor 3 entre o km 125+420 e o km 

125+512. 

A atividade humana contribui de um modo bastante significativo para a degradação da qualidade da 

água. De modo a minimizar o impacte gerado pela nossa atividade são também instaladas redes de 

drenagem de águas residuais e sistemas de tratamento de águas residuais. 

Os efluentes domésticos contêm sais minerais, matéria orgânica, restos de compostos não 

biodegradáveis, vírus e microrganismos fecais, que quando não devidamente tratados traduzem-se 

como um elemento degradante com elevada significância. 

Nos corredores em estudo não foram identificadas estações de tratamento de águas residuais 

(ETAR). A ETAR que se encontra mais próxima, mas já fora de qualquer um dos corredores, é a ETAR 

do bairro do Degebe, aproximadamente a 350 a nascente do pk 124+550 da Solução 3. 

A atividade industrial apresenta-se praticamente inexistente na zona em estudo. 

Refere-se igualmente a poluição promovida pela exploração das atividades agrícolas, relevantes na 

zona onde o projeto se desenvolve. 

A atividade agrícola constitui por vezes importantes focos de poluição como resultado da utilização 

de fertilizantes. Este tipo de poluição será a mais generalizada e importante na deterioração da água 

subterrânea. A diferença entre este tipo de poluição e os outros é o facto de apresentar um carácter 

difuso, sendo responsável pela poluição a partir da superfície de extensas áreas, ao passo que os 

outros tipos correspondem a focos pontuais de poluição. 

Os contaminantes potencialmente mais significativos neste campo são os fertilizantes, pesticidas e 

indiretamente as práticas de regadio. A reciclagem e reutilização da água subterrânea para regadio 
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poderá provocar um aumento progressivo da concentração de sais que, a longo prazo, a inutiliza para 

este fim. 

Os fertilizantes inorgânicos como o amoníaco, sulfato de amónio, nitrato de amónio e carbonato de 

amónio e os orgânicos, como a ureia, são os responsáveis pelo incremento de nitrato, nitrito e 

amónio nas águas subterrâneas. Isto deve-se ao facto da quantidade de fertilizantes aplicada ser 

superior à quantidade necessária para o desenvolvimento das plantas. 

Por fim, salienta-se ainda a atividade pecuária como possível responsável pela degradação da 

qualidade da água uma vez que, os dejetos de origem animal são importantes focos de poluição. 

Fase de construção 

� ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Na fase de construção os potenciais impactes nos recursos hídricos superficiais identificados são os 

seguintes: 

• Alterações provocadas pelo transporte e acumulação de sedimentos em resultado das 

movimentações de terras e fenómenos de erosão hídrica; 

• Criação de obstáculos temporários ao escoamento devido a intervenções no leito de linhas 

de água e leitos de cheia; e, 

• Afetação de massas de água (charcas, pequenas albufeiras e diques) e infraestruturas de 

aproveitamentos hidroagrícolas. 

Durante a fase de construção irão realizar-se terraplenagens, execução de aterros e outras 

movimentações de terras que deixarão a descoberto extensas áreas de solo, os quais são erodidos 

com muita facilidade nos períodos de precipitação mais intensa. Estes fenómenos erosivos irão 

provocar o arrastamento de sedimentos pelas águas de escorrência superficial que afluem às linhas 

de água, a jusante, aumentando os seus caudais sólidos. O aumento deste caudal sólido nas linhas 

de água pode por em causa a sua capacidade de transporte e provocar situações de obstrução ao 

escoamento e até pequenos fenómenos de inundação das suas margens. 

 A movimentação de terras quando se situam nas proximidades das linhas de águas, nomeadamente, 

durante a preparação do terreno para colocação das passagens hidráulicas, construção de valas de 

desvio de escoamento e para a fundação dos pilares dos viadutos pode originar obstáculos 

temporários ao escoamento constituindo as situações mais gravosas pelo favorecimento do aumento 

do risco de inundação. 

Nas três linhas de água de maior dimensão, os rios Xarrama e Degebe e o ribeiro de Vale Figueiras, 

serão construídas novas pontes. Trata-se de intervenções que contemplam a necessidade de 

trabalhos nos leitos das linhas de água e nas suas margens. 

Destas intervenções junto de linhas de água (fundação e execução de aterros, colocação das 

passagens hidráulicas e fundação dos pilares dos viadutos) resultam impactes negativos pouco 

significativos, diretos, temporários, com expressão localizada, reversíveis e minimizáveis. 

A implantação do projeto irá implicar inúmeras modificações, a nível local, no escoamento de 

pequenas linhas de água, que irão perdurar durante a fase de exploração. Na maior parte das 
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situações estas modificações são pouco significativas, sendo os atravessamentos das linhas de água 

efetuados através da construção de passagens hidráulicas. 

Contudo, existem algumas situações em que a necessidade de construção de aterros ou escavações 

obrigam a soluções de restabelecimento e alteração no leito das linhas de água, com o 

encaminhamento das linhas de água para o sistema de drenagem longitudinal independente do 

sistema de drenagem da via. 

Os impactes resultantes do desvio de linhas de água serão negativos, diretos, temporários (embora 

parte se possam prolongar para a fase de exploração), localizados, reversíveis, mas estão 

minimizados pelo projeto, sendo de reduzida magnitude e considerados pouco significativos face à 

sua dimensão. 

A afetação dos reservatórios de água que implique a sua destruição representa uma afetação da 

disponibilidade de utilização de recursos hídricos superficiais. Atendendo à tipologia das charcas 

afetadas (pequenas charcas com uso agrícola e agropecuário), considera se um impacte negativo, 

direto, permanente, localizado, irreversível, minimizável (reposição de modo a assegurar a satisfação 

do uso existente), de magnitude e significância moderada. 

No que respeita às infraestruturas de rega previstas e existentes espera-se alguma afectação ao nível 

da disponibilidade das águas superficiais, na fase de construção, irão ocorrer interferências na 

disponibilidade da água aos blocos de rega, em virtude de ser necessário proceder ao 

restabelecimento destas infraestruturas. 

Relativamente às soluções em estudo, refere-se unicamente a interferência pela Solução 3, com uma 

pequena charca, aproximadamente ao pk 122+200, eventualmente utilizada para abeberamento 

animal. 

Não se perspetiva a afetação de infraestruturas de rega. Cumpre referir que na Solução 3, entre o pk 

119+400 e o 120+500, a sul do traçado é identificada uma zona regada que poderá futuramente vir 

a integrar a área com projeto de regadio (Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega). 

Nesta zona o traçado previsto desenvolve-se sobre o ramal de Reguengos existente pelo que não são 

expectáveis impactes expressivos. 

A eventual afetação de infraestruturas poderá ser restituída no âmbito da reposição de serviços 

afetados. O impacte será negativo, direto, temporário, localizado, reversível, minimizável (reposição 

das infraestruturas de modo a assegurar a satisfação do uso existente), de magnitude e significância 

moderada. 

Os impactes na qualidade das águas superficiais durante a fase de construção estão associados ao 

seguinte conjunto de ações: 

• Implantação, operação e desativação dos estaleiros; 

• Desmatação da vegetação, decapagem da terra vegetal para limpeza do terreno, 

terraplenagens e outros movimentos de terras; 

• Abertura de acessos à obra; 

• Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra nas vias de acesso, em 

particular nas vias não pavimentadas; 

• Construção de valas e desvio de linhas de água; e, 
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• Operações de construção de obras de arte, sobre as linhas de água atravessadas. 

As atividades que estão relacionadas com a desmatação, decapagem e movimentação de terras 

(incluindo abertura de novos acessos), em particular durante a construção de valas e desvio de linhas 

de água e construção de obras de arte, provocam a exposição prolongada de grandes superfícies de 

solo e são responsáveis pela ocorrência de fenómenos de emissão de partículas. 

Associado a isto, nos períodos de precipitação mais intensa, estas ações irão proporcionar as 

condições ideais para o aumento do escoamento superficial com arraste de partículas para o meio 

hídrico recetor. 

Para além dos sólidos em suspensão, os principais poluentes produzidos são os metais pesados 

(cádmio, cobre e zinco), os hidrocarbonetos e os óleos, associados à circulação de veículos e 

máquinas afetos à obra e gerados pela combustão no motor, perdas de óleos dos sistemas de 

lubrificação e derrames acidentais de óleos e combustíveis. Em termos espaciais, estas actividades 

decorrem, principalmente, nas frentes de obra, ao longo das vias de acesso e no estaleiro. 

Se não forem tomadas medidas que minimizem a afluência de partículas em suspensão e poluentes 

às linhas e água e pequenas albufeiras/charcas, as atividades de construção serão responsáveis pela 

diminuição gradual da qualidade da água, sendo mais sensível a este processo os sistemas lênticos 

(naturais ou artificiais). 

Nos estaleiros para além das movimentações de terra iniciais, durante a sua operação podem ocorrer 

situações de produção de efluentes contaminados com metais pesados (cádmio, cobre e zinco), 

hidrocarbonetos e os óleos provenientes das áreas de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, 

das áreas de armazenamento de produtos perigosos e das áreas de estacionamento de viaturas. 

Os impactes descritos serão no essencial negativos, diretos, temporários, localizados, reversíveis, 

minimizáveis, de magnitude e significância reduzida a moderada. 

Quanto aos efluentes domésticos do estaleiro, nesta fase ainda não existe alternativa concreta para 

o tipo de instalações sanitárias a instalar. Contudo, em projetos deste tipo é natural que se opte por 

uma das seguintes soluções: instalações sanitárias ligadas a uma fossa séptica estanque, sendo as 

águas residuais posteriormente ligadas ou transportadas para uma ETAR; instalações sanitárias 

móveis com manutenção a efetuar por uma empresa especializada.  

Qualquer uma destas medidas evita um impacte na qualidade das águas superficiais. 

� ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os principais impactes associados à implementação do projeto prendem-se com a alteração das 

características hidrogeológicas locais. De uma forma geral, os impactes nos recursos hídricos 

encontrar-se-ão maioritariamente associados à fase de construção, sendo que algumas alterações 

poderão permanecer, durante a fase de exploração. 

As ações mais relevantes são: 

• A implantação dos estaleiros de apoio à obra, abertura de vias de acesso e a execução das 

atividades de obra na zona de intervenção do Projeto; 

• A remoção de vegetação e decapagem da parte superficial do solo afetar pelo traçado e zona 

a intervencionar temporariamente pelos estaleiros e pelos caminhos de acesso a obra; 
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• A circulação de maquinaria e veículos associados as obra; 

• A construção da linha e estruturas associadas; 

• Estas ações poderão potenciar os principais impactes: 

• Alterações na infiltração e disponibilidade de águas subterrâneas ao nível do solo em 

resultado das atividades da obra; 

• Alterações na circulação das águas subterrâneas associadas ao rompimento de níveis 

aquíferos nas escavações;e, 

• Impermeabilização de terrenos devido à presença da plataforma ferroviária; 

Estas situações não têm relevância no contexto hidrogeológico local, por se tratar de uma 

infraestrutura linear, maioritariamente construída sobre aterro e com maior desenvolvimento sobre 

formações pouco produtivas e pouco vulneráveis à poluição. 

Não é expectável a interferência com o nível freático, resultante de escavações nem consumos de 

água a partir de captações subterrâneas no âmbito do projecto. Não obstante, será sempre de 

acautelar os troços de escavação e desmonte para cada solução. 

A afectação da recarga dos aquíferos devido à implantação de estaleiros, de parques de materiais e 

circulação de máquinas induzem a impactes negativos, diretos, temporários, locais, reversíveis, de 

magnitude moderada e pouco significativos. 

A afetação da qualidade das águas subterrâneas durante a fase de construção prende-se 

essencialmente com o risco de contaminação dos aquíferos. 

A presença de maquinaria e equipamentos durante a execução dos trabalhos aumenta o risco de 

contaminação dos aquíferos, em resultado de derrames acidentais de óleos, lubrificantes e produtos 

betuminosos, na zona de execução dos trabalhos, caminhos de acesso a zonas de estaleiros. 

Na execução das escavações e tratamento da plataforma, existirá, embora de forma temporária e 

reversível, uma maior vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. 

Embora o traçado atravesse zonas sensíveis do ponto de vista da vulnerabilidade à poluição as ações 

referidas induzem a impactes negativos, diretos, prováveis, temporários, locais, na maioria das 

situações reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativo, considerando que serão adotadas 

boas práticas de gestão ambiental no(s) estaleiro(s) e frentes de obra. 

Relativamente aos impactes sobre a hidrogeologia na fase de construção refiram-se as principais 

intervenções de escavação: 

Solução 1 

De acordo com o perfil de terreno e as cotas de projeto as escavações previstas são pouco 

significativas, dado que a maior parte do traçado assenta em pequenos aterros, no entanto refira-se 

a escavação prevista entre o pk 121+060 e o pk 121+180 (extensão de 120 metros) que pode atingir 

5 metros de profundidade. 

Em função das intervenções previstas serem muito localizadas, considera-se que os impactes 

assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, embora de reduzida 

magnitude e significância. 
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Durante os levantamentos de campo foram identificadas 9 origens de água particulares de utilização 

agropecuária no corredor do traçado. 

Solução 2 

As escavações são pouco significativas, dado que a maior parte do traçado assenta em pequenos 

aterros, no entanto, refira-se, pela sua extensão (970 metros), a escavação prevista entre pk 119+600 

e pk 120+570 que varia entre 0,9 e 4,8 metros de profundidade. 

Em função das intervenções previstas serem muito localizadas, considera-se que os impactes 

assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, embora de reduzida 

magnitude e significância. 

Durante os levantamentos de campo foram identificadas 5 origens de água particulares de utilização 

agropecuária no corredor do traçado. 

Solução 3 

Prevêem-se intervenções com profundidade superior a 5 metros em alguns troços, nomeadamente 

entre: 

- Pk 121+200 e pk 122+250 (extensão de 1050 metros) e 

- Pk 123+300 e pk 123+850 (extensão de 550 metros) 

Podendo mesmo atingir profundidades de escavação entre 10 a 15 metros de profundidade nos 

troços: 

- Pk 121+400 a pk 122+170 (extensão de 770 metros), 

- Pk 123+400 e pk 123+450 (extensão de 450 metros) e 

- Pk 123+730 e pk 123+770 (extensão de 40 metros). 

Em função das intervenções previstas considera-se que os impactes assumem um carácter negativo, 

direto, certo, permanente, local, irreversível, de magnitude elevada e de reduzida significância. 

Durante os levantamentos de campo foram identificadas 5 origens de água particulares de utilização 

agropecuária no corredor do traçado. 

Relativamente às restantes captações (agricultura, pecuária e outros), considera-se que os impactes 

decorrentes da implantação do projeto nestas captações são negativos, diretos, permanentes, locais, 

irreversíveis, de moderada magnitude e significância. 

Em suma: 

É na fase de construção que se fazem sentir os principais impactes sobre os recursos hídricos, 

nomeadamente resultantes da movimentação de terras. Também será nesta fase que poderão 

ocorrer impactes que resultam da presença de maquinaria e equipamentos durante a execução dos 

trabalhos aumentando o risco de contaminação dos aquíferos, em resultado de derrames acidentais 

de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos, na zona de execução dos trabalhos, caminhos de 

acesso a zonas de estaleiros. 
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Ao nível superficial as movimentações de terras, em especial as que ocorrem na proximidade das 

linhas de água, dão origem a obstruções temporários ao escoamento, favorecendo riscos de 

inundação, ao mesmo tempo que são introduzidos sedimentos nos meios fluviais, afetando o 

equilíbrio entre o transporte e a acumulação, dando origem a impactes negativos, diretos, 

localizados, minimizáveis, na sua maioria reversíveis, de moderada magnitude e moderadamente 

significativos. 

Relativamente ao meio subterrâneo os impactes estão relacionados com: produtividade das 

captações de água subterrânea, alteração da rede de drenagem natural e a impermeabilização dos 

solos com consequência ao nível da recarga aquífera. Estas situações não têm relevância no contexto 

hidrogeológico local, por se tratar de uma infraestrutura linear, maioritariamente construída sobre 

aterro e com maior desenvolvimento sobre formações pouco produtivas, não estando previstas 

interferências com o nível freático. 

Contudo, as escavações previstas induzirão impactes que assumem um caráter negativo, direto, 

permanente, local, irreversível, embora de reduzida a elevada magnitude (em função da 

profundidade das escavações previstas) e reduzida significância. 

Fase de exploração 

� ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Os impactes na fase de exploração resultam das atividades iniciadas na fase de construção, 

nomeadamente: 

• Atravessamentos e restabelecimento de linhas de água, com alteração da topografia e 

drenagem natural; e, 

• Ocupação de leitos de cheia. 

No caso dos atravessamentos das linhas de água, como referido na fase de construção, as linhas de 

água intersetadas pelo projeto serão restabelecidas por meio de viaduto ou passagens hidráulicas 

(PH). 

Consideram-se adequadas as localizações e dimensões das PH propostas, bem como o período de 

retorno adotado no seu dimensionamento (100 anos) e as metodologias e pressupostos utilizados 

nas estimativas dos caudais de cheia para esse período de retorno. Nas linhas de água com caudais 

de máxima cheia superiores a 40 m3/s o atravessamento será efetuado por viaduto. 

As PH projetadas apresentam diâmetro mínimo de 1,0 m o que se apresenta conveniente, já que esse 

é o diâmetro mínimo que permite a sua fácil desobstrução e limpeza. De um modo geral, as PH 

seguem a diretriz natural das linhas de água, não se verificando a ocorrência de mudanças bruscas 

de direção nos cursos de água naturais. 

Os impactes no restabelecimento de linhas de água, alteração da topografia e drenagem natural 

serão negativos, diretos, permanentes, localizados, irreversíveis, minimizáveis, de magnitude e 

pouco significativos. 

Ainda neste tema, realce-se a ocorrência potencial de erosão dos leitos das linhas de água a jusante 

das PH, devido ao facto do escoamento ao longo de superfícies lisas conduzir a aumentos da 

velocidade do escoamento. Para estas situações o projeto prevê que sempre que determinado órgão 
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descarrega caudais num local onde se possa verificar a erosão do terreno pela ação das águas, este 

local de descarga será protegido colocando-se um órgão dissipador de energia no final do elemento 

descarregador. Para as PH foram previstos dissipadores de energia em enrocamentos de acordo com 

a velocidade do escoamento à saída da PH. De referir que quando existem descidas de talude em 

degraus à saída das PH, o dissipador de energia será colocado após o último degrau, permitindo a 

correta transição entre a estrutura em betão e o terreno natural. 

Os impactes resultantes serão negativos, diretos, permanentes, localizados, irreversíveis, 

minimizáveis, de magnitude e significância reduzida. 

O atravessamento de leitos de cheia constitui outro potencial impacte na fase de exploração, na 

medida que se pode verificar um aumento do risco de inundação. 

A presença de um aterro em leito de cheia, mesmo com a presença de PH dimensionadas para a 

drenagem de caudais de cheia com período de retorno de 100 anos, tende a constituir um certo 

estrangulamento ao espalhamento das águas no vale fluvial em ocasiões de cheias, podendo 

condicionar alguma elevação do nível das águas a montante. 

Estas situações representam um impacte negativo na fase de exploração, a médio prazo (aquando 

da ocorrência de caudais de cheia), direto, temporário (nas alturas de cheia), local e não minimizável. 

Fazendo uma análise das situações mais críticas identificadas, isto é, os atravessamentos das linhas 

de água principais, verifica-se que as pontes não irão respeitar as áreas definidas como leito de cheia. 

A situação mais desfavorável ocorre na Solução 2, atravessando 1.125 m de leito de cheia, dos quais 

1.015 m em aterro. As Soluções 1 e 3 são muito semelhantes. 

Assim, em situações extremas de cheias, apesar da existência de PH dimensionadas para caudais com 

um período de retorno de 100 anos, o posicionamento do aterro face ao leito de cheia potência uma 

maior e mais rápida subida das águas, relativamente ao que já atualmente sucede, enquanto o 

posterior enxugo dos terrenos tenderá a efetuar-se com maior demora. A magnitude é reduzida e a 

significância do impacte é para estas situações moderada e de ocorrência pontual e localizada. 

Os impactes negativos induzidos pela operação do material circulante serão, na sua maioria, 

negligenciáveis, uma vez que o material circulante será de propulsão elétrica e a circulação das 

composições apenas irá provocar a produção de metais provenientes do desgaste na linha e das 

composições e óleos provenientes dos sistemas de travagem. 

A utilização de fitofármacos e de fertilizantes poderá ocorrer nas áreas sujeitas a integração 

paisagística. Para esta ação preveem-se impactes negativos pouco significativos e de carácter 

temporário, na medida em que a sua utilização é feita apenas no início da exploração da linha 

ferroviária; a aplicação correta tanto de pesticidas como de fertilizantes reduz, ainda mais, a possível 

afetação das águas superficiais e das suas utilizações. 

Assim, os impactes negativos serão pouco significativos, ou quase nulos, não se perspetivando 

alteração nos usos atuais dos recursos hídricos superficiais. 
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� ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Face às alterações ocorridas na fase de construção, diversas situações poderão permanecer, levando 

a que, na fase de exploração possam manter-se as alterações das condições hidrogeológicas, 

nomeadamente: 

• Impermeabilização de áreas de recarga de sistemas aquíferos; e, 

• Rebaixamento do nível freático nas zonas de escavação. 

No que respeita a perda de área de recarga aquífera é considerada como insignificante pelo que os 

impactes esperados são negativos, diretos, permanentes, regionais, irreversíveis, de magnitude 

reduzida e pouco significativos. 

Face às características hidrogeológicas das formações ocorrentes ao longo do traçado pode ocorrer 

o aparecimento de água em zonas de escavação, especialmente na época das chuvas. 

De acordo com o projeto de terraplenagens estão previstas diversas medidas que permitem eliminar 

ou minimizar os seus efeitos, entre elas a colocação de órgãos de drenagem especiais do tipo 

“máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde se tenha detetado a ocorrência de pontos 

de água nos taludes de escavação e/ou onde exista uma probabilidade significativa de ocorrência de 

fenómenos de instabilização dos taludes e valas drenantes transversais ao eixo do traçado nas zonas 

de transição aterro-escavação em que os níveis freáticos se encontrem próximos da superfície do 

terreno. 

Os principais impactes que poderão ocorrer na fase de exploração pela presença da ferrovia e 

circulação de comboios encontram-se relacionados essencialmente com a afetação de captações nas 

proximidades do traçado (afetação iniciada na fase de construção e que se prolonga para a fase de 

exploração) e da qualidade da água subterrânea, associada ao risco de contaminação, decorrente 

das atividades de manutenção da ferrovia, da possível aplicação, não controlada de fertilizantes e 

produtos fitossanitários nas áreas onde se procedeu à integração paisagística, e com a redução da 

permeabilidade de áreas de recarga de sistemas aquíferos devido à área implantação da plataforma. 

Deste modo consideram-se que estes impactes poderão ser classificados como negativos, diretos, 

permanentes, locais, irreversíveis, de magnitude reduzida, e pouco significativos. 

O projeto terá, ao nível dos impactes nos recursos hídricos, efeitos cumulativos com expressão difusa 

no território, com outros projetos existentes e previstos (entre os quais os relacionados com os troços 

adjacentes ao projeto em estudo), sobretudo ao nível da diminuição da permeabilidade dos solos. 

Os efeitos cumulativos cuja relevância justifica uma análise relacionam-se fundamentalmente com: 

• Utilizações do solo que contribuem ou contribuíram para alterações e constrangimentos no 

escoamento natural de linhas de água também interferidas pelo projeto em estudo; 

• Criação de novas áreas impermeabilizadas / massas de água; e, 

• Os impactes resultantes da alteração da drenagem natural são maioritariamente de 

magnitude e significância reduzida a moderada, podendo ser minimizados mediante a 

aplicação de medidas específicas para evitar potenciais situações de inundação. 

Face às alterações ocorridas na fase de construção, diversas situações poderão permanecer durante 

a fase de exploração, nomeadamente a criação de zonas de escavação que irão potenciar o aumento 
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da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, e consequentemente a qualidade da água subterrânea. 

Importa ainda referir que a proximidade de taludes de aterro e de escavação a captações de água 

subterrâneas existentes na proximidade poderá induzir impactes na circulação da água subterrânea. 

A afetação da qualidade da água subterrânea, a verificar-se, resulta essencialmente das atividades 

de manutenção da ferrovia, mais propriamente da possível aplicação, não controlada, de fertilizantes 

e produtos fitossanitários nas áreas onde se procedeu à integração paisagística; esta ação, a verificar-

se, pode induzir à contaminação dos aquíferos por lixiviação através dos solos. 

Os principais impactes estão relacionados com o risco de contaminação dos sistemas aquíferos, já 

que durante esta fase serão depositados alguns poluentes na ferrovia, resultantes do desgaste dos 

materiais constituintes dos comboios através da dissolução e alteração dos metais e eventual 

libertação de lubrificantes e óleos utilizados, que pode promover o seu arrastamento pelas águas das 

chuvas para as valetas, destas para as linhas de água e, indiretamente, nos sistemas subterrâneos. 

Relativamente às captações e pontos de água mencionados anteriormente na situação de referência 

e nos impactes da fase de construção considera-se que os impactes decorrentes da implantação do 

projeto nestes pontos de água são negativos, diretos, permanentes, locais, irreversíveis, de 

magnitude e significância elevada. 

Será de salientar que a Solução 3 é aquela que afeta menor quantidade de utilizadores de água 

subterrânea e superficial, sendo um factor determinante na gestão dos recursos hídricos e na 

manutenção dos usos do solo e das actividades existentes no território. 

Em resumo, os principais impactes que poderão ocorrer na fase de exploração pela presença da 

ferrovia e circulação de comboios encontram-se relacionados essencialmente com o risco de 

contaminação, decorrente de situações acidentais ou de atividades de manutenção da ferrovia mais 

expressivas, da possível aplicação, não controlada de fertilizantes e produtos fitossanitários nas áreas 

onde se procedeu à integração paisagística. 

Ao nível subterrâneo, considera-se que os impactes negativos assumem um caráter praticamente 

neutro, indireto, certo, permanente, local, irreversível, embora de reduzida magnitude e 

significância, pela ausência das atividades de escavação e mobilização de terrenos. 

Alguns impactes ambientais negativos identificados serão minimizados pela adoção de regras de boa 

gestão ambiental no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da empreitada, em particular durante a 

fase de construção. 

O programa de monitorização pretende identificar e avaliar os impactes sobre os recursos hídricos 

subterrâneos (minimizáveis ou não) que poderão emergir durante a fase de construção e exploração 

do projeto.  

Relativamente aos recursos hídricos superficiais não será possível avaliar os efeitos da 

implementação do projecto dada a linearidade do traçado e a interferência com a rede hidrográfica 

a montante e a jusante dos pontos de contacto no território; antes são adotadas medidas de 

minimização para reduzir ou anular eventuais prejuízos que possam ocorrer, em especial na 

construção e posteriormente na exploração. 

Na fase de construção os maiores impactes que podem ocorrer ao nível das águas subterrâneas 

decorrem da execução de terraplenagens e compactação do solo, que pode vir a interferir com o 
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regime de circulação dos recursos hídricos, resultando daí uma interferência com os níveis dos 

aquíferos, que poderá originar a afetação dos níveis hidrostáticos das captações de água subterrânea 

localizadas na envolvente projeto. Poderá também ocorrer contaminação das águas subterrâneas, 

originada pelos óleos das viaturas e máquinas usadas na construção e as eventuais contribuições de 

águas residuais domésticas dos estaleiros. 

Na fase de exploração poderá manter-se a afetação quantitativa do regime de circulação das águas 

subterrâneas, e eventual alteração do nível freático com consequente afetação das captações mais 

próximas do traçado, em especial as que ocorram junto dos maiores aterros ou escavações. 

Em termos qualitativos, o normal funcionamento da linha ferroviária não introduz especiais 

afectações da qualidade do meio hídrico subterrâneo. Existe, no entanto, ainda que seja uma 

ocorrência de reduzida probabilidade, a possibilidade de ocorrência de derrames acidentais, que 

envolvam o transporte de mercadorias perigosas, cujo impacte será tanto mais significativo 

consoante o caudal derramado e a carga poluente do material derramado. 

4.4.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Em termos de recursos hídricos superficiais, o projeto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Sado 

e do rio Guadiana, mais especificamente nas sub-bacias do rio Xarrama (Sado) e do rio Degebe e 

respetivo afluente, o Ribeiro de Vale Figueiras (Guadiana). 

Na envolvente do projeto verifica-se a inexistência de albufeiras expressivas. Contudo, existem 

algumas charcas ou pequenas albufeiras particulares construídas essencialmente com o objetivo de 

rega dos campos agrícolas adjacentes. 

Os principais impactes nos recursos hídricos superficiais ocorrem durante a fase de construção e 

resultam das intervenções que irão ocorrer para a execução dos atravessamentos das linhas de água, 

nomeadamente execução de aterros e obras de arte, com necessidade de intervenções nos leitos das 

linhas de água, dos quais irão resultar constrangimentos temporários ao escoamento superficial. 

De uma forma geral esses constrangimentos serão temporários, localizados, reversíveis, passíveis de 

minimização, sendo os impactes residuais de magnitude reduzida a moderada e pouco significativos. 

Durante a exploração, já nesta fase de Estudo Prévio, o projeto prevê o restabelecimento de todas 

as linhas de água por meio de passagens hidráulicas ou pontes, considerando-se adequadas as 

localizações e dimensões propostas, bem como os pressupostos adotados no seu dimensionamento. 

Os leitos de cheia são na sua maioria atravessados em aterro, com exceção das principais linhas de 

água, intercetadas por obras de arte (pontes), ainda que se preveja que não alberguem todo o leito 

de cheia dos rios Xarrama e Degebe e ribeiro de Vale Figueiras. A magnitude e o significado dos 

impactes são, para estas situações, moderados, necessitando que se otimize, tanto quanto possível, 

esta situação em fase de projeto de execução. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os traçados em análise desenvolvem-se sobre 

duas unidades hidrogeológicas: a Unidade Hidrogeológica das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona 

de Ossa Morena (Maciço Antigo Indiferenciado) e, em menor extensão, sobre o Sector de Évora do 

Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba. O Sector de Évora do Sistema Aquífero Évora-
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Montemor-Cuba é a mais importante pois constitui o reservatório aquífero com maior 

potencialidade nos arredores de Évora. 

No entanto, esta área encontra-se já abrangida pela expansão urbana e industrial de Évora, pelo que 

as suas potencialidades hidrogeológicas estão grandemente condicionadas na área dos corredores 

em estudo. 

Não existem diferenças assinaláveis entre as três combinações possíveis de traçado, sendo que 

nenhuma das soluções coloca em risco captações de relevância, tanto particulares como públicas. 

No entanto, é de admitir que algumas captações particulares, poços e charcas sejam directamente 

afetados e desativados, podendo ser substituídos por outros ou objeto de indemnização. 

No meio subterrâneo, a afetação assumida pelas diferentes soluções em relação ao dispositivo 

hidrogeológico é semelhante nas Soluções 1 e 2 e ligeiramente distinta na Solução 3 pela 

profundidade das escavações. Os troços mais sensíveis, a exigir o cumprimento rigoroso das medidas 

de minimização, correspondem às áreas onde se prevê proceder a escavações com mais de 10m de 

profundidade. Desta forma, a análise comparativa global permite constatar que a Solução 1 é a mais 

favorável, seguida da Solução 2. A Solução 3 é a menos recomendável do ponto de vista da 

movimentação de terras ou seja, apresenta volumes de escavação mais significativos, com potencial 

interferência com o nível freático. 

Ao nível da qualidade da água superficial, as ações de construção, particular as movimentações de 

terra junto de linhas de água, serão responsáveis pela sua alteração temporária, introduzindo no 

meio recetor sólidos em suspensão, metais pesados e hidrocarbonetos e óleos. 

Estes impactes têm maior probabilidade de ocorrência quando as atividades são desenvolvidas junto 

das massas de água, quando o atravessamento das linhas de água é efetuado em aterro ou são 

atravessadas zonas protegidas. 

Todo o projeto está inserido de alguma forma em zona considerada sensível, destacando-se as 

situações de atravessamento das linhas de água (em particular o rio Degebe e o seu afluente ribeiro 

de Vale Figueiras) por serem o principal meio recetor das escorrências provenientes das frentes de 

obra, acessos e estaleiros. 

Os atravessamentos das principais linhas de água (rio Xarrama, rio Degebe e ribeiro de Vale Figueiras) 

serão efetuados através da construção de pontes. Os impactes descritos serão, no essencial, 

negativos, diretos, temporários, localizados, reversíveis, sendo os impactes residuais de magnitude 

reduzida e pouco significativos. 

Os impactes negativos induzidos na fase de exploração serão, na sua maioria, negligenciáveis, uma 

vez que o material circulante será de propulsão elétrica e a circulação das composições irá apenas 

provocar a produção de metais provenientes do desgaste na linha e das composições e óleos 

provenientes dos sistemas de travagem. 

Em termos de qualidade da água, considera-se que todos os corredores são igualmente viáveis, não 

se destacando nenhum corredor como diferenciador. 

Dada a existência de captações de água subterrânea com usos importantes, quer a nível residencial 

(doméstico), quer no funcionamento de pequenas actividades económicas, não poderá deixar de ser 
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significativa a intervenção no território, condicionando a continuidade dos usos e o incremento da 

afectação da qualidade dos recursos, embora, esta última, pouco provável. 

Das soluções apresentadas retira-se que o traçado ferroviário atravessa igualmente as duas linhas de 

águas mais importantes (o rio Degebe e o rio Xarrama), donde resultará a execução de obras de arte 

compatíveis com as características hidrodinâmicas dos diferentes locais e a interferência directa e 

indirecta em captações de água subterrânea (poços, furos e minas), que obrigará à reposição dos 

direitos adquiridos pelos utilizadores dos recursos hídricos estabelecidos. 

Relativamente à interferência com o aquífero de Évora, na zona nascente, será de salientar que o 

desenvolvimento do traçado coincide com a linha existente (desactivada) do ramal de Reguengos, o 

que não constitui uma nova utilização do espaço e de pressão sobre os recursos hídricos; aliás, as 

características desta nova infra-estrutura em nada se assemelham às anteriormente existentes no 

que respeita à potencial afectação dos recursos hídricos.  

A alternativa mais favorável e com menor afetação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

será a Solução 3, uma vez que se apresenta como a solução com menor número de captações 

subterrâneas (furos e poços), tanto no corredor como na zona imediatamente confinante. Tal resulta 

do facto desta solução se desenvolver em ambiente naturalizado, num território pouco povoado e 

com uso agropecuário predominante, tendo por isso uma menor afetação potencial de captações 

existentes. Quanto à possível interferência com o nível freático identificada para esta solução, a 

mesma, a ocorrer, será apenas em fase de obra, sendo os respetivos impactes minimizáveis. 

Relativamente aos leitos de cheia, o projeto de execução deve integrar soluções, no caso do 

atravessamento das linhas de água principais, que não condicionem os respetivos leitos de cheia. 

Conclui-se que o projeto é favorável neste descritor, condicionado ao cumprimento do constante 

neste parecer e à implementação do Sistema de Gestão Ambiental previsto. 

4.5 Solos e aptidão agrícola  

4.51 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

� PEDOLOGIA E CAPACIDADE DE USO DO SOLO  

De acordo com as Cartas de Solos e de Capacidade de Uso, na região em estudo existem as seguintes 
Ordens de Solos:  

- Solos Incipientes, subdivididos nas subordens Aluviossolos (modernos e antigos), 
Coluviossolos e Litossolos;  

- Solos Hidromórficos sem horizonte eluvial;  

- Solos Litólicos não húmicos;  

- Solos Argiluviados pouco insaturados, subdivididos nas subordens Solos Mediterrâneos 
Pardos de materiais não calcários e Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
materiais não calcários.  

A área em estudo localiza-se na peneplanície alentejana, na periferia da cidade de Évora, numa zona 

caracterizada por um relevo ligeiramente ondulado, de declives suaves, com linhas de água pouco 

encaixadas.  
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Predominam os solos com baixa fertilidade, em particular os solos argiluviados pouco insaturados 

(solos mediterrâneos pardos ou vermelhos de materiais não calcários) e os solos litólicos, estes 

últimos frequentemente associados a afloramentos rochosos de granitos.  

Os solos de maior fertilidade distribuem-se quase exclusivamente nas estreitas várzeas associadas às 

linhas de água que atravessam a área em estudo, nomeadamente os rios Degebe e Xarrama. 

Contudo, estes solos apresentarem frequentemente limitações devido ao excesso de água, com 

adequada drenagem são solos de elevada fertilidade.  

As três alternativas em estudo iniciam-se na atual linha de Évora, inativa desde 2009, na área urbana 

de Évora, num local onde os solos originais são solos mediterrâneos pardos, evoluindo quase logo 

para uma mancha de solos hidromórficos associados à várzea de uma linha de água afluente da 

margem direita do rio Xarrama até cerca do pk 118+000, onde as soluções divergem 

significativamente.  

A Solução 1 evolui para norte paralelamente ao rio Xarrama, na sua margem direita, aproveitando o 

espaço canal da atual linha de Évora sensivelmente a partir do pk 119+800 e até ao final do traçado. 

A tipologia de solos transposta ao longo de todo o traçado é bastante homogénea, alternando 

manchas de solos mediterrâneos pardos e de solos litólicos, interrrompidos apenas nas várzeas das 

linhas de água, nomeadamente dos dois rios Xarrama e Degebe e das respetivas ribeiras afluentes, 

onde os solos alternam entre aluviossolos, coluviossolos ou solos hidromórficos.  

A Solução 2 desenvolve-se para nascente a partir do pk 117+000 da atual linha desativada de Évora 

e o seu traçado em planta é coincidente com o da Soluçao 3 até sensivelmente ao pk 118+700. 

Transpõe o rio Xarrama ao pk 118+420 e aproxima-se do ramal desativado de Reguengos, 

aproveitando o seu espaço canal entre os pk 118+600 e 118+900, aproximadamente.  

Esta alternativa inflete então para norte, sensivelmente ao pk 119+000, e termina ao pk 122+700, 

onde passa a coincidir com a Alternativa 1 e com o espaço canal da atual linha desativada de Évora.  

Os solos predominantes são os solos mediterrâneos pardos e vermelhos ou amarelos, surgindo faixas 

de aluviossolos e ou solos hidromórficos nas várzeas das linhas de água, nomeadamente no rio 

Xarrama e respetivas ribeiras afluentes. 

A Solução 3, à semelhança da Solução 2, inicia-se ao pk 117+000 da atual linha desativada de Évora 

e segue a direção poente-nascente até cerca do pk 121+000, infletindo depois para norte, orientação 

que mantém até ao fim do traçado. O eixo do traçado em planta é coincidente com o da Alternativa 

2 até ao pk 118+700, aproximadamente, transpõe o rio Xarrama ao pk 118+420 e desenvolve-se no 

espaço canal do ramal desativado de Reguengos entre os pk 118+600 e 120+550. Transpõe o rio 

Degebe ao pk 125+650.  

Interceta principalmente solos mediterrâneos pardos e vermelhos ou amarelos até cerca do pk 

122+500 e a partir do pk 126+200 predominam os solos litólicos. Estas tipologias são interrompidas 

pontualmente por faixas de aluviossolos, coluviossolos ou solos hidromórficos nas várzeas das linhas 

de água. Destaca-se ainda uma mancha significativa de litossolos entre os pk 122+550 e 123+730, 

aproximadamente.  
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Na maior parte da área em análise os solos apresentam fraca aptidão para diferentes usos agrícolas, 

variando entre aptidão moderada a reduzida. Os solos de maior aptidão correspondem aos 

aluviossolos, coluviossolos e solos hidromórficos ocorrentes nas várzeas das linhas de água.  

Os solos englobados na Reserva Agrícola Nacional correspondem quase integralmente às manchas 

de aluviossolos, coluviossolos e solos hidromórficos ocorrentes na área em estudo, a que acrescem 

três manchas de solos mediterrâneas pardos pertencentes ao sub-grupo dos para-barros e uma 

mancha de solos litólicos. 

Com base na carta de Ocupação Atual do Solo são identificadas várias classes de ocupação do solo, 

sendo de referir que no que concerne às Áreas Agrícolas podemos distinguir as seguintes áreas:  

- Culturas Anuais de Sequeiro;  

- Culturas Anuais de Regadio;  

- Mosaico Agrícola (policultura e hortícolas); 

- Olival;  

- Vinha; Agropecuária;  

- Montado de Sobro ou Azinho;  

- Áreas Florestais de Produção;  

- Matos;  

- Incultos. 

 

� SOLOS E APTIDÃO AGRÍCOLA  

Os impactes nos solos deverão ocorrer na fase de construção e de exploração, quer devido à 

ocupação direta, quer por alteração da sua qualidade devido a ações decorrentes da construção e/ou 

exploração da via-férrea. É na fase de construção, aquela em que ocorrem os impactes mais 

significativos, uma vez que é nesta fase que ocorre a ocupação irreversível dos solos. Na fase de 

exploração não são expectáveis impactes diretos nos solos, considerando apenas os impactes de 

natureza indireta resultantes da eventual de contaminação dos solos adjacentes à linha.  

Fase de Construção  

As principais ações geradoras de impactes nesta fase são:  

- Ocupação direta e permanente de solos, devido à construção da plataforma da ferrovia, 

restabelecimentos e pilares dos viadutos;  

- Constituição de áreas de depósito temporário ou definitivo de terras, com afetação dos solos 

nesses locais;  

- Implantação de estaleiros, de carácter temporário;  

- Abertura de acessos à obra e circulação de maquinaria pesada nas faixas laterais da obra, 

provocando a compactação dos solos. 

Tendo por base os valores apresentados no Estudo Prévio (área em estudo que contempla um 

corredor de 400m) é de salientar o seguinte:  
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A Solução 1 ocupará um total de 29,1 ha de solos, esta solução corresponderá maioritariamente à 

beneficiação da linha de Évora atualmente desativada (16,3 ha e cerca de 56% da área ocupada), 

afetando 12,36 ha de solos não ocupados pela linha existente, dos quais 68% correspondem a solos 

de fraca aptidão agrícola, nomeadamente a 5,55 ha de solos mediterrâneos pardos e 2,88 ha a solos 

litólicos. A restante área a afetar pelo traçado novo diz respeito a aluviossolos (0,64 ha), a solos 

hidromórficos (2,1 ha) e coluviosolos (1,16 ha).  

Destaca-se o facto de uma parte significativa dos aluviossolos (2,02 ha), dos solos hidromórficos (1,83 

ha), bem como dos coluviossolos (3,09 ha) intercetados por esta solução, isto é, os solos de maior 

potencial agrícola, se localizarem no troço a beneficiar, pelo que não correspondem a novas 

afetações, mas a solos na verdade já intervencionados aquando da implantação da atual linha de 

Évora. O mesmo se aplica às manchas e RAN afetadas pela Alternativa 1, que se localizam quase 

integralmente na zona do traçado a beneficiar (6,7 ha), com uma área de 2,2 ha intercetada pelo 

troço a construir de raiz.  

No que respeita à Solução 2, ocupará um total de 35,2 ha, dos quais 13,7 ha corresponde à 

beneficiação da linha de Évora. Os restantes 21,5 ha correspondem à implantação de traçado novo. 

O traçado novo afetará principalmente solos de fraca aptidão agrícola (cerca de 13 ha de solos 

argiluviados pouco insturados, 2,6 ha de solos litólicos e 0,88 ha de litossolos). Não obstante, o 

traçado novo da Solução 2 afetará igualmente solos de elevada aptidão agrícola, nomeadamente 

aluviossolos (3,02 ha) e solos hidromórficos (0,92 ha). Relativamente ao troço a beneficiar, à 

semelhança do troço novo, intercetará maioritariamente solos argiluviados pouco insaturados e 

solos litólicos (respetivamente 5,14 ha e 3,11 ha), mas intercepta igualmente solos de elevada 

aptidão, nomeadamente aluviossolos (0,5 ha), coluviossolos (3 ha) e solos hidromórficos (1,83 ha), 

referindo-se que os mesmos já foram intervencionados pela construção das linhas existentes.  

A RAN a afetar pela Alternativa 2 totaliza 8,6 ha, dos quais 3,5 ha no troço a construir de raiz e os 

restantes 5,1 ha no troço a beneficiar.  

A Solução 3 é a mais extensa, com um total de 44 ha de solos afetados, dos quais apenas 4,3 ha (cerca 

de 10%) dizem respeito à beneficiação de linhas existentes, nomeadamente o ramal e Reguengos e 

a linha de Évora. O traçado novo afetará essencialmente solos de pouca aptidão agrícola 

predominantes na área em estudo (28 ha de solos argiluviados pouco insaturados, 6,2 ha de solos 

litólicos e 4,8 ha de litossolos), no entanto intercetará igualmente os solos de elevada aptidão 

associados às várzeas das linhas de água, nomeadamente aluviossolos (3,5 ha), coluviossolos (0,2 ha) 

e solos hidromórficos (0,8 ha). 

O troço a beneficiar é de curta extensão, correspondendo a cerca de 1300 m do ramal de Reguengos 

entre os pk 118+850 e 120+150 e a cerca de 75 m da linha de Évora, entre o pk 128+518 e o final. 

Nestes dois troços a Solução 3 intercepta maioritariamente solos argiluviados pouco insaturados, 

mais concretamente solos mediterrâneos pardos (3,75 ha, que correspondem a 87,6 % da área de 

beneficiação), a que acrescem 0,5 ha de aluviossolos.  

No respeitante à RAN, o troço a construir de raiz na Solução 3 intercetará 5,3 ha de solos incluídos 

na RAN, dos quais são transpostos em viaduto 0,2 ha. No troço a beneficiar são intercetados 0,5 ha 

de solos englobados na RAN.  
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A área de solos de elevada aptidão que será destruída de forma permanente pelos troços novos da 

via-férrea em análise é reduzida cerca de 2,2, 3,5 ou 5,3 ha de solos englobados na RAN, 

respetivamente nas Soluções 1, 2 ou 3. Considera-se, por isso, que a ocupação destes solos pela via-

férrea a construir constituirá um impacte de magnitude reduzida, certo, direto, permanente e 

irreversível, de dimensão local e ação imediata, pelo que será responsável por um impacte negativo 

pouco significativo. 

É ainda de referir que adicionalmente ocorrerão afetações de solos de elevada aptidão e englobados 

na RAN nos troços a beneficiar das três soluções, contudo esses solos foram já intervencionados 

aquando da implantação da linha de Évora e ramal de Reguengos existentes, pelo que se considera 

que os impactes diretos a nível dos solos e RAN são pouco relevantes assumindo um impacte pouco 

significativo.  

Para além das afetações descritas atrás, acresce a afetação temporária de solos na fase da construção 

dizendo respeito às zonas ocupadas temporariamente pelos estaleiros, pelos locais de depósito e 

empréstimo, pela abertura de acessos e pelas faixas circundantes à via onde circulará a maquinaria 

afeta à obra. Nestes locais ocorrerá compactação dos solos, resultantes da passagem de maquinaria 

e dos trabalhadores, e a eventual contaminação com substâncias provenientes da obra afetando 

temporariamente a capacidade produtiva dos solos, pelo que dever-se-á evitar tanto quanto possível 

a utilização dos terrenos de maior aptidão agrícola, nomeadamente os terrenos classificados como 

RAN, visto serem aqueles cuja aptidão agrícola é mais considerável.  

Fase de exploração  

Nesta fase, os impactes nos solos podem resultar da contaminação com resíduos provenientes da 

circulação ferroviária. Esta contaminação, de muito reduzido significado, poderá resultar de 

eventuais derrames de óleo das composições em circulação, constituindo um impacte negativo, 

improvável, temporário, local, reversível e de reduzida magnitude.  

É ainda possível, embora improvável, a ocorrência de contaminação dos solos adjacentes à ferrovia 

devido a queda e derrame acidental das mercadorias transportadas. Neste caso, o impacte produzido 

dependerá fortemente da tipologia dos materiais/mercadorias derramados.  

Pode-se admitir que este impacte é improvável, mas a acontecer seria um impacte negativo, 

temporário, local, reversível e de reduzida magnitude e podendo ter uma significância elevada em 

função da tipologia de material e do solo em que ocorra. 

� USO DO SOLO  

Os impactes nos usos do solo ocorrerão na fase de construção e de exploração, devido à ocupação 

com consequente eliminação dos seus usos atuais.  

A fase de construção é onde ocorrem os impactes mais significativos, uma vez que é nesta fase que 

ocorre a afetação do seu uso atual. Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes 

diretos nos usos do solo, havendo, no entanto, a considerar os impactes de natureza indireta 

resultantes da eventual de contaminação dos solos adjacentes à ferrovia.  

Fase de Construção  
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Na fase de construção da nova infraestrutura ferroviária os principais impactes negativos resultam 

da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos atuais na faixa expropriada.  

A Solução 1 da Ligação Ferroviária em estudo ocupará uma área total de 29,1 ha, dos quais 16,7 ha 

(57,5%) correspondem à beneficiação da linha de Évora existente e atualmente inativa e 12,4 ha 

(42,5%) são de traçado a construir de raiz.  

A área a ocupar pelo troço novo da solução 1 localiza-se na periferia da cidade de Évora, procurando 

ocupar os espaços localizados entre as zonas urbanizadas. Em consequência, da área a ocupar pelo 

troço novo, 7,88 ha (63,9%) correspondem a áreas agrícolas, maioritariamente de áreas de culturas 

anuais (7,21 ha) e, em menor escala, áreas de olival (0,51 ha) ou de mosaico agrícola (0,16 ha), e 1,26 

ha (10,2%) são de áreas incultas, em pousio ou onde a atividade agrícola foi abandonada e 0,37ha 

corresponde a áreas de montado. A restante área do troço novo da Alternativa 1 (2,84 ha) reparte-

se por várias tipologias de áreas artificializadas. 

A Solução 2 ocupará um total de 35,2 ha, dos quais 38,8% (13,7 ha) são a beneficiação de linhas 

existentes e 61,2% (21.5 ha) correspondem à implantação de traçado novo. No troço de traçado novo 

87% das áreas afetadas dizem respeito a espaços rurais, sendo 80,8% áreas agrícolas (16,35 ha de 

culturas anuais, 0,94 ha de olival e 0,08 ha de mosaico agrícola) e 6,5% áreas naturais ou seminaturais 

(1,15 ha de montado e 0,18 ha de espaços incultos). A restante área (12,8%) reparte-se entre a classe 

de infraestruturas lineares (2,59 ha), que corresponde à transposição das vias rodoviárias cruzadas 

pela ferrovia em análise, e a classe de áreas urbanas (0,17 ha), referente às habitações localizadas na 

zona de arranque do traçado, ao pk 117+700, e à afetação do logradouro de uma habitação ao pk 

120+000.  

No troço a beneficiar na Alternativa 2 é coincidente com a Alternativa 1, afetando por isso as mesmas 

classes de espaços que a Alternativa 1. Em consequência, intercepta maioritariamente a classe de 

espaços infraestruturas lineares (9 ha e 66,5%), que correspondem à linha de Évora a beneficiar. As 

restantes classes de espaços são afetados marginalmente, consistindo apenas em estreitas faixas 

adjacentes à linha existente e repartem-se entre áreas agrícolas (1,36 ha de culturas anuais, 0,27 ha 

de mosaico agrícola e 0,14 ha de olival), áreas incultas (0,58 ha) e áreas de montado de sobro ou 

azinho (2,13 ha), a que acrescem a 0,026 ha de galeria ripícola no rio Degebe, transposta em viaduto.  

A Solução 3 é a mais extensa, com um total de 44 ha de solos afetados, dos quais apenas 4,3 ha (cerca 

de 9,7%) dizem respeito à beneficiação de linhas existentes, nomeadamente o ramal e Reguengos e 

a linha de Évora, correspondendo 39,7 ha (90,3%) a traçado novo.  

O traçado novo implanta-se quase exclusivamente em espaços rurais (96,3% da área de traçado 

novo), divididos entre áreas agrícolas (50,7% do traçado novo) e áreas naturais ou seminaturais 

(45,6%). As áreas agrícolas intercetadas são maioritariamente áreas de culturas anuais (19,16 ha), 

sendo as restantes classes de áreas agrícolas afetadas de forma apenas marginal: olival (0,97 ha), e 

mosaico agrícola (0,02 ha). As áreas naturais e seminaturais intercetadas compreendem 

principalmente áreas de montado de sobro e azinho (17,43 ha) e, em menor escala, galerias ripícolas 

(0,32 ha dos quais 0,2 ha transpostos em viaduto) e incultos (0,07 ha). Os restantes 3,7% das áreas a 

afetar pelo traçado novo são de infraestruturas lineares, nomeadamente as vias rodoviárias cruzadas 

pela ferrovia em estudo (1,44 ha), a que acrescem 0,04 ha de áreas urbanas que correspondem às 
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habitações adjacentes à linha desativada de Évora no início do traçado, ao pk 117+700, e a dois 

anexos agrícolas ao pk 123+730 e ao pk 124+630.  

No que respeita ao troço a beneficiar, este reparte-se entre 41,7% de áreas agrícolas (1,65 ha de 

culturas anuais e 0,13 ha de mosaico agrícola) e 58,2% de áreas artificializadas, das quais, a maioria, 

dizem respeito a infraestruturas lineares, isto é, à própria linha a beneficiar (2,14 ha) e o restante 

corresponde a áreas urbanas (0,35 ha).  

De uma forma geral, consideram-se os impactes sobre os Usos do Solo negativos, diretos, certos, 

permanentes e irreversíveis, de ocorrência imediata e incidência local, de magnitude reduzida a 

moderada, e moderada a muito significativos, dependendo das soluções, principalmente devido à 

afetação das áreas de uso urbano na periferia da cidade de Évora, com grande proximidade a diversas 

habitações e, no caso da Solução 3, afetação direta de diversas casas de habitação e dois anexos 

agrícolas.  

A estes somam-se os impactes negativos indiretos resultantes das perturbações nas atividades 

agrícolas decorrentes das obras. Estes impactes são certos, temporários e reversíveis, de ocorrência 

imediata e incidência local e de magnitude e significância variáveis em função da proximidade à obra 

e da sensibilidade da atividade em causa.  

A instalação dos estaleiros de apoio à obra e a constituição de áreas de depósito ou de empréstimo 

de terras poderá, também, causar impactes no uso dos solos, embora estes sejam de cariz 

temporário. Refere-se que a escolha das zonas de instalação destas infraestruturas de apoio à obra 

terá obrigatoriamente de evitar as zonas de uso do solo mais sensíveis, nomeadamente os 

Aluviossolos, Coluviossolos e Solos Hidromórficos e áreas de RAN, integrados na Carta de 

Condicionantes às infraestruturas de Apoio à Obra. 

Fase de Exploração  

Na fase de exploração da via em estudo, os impactes verificados durante a fase de construção 

resultantes da ocupação irreversível dos solos nos locais de implantação de novas infraestruturas 

ferroviárias assumem carácter definitivo. Considera-se assim que todas as alterações diretas sobre 

os Usos do Solo ocorrem durante a fase de construção da linha, pelo que não são expectáveis 

quaisquer impactes diretos nos usos do solo atribuíveis à exploração da linha ferroviária.  

Considerando que se trata de uma linha prioritariamente para transporte de mercadorias e que não 

terá estações ao longo do seu percurso, não é expectável que se gerem impactes indiretos nos usos 

do solo resultantes de um incremento de acessibilidades ou da taxa de urbanização dos solos rurais.  

A implementação da linha férrea em análise irá constituir uma barreira em virtude da divisão de 

parcelas agrícolas que podem eventualmente ver a sua viabilidade económica reduzida. Esta redução 

pode, em último caso, conduzir ao abandono das explorações, verificando-se impactes negativos 

indiretos de abandono e/ou perda de solos agrícolas. Considera-se que estes impactes serão 

negativos e irreversíveis, mas de magnitude reduzida, uma vez que, está previsto os 

restabelecimentos dos caminhos de forma a garantir a acessibilidade dos proprietários aos seus 

terrenos. 
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4.5.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Pelas características de linearidade desta tipologia de projeto, a ferrovia em questão apresenta-se 

com uma inevitável afetação direta no território, ainda que não apresente uma magnitude 

expressiva, pela curta extensão do traçado (inferior a 11km), situação que é ainda minimizada pelo 

aproveitamento parcial dos espaços canais das vias ferroviárias existentes: Linha de Évora (Solução 

1 e 2) e Ramal de Reguengos (Solução 3). A Alternativa 1 é aquela que possibilita um maior 

aproveitamento das infraestruturas existentes (6237 metros) e a Solução 3 a que aproveita uma 

menor extensão (1369 metros).  

Analisando comparativamente as soluções propostas e tendo como base o factor em análise pode-

se hierarquizar as alternativas em análise da seguinte forma:  

A área de solos de elevada aptidão agrícola que será destruída de forma permanente pelos troços 

novos da via-férrea em análise é reduzida, ou seja, cerca de 2,2, 3,5 ou 5,3 ha de solos englobados 

na RAN, respetivamente nas Soluções 1, 2 ou 3. Considera-se, por isso, que a ocupação destes solos 

pela via-férrea a construir constituirá um impacte de magnitude reduzida, certo, direto, permanente 

e irreversível, de dimensão local e ação imediata, pelo que será responsável por um impacte negativo 

pouco significativo.  

Tendo em consideração, quer a área total de solos englobados na RAN abrangidos pelas Alternativas 

propostas, quer a área de solos englobados na RAN não infraestruturados (área nova) considera-se 

que a Solução 3 é a solução com maior impacto sobre os solos classificados.  

Embora na área de RAN total afetada seja a solução com menor impacte, a Solução 3 é, de facto a 

menos favorável, uma vez que apresenta uma área de afetação em troços de via nova superior às 

restantes. Nesta perspetiva a Solução 1 é a mais favorável, uma vez que a implementação desta 

solução assenta maioritariamente em solos já infraestruturados e a Solução 2 uma solução 

intermédia. 

Quadro 9. Área RAN afetada 

 
Soluções 

alternativas 

 
Corredor de 
400m (ha)i) 

Área diretamente afetada (ha) 

Via nova e 
restabelecimentos 

Via em canal ferroviário 
existente 

TOTAL 

via viadutos via viadutos 

Alternativa 1 90.5 2.2 - 6.2 0.5 8.9 

2.2 6.7 

Alternativa 2 85.9 3.5 - 4.8 0.3 8.6 

3.5 5.1 

Alternativa 3 86.4 5.1 0.2 0.5 - 5.8 

5.3 0.5 

 

Com base na análise efetuada pode-se concluir que a solução mais favorável em termos ambientais 

para a implantação do projeto é a Solução 2, pois a Solução 1 constitui uma solução, que do ponto 

de vista única e exclusivamente do factor solos, é a mais favorável contudo, poder-se-á considerar 

uma alternativa intermédia pelas desvantagens pela maior inserção em meio urbano, não obstante 

as mais-valias que apresenta no aproveitamento de grande parte do corredor ferroviário existente e 

a Solução 3 é a que se apresenta claramente como menos favorável.  
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Conclui-se por fim que o corredor mais favorável para prosseguimento dos estudos, em fase de 

Projeto de Execução, corresponde à Solução 2, pois permite um maior equilíbrio e integração no 

território, minimizando os principais impactes sobre a afetação do solo urbano e suas dinâmicas 

(mais afetados pela Solução 1) e evitando igualmente impactes mais expressivos sobre o meio rural 

- natural e agrícola - da envolvente (mais afetados pela Solução 3).  

Face ao exposto, e da análise dos fatores solos e aptidão agrícola e uso do solo, considera-se que o 

projeto é viável no contexto destes fatores ambientais, condicionado ao cumprimento de 

condicionantes, bem como às medidas de minimização referidas no último capítulo do presente 

parecer.  

• IMPACTES CUMULATIVOS 

A área onde se insere o projeto insere-se maioritariamente área de uso agrícola ou agro-florestal.  

Nesta zona, para além da linha Évora – Évora Norte em análise, encontra-se prevista a construção 

dos lotes de ferrovia adjacentes, nomeadamente a Ligação Évora Norte – Elvas/Caia incluindo a 

Ligação a Espanha e a Concordância de Elvas e a continuidade do eixo Sines-Setúbal-

Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid. Assim, prevê-se que o projeto em estudo seja responsável por 

impactes cumulativos com as infraestruturas lineares mencionadas, provocando a afetação 

permanente dos usos na zona de implementação destes projetos.  

É igualmente expectável a ocorrência de impactes cumulativos com as infraestruturas rodoviárias 

existentes na envolvente, das quais se destaca a A6 e o IP2 parcialmente construído. 

4.6 Usos do solo  

4.6.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

De acordo com a carta de ocupação atual do solo, as classes de usos do solo identificadas na área de 

estudo são as seguintes: 

Áreas Artificializadas 

─ Áreas Urbanas 

─ Áreas com loteamento aprovado 

─ Áreas de Indústrias ou Comércio 

─ Áreas de Equipamentos 

─ Infraestruturas Lineares 

Áreas Agrícolas 

─ Culturas Anuais de Sequeiro ou Regadio 

─ Mosaico Agrícola (policultura e hortícolas) 

─ Olival 

─ Vinha 

─ Pomar 

Áreas Naturais / Seminaturais 

─ Montado de Sobro ou Azinho 
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─ Incultos 

─ Vegetação Ripícola 

─ Linhas ou Planos de Água 

As soluções em estudo partem da linha de Évora existente, atualmente desativada, seguindo 

sensivelmente a mesma direção durante os primeiros 300 metros e desenvolvendo-se inicialmente 

numa zona de culturas anuais compreendida entre a linha de Évora, a estrada dos Aliados, a estrada 

de Beja e o rio Xarrama. As Soluções em análise divergem cerca do pk 118+000, desenvolvendo-se a 

Solução 1 para norte e as Soluções 2 e 3 para nascente. 

De acordo com informação constante no Aditamento ao EIA, os biótopos existentes no corredor em 

estudo (400 m), estão diretamente relacionados com as áreas identificadas na ocupação atual do 

solo (Quadro 10 - Correspondência entre Biótopos e Classes de Ocupação do Solo) tendo sido 

apresentadas as áreas dos biótopos identificados por cada corredor alternativo (Quadro 11 - Uso 

atual do solo – área afeta aos corredores em estudo, versus área afeta às Soluções - (traçado novo e 

restabelecimentos + traçado a beneficiar), em hectares), apresentando-se uma síntese por corredor 

alternativo e por Solução. 

Quadro 10 - Correspondência entre Biótopos e Classes de Ocupação do Solo 

(Fonte: EIA) 

 

BIÓTOPOS CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Linhas de água Linhas ou Planos de Água 

Vegetação ripícola Vegetação Ricícola 

Culturas arvenses de sequeiro (CAS)  

Culturas Anuais de Sequeiro e de Regadio 
Culturas arvenses de regadio (CAR) 

Montado Montado de Sobro ou Azinho 

Espaços agrícolas de policultura fragmentados Mosaico Agrícola (policultura e hortícolas) 

 

Quadro 11. Uso atual do solo – área afeta aos corredores em estudo verus área afea às soluções – (traçado 

novo e restabelecimentos + traçado a beneficiar), em hectares 

Classes de Uso 
do Solo 

BIÓTOPOS Corredor 1 Solução 1 Corredor 2 Solução 2 Corredor 3 Solução 3 

Áreas Naturais 
e Semi Naturais 

(Linhas ou 
Planos de água) 

Linhas de 
Água 

1,3 0 1,5 0 1,3 0,03 

Áreas Naturais 
e Semi Naturais 

(Vegetação 
ripícola) 

Vegetação 
Ripícola 

3,4 
0,04 

(traçado a 
beneficiar) 

1,4 

0,03 

(traçado a 
beneficiar) 

3,8 

0,32 

(0,12 em plena 
via e 0,20 
viadutos) 
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Áreas Agrícolas 

(Culturas anuais 
de sequeiro ou 

de regadio) 

Culturas 
arvenses de 

sequeiro 
(CAS) 

187,7 

8,98 

 

(7,21 ha 
traçado 

novo) (1,66 
ha no 

traçado a 
beneficiar e 
0,1020 ha 

em viadutos) 

248,7 

17,72 

 

(16,28 ha 
traçado 

novo, 0,077 
ha em 

viadutos) 

(1,28 ha  
traçado a 

beneficiar e 
0,1020 ha 

em viadutos) 

231,6 

20,81 

 

(7,21ha 
traçado novo, 

0,058 há 
afetos 

viadutos) 

(1,65 ha  
traçado a 

beneficiar) 

Culturas 
arvenses de 

regadio 
(CAR) 

-  -  7,5  

Áreas Naturais 
e Semi Naturais 

(Montado de 
Sobro e azinho) 

Montado 62 

2,5 

(0,37 ha  
traçado 

novo) (2,21 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

 

76,1 

3,3 

 

(1,15 ha  
traçado 

novo) (2,13 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

 

156 

17,67 

(17,43 ha  
traçado novo, 
0,2413 afetos 

a 
viadutos).(2,13 
ha no traçado 
a beneficiar) 

Áreas Agrícolas 

(Mosaico 
agrícola – 

Policultura e 
hortícolas) 

Espaços 
Agrícolas de 
policultura 

fragmentada 

30,8 

0,43 

(0,16 ha  
traçado 

novo) (0,27 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

37,6 

0,36 

(0,08 ha  
traçado 

novo) (0,27 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

25 

0,16 

(0,02 ha  
traçado novo) 

(0,13 ha no 
traçado a 

beneficiar) 

 

Classes de Uso 
do Solo 

BIÓTOPOS 

(OUTROS 
USOS) 

Corredor 1 Solução 1 Corredor 2 Solução 2 Corredor 3 Solução 3 

Áreas Agrícolas Olival 

 0,66 
 

(0,51 ha  
traçado 

novo) (0,14 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

 1,09 
 

(0,94 ha  
traçado 

novo) (0,14 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

 0,97 
 

(0,97 ha  
traçado 
novo) 

Áreas Agrícolas Vinha 
     0,003 

(traçado a 
beneficiar) 

Áreas Naturais 
e Semi Naturais 

Incultos 
 1,86 

(1,26 ha  
traçado 

 0,83 
(0,18 ha  
traçado 

 0,07 
(0,070 ha  

no traçado 
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novo) (0,60 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

novo, 0,0632 
afetos a 

viadutos) 
(0,58 ha no 
traçado a 

beneficiar) 

novo  afetos 
a viadutos) 

Áreas 
Artificializadas 

Áreas Urbanas 

 0,24 
 

(0,07 ha 
traçado 

novo) (0,17 
ha no 

traçado a 
beneficiar 

 0,24 
 

(0,17 ha 
traçado 

novo) (0,07 
ha no 

traçado a 
beneficiar 

 0,39 
 

(0,04 ha 
traçado 

novo) (0,35 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

Áreas 
Artificializadas 

Áreas de 
Equipamentos 

 0,14 
 

( traçado 
novo) 

    

Áreas 
Artificializadas 

Infraestruturas 
Lineares 

 14,15 
 

(2,63 ha  
traçado 

novo) (11,18 
ha no 

traçado a 
beneficiar, 
0,3409 ha 
afetos a 

viadutos) 

 11,67 
 

(2,59 ha 
traçado 

novo) (8,87 
ha no 

traçado a 
beneficiar, 
0,2137 ha 
afetos a 

viadutos) 

 3,58 
 

(1,44 ha  
traçado 

novo) (2,14 
ha no 

traçado a 
beneficiar) 

Total  

355,0 ha 29,1 ha 
 

(12,4 ha 
traçado 
novo e 

restab.e 
16,7 ha 

traçado a 
beneficiar 

419,8 ha 35,2 ha 
 

(21,5 ha 
traçado 
novo e 

restab.e  
13,7ha 

traçado a 
beneficiar 

445,9 ha 44,0 ha 
 

(39,7 ha 
traçado 
novo e 

restab.e  4,3 
ha traçado a 

beneficiar 

Fonte: EIA e Aditamento 

Solução 1 

Estende-se por uma área total de 29,1 ha, dos quais 16,7 ha (57,5%) correspondem à beneficiação 

da linha de Évora existente e atualmente inativa e 12,4 ha (42,5%) são de traçado a construir de raiz. 

A área a ocupar pelo troço novo da Solução 1 localiza-se na periferia da cidade de Évora, ocupando 

os espaços intersticiais entre as zonas urbanizadas, implantando-se maioritariamente em espaços 

rurais, sendo que 7,88 ha (63,9% do traçado novo) correspondem de áreas agrícolas, 

maioritariamente áreas de culturas anuais (7,21 ha) e, em menor escala, áreas de olival (0,51 ha), 

áreas de mosaico agrícola (0,16 ha), e áreas incultas (1,26 ha), em pousio ou onde a atividade agrícola 

que foi abandonada, sendo que e 0,37 ha correspondem a áreas de montado.  

As áreas naturais e seminaturais intercetadas compreendem principalmente áreas de incultos (0,32 

ha) e de montado de sobro e azinho (0,37 ha). 
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A restante área do troço novo da Solução 1 reparte-se por várias tipologias de áreas artificializadas, 

que dizem respeito aos cruzamentos das vias rodoviárias (2,63 ha de infraestruturas lineares), à 

afetação de uma antena de telecomunicações junto à estrada dos Aliados e às instalações do Sport 

Lisboa e Évora (0,14 ha de áreas de equipamentos) e às habitações localizadas na zona de arranque 

do traçado, ao pk 117+684, onde as habitações se encontram encostadas à linha (0,07 ha de áreas 

urbanas), inserindo-se na faixa de 7m para cada lado do traçado considerada como área de afetação 

direta. Salienta-se a grande proximidade a diversas habitações, em particular na rua 25 de Abril à 

Comenda. 

O troço a beneficiar implanta-se maioritariamente a classe de de uso do solo “Áreas artificializadas” 

11,97 ha (72% do traçado a beneficiar), designadamente a classe de espaços “Infraestruturas 

lineares” (11,5 ha, correspondendo a 68,8% do troço a beneficiar), que dizem respeito à própria linha 

de Évora a beneficiar. As restantes classes de espaços intercetadas correspondem a estreitas faixas 

marginais à linha existente e repartem-se entre áreas agrícolas (1,76 ha de culturas anuais, 0,27 ha 

de mosaico agrícola e 0,14 ha de olival), áreas incultas (0,60 ha) e áreas de montado de sobro ou 

azinho (2,21 ha), a que acrescem a 0,04 ha de galeria ripícola nos rios Xarrama e Degebe, transposta 

em viaduto. 

Salienta-se a existência de duas habitações junto à atual linha desativada de Évora ao pk 120+050 e 

ao pk 122+835 (0,09 ha de áreas urbanas) e de uma habitação a 30 m do traçado ao pk 122+525, 

resultando um impacte negativo, significativo e irreversível. 

Solução 2 

O traçado da Solução 2 ocupará um total de 35,2 ha, dos quais 38,8% (13,7 ha) são a beneficiação de 

linhas existentes e 61,2% (13,7 ha) correspondem à implantação de traçado novo.  

O traçado novo, cerca de 87% das áreas afetadas dizem respeito a espaços rurais, sendo 80,8% áreas 

agrícolas (16,35 ha de culturas anuais, 0,94 ha de olival e 0,08 ha de mosaico agrícola) e 6,5% áreas 

naturais ou seminaturais (1,15 ha de montado e 0,18 ha de espaços incultos). A restante área (12,8%) 

reparte-se entre a classe de infraestruturas lineares (2,59 ha), que corresponde à transposição das 

vias rodoviárias cruzadas pela ferrovia em análise, e a classe de áreas urbanas (0,17 ha), referente às 

habitações localizadas na zona de arranque do traçado, ao pk 117+700, e à afetação do logradouro 

de uma habitação ao pk 120+000. 

No troço a beneficiar da Solução 2 é coincidente com a Solução 1, com menos 3 ha de ocupação, 

afetando as mesmas classes de espaços que a Solução 1. Interceta maioritariamente a classe de 

espaços infraestruturas lineares (9 ha e 66,5%), que correspondem à linha de Évora a beneficiar. As 

restantes classes de espaços são afetados marginalmente, consistindo apenas em estreitas faixas 

adjacentes à linha existente e repartem-se entre áreas agrícolas (1,36 ha de culturas anuais, 0,27 ha 

de mosaico agrícola e 0,14 ha de olival), áreas incultas (0,58 ha) e áreas de montado de sobro ou 

azinho (2,13 ha), a que acrescem a 0,026 ha de galeria ripícola no rio Degebe, transposta em viaduto 

À semelhança da solução 1, refere-se ainda a existência de uma habitação junto à atual linha 

desativada de Évora ao pk 122+835 da Solução 1 (0,07 ha de áreas urbanas) e de uma habitação a 30 

m do traçado ao pk 122+525 da Solução 1. 
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Solução 3 

A Solução 3 é a mais extensa, com um total de 44 ha de solos afetados, dos quais apenas 4,3 ha (cerca 

de 9,7%) dizem respeito à beneficiação de linhas existentes, nomeadamente o ramal e Reguengos e 

a linha de Évora, correspondendo 39,7 ha (90,3%) a traçado novo. 

O traçado novo implanta-se quase exclusivamente em Áreas Agrícolas (96,3% da área de traçado 

novo), divididos entre áreas agrícolas (50,7% do traçado novo) e áreas naturais ou seminaturais 

(45,6%). As áreas agrícolas intercetadas são maioritariamente áreas de culturas anuais (19,16 ha), 

sendo as restantes classes de áreas agrícolas afetadas de forma apenas marginal: olival (0,97 ha), e 

mosaico agrícola (0,02 ha). As áreas naturais e seminaturais intercetadas compreendem 

principalmente áreas de montado de sobro e azinho (17,43 ha) e, em menor escala, galerias ripícolas 

(0,32 ha dos quais 0,2 ha transpostos em viaduto) e incultos (0,07 ha). Os restantes 3,7% das áreas a 

afetar pelo traçado novo são de infraestruturas lineares, nomeadamente as vias rodoviárias cruzadas 

pela ferrovia em estudo (1,44 ha), a que acrescem 0,04 ha de áreas urbanas que correspondem às 

habitações adjacentes à linha desativada de Évora no início do traçado, ao pk 117+700, e a dois 

anexos agrícolas ao pk 123+730 e ao pk 124+630. 

O biótopo denominado por “espaços agrícolas de policultura fragmentados” inclui manchas de 

culturas anuais com área até 30 ha, sendo que nas Soluções 1 e 2 a maior parte das áreas de culturas 

arvenses de sequeiro (CAS) e de regadio (CAR) estão incluídas neste biótopo”. 

Fase de construção 

Para a Solução 1, Solução 2 e Solução 3 – Os impactes associados à fase de construção para as 3 

soluções são na generalidade os mesmos, cujos graus de significância variam de acordo com as ações 

associadas à especificidade de cada solução, pode-se no entanto referir que são essencialmente: 

- Dos processos de remoção do coberto vegetal e dos trabalhos de terraplenagens para 

implantação da plataforma da via, das estações técnicas, da execução dos restabelecimentos, 

viadutos, instalação de estaleiros e depósito de terras sobrantes. Os impactes negativos 

associados a esta fase podem classificar-se de negativos, diretos, locais, de magnitude elevada, 

atendendo à área de afetação. 

- Da remoção de vegetação e desflorestação a executar na faixa a ocupar pela implantação do 

traçado da ferrovia, estruturas de apoio e restabelecimentos rodoviários, assume especial 

destaque para os locais onde existe vegetação afeta às linhas de água intercetadas pela obra 

e para onde se prevê atravessamentos (rio Xarrama, Rio Degebe e Ribeiro de Vale Figueiras). 

Os potenciais impactes ocorrerão na qualidade visual e do equilíbrio ecológico da paisagem.  

- Quando os caminhos propostos se desenvolverem na zona de relevo mais vigoroso 

atravessada pela Solução 3 e/ou em de zonas de montado denso e olival extensivo, quer pela 

destruição da vegetação, quer pela fragmentação que originam na paisagem. 

- Perturbação das atividades agrícolas e compactação e contaminação com substâncias 

provenientes da obra, traduzindo-se na redução da produtividade e contaminação dos usos do 

solo adjacentes. 

Assim, os impactes expectáveis serão negativos de significativos a muito significativos em função das 

classes de uso do solo afetadas por cada solução, sendo ainda diretos, certos, locais e de magnitude 
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elevada, mas que podem ser minimizados através da implementação de um Plano de Integração 

Paisagística e de medidas de compensação, a serem em fase de RECAPE adequadas ao projeto de 

execução da solução a implementar. 

• Afetação permanente do uso do solo 

Para as três soluções são expectáveis impactes negativos de significância variável em função da classe 

de uso/biotópo com afetação permanente do uso do solo, traduzindo-se esses impactes na afetação 

de usos agrícolas anuais (de sequeiro e regadio) e permanentes (olival e montado). 

• Afetação/interceção de áreas urbanas e urbanizáveis e áreas de equipamentos e afetação 

de área rurais 

Solução 1 

Em todo o Troço da linha são afetadas:1 habitação, 1 área de equipamento coletivo, 74 alojamentos 

e 147 pessoas, residentes (estimativa) a distâncias até 50 m da ferrovia e afetação de 0,02 ha de 

áreas urbanizáveis. 

No Troço Novo destacam-se as seguintes afetações: ao pk 117+684 (grande proximidade às 

habitações, situação em aterro); ao pk 118+330, restabelecimento da Estrada dos Aliados (antena de 

telecomunicações afetada); ao pk 119+100 (grande proximidade às habitações da rua 25 de Abril à 

Comenda.  

No Troço a beneficiar destacam-se as seguintes afetações: ao pk 120+050 e ao pk 122+835 (grande 

proximidade a habitações). 

Solução 2 

Em todo o Troço da linha são afetadas:1 habitação, 46 alojamentos e 82 pessoas residentes 

(estimativa) a distâncias até 50 m da ferrovia e 3,30 ha de áreas urbanizáveis. 

No Troço Novo destacam-se as seguintes afetações: ao pk 117+700 (grande proximidade às 

habitações, situação em aterro) e ao pk Troço novo pk 120+000 (logadouro afetado). 

No Troço a beneficiar destacam-se as seguintes afetações: ao pk 122+835 (coincidente com a solução 

1). 

Solução 3 

Em todo o Troço da linha são afetadas: 6 habitações, 55 alojamentos e 95 pessoas residentes 

(estimativa) a distâncias até 50 m da ferrovia e 1,85 ha de áreas urbanizáveis 

No Troço Novo destacam-se as seguintes afetações: ao pk 117+700 (grande proximidade às 

habitações), ao pk 123+730 (afetação de anexo agrícola) e ao pk 124+630 (grande proximidade à 

habitação e afetação de anexo agrícola). 

No Troço a beneficiar destacam-se as seguintes afetações: ao pk 119+600 (grande proximidade à 

habitação no Bairro da Caeira) e pk 119+800 a 120+100 (afetação de habitações no Bairro da Caeira). 

Para a afetação de áreas urbanas e urbanizáveis, a Solução 1 apresenta-se como a mais desfavorável 

e a Solução 2 a menos desfavorável, sendo que a Solução 3 no Troço Novo é a que apresenta menor 

afetação destas áreas. 
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• Afetação de Áreas Rurais 

Solução 1 

Prevê-se a afetação de 2 habitações (1 devoluta), sendo que esta Solução se desenvolve em 13,26 ha 

de áreas rurais, sendo 6,15 ha em via nova e 7,11 ha em canal ferroviário existente. 

Solução 2 

Prevê-se a afetação de 1 habitação (devoluta) sendo que esta Solução se desenvolve em 36,63 ha em 

áreas rurais, sendo 32,24 ha em via nova e 6,39 ha em canais ferroviários existentes. 

Solução 3 

Esta Solução desenvolve-se 39,03 ha em áreas rurais, sendo 36,41 ha em via nova e 2,62 ha em canais 

ferroviários existentes. 

No que se refere à afetação de áreas rurais, a Solução 3 apresenta-se como a mais desfavorável e a 

Solução 1 a menos desfavorável. 

• Efeito barreira 

Este efeito traduz-se em impactes negativos resultantes da divisão de parcelas agrícolas e de terrenos 

com moradias, redução da viabilidade económica. 

Solução 1 

Efeito de barreira em áreas urbanas e urbanizáveis: Em 1,8 km, desenvolve-se totalmente em áreas 

urbanas, com corte de circulação rodoviária em duas vias urbanas. 

Efeito de barreira em áreas rurais: Em 7,7 km, sendo 0,9 km em via nova e 6,8 km em canal ferroviário 

existente. 

Solução 2 

Efeito de barreira em áreas urbanas e urbanizáveis: Em 1,2 km, sendo 0,8 km em áreas urbanas e 0,4 

km em áreas urbanizáveis. 

Efeito de barreira em áreas rurais:8,7 km, sendo 3,2 km em via nova e 5,5 km em canais ferroviários 

existentes. 

Solução 3 

Efeito de barreira em áreas urbanas e urbanizáveis: Em 0,7 km, sendo 0,55 km em áreas urbanas e 

0,15 km em áreas urbanizáveis. 

Efeito de barreira em áreas rurais:10,5 km, sendo 8,6 km em via nova e 1,9 km em canais ferroviários 

existentes. 

Em síntese considera-se que no que se refere ao efeito de barreira em áreas urbanas e urbanizáveis, 

a Solução 1 é a mais desfavorável e a Solução 2 a menos desfavorável. 

No que se refere ao efeito de barreira em áreas rurais, a Solução 3 é a mais desfavorável e a Solução 

1 é a menos desfavorável. 
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Fase de Exploração 

Solução 1 

• Ocorrência de acidentes na circulação ferroviária (contaminações) 

Redução da produtividade e contaminação dos usos do solo adjacentes com maior incidência em 

solos urbanos e urbanizáveis. 

• Interferência com Zonas de Caça 

Zona de Caça Turística da Herdade do Paço e Algarvéus (Processo nº 5050 AFN) - Esta ZCT, com uma 

área de 719 ha, é intersetada no limite sudeste, em troço comum às duas soluções (entre o km 

123+000 e 124+300 da Solução 1, aproximadamente) aproveitando o atual canal ferroviário da Linha 

de Évora. O impacte é pouco significativo, por ser no limite da ZC e por ser num trecho de canal 

ferroviário já existente. 

Zona de Caça Associativa da Herdade de Vale de Figueirinha (Processo nº 4832-DGRF) - Esta ZCA, com 

uma área de 234 ha, é intersetada, perto do limite sudoeste, em troço comum às duas soluções (entre 

o km 124+300 e o km 126+500 da Solução 1, aproximadamente) aproveitando o atual canal 

ferroviário da Linha de Évora. O impacte é pouco significativo, por ser no limite da ZC e por ser num 

trecho de canal ferroviário já existente. 

• Áreas de de Olival e Montado 

Olival - afetação direta de cerca de 0,65 ha. 

Montado - afetação de 2,6 ha (0,37 ha traçado novo, e 2,21 ha no traçado a beneficiar). 

Solução 2 

• Ocorrência de acidentes na circulação ferroviária (contaminações) 

Redução da produtividade e contaminação dos usos do solo adjacentes, com maior incidência em 

solos urbanos e urbanizáveis e áreas de características períurbanas. 

• Interferência com Zonas de Caça 

As mesmas que a Solução 2 

• Áreas de de Olival e Montado 

Olival - afetação de 1,0 ha  

Montado - afetação de 3,29 ha (1,15 ha traçado novo e 2,13 ha no traçado a beneficiar). 

Solução 3 

• Ocorrência de acidentes na circulação ferroviária (contaminações) 

Redução da produtividade e contaminação dos usos do solo adjacentes de carácter 

predominantemente rural. 

• Interferência com Zonas de Caça 

Zona de Caça Turística da Herdade de Vale Melhorado e Outras - Esta ZCT, com uma área de 500 ha, 

é secionada sensivelmente a meio, entre o km 121+400 e 124+300, aproximadamente, em troço de 
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linha nova. O impacte é moderadamente significativo, por dividir a ZC em duas e condicionar a sua 

utilização e gestão na faixa ocupada pela via. 

Zona de Caça Associativa da Herdade da Fonte Boa das Vinhas - Esta ZCA, com uma área de 732 ha, 

é secionada na faixa sudeste, entre o km 125+500 e 127+400, aproximadamente, em troço de linha 

nova. 

O impacte é moderadamente significativo, por secionar a ZC e condicionar a sua utilização e gestão 

na faixa ocupada pela via. 

Zona de Caça Associativa da Herdade de Vale de Figueirinha - Esta ZCA, com uma área de 234 ha, é 

intersetada (entre o km 127+400 e o km 128+500, aproximadamente), perto do limite sudoeste, em 

troço novo e, nos metros finais, em troço comum às Soluções 1 e 2 aproveitando o atual canal 

ferroviário da Linha de Évora. O impacte é pouco significativo, por ser no limite da ZC e por ser, 

parcialmente, num trecho de canal ferroviário já existente. 

• Áreas de de Olival e Montado 

Olival – Afetação de 0,97 ha  

Montado – Afetação de 17,67 ha (17,43 ha no traçado novo, 0,2413 afetos a viadutos e 2,13 ha no 

traçado a beneficiar). de 0,97 há 

Em síntese os impactes para as 3 soluções para o Olival são negativos, diretos, certos, permanentes, 

locais, irreversíveis, magnitude reduzida, e pouco significativos e para o montado os impactes 

expectáveis são negativos, diretos, certos, permanentes, locais, irreversíveis, magnitude reduzida a 

média, e de pouco significativos a moderadamente significativos, sendo a significância maior para a 

Solução 3 e menor para a Solução 1.  

4.6.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Da análise dos aspetos acima enumerados e da constante no Quadro 11 - Uso atual do solo – área 

afeta aos corredores em estudo verus área afea às soluções, considera-se para o fator “Uso do Solo” 

que: 

• O corredor 1 e a Solução 1 apresentam-se como os menos desfavoráveis para os biótopos: 

“Culturas arvenses de sequeiro” (8,98 ha) e “Montado” (2,5 ha), e “Espaços agrícolas de 

policultura fragmentadas” (0,43 ha), incluindo uma menor área de habitats, dado que parte do 

traçado coincide com uma linha férrea desativada, pelo que a área efetivamente alterada no 

terreno, implicando destruição de habitats, será muito reduzida. No cômputo geral das três 

soluções, a Solução 1, apresenta-se como a mais desfavorável dado que o troço desenvolvido 

dentro do perímetro da cidade de Évora reduz significativamente a viabilidade desta solução, 

numa perspetiva social e urbanística. 

• A Solução 2 posiciona-se numa posição intermédia no que se refere à afetação da área total 

de usos do solo, num total de 35,2 ha, (traçado novo e restabelecimentos - 21,5 ha + traçado 

a beneficiar – 13,7 ha) e à extensão de traçado a construir de novo (e restabelecimentos), 

correspondendo a 61,2% da área total a afetar. Ocupará principalmente áreas agrícolas, em 

cerca de 80% do troço novo e 5,4% a áreas de montado. 
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• O Corredor 2 e a Solução 2 serão assim os menos desfavoráveis para os biótopos: “Vegetação 

Ripícola” (0,03 ha), apresentando-se o corredor 2 como o mais desfavorável para o biótopo 

“Culturas arvenses de sequeiro” (248,7 ha). Refira-se que, a Solução 2 é igualmente a mais 

penalizadora para o uso “Olival” (1,09 ha), sendo que a Solução 3 só será mais penalizadora 

para este uso em 0,12 ha. 

• A Solução 3, sendo a mais extensa, é a que afeta maior área, num total de 44 ha (traçado novo 

e restabelecimentos – 39,7 ha + traçado a beneficiar – 4,3 ha), correspondendo a 90% da área 

total a afetar. O troço novo ocupará principalmente áreas agrícolas (50,4% do traçado novo) e 

áreas de montado (44%).  

• O Corredor 3 e a Solução 3 serão assim, os mais desfavoráveis para os biótopos: “Montado” 

(17,67 ha, mais 14,38 ha do que na Solução 2) e “Vegetação Ripícola”(0,32 ha), sendo que a 

Solução 3 será igualmente a mais desfavorável para os biótopos “Culturas arvenses de 

sequeiro” (20,81 ha), sendo ainda a única Solução que interfere com o biótopo “Culturas 

arvenses de regadio” (7,5 ha).  

• A Solução 3 apresenta-se como a menos desfavorável para o o uso “incultos” (0,07 ha), e 

“Infraestruturas Lineares” (3,58 ha). Saliente-se que esta solução é ainda a mais desfavorável 

para o biótopo “Culturas arvenses de sequeiro” (20, 81 ha, mais 3,09 ha do que a Solução 2).  

Conclui-se assim, que no que se refere à afetação de áreas urbanas e urbanizáveis, a Solução 1 
apresenta-se como a mais desfavorável dado que o troço desenvolvido dentro do perímetro da 
cidade de Évora reduz significativamente a viabilidade desta solução, numa perspetiva social e 
urbanística. A Solução 2 é a menos desfavorável, sendo que, relativamente à afetação de áreas rurais, 
a Solução 3 apresenta-se como a mais desfavorável- 

Relativamente ao “efeito de barreira em áreas rurais”, decorrente da construção da via nova, a 
Solução 3 apresenta-se como a mais desfavorável (8,6 km, mais 5,4 km que a Solução 2), sendo que 
com o aproveitamento do canal ferroviário existente, a Solução 1 afigura-se como mais desfavorável 
(6,7 km, mais 1,2 km do que a Solução 2 e mais 4,8 km do que a Solução 3) e a Solução 2 a menos 
desfavorável. 

Na fase de exploração da via em estudo, para as 3 soluções, os impactes resultam essencialmente da 
ocupação irreversível dos solos nos locais de implantação de novas infraestruturas ferroviárias 
assumindo um carácter definitivo. A implementação da linha férrea induzirá a um efeito de barreira, 
iniciado na fase de construção e já analisado anteriormente, provocando um efeito de 
seccionamento contínuo, apenas parcialmente mitigável, que afeta a mobilidade de pessoas e a 
gestão agrícola e pecuária das explorações agrícolas atravessadas, e que em último caso, pode 
conduzir ao abandono das explorações. Os impactes podem classificar-se de negativos e irreversíveis, 
mas de magnitude moderada.  

4.7 Qualidade do ar 

4.7.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

A qualidade do ar na área do projeto apresenta-se na sua generalidade boa, não se verificando níveis 
relevantes de poluentes na atmosfera. 

Conforme consta no item 4.23 do EIA, ao longo do ano de 2015 foram apenas excedidos os limites 
da concentração de partículas inaláveis em suspensão (PM10) 4 vezes, não ultrapassando as 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º2999/2018  
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora  70 

excedências permitidas por lei (35). No caso do dióxido de azoto (NO2) e ozono (O3) não ocorreram 
excedências dos limites, situação que revela que durante o ano de 2015 a qualidade do ar 
apresentou, em termos gerais, as condições normais para a proteção da saúde humana e da 
vegetação. 

O Índice de Qualidade do Ar (IQar) foi calculado com os dados de três dos cinco poluentes que 
constituem este índice, designadamente PM10, NO2, e O3. Na figura seguinte apresenta-se o 
histórico diário do IQar para 2015 na zona do Alentejo Interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Histórico diário do IQar para 2015 na zona do Alentejo Interior 

Pela interpretação da figura acima apresentada verifica-se que o índice “Bom” foi o que ocorreu com 

maior frequência (80,3%), seguido do índice “Muito Bom” (11,5%) e do índice “Médio” (6,6%), 

verificando-se apenas três dias com índice “Fraco” e nunca se tendo observado o índice “Mau”. 

Em síntese, a avaliação quantitativa da qualidade do ar indica que, durante longos períodos do ano, 

a qualidade do ar apresentou-se geralmente boa, sendo muito raras as situações em que o ar foi 

considerado de fraca qualidade. 

� FONTES POLUENTES 

A qualidade do ar na área do projeto é influenciada por fontes fixas e móveis. 

No que se refere às fontes fixas, de acordo com o Registo Europeu de Emissões e Transferência de 

Poluentes (E-PRTR), as unidades abrangidas pelo regime PCIP (Prevenção e Controlo Integrado da 

Poluição) que se situam na região e podem eventualmente influenciar a qualidade do ar, consistem 

em algumas unidades agropecuárias, designadamente, Integrados - Comercialização Integração e 

Produção de animais SA, em Vendinha; Herdade da Fonte da Cal, em Almargem do Bispo; Anipura – 

Rações Animais S. A., na Zona Industrial de Arraiolos; Raprosul – Fábrica de Rações, S.A., em Arraiolos; 

uma unidade pertencente ao sector dos resíduos, designado Parque de Gestão Ambiental (onde se 

encontra o aterro intermunicipal de Évora), na Zona Industrial de N. Sra. da Tourega; uma unidade 

pertencente ao setor das pedreiras, designada Pedreira do Sul Monte das Flores, a sul do centro de 

Évora; e uma unidade pertencente ao setor de fabrico de aeronaves e respetivo equipamento, 

designada Embraer, Portugal, Estruturas Metálicas, S.A., localizada no Loteamento do Parque de 

Indústria Aeronáutica de Évora, na Herdade do Pinheiro e Casa Branca. 
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Fase de Construção/Fase de Exploração 
 
Em qualquer uma das soluções apenas ocorrerão impactes ao nível da qualidade do ar durante a fase 

de construção, impactes estes que são classificados como negativos, temporários, locais e 

reversíveis. A dissipação de poeiras resulta essencialmente das operações de terraplanagem, 

movimentação de terras e circulação de máquinas e de veículos, terminando com o fim da obra. 

 

Efetuada a avaliação para cada solução e para os respetivos recetores sensíveis, são expectáveis 

impactes negativos pouco significativos para as Soluções 2 e 3 e moderadamente significativos na 

Solução 1, embora minimizáveis. 

 

Na fase de exploração os impactes serão indiretamente positivos, uma vez que o funcionamento da 

linha ferroviária será indutora da utilização deste meio de transporte em detrimento de outros meios 

de transporte mais poluentes (como é o caso do rodoviário e aéreo). 

4.7.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Em termos comparativos para os corredores em estudo, considera-se que, para a qualidade do ar, a 

Solução 1 é a menos favorável, visto que se desenvolve nas proximidades da área urbana de Évora, 

onde se encontra a maior concentração de edifícios de habitação, sendo por esse motivo a solução 

indutora de maiores incómodos à população durante a fase de construção. 

Na fase de exploração não são expectáveis impactes diferenciadores das três soluções em análise, 

considerando-se um efeito positivo, de magnitude e significância reduzida, a transferência modal de 

tráfego rodoviário para o ferroviário. 

Com a adoção das medidas de boas práticas associadas à fase de obra, nomeadamente, seleção dos 

locais para os estaleiros o mais afastado possível de zonas habitadas; escolha de percursos que 

evitem a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; 

transporte de materiais de natureza pulverulenta em veículos cobertos; manutenção e revisão 

periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra; humedecimento periódico das vias de 

circulação não pavimentadas e lavagem das rodas dos veículos antes de saírem para a via pública, é 

possível minimizar os impactes identificados. 

Assim, com a aplicação das medidas constantes deste parecer, os impactes na qualidade do ar serão 

negativos, diretos, certos, temporários, reversíveis, reduzidos e pouco significativos. 

4.8 Vibrações  

4.8.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

A caracterização da situação de referência teve como escala base de trabalho a de 1:25 000, numa 

área de estudo correspondente à faixa de 400 m centrada no eixo do traçado, para as diversas 

alternativas em avaliação. O EIA não deixa, contudo, de salvaguardar que a “faixa de estudo, em 

determinados fatores ambientais é distinta, tendo sido alargada e/ou adaptada à análise em causa, 

sendo esta devidamente justificada na metodologia específica do descritor em causa”. 
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Genericamente a avaliação deste fator ambiental, englobado nesta avaliação sob a designação Ruído 

e Vibrações, denota a reduzida relevância que lhe foi atribuída. 

Segundos os esclarecimentos que foram prestados pelo proponente, o processo construtivo 

minimiza os potenciais impactes que se poderiam sentir. Contudo, considera-se que no documento 

formal entregue pelo proponente (documento inicial e posteriores aditamentos) deveria constar 

uma demonstração formal de tal facto, o que não veio acontecer. 

Relativamente às Vibrações, os elementos apresentados inicialmente pelo proponente 

consideraram-se insuficientemente esclarecedores, pelo que foram solicitados esclarecimentos 

sobre este fator ambiental. Como se considerou que a informação prestada ainda não incluía todos 

os elementos relevantes para a avaliação foram solicitados novos esclarecimentos para os quais o 

proponente apresentou a resposta que entendeu como adequada. 

No capítulo do EIA onde este fator ambiental está incluído, ‘Ruído e Vibrações’, são feitas diversas 

considerações iniciais sobre o potencial de afetação em relação ao ruído e às vibrações, assumindo 

que a influência das vibrações apenas será notada durante a fase de construção. 

Referem que a caracterização foi realizada nos 3 períodos de referência definidos pela legislação em 

vigor: o Regulamento Geral do Ruído; e que a “caracterização vibratória foi efetuada em alguns locais 

representativos situados na vizinhança de usos do solo com ocupação sensível existentes na 

envolvente dos traçados projetados”. 

Atendendo às características geológicas do território para as 3 soluções alternativas, com 

afloramentos geológicos numa significativa parte dos mesmos (ver Quadro 12) constata-se que as 

atividades associadas à construção desta obra, nomeadamente no que respeita ao tipo de escavação 

a realizar, e a velocidade de propagação das ondas de vibração será fortemente influenciada pelos 

mesmos. De facto, de acordo com a informação do EIA, os terrenos presentes na área de estudo 

enquadram-se maioritariamente no tipo I (rochas e solos coerentes rijos), segundo a classificação 

indicada no RSAEEP quanto à sua natureza, ou seja, são mais favoráveis à propagação de vibrações.  

Quadro 12 – Principais afloramentos geológicos interessados pelo traçado 

 [Fonte: EIA (ArqPais & IP, 2017)] 

Solução 1 Solução 2  Solução 3 

Complexo Migmatítico 

Formação dos “Xistos de Moura” 

Tonalitos (≈ 60%) 

Complexo Migmatítico (≈ 50%) 

Formação dos “Xistos de Moura” (≈ 50%) 

 Complexo Migamatítico (≈ 33%) 

Formação dos “Xistos de Moura” (≈ 20%) 

Micaxistos (≈ 10%) 

Tonalitos (≈ 34%) 

 

Considera-se, por essa razão, que deverá ser realizada uma campanha de monitorização mais 

extensiva deste fator ambiental para caracterização da situação preexistente, nas edificações mais 

próximas da solução que venha a ser selecionada para prossecução dos estudos. 

O enquadramento legal é realizado apenas para o ruído, não sendo feita qualquer menção à 

existência de enquadramento normativo (nacional e internacional) em vigor relativo às vibrações, 

apesar de não existir legislação específica neste domínio. Também não foi salientada a existência da 

Norma Portuguesa NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas, que 
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se reveste de aplicação obrigatória, a partir de 14 de janeiro de 2018, através do Despacho 

19/GDN/2017, de 14 de julho de 2017, principalmente no que respeita às operações de construção. 

Quanto à caracterização da influência das ondas de vibração, segundo o exposto no EIA, referem na 

generalidade que foram realizadas visitas técnicas que permitiram concluir que: 

i) a maioria dos locais encontram-se afastados de fontes vibratórias, e; 

ii) um número muito reduzido de locais situa-se na proximidade de vias rodoviárias com tráfego 

rodoviário reduzido e da via férrea existente, mas inativa. 

das quais resultou a seleção de apenas 3 locais para caracterização da situação atual que teve como 

critérios de seleção: 

“(1º) - a contabilização das fontes vibratórias existentes na envolvente do projeto 

ferroviário, nomeadamente, o tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes; 

(2º) - a contabilização da não existência de fontes vibratórias, na proximidade de usos do 

solo sensíveis existentes na envolvente do projeto ferroviário em análise.” 

Não foram indicados os potenciais recetores sensíveis a vibrações e dos elementos facultados foi, 

pelo menos, possível salientar os indicados no Quadro 13: 

Quadro 13 – Resumo das áreas sensíveis identificadas no fator ambiental Qualidade do Ar, com relevo para 

as Vibrações [Fonte: EIA, (ArqPais & IP, 2017)] 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

≈ 135 m a sul do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos, a 

sul da atual linha 

  

≈ 20 m a este do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos, a 

este da atual linha 

  

≈ 65 m a oeste do traçado 

Bairro habitacional (Poço Entre Vinhas), 

a oeste da atual linha 

≈ 20 m a noroeste do traçado 

Bairro habitacional (Bairro do Poço 

Entre Vinhas), a oeste da atual linha 

≈ 20 m a noroeste do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos, a 

sul da atual linha 

≈ 50 m a este do traçado  

Bairro habitacional (Comenda), a este 

da atual linha 

≈ 135 m a sul do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos, a 

sul da atual linha 

≈ 135 m a sul do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos, a 

este da atual linha 

≈ 40 m a este do traçado 

Habitações dispersas 1 e 2 pisos 

≈ 50 m a norte/oeste do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos 

(bairro de Santa Luzia, bairro dos 

Cotovelos e bairro de Santo António) 

≈ 70 m a norte do traçado 

Bairro habitacional (Santa Luzia) 

≈ 35 m a oeste do traçado 

Habitações dispersas 1 e 2 pisos 

≈ 60 m a este do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos 

≈ 30 m a norte do traçado 

Habitações de 1 a 2 pisos (Caeira) 

≈ 150 m a sul do traçado 

Habitações isoladas 1 e 2 pisos 

≈ 190 m a este do traçado 

≈ 140 m a oeste do traçado 

Habitações isoladas de 1 a 2 pisos 

≈ 125 m a este do traçado  

Habitação isolada 

 ≈ 70 m a este do traçado 

≈ 35 m a oeste do traçado 

Habitações isoladas de 1 a 2 pisos 

≈ 60 m a este do traçado 

Pequeno bairro de vivendas – Bairro do 

Degebe 
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  ≈ 160 m a oeste do traçado 

Habitações dispersas de 1 a 2 pisos 

 

Não são apresentadas características dos equipamentos de medição nem qualquer imagem que 

demonstre o modo como foram recolhidos os dados, sendo feita uma descrição sumária do 

procedimento. Apenas mencionam a utilização da norma NP ISO 2631 (falta indicar a parte da norma 

utilizada) no que toca à informação recolhida, embora posteriormente, os dados apresentados não 

incluam todos os parâmetros mencionados na referida norma. 

A descrição dos locais de medição também é sumária e remete demais informação para os pontos 

de medição do ruído anteriormente identificados, embora a sua correspondência esteja equivocada. 

Constata-se que o reporte dessa informação é inconsistente e apresenta algumas lacunas, não 

referindo, por exemplo, qual das localizações retrata cada um dos critérios mencionados. Salienta-

se, ainda, que nem todas as soluções têm um local de caracterização (a solução 2, na parte em que é 

independente das outras alternativas, não está caracterizada, segundo os dados fornecidos pelo 

proponente). 

Segundo o indicado nas imagens referentes ao histórico temporal das vibrações avaliadas, a medição 

ocorreu numa quinta-feira, dia 7 de setembro de 2017, entre as 16h53 e as 18h37, já considerando 

as 3 localizações, com monitorizações variáveis entre 12 e quase 16 min, respetivamente, em V2 e 

V1 e V3. 

Quadro 14 – Resumo das características dos locais e dos resultados indicados no EIA 

Local V1 Local V2 Local V3 

km inicial de todas as soluções, no lado 
norte da via 

km 119+550 da Solução 3, no lado norte 
da via 

km 123+115 da Solução 1, no lado 
nascente da via 

na proximidade de casas de habitação com 
anexos, a 10 aproximadamente do eixo da 
via 

na proximidade de casas de habitação com 
1 e 2 pisos, com anexos, a cerca de 25 m do 
eixo da via 

na proximidade de casas de habitação e de 
um restaurante, a cerca de 95 m 
aproximadamente do eixo da via 
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Aceleração eficaz não ponderada: 
0,000546 m/s2 = 0,546 mm/s2 

Aceleração eficaz não ponderada: 
0,000406 m/s2 = 0,406 mm/s2 

Aceleração eficaz não ponderada: 
0,00107 m/s2 = 1,066 mm/s2 

Segundo o indicado no EIA, “os valores das vibrações registadas são baixos, com as componentes espectrais a apresentarem 

valores sempre inferiores a 0,01 m/s2”. 

 

Classificação de acordo com a ISO 2631-1: 1997 

Aceleração eficaz ponderada: 
0,063 mm/s2 

Aceleração eficaz ponderada: 
0,018 mm/s2 

Aceleração eficaz ponderada: 
0,378 mm/s2 

Não é desconfortável Não é desconfortável É um pouco desconfortável 

 

No Quadro 14 apresenta-se um resumo, obtido a partir da informação reportada no EIA, das 

características dos locais onde decorreram as medições e dos respetivos resultados.  

No âmbito dos esclarecimentos solicitados ao proponente procurou-se obter mais informação sobre 

a forma de execução dos ensaios de vibrações e sobre o tratamento dos dados resultantes dessas 

ações de monitorização. Contudo, considera-se que os esclarecimentos não foram justificados na sua 

globalidade.  

Atendendo aos resultados de medições apresentados e fazendo o tratamento possível da informação 

recomendado pela NP ISO 2631-1, obtém-se para o valor eficaz da aceleração ponderado em 

frequência (no eixo z): 

• V1: αw = 6.3E-05 m/s2 

•
 V2: αw = 1.8E-05 m/s2 

•
 V3: αw = 3.8E-4 m/s2 
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Como se pode observar, atualmente, os valores medidos não são suscetíveis de causar efeitos sobre 

a saúde humana, atendendo às orientações incluídas no Anexo B da NP ISO 2631-1. 

No que respeita ao conforto e à perceção, segundo o exposto na mesma norma no seu Anexo C, 

constata-se que atualmente não se esperam manifestações de desconforto em V1 e V2, podendo-se 

esperar um pouco de desconforto em V3. Quanto à perceção de vibrações não foi facultada 

informação sobre a variação da amplitude de pico por segundo, para uma vibração ponderada com 

peso Wk. 

Conforme o mencionado no EIA, pressupõe-se que não existirão alterações dignas de nota no que 

toca a fatores que alterem o regime de vibrações na região. 

Genericamente, considera-se que a metodologia utilizada para a avaliação de impactes segue as boas 

práticas comummente aceites.  

No que respeita aos impactes cumulativos, a análise efetuada foi qualitativa, uma vez que, segundo 

o proponente, não se conseguia reunir toda a informação necessária para realizar uma avaliação de 

natureza quantitativa. Foram considerados projetos que se relacionam com o projeto em estudo, a 

saber: 

• Nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia 

e, ainda, outros projetos ou infraestruturas que, consoante o descritor, poderão contribuir para a 

ocorrência de impactes cumulativos no território, nomeadamente: 

• Vias rodoviárias locais, incluindo a A6 e o IP2 (parcialmente construído) e a Variante de Évora; 

• Empreendimentos turísticos previstos; 

• Expansão urbana da cidade de Évora 

• Presença de linhas elétricas; 

• Entre outros. 

• Nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO 

No que se refere ao ponto do ruído e vibrações, as considerações iniciais nada reportam em relação 

ao fator ambiental vibrações. 

É apresentada uma contextualização sobre a poluição sonora, sobre o respetivo enquadramento 

legal, as previsões de ruído em fase de construção e de exploração e a correspondente avaliação de 

impactes, assim como a identificação das medidas de minimização necessárias. 

Em contraponto, no que respeita às vibrações, a abordagem é bastante mais superficial, consistindo 

numa breve explicação do fenómeno físico, na consideração dos critérios de boa prática do LNEC e 

de algumas peças de normalização. Para identificação de impactes foi utilizado um método 

comparativo, com base na distância à ferrovia, sem qualquer quantificação de eventuais efeitos da 

passagem dos comboios. 
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Não foram identificados impactes na fase de construção no EIA inicial. O proponente considera que 

“Os efeitos devidos à transmissão de vibrações originadas pelo equipamento e operações durante a 

fase de construção (como os induzidos pela utilização de explosivos) na proximidade de populações 

constituem situações pontuais (no espaço e no tempo) pelo que em termos de incomodidade nas 

populações considera-se que não existem impactes negativos significativos, sendo estes decorrentes 

de ações temporárias, localizadas, reversíveis e de reduzida magnitude.”  

Discorda-se desta abordagem, assim como da afetação estrutural estar fora do âmbito da análise 

desenvolvida, pelo que deverá ser realizada a devida avaliação em sede de RECAPE. 

No Aditamento de resposta aos esclarecimentos solicitados, foram descritas as fontes de vibração 

mais prováveis, assim como os correspondentes valores de pico de velocidade de vibração mais 

usuais, e salienta ainda que “Os impactes na fase de construção deverão ser reavaliados em fase de 

projeto de execução com a definição final do traçado e projeto de via”. 

De facto, as movimentações de terra, os desmontes com equipamento mecânico e com explosivos 

induzirão, em grande parte das situações, impactes negativos que, embora temporários, podem ser 

significativos nalgumas localizações em que a proximidades de edificações é maior, o que acontece 

em todas as soluções alternativas em avaliação, embora com maior incidência na Solução 1, seguida 

pela Solução 2 e, por último, a Solução 3. 

Assim, uma vez que se considera que poderão ocorrer impactes negativos, diretos, com um período 

de duração alargado à duração da fase de terraplenagens, significativos e com magnitude moderada, 

é indispensável que, em todos os locais onde venham a decorrer grandes escavações cujo desmonte 

recorra a meios mecânicos pesados e/ou explosivos, na envolvente dos quais se localizem 

edificações, se deverão realizar monitorizações de controlo de vibrações – antes do início das 

operações de construção e na altura em que a frente de obra se aproximar dessas edificações. 

Considera-se que a envolvente próxima se poderá situar até uma distância aproximada de 200 m 

(que poderá ser ajustada, para mais ou para menos, pelo proponente em função das condições 

geológicas do terreno e de um estudo que venha a apresentar para justificar esse ajuste.  

Quanto à fase de exploração, foi apresentado um enquadramento teórico do problema sem 

posterior aplicação. O Aditamento refere que foi seguido o preconizado na Norma Austríaca 

“ÖNORM S 9012: 2010 - Evaluation of human exposure in buildings to vibration emissions by land-

based traffic Vibrations and structure-borne noise”. Segundo o indicado pelo proponente, esta 

Norma limita a 90 m a área de influência de uma via ferroviária pelo que a identificação de impactes 

não foi objeto de qualquer quantificação, mas apenas uma mera avaliação de base espacial. 

São assim identificados impactes decorrentes de vibrações em fase de exploração que se poderão 

fazer sentir em diversas zonas ao longo de cada uma das soluções em avaliação, conforme se pode 

observar no Quadro  14 e na Figura 10. 
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Quadro 15– Resumo das potenciais afetações devidas a vibrações, por solução em avaliação 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

PK inicial e pk 119+700 PK inicial e PK 118+300 PK inicial e PK 118+300 

PK 119+900 e o PK 120+200 PK 118+500 e o PK 118+900* PK 118+500 e o PK 118+900** 

PK 122+400 e o PK 123+200 PK 119+300 e o PK 120+350* PK 119+400** e o PK 120+200 

 PK 121+800* e o PK 123+200 

(quilometragem da Solução 1) 

PK 124+500** e o PK 125+000 

* Alterado no aditamento para 118+800, para 120+250 e para 122+400, respetivamente 

** Alterado no aditamento para 118+800, para 119+500 e para 122+400, respetivamente 

Resumidamente, serão potencialmente afetados: 

Até 50 m Até 100 m Até 50 m Até 100 m Até 50 m Até 100 m 

48 edifícios 170 26 85 35 74 

74 alojamentos 293 46 131 55 120 

65 famílias 248 42 115 46 101 

147 indivíduos 577 82 250 95 215 
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Figura 11 – Representação das zonas que potencialmente estarão sujeitas a vibrações indesejadas e, como 
tal, onde terão de ser implementadas medidas de minimização  

[Fonte: Aditamento 1 ao EIA, (ArqPais & IP, 2017)] 

 

Noutros fatores ambientais (como a componente social ou a paisagem) é referida uma preocupação 

com as vibrações durante a fase de exploração, decorrente da circulação de composições, “… que 

constitui um fator de incómodo ambiental, …relevante nos locais em que ocorre grande proximidade 

a habitações e a atividades económicas sensíveis…” ou durante a fase de construção, na qual se 

menciona que “Os impactes resultantes das ações referidas preveem-se negativos, certos, 

temporários, locais, reversíveis, de magnitude e significância variável, dependendo das características 

dos taludes e da proximidade a áreas habitacionais, assumindo-se mais gravosos e significativos para 

os observadores mais próximos do projeto, encosta nascente de Évora (Sr.ª da Saúde) e bairros 

periféricos, nas soluções 1 e 2.”. 

São referidos projetos com potenciais impactes cumulativos para o fator ambiental Vibrações, no 

entanto, nada se quantifica ou avalia nesse sentido. 
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4.8.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

No que respeita à comparação de alternativas para o fator ambiental Vibrações, constata-se que não 

ocorreu essa diferenciação. Apenas foi objeto de comparação o Ambiente Sonoro (Ruído), para o 

qual foi apresentada e justificada a classificação/pontuação atribuída consoante os troços em que 

repartiram esta linha. 

Tedo como base de avaliação os elementos fornecidos pelo EIA e respetivo Aditamento, no que 

respeita à comparação de alternativas para as Vibrações, a possibilidade de classificação está 

associada a três variáveis: 

• A proximidade à futura linha; 

• A densidade de ocupação da faixa mais próxima da futura linha 

• A natureza da ocupação 

 

Quadro 16 – Resumo da avaliação em relação ao fator ambiental Vibrações 

Solução 1 Solução 2  Solução 3 

 

Até 50 m Até 100 m Até 50 m Até 100 m Até 50 m Até 100 m 

48 edifícios 170 26 85 35 74 

74 alojamentos 293 46 131 55 120 

65 famílias 248 42 115 46 101 

147 indivíduos 577 82 250 95 215 

Áreas de expansão urbana de Évora 

Aproximação ao tecido urbano consolidado de 
Évora 

Parque desportivo do Sport Lisboa e Évora 
(30 m do limite do campo de futebol e a cerca 
de 20 m do pavilhão gimnodesportivo) 

A 65 m do cemitério municipal do Espinheiro 

Expo Évora 

UOPG 1, ocupação habitacional 

A 75 m do Bairro de Santa Luzia 

Bairro de Santo António (Igreja Paroquial a 
cerca de 190m e campo desportivo do Grupo 
Desportivo e Cultural do Bairro de Santo 
António, a cerca de 155 m) 

A 75 m da área edificada dos Cotovelos; 35 m 
para habitações dispersas 

Expo Évora 

Bairro de Santa Luzia 

Bairro da Caeira (com edifícios a 5m do eixo 
da linha) 

A cerca de 42 m do Bairro do Degebe 

Edifícios dispersos na parte final do traçado a 
mais de 35 m 

Hospedaria de El Rei, cerca de 160 m a poente 
do km 117+700, na Rua de Timor 

Graça Hotel, cerca de 320 m a nascente do km 
118+550, na Rua da Quinta Branca do Faial 

Quinta do Xarrama, cerca de 310 m a poente 
do km 120+100, na Rua do Frei Aleixo 

 Atravessa a Herdade da Fonte Boa das Vinhas 
(projeto PIM de turismo) 

 

Segundo o EIA a “A Solução 1 é a menos favorável. A extensão e magnitude dos impactes induzidos 

pela Solução 1 são maiores do que os induzidos pelas Soluções 2 e 3. A Solução 3 é a solução mais 

favorável, neste troço, uma vez que a extensão dos impactes induzidos é inferior à induzida pela 

Solução 2.”. 
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Considerando os resultados anteriormente expostos para as variáveis que se consideram mais 

relevantes, constata-se que a Solução 2 é a que, aparentemente, apresenta menores interações com 

a sua envolvente mais próxima (até 50 m do eixo da linha), logo seguida da Solução 3. Quando se 

aumenta a distância de interferência para os 100 m, verifica-se que as posições se invertem. Salienta-

se, contudo, que a Solução 2 se desenvolve entre áreas urbanas, por oposição à Solução 3 que 

maioritariamente as contorna. 

No caso da Solução 3, apesar de se mencionar o seccionamento da Herdade da Fonte Boa das Vinhas, 

tal ainda não afetará qualquer empreendimento turístico, uma vez que não foi edificado e a respetiva 

DIA se encontra caducada.  

Em qualquer das situações, a Solução 1 é sempre a que demonstra pior desempenho. 

No caso específico das Vibrações, atendendo ao facto de não estarem, desde já, previstas medidas 

de minimização que se considerem suficientes e, para as que foram enunciadas, se desconhece a sua 

real eficácia, considera-se que os impactes negativos na fase de construção serão significativos.  

Na fase de exploração, e atendendo às medidas de projeto que se anteveem, pode-se estimar que 

sejam pouco significativos.  

Atendendo ao exposto ao longo deste parecer considera-se que em relação ao fator ambiental 

Vibrações, as avaliações apresentadas são extremamente sumárias e redutoras e só se 

compreenderam e aceitaram no contexto particular deste projeto, quanto à fase em que se encontra 

(Estudo Prévio). São essencialmente avaliações de ordem territorial que estiveram na base da 

avaliação apresentada. De futuro, na fase de projeto de execução, deverá ser concretizada uma 

avaliação de impactes de vibrações que, à luz da legislação em vigor, inclua: 

“A estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos 

(poluição da água, da atmosfera, do solo e do subsolo, ruído, vibração, luz, 

calor, radiação) durante as fases de construção e de exploração.” 

garantindo que: 

“A exploração do sistema ferroviário não deve, em estado normal de 

manutenção, provocar, no solo, um nível de vibrações inadmissível para as 

actividades nas áreas próximas da infra-estrutura e em condições normais de 

manutenção.” 

Dos elementos disponibilizados para avaliação da fase de construção concluiu-se que, no que toca 

às Vibrações, as repercussões e impactes diretos associados à construção desta via férrea serão 

bastante gravosos. De facto, a utilização de desmonte a fogo e de meios mecânicos pesados causarão 

impactes negativos temporários ao longo do decurso da obra, na fase inicial de movimentação de 

terras e terraplenagens. Neste contexto e uma vez que as medidas indicadas não permitem garantir, 

neste momento, a inexistência ou a minimização dos impactes na fase de obra considera-se que estes 

se podem considerar como negativos, significativos e temporários. 

Para a avaliação correspondente à fase de exploração, recorreram essencialmente a uma avaliação 

territorial, sem qualquer quantificação numérica de impactes. A avaliação foi qualitativa com base 

na localização de potenciais recetores sensíveis existentes na imediata proximidade às soluções 

alternativas propostas. 
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No caso das Vibrações, apesar de apenas existirem requisitos legais para a fase de construção e 

requisitos e/ou recomendações normativas, não se considera que tenha ficado demonstrada a não 

ocorrência de danos patrimoniais e nem de incomodidade humana às vibrações, devida à vibração 

estrutural decorrente das atividades de construção e de exploração da futura via férrea, apesar dos 

esclarecimentos orais prestados pelo proponente sobre os cuidados de construção de uma via férrea 

desta natureza. Pode-se, no entanto, antever que os impactes sejam negativos, significativos a pouco 

significativos dependendo da distância do recetor à linha e da sua sensibilidade às vibrações. Estes 

impactes poderão ser minimizáveis com a adoção de medidas devidamente equacionadas e 

dimensionadas de forma a que se ajustem às características de cada uma das situações em presença. 

Neste contexto, considera-se que, de momento e com a informação disponível, a solução que se 

apresenta como a menos desfavorável, é a Solução 3. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator, condicionado ao 

cumprimento das condições referidas no capítulo 9 do presente parecer.  

4.9 Ambiente sonoro 

4.9.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do projeto 

Este projeto insere-se no Corredor Internacional Sul (CIS) que tem como objetivo a concretização de 

uma ligação direta interoperável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a 

fronteira espanhola (Caia/Badajoz).  

O tráfego previsto consta do quadro 1 de acordo com o qual o projeto não se constituirá grande 

infraestrutura de transporte (número de passagens anual inferior a 30 mil). Para composições de 

mercadoria, a velocidade de circulação é de 60 km/h para composições de mercadoria e de até 120 

km/h para composições de passageiros (conforme 3.3 e 6.17 do Relatório Síntese). 

Quadro 17 – Nº diário de passagens previstas por secção, para os anos 2020 e 2026 [assume-se 
distribuição do tráfego diário de 60% no período diurno (p.d.), 10% no entardecer (p.e.) e 30% no 

noturno ( (p.n.)] 

 

 2020 2026 

Tipo de composição p.d p.e. p.n. p.d p.e. p.n. 

Passageiros 5 2 1 6 1 3 

Mercadorias 9 1 4 11 2 5 

 

No Quadro 18 sintetizam-se os resultados da caracterização da situação de referência por recurso a 

medições acústicas realizadas em setembro de 2017 por laboratório acreditado, em locais 

selecionados na envolvente das 3 soluções, revelando níveis sonoros característicos de locais pouco 

perturbados em termos acústicos, à exceção da envolvente da EN18/IP2 no local 4 da Solução 1. A 

Câmara Municipal de Évora não procedeu ainda à classificação de zonas pelo que se aplicam os 

valores limite Lden≤63 e Ln≤53dB(A).  
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Para esta fase do desenvolvimento do projeto – estudo prévio – considera-se suficientemente 

caracterizada a situação de referência. 

Quadro 18- Resumo dos níveis sonoros atuais medidos, por período de referência 

 

 Local  Ld Le Ln Principais fontes sonoras 

So
lu

çã
o

 1
 

1, km 117+685, lado ascendente, casas de habitação a cerca 
de 10 m do eixo da via (Rua de Timor, Évora) 

53 49 44 Tráfego rodoviário 

2, km 119+125, lado descendente, casas de habitação com 
anexos e prédios de habitação e escola básica, a cerca de 
20-40 m do eixo da via (R. 25 abril À Comenda, Évora) 

46 45 38 Tráfego rodoviário, com 
alguma influência de 
marmoraria 

3, km120+055, lado ascendente, casa de habitação com 
anexos, a cerca de 45 m do eixo da via (a sul da ponte do Rio 
Xarrama) 

44 39 34 Naturais (tráfego rodoviário 
distante) 

4, km 123+115, lado descendente, casa de habitação e um 
restaurante, na proximidade da EN18/IP2, a cerca de 95 m 
do eixo da via 

61 57 53 Tráfego rodoviário 
(EN18/IP2) 

So
lu

çã
o

 2
 

1, igual ao da Solução 1 53 49 44 Tráfego rodoviário 

2, km 118+775, lado ascendente, na proximidade de casas 
de habitação com 1 e 2 pisos, com anexos, a cerca de 130 m 
do eixo da via (sul do Bairro de Santa Luzia) 

35 38 38 Naturais 

3, km 120+080, lado ascendente, casas de habitação com 
anexos e de uma empresa, a cerca de 70 m do eixo da via 
(Quinta do Evaristo perto do Bairro de Santo António) 

40 41 37 Naturais, tráfego rodoviário 

So
lu

çã
o

 3
 

1, igual ao da Solução 1 53 49 44 Tráfego rodoviário 

2, igual ao da Solução 2 35 38 38 Naturais 

3, km 119+550, lado ascendente, casas de habitação com 
anexos, a cerca de 25 m do eixo da via (limite do Bairro da 
Caeira) 

43 41 38 Naturais, tráfego rodoviário  

4, km 125+280, lado ascendente, Quinta com casa de 
habitação, a cerca de 70 m a do eixo da via 

36 37 36 Naturais, tráfego rodoviário 
distante 

 

A fase de construção decorrerá entre 2020 e 2021 e em RECAPE será necessário avaliar os impactes 

decorrentes desta fase com o nível de detalhe adequado a projeto de execução.  

Para a fase de exploração foram realizadas simulações do ruído particular para as 3 alternativas e 

estimado o número de residentes expostos por classe sonora. Para o efeito foi utilizado o programa 

CadnaA, e o método de cálculo foi adaptado às condições do tráfego ferroviário nacional atual já 

que as composições a usar no futuro são idênticas às existentes; as opções de cálculo (malha de 

10x10m, 3ª ordem reflexão, equidistância de curvas de nível de 5m e altura acima do solo 4m) 

consideram-se adequadas à fase de estudo prévio. No Quadro 19 resumem-se os resultados 

obtidos; por uma questão de simplificação de comparação de alternativas, a verificação da Regra 

de Boas Práticas é feita apenas para o indicador Ln por ser o indicador mais crítico. Todas as 

situações onde seja ultrapassado o valor limite legal (Lden>63 e/ou Ln>53dB(A)) e/ou a Regra de 

Boas Práticas (acréscimos de ruído ambiente superiores a 15dB(A) desde que o valor previsto seja 

superior a 45dB(A)) devem ser alvo de medidas de minimização de ruído. 
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Quadro 19- Resumo dos níveis sonoros atuais e previstos em termos de Lden e Ln (em dB(A)), e verificação 
da Regra de Boas Práticas em termos de Ln 

  

Ruído ambiente 
atual  

Ruído particular previsto Ruído ambiente previsto 

Acréscimo de ruído 
ambiente 

(Regra de Boas 
Práticas) 

  2017 2020 2026 2020 2026 2020 2026 

 Local Ln Lden Ln  Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Ln 

So
lu

çã
o

 1
 

1 A 
44 53 

55 62 56 63 56 63 57 64 +12 +13 

1 D 59 65 60 66 59 65 60 66 +15 +16 

2 38 47 43 50 44 51 44 52 45 53 NA NA 

3 34 44 58 64 59 65 58 64 59 65 +24 +25 

4 53 62 44 50 45 51 54 62 55 63 +1 +2 

So
lu

çã
o

 2
 1 A 

44 53 
56 62 57 63 56 63 57 64 +12 +13 

1 D 58 65 59 66 58 65 59 66 +14 +15 

2 38 44 42 48 43 49 43 49 44 50 NA NA 

3 37 44 37 43 38 44 40 47 41 48 NA NA 

So
lu

çã
o

 3
 

1 A 
44 53 

56 62 57 63 56 63 57 64 +12 +13 

1 D 58 65 59 65 58 65 59 66 +14 +15 

2 38 44 42 49 43 50 43 50 44 51 NA NA 

3 38 45 53 59 54 60 53 59 54 60 +15 +16 

4 36 43 34 41 35 42 38 45 39 46 NA NA 

Notas: A- sentido ascendente; D -sentido descendente; valores a negrito correspondem a ultrapassagem de valor limite 

 

No Quadro 20 são ainda apresentadas estimativas do número de residentes expostos a ruído das 

diferentes alternativas (valores arredondados à dezena e calculados para 4 m acima do solo).  

Quadro 20 – Estimativas do número de residentes para 2026, em termos de classes de Lden e Ln 

 

 Solução 1 Solução 2 Solução 3 

55<Lden≤60 100 40 40 

60<Lden≤65 40 40 40 

65<Lden≤70 30 0 0 

Lden>70 0 0 0 

45<Ln≤50 210 70 70 

50<Ln≤55 80 30 30 

55<Ln≤60 40 30 30 

60<Ln≤65 20 0 0 

Ln>65 0 0 0 
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4.9.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Pela análise do traçado, respetiva ocupação de edificado de uso sensível, e dos quadros 3 e 4 acima 

referidos, a Solução 1 apresenta-se como a menos desfavorávl, afetando maior número de residentes 

e, portanto, com necessidade de maior extensão de intervenção na via para a redução do impacte 

negativo, quer com introdução de barreiras acústicas quer com mantas de balastro.  

Entre as Soluções 2 e 3 que se apresentam quase equiparadas, verifica-se desvantagem da Solução 3 

devido à afetação do Bairro da Caeira (L3) onde a magnitude do impacte é elevada (acréscimos 

superiores a 15 dB(A)) e à proximidade ao Bairro do Degebe (não estudado em particular). A análise 

efetuada no Aditamento (quadro 11) também aponta a Solução 2 como mais favorável face à Solução 

3.  

Assim, no que respeita ao fator Ambiente Sonoro, a Solução 2 apresenta-se como a menos 

desfavorável, seguida da Solução 3 e a última opção será a Solução 1. 

Considera-se que o projeto é viável no contexto deste fator ambiental, pelo que, concorda-se 
genericamente com as medidas propostas no EIA, havendo a referir o cumprimento de medidas de 
minimização referidas no capítulo 9 do presente parecer, bem como o complemento de elementos 
a ter em conta para a fase RECAPE.  

4.10 Sistemas biológicos e biodiversidade 

4.10.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do 

projeto 

O projeto procurou encontrar alternativas de traçado que se afastassem do perímetro urbano da 

cidade de Évora. Desse estudo resultaram, numa primeira fase, 6 corredores alternativos, que depois 

foram reduzidos às três soluções que foram objeto do EIA. 

Na Quadro abaixo, encontram-se algumas das caraterísticas das três soluções e na figura 1, a 

localização das mesmas, sendo que nenhuma das soluções integra áreas classificadas. É, contudo, 

intercetada a IBA Planície de Évora. 

Quadro 21 - Soluções em estudo  

(Fonte: Relatório Síntese e Aditamento do EIA) 

Soluções em 

estudo 

Pk inicial e final Extensão de troço 

existente a beneficiar 

(m) 

Extensão de 

troço novo (m) 

Extensão Total 

(m) 

Solução 1 117+684 a 126+249,5 6 237,4 2 328 8 565,4 

Solução 2 

117+700 a 122+700,2 + 

121+084,1 a 126+249,5 

(Sol. 1) 

5 165,4 5 000,2 10 165,5 

Solução 3 

117+700 a 128+517,7 + 

126+177.2 a 126+249.5 

(Sol. 1)6 

1 369 9 520,9 10 889,9 
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Figura 12 - Corredores em estudo e Important Bird Area (IBA) da Planície de Évora intersectada.  

(Fonte: RS e aditamento do EIA) 

 

Na alternativa 1 (verde) e 2 (azul) são afetados cerca de 2,6 ha, em cerca de 1,8 km de extensão, no 

limite poente da IBA e em corredor ferroviário já existente.  

Na alternativa 3 são afetados cerca de 8,5 ha, em cerca de 4,5 km de extensão, no limite poente da 

IBA, sendo 0,8 ha em corredor ferroviário já existente e 7,7 ha em nova ferrovia.  

� FLORA 

Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora (elaborada pelo ICNF e apresentada no RS), 

há registos de ocorrência de algumas espécies protegidas nas quadrículas (de 10 Km de lado, 

Europeia (EEA) para os primeiros dados e UTM para os segundos) em que a área analisada se localiza. 

Estas espécies, as tipologias de habitats de ocorrência das mesmas e a sua relação com os Habitats 

cartografados no RS são apresentados no quadro seguinte.  
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Quadro 22 - Ocorrência de espécies protegidas estudo  

(Fonte: ICNF, Flora-On, RS e Aditamento) 

Espécie Tipologia de ocorrência Tipologia de habitat Correspondência com os 
Habitats Natura 2000 

Narcissus 
bulbucodium  

Ocorre nas quadrículas UTM 
PC59+ e Europeia E283N191*. 
Confirmada no corredor em 
análise em CIBIO-UE, 2016.  

Fendas terrosas em 
afloramentos graníticos.  

Sem correspondência.  

Myosotis lusitanica  Ocorre na quadrícula EEA 
E276N190  

Margens de cursos de 
água e sítios 
encharcados.  

2190, 6410, outros 
biótopos sem 
correspondência.  

Hyacinthoides 
vicentina subsp. 
transtagana  

Ocorre na quadrícula UTM NC96.  Clareiras de matos e 
pousios com 
encharcamento 
temporário, em solos 
arenosos ou argilosos.  

Sem correspondência.  

Salix salviifolia 
subsp. australis  

Confirmada no campo.  Em formações ripícolas, 
ao longo das linhas de 
água.  

92A0/92D0  

Ruscus aculeatus  Ocorre nas quadrículas UTM 
PD50+ e Europeia E278N190 e 
E283N192*. Confirmada no 
corredor em análise em CIBIO-UE, 
2016.  

Sobcoberto de bosques.  9340  

 

� FAUNA 

Relativamente aos valores faunísticos presentes na área de estudo, estes são diversificados, pois o 

território a afetar está ocupado por um conjunto de biótopos que suportam normalmente estas 

comunidades. No entanto, dada a sua localização a uma distância relativamente reduzida do 

aglomerado urbano de Évora, estas comunidades são maioritariamente constituídas por espécies 

bem adaptadas à presença humana e bem distribuídas pelo território nacional.  

Refere-se que, no que diz respeito aos mamíferos, cinco das 24 espécies atribuídas à área de estudo 

estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats (92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do DL 

140/99 de 24 de Abril conforme revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, anexos B-II e B-IV. De 

entre estas, o coelho-bravo está classificado como Quase Ameaçado, três espécies de quirópteros e 

um carnívoro estão classificados como Insuficientemente Conhecidos. 

No que diz respeito às aves, de entre as espécies atribuídas à área de estudo 58% serão residentes, 

25% serão estivais, 17% serão sobretudo invernantes, em que 15 destas espécies estão inseridas no 

anexo I da Diretiva Aves (79/409/CEE). No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal 

verifica-se que ocorre na área de estudo uma espécie classificada como Em Perigo e outras seis como 

vulneráveis.  

Atribuem-se à área de estudo 10 espécies de anfíbios e 10 de répteis, sendo que cinco espécies de 

anfíbios e três de répteis estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats (92/43/CEE). Uma das 
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espécies de répteis está também inserida no anexo II desta mesma Diretiva, correspondente ao anexo B-

II na legislação nacional. 

� HABITATS 

O EIA apresenta, decorrente dos trabalhos de campo efetuados pela equipa técnica, os diversos 

habitats identificados na área de estudo, sendo que no quadro abaixo se encontra a síntese das áreas 

cartografadas, por corredor alternativo.  

Quadro 23 - Habitats. Áreas cartografadas por corredor alternativo  

(fonte: RS e aditamento do EIA) 

 

Habitats 

Área ocupada 

no Corredor 1 

(ha) 

Área ocupada 

no Corredor 2 

(ha) 

Área ocupada 

no Corredor 3 

(ha) 

Montado  53,6 68,7 121,8 

91B0 91B0 - Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia + 

92A0pt5 - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. 

australis 

0,9 0,9 0 

92A0pt5 - - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia 

subsp. australis 
0 0 1,6 

Área sem Habitats  312,6 361,5 342,3 

Área total  367,1 431,1 465,7 

 

4.10.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Fase de construção 

� FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

No quadro abaixo, encontra-se identificada a afetação de habitats por corredor alternativo.  

Quadro 24 - Afetação de habitats por corredor alternativo e as espécies de ocorrência provável  

(fonte: RS e aditamento) 

Habitats Espécies de ocorrência provável Área afetada 

Corr. 1 (m2) 

Área afetada 

Corr. 2 (m2) 

Área afetada 

Corr. 3 (m2) 

92A0pt5 Salix salviifolia subsp. australis 0 0 994 

91B0 91B0 + 92A0pt5 Salix salviifolia subsp. australis 991 991 0 

Montado Narcissus bulbocodium, 

Hyacinthoides vicentina subsp. 

transtagana  

32 708 57 788 226 999 

Total de habitats   33 699 58 779 227 993 
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No que respeita à flora e vegetação, os impactes serão semelhantes para os vários corredores, com 

exceção da ação desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das infraestruturas a criar, 

fase dos trabalhos em que ocorrem os impactes mais gravosos sobre a flora e vegetação, resultando 

na sua destruição direta nos locais de implementação da obra. 

No caso da Solução 1, o que inclui uma menor área de habitats, como a maior parte do traçado 

coincide com uma linha férrea desativada, a área efetivamente alterada no terreno, implicando 

destruição de habitat, será muito reduzida, pelo que se perspetiva um Impacte negativo, significativo 

e de baixa magnitude, direto, de dimensão local, temporário e irreversível. 

A Solução 2 terá uma afetação de habitats ripícolas semelhante ao previsto para a Solução 1, mas 

uma afetação de montado um pouco maior. Também aqui a maior parte do traçado coincide com a 

linha férrea desativada, pelo que a área efetivamente alterada no terreno, com destruição de habitat, 

será muito reduzida, sendo que o impacte será negativo, significativo e de baixa magnitude, direto, 

de dimensão local, temporário e irreversível. 

A Solução 3 é a mais extensa, aquela que inclui uma maior área de habitat e o que corresponde a um 

traçado menos conservativo, uma vez que apenas um pequeno troço do mesmo se sobrepõe a 

ferrovia desativada. Desta forma, o impacte negativo, significativo e de média magnitude, direto, de 

dimensão local, temporário e irreversível. 

� FAUNA 

Na fase de construção esperam-se impactes que resultem num efeito de barreira em resultado da 

poluição, do ar e luminosa, e da perturbação associada à presença humana e à circulação de 

maquinaria. De entre as espécies que ocorrem na área de estudo as aves e os mamíferos deverão ser 

as mais afetadas. Este impacte é negativo, de magnitude reduzida a média, pouco significativo, de 

dimensão local, temporário e reversível, sendo de supor que a generalidade das espécies encontre 

refúgio e/ ou locais de alimentação na envolvente à zona intervencionada durante o período em que 

decorrerem os trabalhos. 

Na Solução 1 a perturbação será distribuída ao longo do traçado, que aproveita grande parte de uma 

linha já existente. Na Solução 2 a perturbação far-se-á sentir parcialmente num corredor onde já 

existe uma linha ferroviária desativada, mas parcialmente o efeito será sentido numa zona que tem 

hoje uma outra ocupação residencial. Na Solução 3 essencialmente este efeito será sentido ao longo 

de um território que não está hoje sujeito a este tipo de perturbações.  

Nesta fase espera-se ainda um impacte relativo à mortalidade por atropelamento, associado à 

deslocação de máquinas e viaturas em serviço da obra. Este impacte afetará as espécies com menor 

mobilidade (répteis, anfíbios e alguns mamíferos) e será negativo, de magnitude reduzida, pouco 

significativo, de dimensão local, temporário e reversível. Refere-se que os efeitos serão semelhantes 

nos três corredores, sendo que na Solução 3 poderá haver maior afetação de espécies com estatuto 

de ameaça. 
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Fase de Exploração  

� FLORA, VEGETAÇÃO  

As ações de manutenção e conservação poderão ser indutoras de um impacte indireto na vegetação, 

pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes poluentes 

em situação acidental. Este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de 

dimensão local, temporário e reversível. 

Da presença da infraestrutura ferroviária resulta a fragmentação das comunidades atravessadas e a 

possibilidade de expansão de espécies ruderais ou alóctones, podendo funcionar como canal de 

dispersão de espécies invasoras. Este será um impacte negativo, significativo, de magnitude reduzida 

a média, de dimensão regional, permanente e irreversível. 

� FAUNA 

Nas soluções que se apoiam maioritariamente na linha existente, o efeito de barreira resultará 

essencialmente da instalação de uma vedação ao longo da via e da reativação da circulação. 

A solução mais a nascente, Solução 3, implica a construção integral de uma nova via que se constituirá 

como um novo obstáculo à circulação da fauna. A este novo obstáculo acresce a vedação e a 

circulação de composições. A solução que se apoia na linha existente, Solução 1, será sempre a que 

produzirá menores impactes uma vez que já existe uma infraestrutura no terreno. 

Neste quadro, o impacte previsto será negativo, de magnitude reduzida a média, pouco significativo, 

de dimensão local, permanente e irreversível. 

No que respeita ao acréscimo de mortalidade associada à exploração de ferrovia há que considerar 

diferentes fatores, nomeadamente a colisão com as composições, eletrocussão, aprisionamento nos 

carris, colisão com a catenária, colisão com a vedação e a colisão com o arame farpado. O impacte 

será negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível e de magnitude reduzida a média.  

Diferencia-se a Solução 3, como sendo aquela onde os efeitos assumirão maior importância devido 

à ocorrência de espécies mais sensíveis. As diferenças entre as duas restantes alternativas são 

menores uma vez que elas se desenvolvem em zonas onde a presença de espécies sensíveis está 

comprometida por uma maior ocupação humana. 

Assim, de entre as 3 soluções em apreciação, a Solução 1, que assenta uma parte do projeto uma 

linha já existente e se situa a menor distância do espaço urbano, será a que produzirá menos 

impactes sobre a fauna enquanto a Solução 3, mais afastada de Évora e atravessando a IBA da 

Planície de Évora, implicará impactes mais importantes e poderá afetar espécies com estatuto de 

ameaça em Portugal.  

Face à análise e às considerações acima apresentadas, conclui-se que das três soluções estudadas, 

aquela que corresponde à Solução 1 define-se como o menos impactante no que respeita à flora, 

vegetação e habitats e o corredor correspondente à Solução 3 é o mais impactante. A Solução 2 

associa-se a um corredor intermédio, cujo impacte é também intermédio.  
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O relatório síntese do EIA prevê a implementação de medidas de minimização e de compensação 

face aos impactes que perspetivou, com as quais se concorda. Contudo devem ter aplicação estrita 

e integral as condicionantes, os elementos a apresentar e um conjunto de medidas de minimização 

e medidas de compensação referidas no capítulo 9 do presente parecer. Tendo em conta os impactes 

perspetivados, considera-se que não será necessário implementar um programa de monitorização 

para os sistemas biológicos e biodiversidade.  

4.11 Paisagem 

4.11.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do 

projeto 

 
� ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 

identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, 

e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no Grande Grupo de 

Paisagem “R - Alentejo Central”. 

A Área de Estudo sobrepõe-se à denominada Zona da Ossa Morena (Maciço Hespérico), onde é 

dominante o granito. Este substrato determina que o território seja, na generalidade, marcado por 

um relevo suave levemente dissecado pela rede hidrográfica, sendo por isso, denominado de 

peneplanície alentejana. 

Numa caracterização mais ampla, encontra-se encerrada pelas seguintes linhas estruturantes da 

paisagem: a nascente a ribeira da Pardiela, a norte a cumeada Sobral-Fontainhas-Penha e a poente 

a serra de Monfurado.  

A Área de Estudo sobrepõe-se às bacias hidrográficas do rio Sado (quadrante sudoeste) e Guadiana 

(restantes quadrantes), onde as principais linhas de água, rios Degebe e Xarrama, promovem uma 

ligeira oscilação altimétrica numa amplitude que não excede os 100 metros. As cotas são bastante 

uniformes e encontram-se compreendidas, de um modo geral, entre os 210 e os 310 metros. Verifica-

se uma intensificação do relevo apenas no vale e interflúvios do rio Degebe quando este atravessa 

os terrenos xistosos associados à formação de Moura. Esta alteração litológica repercute-se numa 

maior presença e encaixe das linhas de água.  

A par dos rios suprarreferidos, outras linhas de água condicionam a morfologia do território, 

concorrendo para a compartimentação e estruturação da paisagem, destacando-se como mais 

relevantes as ribeiras da Pachola, Pouca Lã, Vale Figueiras, Freixo e Fontainhas, afluentes do Degebe, 

e Alpedrice, Poldras e Trugela, subsidiárias do rio Xarrama. 

Nas vastas peneplanícies de vales largos de fundo aplanado e elevações suaves pouco proeminentes 

predomina a ocupação agrícola. Nas zonas onde os solos derivam do xisto, e consequentemente, 

mais pobres e com fraca capacidade de retenção de água, determinam uma ocupação dominada por 

uma floresta densa de sobreiros e azinheiras, que contrasta fortemente com a planície agrícola a sul 

e os sistemas culturais e agroflorestais, a norte.  
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Na área de estudo, a vegetação potencial/clímax seria dominada pela presença de sobreiro (Quercus 

suber), azinheira (Quercus rotundifolia), zambujeiro (Olea europaea sylvestris) e zimbro (Juniperus 

oxycedrus). À exceção dos bosques de sobreiros que revestem a zona morfologicamente mais 

acidentada, a mata paraclimácica foi eliminada ou conduzida de forma a tornar-se economicamente 

rentável ao Homem, surgindo a azinheira e o sobreiro sob a forma de montados com aproveitamento 

silvo-pastoril. Os povoamentos de sobro e azinho na envolvente manifestam-se mais esparsos 

permitindo no subcoberto a produção agrícola e o pastoreio. 

As galerias ripícolas, muitas vezes de porte arbustivo, são na sua maioria descontínuas, mas assume 

um papel de destaque na paisagem, demarcando as linhas de água pouco pronunciadas e de regime 

torrencial e revestindo as pendentes mais acentuadas da rede hidrográfica mais encaixada. Quando 

apresentam estrato arbóreo, amieiros, salgueiros, freixos e choupos, contrastam fortemente com as 

típicas searas alentejanas e com as florestas e montados de sobro, pela coloração e variação sazonal.  

Destaca-se também a compartimentação gerada pelos alinhamentos arbóreos ao longo das vias de 

comunicação e caminhos por contribuírem para a estruturação e diversidade da paisagem. 

A fraca aptidão agrícola da maioria dos solos, associada às temperaturas elevadas e à reduzida 

disponibilidade hídrica, determinam na generalidade uma ocupação extensiva do território 

materializada por vastas planícies cerealíferas. O mosaico diversifica-se na aproximação à cidade de 

Évora, a que acrescem às habituais culturas arvenses de sequeiro, a vinha, o pomar e as hortas de 

subsistência, predominando o olival sobretudo a norte do aglomerado urbano. 

É uma paisagem na generalidade pouco povoada. A cidade de Évora polariza a população 

manifestando na sua envolvente uma proliferação de bairros periféricos, pequenos montes e apenas 

um aglomerado de habitações relevante, denominado Igrejinha, a norte da cidade. 

São frequentes os típicos blocos graníticos à superfície que, associados a azinheiras, sobreiros, 

oliveiras ou armados em monumentos megalíticos, constituem uma das imagens referência desta 

região. 

Hierarquizadas dentro do grande grupo “R - Alentejo Central” estão delimitadas, num nível inferior 

as Unidades de Paisagem: “Campos Abertos de Évora (Nº 104) ” e “Montados e Campos Abertos do 

Alentejo Central (Nº 99) ”. 

• Campos Abertos de Évora (Nº 104) 

- Aglomerado Urbano de Évora 

- Peneplanície Meridional de Évora 

• Montados e Campos Abertos do Alentejo Central (Nº 99) 

- Vales e Vertentes de Xisto do Rio Degebe 

- Peneplanície Setentrional de Évora 

- Vales e Interflúvios do Rio Degebe e Afluentes (Ribeiras da Pachola, de Vale Figueiras e do 

Freixo) 
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UP1 - Campos Abertos de Évora 

Esta unidade corresponde a uma ampla e homogénea planície, que se desenvolve a sul da cidade de 

Évora, caracterizada pelo relevo aplanado ou suavemente ondulado e por uma matriz do solo 

dominada por pastagens e sistemas arvenses de sequeiro onde a presença arbórea se circunscreve 

essencialmente às margens das linhas de água e vias de comunicação. 

• Aglomerado Urbano de Évora 

 

Esta subunidade abrange a zona consolidada da cidade de Évora e também a sua periferia, dada a 

elevada transformação que este polo atrativo a nível regional determinou na sua paisagem 

envolvente. 

A zona de expansão da cidade e a subunidade em presença são naturalmente delimitadas a nascente 

pelo rio Xarrama e pelo seu afluente a norte, a ribeira de Alpedrice. 

A cidade apresenta um núcleo bem definido e consolidado, circunscrito pela via contígua à muralha, 

e uma primeira zona de expansão que se desenvolve ao longo das vias que irradiam desta – a cidade 

extramuros. Esta zona, composta na sua génese por bairros dispersos, apresenta atualmente uma 

maior coesão, verificando-se no entanto ainda alguns espaços expectantes. A delimitação desta área 

é mais difusa, apresentando-se mais definida apenas a nascente e a sul pela linha de caminho-de-

ferro e circular de Évora. 

A norte, e para lá das linhas estruturantes referidas, a periferia da cidade apresenta uma dispersão e 

apropriação difusa, coexistindo, sobretudo a sul, zonas habitacionais, armazéns e subunidades 

comerciais e industriais, descaracterizando a envolvente próxima desta cidade, outrora dominada 

por montes, quintas, hortas e campos de cereais. 

Nesta subunidade predomina a qualidade visual “Média”, função da mancha edificada em redor de 

Évora que, embora não se distinga pelo valor cénico, também não apresenta, à exceção da zona a 

sul, volumetrias ou elementos dissonantes, manifestando alguma estruturação e organização. 

A sul de Évora a zona industrial/comercial, pela elevada volumetria e reduzida qualidade 

arquitetónica dos edifícios, demarca o território de uma expressiva mancha de qualidade visual 

“Reduzida”. 

Em contrapartida, a cidade consolidada de Évora destaca-se pelo seu elevado valor cénico e 

patrimonial que, inclusivamente a classificaram como Património da Humanidade. 
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As três alternativas para a variante em estudo têm o seu início nesta subunidade, embora divirjam. 

A solução 1 inflete para norte, de modo a aproximar-se e aproveitar o espaço canal da atual linha de 

Évora, desenvolvendo-se em cerca de 2485 metros nesta subunidade, enquanto as soluções 2 e 3 

coincidem, rumando a nascente paralelamente à linha férrea desativada, desenvolvendo-se nesta 

subunidade em cerca de 745 metros. 

• Peneplanície Meridional de Évora 

 

Esta subunidade corresponde à peneplanície que se desenvolve no quadrante sudeste da área de 

estudo, a nascente da cidade de Évora e a sul da zona de relevo mais acentuado associada aos vales 

e vertentes do rio Degebe. 

Sobre um substrato predominantemente granítico, este território é caracterizado por um relevo 

suavemente ondulado a aplanado onde os declives na generalidade não excedem os 6%. As 

pendentes acentuam-se apenas a norte, na zona de transição/contacto com as formações de xisto 

(Xistos de Moura). 

Em contraste com o território envolvente, fortemente marcado pela presença de florestas e 

montados de sobro e azinho, esta subunidade distingue-se pela fraca presença de estrato arbóreo, 

reduzido à galeria ripícola do rio Xarrama, aos alinhamentos a marginar algumas vias e caminhos e a 

um povoamento estreme de eucalipto na extrema sudeste da área de estudo. 

As condições morfológicas favoráveis determinam que esta paisagem apresente uma ocupação 

extensiva onde predominam culturas arvenses de sequeiro e pastagens pontuadas por algumas 

parcelas agrícolas de regadio e por duas amplas parcelas de vinha. 

O rio Xarrama, apresenta no seu desenvolvimento no limite desta subunidade uma galeria ripícola 

que, embora descontínua, apresenta troços diversificados e bem estruturados. Porém, a restante 

rede hidrográfica manifesta-se pouco pronunciada e de regime torrencial, sendo pouco percetível a 

sua presença na paisagem. 

O povoamento restringe-se à zona norte da subunidade onde se verifica uma proliferação de 

pequenos montes e bairros subsidiários da cidade de Évora. 
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No que se refere à qualidade visual, a matriz divide-se pelas classes de qualidade visual “Média” e 

“Elevada”. Embora a ocupação dominante (culturas arvenses de sequeiro) promova na generalidade 

uma qualidade visual “Média”, função da sua maior homogeneidade/monotonia, nesta subunidade 

manifesta-se associada a uma situação fisiográfica e geográfica específica que lhe acresce valor 

cénico: a vasta planície cerealífera de Évora.  

Incluem-se nesta planície de elevado valor cénico as duas extensas parcelas de vinha que, pelo 

contraste com a envolvente e variação sazonal, contribuem para a valorização desta planície banhada 

pelo rio Xarrama. 

No limite norte as características singulares desvanecem-se, predominando a qualidade visual 

“Média”, função da maior movimentação do relevo e, na proximidade de Évora, pela presença de 

alguns bairros periféricos, descaracterizando esta área outrora exclusivamente agrícola. 

As três alternativas para a variante em estudo desenvolvem-se nesta subunidade, embora com 

percursos distintos. 

A Solução 1 atravessa a extrema norte da subunidade, coincidindo na totalidade com o espaço canal 

da atual linha de Évora num troço de apenas 1000 metros (km 120+170 a 121+170).  

A Solução 2, infletindo para norte e divergindo da Solução 3, desenvolve-se nesta subunidade em 

dois troços que perfazem cerca de 3865 metros (km 118+445 a 121+485 e do km 121+960 até 

coincidir com a solução 1). Percorre no troço inicial, até ao largo do Bairro de Santo António. No troço 

final, o traçado a solução 2 passa a coincidir com a solução 1. 

A Solução 3 segue para nascente, desenvolvendo-se num troço inicial no canal da via-férrea 

desativada, percorrendo cerca de 3052 metros nesta subunidade (km 118+445 a 121+500).  

UP2 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central 

Esta unidade integra a extensa e homogénea peneplanície que se desenvolve para norte até à serra 

de São Mamede, cuja paisagem é caracterizada pelo relevo suavemente ondulado e pela utilização 

extensiva do solo, materializada por extensas planícies cerealíferas e vastos montados de sobro e 

azinho com estrato arbóreo disperso, vocacionados para a exploração silvo-pastoril. 

• Vale e Vertentes de Xisto do Rio Degebe 

Esta subunidade integra o território de relevo mais vigoroso nas vertentes do rio Degebe, na face 

nascente da área estudo, associado a uma intrusão da formação de Xistos de Moura, que intercala 

neste local as plataformas graníticas do Maciço de Évora. O substrato de xisto em presença 

determina um maior encaixe do rio Degebe e, consequentemente, vertentes de declives mais 

acentuados.  

Para além de contrastar morfologicamente do restante território, também a sua ocupação, devido a 

condições fisiográficas desfavoráveis, associadas a solos delgados e incipientes, traduz-se numa 

matriz florestal dominada por sobro e azinho, resquícios da vegetação natural desta paisagem. Esta 

mesma matriz, dominante nesta subunidade confere-lhe qualidade visual “Elevada”. 

Esta ocupação florestal manifesta-se bastante densa a sul, contrastando fortemente com a estepe 

cerealífera que domina a paisagem a sudeste da cidade de Évora, apresentando uma gradual 
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dispersão, a norte e poente, pela conversão da mata paraclimácica em sistemas de produção 

agrícola. 

A qualidade visual “Média” surge associada a uma parcela agrícola que se prolonga da planície 

cerealífera, a sul, enquanto a qualidade visual “Reduzida” restringe-se a uma área florestal de 

eucalipto na vertente sul do rio Degebe, pela imagem simplificada e descaracterizada que confere à 

paisagem. 

Regista-se, em termos de ocupação humana, um reduzido número de pequenos montes agrícolas: o 

Monte Vale Melhorado e 3 montes associados ao morro denominado Boa Morte. 

Apenas as Soluções 2 e 3 se desenvolvem nesta subunidade: a solução 2 num pequeno troço no limite 

poente, 475 metros (km 121+485 a 121+960); e a solução 3 atravessando sensivelmente a zona 

central em cerca de 2450 metros (km 121+500 a 123+950). 

• Peneplanície Setentrional de Évora 

Esta subunidade integra a peneplanície que se prolonga a norte da cidade de Évora e da área de 

relevo mais vigoroso associado à Formação de Xistos de Moura. É uma paisagem granítica marcada 

pela horizontalidade, onde se verifica apenas uma ténue oscilação altimétrica proporcionada pelos 

vales e interflúvios da rede hidrográfica. Os rios referidos e as ribeiras afluentes, Alpedrice e Poldras, 

apresentam vales largos de fundo aplanado e vertentes suaves onde os declives excedem 

pontualmente os 12%, e se verifica uma predominância de pendentes inferiores a 3%. 

Apresenta um mosaico cultural mais compartimentado e diversificado, que, integra para além das 

habituais culturas arvenses de sequeiro, vinha, pomar e hortícolas, predominando o olival. A maior 

densidade arbórea coincide com o limite nascente da subunidade, a cumeada Espinheiro-Paço da 

Vinha entre a ribeira das Poldras e o rio Degebe, materializada por resquícios da ocupação natural, 

bosques de sobro e azinho, áreas de montado e olival.  

Verifica-se uma forte humanização da paisagem, promovida pela proximidade de Évora, mas a 

densidade populacional é na generalidade reduzida, função da tipologia de ocupação, montes 

dispersos ou aglomerados de montes com baixa densidade. Destaca-se apenas a área envolvente à 

povoação de Igrejinha, pela maior concentração humana deste aglomerado e da proximidade de dois 

aglomerados de quintas, denominados Quinta da Bela Vista e Quinta dos Altos. 

A ocupação dominada pelas culturas agrícolas, manifesta, na sua maioria, um moderado valor cénico, 

ainda que demarcado por expressivas áreas de elevada qualidade visual associadas à presença de 

olivais e montado. 

As três alternativas, duas coincidentes, para a variante em estudo desenvolvem-se nesta subunidade 

a nascente da povoação de Igrejinha. As soluções coincidentes 1 e 2, com dois trechos distintos nesta 

subunidade, totalizando cerca de 2530 metros (km 121+170 a 123+300 e 124+375 a 124+775), 

desenvolvem-se na vertente poente do rio Degebe, atravessando-o no limite norte. 

A Solução 3 desenvolve-se num troço com cerca de 1570 metros (km 123+940 a 125+510) no vale do 

rio Degebe, paralelamente a este e atravessando-o também no limite norte. 
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• Vales e Interflúvios do Rio Degebe e Afluentes (Ribeiras do Freixo, Vale Figueiras e 
Pachola) 

Caracteriza-se por uma morfologia aplanada, levemente dissecada pela rede hidrográfica, rio Degebe 

e seus afluentes, as ribeiras do Freixo, Vale Figueira e Pachola. Destaca-se uma zona de maior 

densidade hidrográfica, a noroeste, e o seu prolongamento para sul, coincidente com o festo que 

separa as bacias dos rios Xarrama e Degebe. Nesta subunidade encontra-se a maior massa de água 

artificial da área de estudo, a Barragem do Conde, na ribeira do Freixo. 

Os declives, na sua maioria inferiores a 3%, acentuam-se apenas pontualmente, atingindo pendentes 

superiores a 12% num troço do rio Degebe, a sul da zona de confluência da ribeira da Pachola, e na 

cumeada que separa estas linhas de água da ribeira de Vale Figueiras, denominada Algraveus.  

Apresenta uma ocupação extensiva, dominada por culturas arvenses de sequeiro associadas a um 

estrato arbóreo muito disperso ou inexistente. Persistem algumas manchas arbóreas de maior 

densidade, resquícios da mata paraclimácica, associadas sobretudo aos vales e vertentes das linhas 

de água, com destaque para a zona de maior densidade hidrográfica no quadrante noroeste da área 

de estudo. 

À semelhança da peneplanície a sul de Évora, esta paisagem é dominada pela grande propriedade, 

não apresentando nenhum aglomerado urbano e detetando-se escassas habitações muito dispersas 

no território. 

Nesta ampla planície predomina a classe de Qualidade Visual “Média”, função de uma ocupação 

agrícola extensiva. No entanto, apresenta expressivas áreas com valor cénico elevado associadas a 

áreas mais naturalizadas, onde se verifica a salvaguarda das estruturas naturais da paisagem, como 

o montado, as florestas de folhosas e galerias ripícolas. 

� ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, 

a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

• Qualidade Visual da Paisagem  

O território definido pela Área de Estudo apresenta um predomínio de ocorrência de áreas com 

Qualidade Visual ‘Média’, induzida pela ocupação dominante de culturas arvenses de sequeiro, 

função da sua maior homogeneidade/monotonia. 

Contudo, a ocorrência de áreas de “Elevada”, na Área de Estudo, é muito significativa, pese, por 

vezes, haver grande fragmentação das mesmas. Mas outros casos há, onde a sua expressão é de 

grande continuidade territorial criando situações onde um vasto horizonte visual revela esse valor 

cénico de forma contínua. Tal situação, considera-se que, determina que grande parte da Área de 

Estudo tenda, visualmente, para ter um valor cénico mais elevado e, consequentemente, tenda para 

se situar na classe “Elevada” a par de situações como a fisiografia da vasta planície cerealífera de 

Évora.  

Esta área aplanada de elevada amplitude visual, com o morro de Évora no horizonte, constitui uma 

das imagens referência desta capital de distrito. Destaca-se, muito em particular, o casco histórico 
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de Évora, incluído na classe de Qualidade Visual “Elevada”, pelo seu elevado valor cénico e 

patrimonial, classificada como Património Mundial da Humanidade. 

Também as áreas de olival e de montado de sobro e de azinho, ocupação associada à identidade 

deste território, manifestam-se dominadas pela qualidade visual elevada.  

De forma mais localizada pode ainda destacar-se na planície, ainda cerealífera, atrás referida, duas 

extensas parcelas de vinha com elevado valor cénico, pelo contraste com a envolvente e variação 

sazonal, contribuem para a valorização desta planície banhada pelo rio Xarrama. 

As áreas de Qualidade Visual “Média” ocorrem no limite norte onde as características singulares se 

desvanecem, função da maior movimentação do relevo e, na proximidade de Évora, pela presença 

de alguns bairros periféricos, descaracterizando esta área outrora exclusivamente agrícola. A 

povoação de Igrejinha, assim como outros aglomerados de quintas, integrados na paisagem, mas 

sem características singulares que os destaquem pelo valor cénico, contribuem para a qualidade 

visual média. 

No que se refere a áreas de qualidade visual reduzida podem destacar-se: a zona 

industrial/comercial, uma expressiva mancha a sul de Évora, pela elevada volumetria e reduzida 

qualidade arquitetónica dos edifícios e as áreas de eucalipto na vertente sul do rio Degebe, pela 

imagem simplificada e descaracterizada que confere à paisagem. 

O traçado atravessa várias áreas, de que se destacam apenas as que revelam Qualidade Visual 

“Elevada”: 

- Solução 1: km 121+400 ao km 123+800 

- Solução 2: km 118+500 ao km 119+600; km 121+400 ao km 121+900 e do km 123+050 ao 

km 125+400 

- Solução 3: km 118+500 ao km 119+700; km 120+150 ao km 120+400; km 121+500 ao km 

121+850; km 122+400 ao km 124+000; km 124+200 ao km 125+500 e do km 126+000 ao 

km 127+800 

• Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se pela predominância de áreas com Capacidade de Absorção Visual 

‘Média’, de acordo com a Carta apresentada. No entanto, considera-se não ter sido considerada a 

melhor, e mais adequada, distribuição de pontos de observação, o que leva à contaminação dos 

resultados finais, que tenderiam, potencialmente, para uma Capacidade de Absorção Visual “Baixa”. 

Na Área de Estudo verifica-se a ocorrência de um número relativamente elevado das vias rodoviárias, 

que se desenvolvem radialmente à cidade de Évora, e consequentemente, a envolvente fica sujeita 

a um maior escrutínio visual, dos observadores temporários que circulam nessas vias, assim como 

uma grande dispersão de edificado, em particular na área mais a norte desta cidade. As situações 

descritas potenciam uma menor capacidade de absorção visual. Acresce que são várias as vias, tais 

como a A6 e a N18/IP2, assim com vários pequenos núcleos habitacionais, em número relativamente 

elevado, que não foram de todo considerados na qualidade de pontos de observação, temporários 

ou permanentes, respetivamente.  
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Face ao exposto considera-se que critério de seleção dos pontos de observação fragiliza, em muito, 

o resultado final da carta apresentada, não em toda a Área de Estudo, mas numa parte significativa 

da mesma. Apenas se considera o resultado deste parâmetro, obtido na envolvente do rio Degebe, 

a SE da Área de Estudo, como mais representativo e que, neste caso, se refere à classe de Capacidade 

de Absorção Visual “Elevada”.  

Os traçados correspondentes à Solução 1 e Solução 2 são os que se localizam em área de Capacidade 

de Absorção Visual “Média”, mas tendencialmente para “Baixa”. Ambos os traçados se situam na 

envolvente próxima de Évora, quase sempre ladeados de edificado disperso e de 

urbanizações/loteamentos, de densidade variável. Os mesmos cruzam ainda a N18/IP2 e a N254.  

Na extensão onde os traçados de ambas as soluções coalescem, sensivelmente ao Km 121+000 da 

Solução 1 e ao Km 122+500 da Solução 2, passam inclusivamente a acompanhar de forma paralela a 

N18/IP2, a distâncias sempre inferiores a 150m, numa extensão de cerca de 4km, o que corresponde 

quase a metade da extensão de ambas as soluções, em particular em relação à Solução 1. 

No que se refere à Solução 3, a mesma sobrepõe-se a áreas de Capacidade de Absorção “Média”, 

mas tendendo para “Elevada”. A mesma desenvolve-se para SE, de forma radial em relação à cidade 

de Évora, à semelhança das várias vias rodoviárias existentes, e segue, posteriormente a direção Sul-

Norte já em área, potencialmente, com Capacidade de Absorção “Elevada” nas proximidades do rio 

Degebe. Cruza a N254, sensivelmente ao Km 124+750 e, posteriormente, desenvolve-se a nascente 

do Bairro do Degebe, numa zona de reduzido número de edificado habitacional. 

• Sensibilidade Visual 

O território em análise, e definido pela Área de Estudo, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, por 

apresentar maioritariamente Sensibilidade Visual “Média”, de acordo com a Carta apresentada no 

EIA. 

Contudo, sendo este parâmetro o resultado do cruzamento dos anteriores parâmetros, Qualidade 

Visual e Capacidade de Absorção, e não se concordando na totalidade com o expresso nas Cartas 

anteriores, considera-se que a Área de Estudo tenderá para se situar na classe de Sensibilidade 

“Elevada”. Parte da caracterização espacial revela que a sensibilidade é elevada, concordando-se com 

as áreas caracterizadas como tal, de que se destaca o casco histórico da cidade de Évora assim como 

a envolvente do rio Degebe. 

O traçado atravessa várias áreas, de que se destacam apenas as que revelam Sensibilidade Visual 

“Elevada”: 

• Solução 1: km 117+800 ao km 119+900; km 120+200 ao km 120+470 e do km 121+400 ao 

km 123+800 

• Solução 2: km 117+800 ao km 119+600; km 119+700 ao km 120+500; km 121+000 ao km 

121+150;km 121+400 ao km 121+900 e do km 123+050 ao km 125+400 

• Solução 3: km 117+800 ao km 119+700; km 120+000 ao km 120+400; km 124+250 ao km 

124+600 e do km 126+000 ao km 127+650 
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� IMPACTES NA PAISAGEM 

A implantação de uma infraestrutura linear induz necessariamente a ocorrência de impactes 

negativos na Paisagem. Os seus efeitos traduzem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual que 

é determinada fundamentalmente pela presença de máquinas e equipamentos, assim como das 

ações que as mesmas vão gradualmente desempenhando nas diversas frentes de obra. 

Progressivamente, as referidas ações, vão-se também traduzindo em alterações diretas/físicas, 

resultantes da desflorestação, desmatação e da alteração da morfologia, com afetação de 

afloramentos rochosos ou zonas escarpadas, que se refletem de imediato na perda, permanente e 

irreversível, de valores visuais naturais. Estas ações, por sua vez, bem como as alterações que geram 

vão-se também constituindo em simultâneo como impactes visuais, com maior ou menor relevância, 

função da magnitude da disrupção física imposta, da qualidade cénica e do número de observadores. 

As alterações diretas/físicas introduzidas na Paisagem, que ocorrem na Fase de Construção 

permanecem para além desta. Umas decorrerão da alteração da morfologia do relevo, caso das 

situações em que o traçado se faça em situação de vertente/encosta ou quando intercepta o relevo 

segundo uma perpendicular ao seu eixo longitudinal. Outras resultarão da destruição de 

afloramentos rochosos, isolados ou em grupo, de zonas escarpadas, de zonas compartimentadas e 

de galerias ripícolas. As disrupções criadas em fase de construção permanecerão de forma 

irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos locais dessas ocorrências e afetações.  

Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, e permanente, uma vez que 

os mesmos transitarão para futuro, cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacial, depende da 

intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em presença, 

geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a 

área de intervenção.  

Assim, os impactes identificados são de natureza estrutural e funcional: 

• Desmatação: a realizar em áreas correspondentes à abertura/alargamento da faixa da linha 

e taludes associados, à área dos acessos de serviço longitudinais à faixa, para a 

movimentação de maquinaria e na zona dos viadutos – emboquilhamentos e pilares. 

Incluem-se também as áreas relativas aos restabelecimentos viários e aos locais de 

implantação dos estaleiros.  

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível, parcialmente reversível 

a irreversível, a magnitude média e pouco significativo (culturas de sequeiro), para as três soluções. 

• Desflorestação/desarborização: a realizar em áreas correspondentes à 

abertura/alargamento da faixa de implantação da linha e taludes associados, assim como nos 

acessos de serviço, longitudinais à faixa, para a movimentação de maquinaria. Incluem-se as 

áreas relativas aos restabelecimentos e aos locais de implantação dos estaleiros. Serão 

fundamentalmente afetadas áreas sobro, nalguns casos onde a densidade é elevada. 

Pontualmente as galerias ripícolas serão também afetadas, ou por aterros ou pela 

implantação de viadutos. 

Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida (Solução 1 e 2) a média 
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(Solução 3) e pouco significativo (Solução 1 e 2) a significativo (Solução 3). 

Significativos: Solução 3: km 121+500 ao km 121+75 e do km 122+600 ao km 124+000. 

• Alteração da topografia: a realizar em áreas correspondentes à abertura/alargamento da 

faixa de implantação da linha e taludes associados, assim como nos acessos de serviço, 

longitudinais à faixa, para a movimentação de maquinaria. Incluem-se as áreas relativas aos 

restabelecimentos e aos locais de implantação dos estaleiros.  

Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média e a elevada magnitude, 

pouco significativo a significativo e muito significativo. 

Destacam-se as situações mais significativas em cada uma das soluções: 

Solução 1 

Aterro Escavação 

km 117+900 ao km119+100  km 121+060 ao km 121+400  

km 119+450 ao km 119+600 - 

km 119+900 ao km 120+400 - 

km 124+250 ao km 124+900 - 

km 125+350 ao km 125+850 - 

Solução 2 

km 118+100 ao km 118+600  km 119+560 ao km 120+570  

km 120+800 ao km 121+100  - 

km 121+150 ao km 121+350  - 

Solução 3 

km 118+250 ao km 118+750 km 119+850 ao km 120+350 

km 122+950 ao km 123+025 km 121+050 ao km 122+500 

km 123+150 ao km 123+225 km 123+300 ao km 123+850 

km 124+100 ao km 124+350 - 

 

Nas três soluções e na maioria das suas extensões os aterros, em termos de altura, situam-se na 

ordem dos 3m. No entanto, em cada uma das soluções propostas há aterros e escavações de maior 

dimensão – extensão, altura e largura. Relativamente a escavações, as intervenções previstas para 

alguns troços apontam para profundidades superiores a 5 metros chegando aos 10 a 15 m de 

profundidade. Dos taludes referidos destacam-se ainda as suas extensões mais relevantes: 

Solução 1 

- km 118+250 ao km 118+750 – aterro - extensão de 500 m – altura superior a 5m. 

- km 121+060 ao km 121+180 – escavação - extensão de 120 m – profundidade superior a 

5m. 

- km 123+000 ao km 123+200 – aterro - extensão de 200 m - altura máxima de 13,2 m. 
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- km 124+100 ao km 124+350 – aterro - extensão de 250 m – altura superior a 5m. 

Solução 2 

- km 118+300 ao km 118+500 – aterro - extensão de 200 m – altura superior a 5m - ponte 

Rio Xarrama 

- km 120+900 ao km 120+930 – aterro - extensão de 30 m – altura superior a 5m 

- km 121+250 ao km 121+350 – aterro - extensão de 100 m – altura superior a 5m 

- km 119+600 ao km 120+570 – escavação - extensão 970 m -  profundidade 5 m 

Solução 3 

- km 118+350 ao km 118+650 – aterro - extensão de 300 m – altura superior a 5m - viaduto 

Rio Xarrama  

- km 121+400 ao km 122+170 – escavação - extensão de 770 m – profundidade 10 a 15 m - 

largura 150m 

- km 123+000 ao km 123+225 (Viaduto) – aterro - extensão de 200 m - altura máxima de 13,2 

m 

- km 123+250 ao km 123+450 – escavação - extensão de 200 m – profundidade 10 a 15 m 

- km 123+730 ao km 123+770 – escavação - extensão de 40 m – profundidade 10 a 15 m 

No que se refere aos taludes de escavação destaca-se o que ocorre entre o km 121+050 e o km 

122+500, onde está previsto a execução de um talude com altura máxima de aproximadamente 

17,5m, composto por três panos e duas banquetas e onde é expectável que seja necessário utilizar 

explosivos no desmonte, devido à natureza de algumas das rochas existentes (corneanas) e às 

profundidades de escavação a executar. 

• Impactes de natureza visual 

Neste contexto, e de acordo com a bacia visual do Projeto, destacam-se várias situações onde os 

impactes se apresentarão potencialmente como mais significativos e que se relacionam com a 

desordem visual. 

Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as acções associadas 

à sua actividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra (escavação e aterros), 

transporte de materiais e montagem – a par da diminuição da visibilidade devido ao aumento dos 

níveis de poeiras, resultante do movimento de terras e circulação.  

Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 

significativo a significativo. 

• Impactes visuais significativos 

Frente urbana nascente de Évora 

- Solução 1: km 117+900 ao km 119+750 (taludes de aterro). 

- Solução 2: km 117+700 ao km 118+500 (taludes de aterro e encontros da ponte sobre o rio 

Xarrama). 
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- Solução 3: km 117+700 ao km 118+500 (taludes de aterro e encontros da ponte sobre o rio 

Xarrama). 

Bairro do Poço Entre Vinhas, Bairro da Comenda e Srª da Saúde 

- Solução 1: km 117+900 ao km 119+750 (taludes de aterro). 

Bairro Frei Aleixo 

- Solução 1: km 119+900 ao km 120+400 

Bairro Santa Luzia 

- Solução 2: km 118+300 ao km 119+000; ao km 119+370 - PS 119.1 (taludes de aterro). 

- Solução 3: km 118+300 ao km 119+000. 

Bairro da Caeira 

- Solução 2: km 119+370 ao PS 119.1 (taludes de aterro). 

- Solução 3: km 119+300 - PS 119.1 (taludes de aterro); km 119+500 ao km 119+850 (taludes 

de aterro); km 119+850 ao km 120+350 (taludes de escavação); km 120+350 ao km 121+050 

(taludes de aterro) e km 121+050 ao km 121+500 (taludes de escavação). 

Bairro dos Cotovelos  

- Solução 2: km 119+370 ao PS 119.1 (taludes de aterro). 

- Solução 2: Pk 119+550 e Pk 120+570 (escavação). 

Bairro de Santo António 

- Solução 2: Pk 119+550 e Pk 120+570 (escavação). 

Sobre a EN254 

- Solução 1: km 119+250 ao km 119+750; ao km 119+500 - PI 119.1 (Rotunda e taludes). 

- Solução 2: km 121+200 ao km 121+500 (aterro e escavação) e ao km 119+500 - PI 121.1 

(taludes de escavação). 

- Solução 3: km 124+800 - PS 124.1 (taludes de aterro). 

Sobre a EN18/IP2 

- Solução 1: km 121+060 e km 121+400 (escavação); km 121+250 – PS 121.1 (taludes de 

aterro); km 121+400 ao km 124+300 (taludes de aterros e escavação); ao km 124+300 a PS 

124.1 (taludes de aterro); km 124+300 ao km 124+750 (taludes de aterro); km 124+500 ao 

km 125+000 (taludes de aterro e ponte sobre o rio Degebe) e do km 125+000 ao km 125+900 

(taludes de aterro e escavação – ponte Ribeira Vale Figueira). 

Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente da intrusão visual que resulta da 

presença da infraestrutura linear. A ela associada estão as situações contínuas de aterro que 

alternam com as de escavação, a par dos viadutos/pontes, das passagens superiores e da catenária. 
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A presença do Projeto em si mesmo – linha/superestrutura e catenária – não se traduz num impacte 

significativo, na maioria do traçado e do território atravessado. O impacte significativo decorre, 

fundamentalmente de todas as alterações ao nível físico necessárias para a sua implantação: abate 

de sobreiros, aterros, escavações, viadutos/pontes e passagens superiores ou restabelecimentos. 

Ou seja, são as alterações de relevo, em particular os aterros, e os viadutos/pontes, por vezes com 

um excessivo número de pilares, que são responsáveis, maiores, pela alteração do sistema de vistas 

natural sobre a Paisagem.  

No primeiro caso, pela redução da profundidade de campo, perdendo-se, por vezes totalmente, o 

sistema de vistas longínquo e, no segundo caso, não havendo perda total das vistas longínquas, é 

gerada uma segmentação do campo visual imposta pelos pilares, ou imposta pelo tabuleiro, quando 

a menor cota. Para além da alteração do, ou dos sistemas de vistas, verifica-se uma alteração de 

escala por conflito entre os elementos naturais e os artificiais, interferindo com a leitura natural da 

Paisagem. 

Importa ainda referir que, para além das alterações impostas pela implantação do Projeto, ou por 

algumas das suas componentes, ao sistema de vistas, as alterações de relevo traduzem-se também 

numa artificialização da Paisagem.  

Os aterros são elevações construídas sobre o terreno natural sempre com uma forma linearizada, 

geométrica e artificial, onde os taludes são meros planos inclinados. As situações de escavação, 

também elas, traduzem-se, em particular, quando em situação de encosta, numa alteração 

irreversível, da forma natural do terreno, por vezes singular. Ambas, as formas, afetam a morfologia 

natural e consequentemente a qualidade visual da Paisagem.  

Ainda assim, no que se refere às escavações, quando não em situação de encosta, ou quando abaixo 

do nível natural do terreno, são, neste caso, visualmente menos impactantes, quando comparadas 

com as situações de aterro. Quando em situação de encosta/vertente, o impacte visual do plano da 

superfície aberta, poderá traduzir-se num impacte visual que se projeta, por vezes, a distâncias 

maiores, em particular, quando a sua estabilidade determina a existência de sucessivos taludes e 

patamares, embora neste caso a sua integração paisagística permite minimizar esse efeito, sempre 

que se verifique possível ter plantações na base dos taludes de aterro. 

Para além das questões de redução do campo visual, da perda do sistema de vistas, da perda de 

qualidade visual, ou valor cénico, a presença de uma infraestrutura desta natureza traduz-se na 

fragmentação do espaço: das propriedades, das culturas, das linhas de água (entubadas em 

passagens hidráulicas), perda de continuidade das galerias ripícolas e perda de conectividade natural.  

Entre outras questões, a fragmentação, no caso das áreas agrícolas de produção, conduz a situações 

de criação de áreas sem viabilidade económica, comprometendo mesmo, nalguns casos, a 

continuidade da exploração dos terrenos, quer das parcelas maiores, quer das parcelas residuais, 

antes parte integrante.  

São alterações que também representam um risco para a sustentabilidade das quintas/propriedades, 

e como tal, para além da área afetada diretamente e irreversivelmente, indiretamente passa também 

a haver áreas onde a sua exploração deixa de ser viável. A inviabilização de áreas conduz à formação 

de espaços abandonados e tem como consequência um acréscimo de perda de valor cénico para 
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além do já registado na Fase de Obra. Tal fragmentação tem como resultado o abandono de áreas, 

cuja gestão deixa de ser assegurada, decorrendo daí, uma perda de qualidade cénica, por degradação 

desses espaços. 

Pode assim, considerar-se que a perda de qualidade cénica do território, não fica apenas a dever-se 

ao Projeto em si mesmo, mas ao somatório dos prejuízos incutidos a jusante pelo Projeto. Importa 

assim, referir que se revela necessário que os espaços residuais, sem utilização possam ter uma 

solução de gestão futura, ou através da sua anexação por outros proprietários ou pelo assegurar da 

sua manutenção por parte do Proponente, para além da faixa expropriada 

Para além dos impactes visuais impostos pelas componentes do Projeto diretamente sobre a 

Paisagem e sobre os Observadores, a sua presença, enquanto entidades artificiais, nas suas partes 

ou no todo, traduzem-se na perda de qualidade visual de vastas áreas atravessadas e com Qualidade 

Visual Elevada. Refira-se o caso dos viadutos que irão contaminar a leitura da Paisagem, pelo seu 

lado artificial, alterando as relações visuais e de escala, assim como a integridade visual de alguns 

locais. 

Para além da destruição direta dos valores visuais – culturais e/ou naturais -, o local de passagem da 

infraestrutura, obriga à existência de uma faixa de proteção à superfície que se traduz numa faixa 

condicionada à não realização de qualquer ação e limitada ao crescimento de vegetação do estrato 

herbáceo.  

O impacte visual será mais, e melhor, percecionado, e consequentemente mais significativo, em 

áreas sujeitas à maior presença de observadores. Em particular, nas situações onde há uma posição 

sobranceira dos mesmos. Mas também, cumulativamente, pela maior sensibilidade paisagística das 

áreas atravessadas. Tal não significa, contudo, que noutros locais não houve perda de qualidade 

visual, pelo facto dessas áreas não estarem tão expostas.  

A perda de qualidade cénica não se reduz à questão de determinada área ser mais visível, por maior 

ou menor número de observadores, pois não deixa de estar sempre em causa a integridade 

física/visual dos valores/atributos culturais e naturais.  

Como exemplo do referido, pode aludir-se aos vários viadutos/pontes, onde alguns/algumas dos/das 

quais, se localizam em áreas sujeitas à presença reduzida de observadores, mas a presença dos 

mesmos, traduzir-se-á na destruição da vegetação (ripícola e montado) na alteração da morfologia e 

consequentemente, a par da sua presença, na perda de qualidade cénica dos vales.  

Ao longo da extensão do traçado da linha os impactes visuais assumirão significâncias variáveis. A 

presença destas componentes do Projeto traduz-se, pela sua artificialidade, numa clara perda de 

qualidade cénica. 

De acordo com a cartografia, onde está expressa graficamente a bacia visual do Projeto, o impacte 

visual de cada uma das soluções propostas faz-se de forma contínua e consistente ao longo de toda 

a sua extensão longitudinal e, largamente, para os lados da diretriz da linha. Dentro dessa área, as 

áreas que revelam Qualidade Visual Elevada são claramente afetadas na sua integridade visual.  

A implantação do Projeto de Integração Paisagística contribuirá no médio prazo para minimizar os 

impactes visuais, nomeadamente os decorrentes das situações de aterro. As situações de escavação, 

com exceção das que se realizam em situação de encosta, terão um impacte visual mais reduzido.  
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Contudo, desta exposição não se pode considerar que tal signifique que não há perda de qualidade 

visual, por destruição da forma natural do relevo e vegetação, em particular do montado. Há perda 

de valores naturais por um lado e, por outro, há uma infraestrutura que permanecerá no tempo, de 

que se destacam os viadutos, cuja integração se revela difícil. A minimização do impacte visual gerado 

pelos viadutos só é conseguida com a introdução de um menor, ou reduzido, número de pilares e um 

tabuleiro o menos alto possível, mas que possibilite o desenvolvimento da vegetação natural por 

baixo. 

Os pontos, ou extensões, do território, a partir dos quais, se pode potencialmente percecionar as 

alterações são sensivelmente os mesmos atrás identificados para a Fase de Obra.   

Os impactes identificados são: 

• Presença da infraestrutura linear: a presença da linha e da faixa de servidão constituir-se-á 

como uma intrusão visual e contribuirá para a redução da qualidade visual. A sua presença 

cria uma faixa de limites muito regulares/artificiais e simultaneamente gera a 

descontinuidade nas áreas habitadas, nas manchas agrícolas, de matos e florestais.  

- Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média e pouco 

significativo a significativo. 

• Impactes visuais significativos 

Frente urbana nascente de Évora 

- Solução 1: km 117+900 ao km 119+750 (taludes de aterro). 

- Solução 2: km 117+700 ao km 118+500 (taludes de aterro e encontros da ponte sobre o rio 

Xarrama). 

- Solução 3: km 117+700 ao km 118+500 (taludes de aterro e encontros da ponte sobre o rio 

Xarrama). 

Bairro do Poço Entre Vinhas, Bairro da Comenda e Srª da Saúde 

- Solução 1: km 117+900 ao km 119+750 (taludes de aterro). 

Bairro Frei Aleixo 

- Solução 1: km 119+900 ao km 120+400 

Bairro Santa Luzia 

- Solução 2: km 118+300 ao km 119+000; ao km 119+370 - PS 119.1 (taludes de aterro). 

- Solução 3: km 118+300 ao km 119+000. 

Bairro da Caeira 

- Solução 2: km 119+370 ao PS 119.1 (taludes de aterro). 

- Solução 3: km 119+300 - PS 119.1 (taludes de aterro); km 119+500 ao km 119+850 (taludes 

de aterro); km 120+350 ao km 121+050 (taludes de aterro). 
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Bairro dos Cotovelos  

- Solução 2: km 119+370 ao PS 119.1 (taludes de aterro). 

Sobre a EN254 

- Solução 1: km 119+250 ao km 119+750; ao km 119+500 - PI 119.1 (Rotunda e taludes). 

- Solução 2: km 121+200 ao km 121+400 (aterro)  

- Solução 3: km 124+800 - PS 124.1 (taludes de aterro). 

Sobre a EN18/IP2 

- Solução 1: km 121+060 e km 121+400 (escavação); km 121+250 – PS 121.1 (taludes de 

aterro); km 121+400 ao km 121+800 (taludes de aterro); km 123+600 ao km 124+000; km 

124+300 a PS 124.1 (taludes de aterro); km 124+300 ao km 124+750 (taludes de aterro); 

km 124+500 ao km 125+00 (taludes de aterro e ponte sobre o rio Degebe) e do km 

125+300 ao km 125+800 (taludes de aterro – ponte Ribeira Vale Figueira). 

O eventual desmantelamento desta infraestrutura linear envolverá a remoção das estruturas da 

catenária, dos carris, do balastro e demais materiais e desmantelamento dos viadutos. Nalguns casos, 

ou nalgumas extensões e situações, poderá ainda prever-se a remoção dos aterros, o 

desmantelamento das passagens inferiores e a remoção das passagens aéreas. Associado a estas 

operações haverá a circulação de veículos, máquinas e gruas.  

No que se refere aos impactes negativos consideram-se como sendo semelhantes aos verificados, ou 

ocorridos, na Fase de Construção, embora, e tendo em consideração que a grande extensão dos 

aterros permanecerá, serão menos significativos, em termos de desordem visual. Relativamente às 

alterações de morfologia nas encostas, a plataforma criada e os taludes – escavação e aterro – 

associados, representam impactes que permanecerão. 

Com a remoção das componentes do Projeto, mais artificiais, e por deixar de haver uma faixa 

condicionada, os impactes serão positivos. Nas áreas afetas poderá iniciar-se a sua regeneração 

natural, caso das áreas de matos e das galerias ripícolas.  

4.11.2 Análise comparativa das alternativas consideradas 

No que se refere à análise comparativa das 3 soluções propostas verifica-se que a extensão inicial 

das 3 Soluções tem alguma semelhança quanto aos impactes visuais na envolvente urbana, em 

diversos bairros existentes: Frente urbana nascente de Évora; Bairro do Poço Entre Vinhas; Bairro da 

Comenda; Srª da Saúde; Bairro Frei Aleixo; Bairro Santa Luzia; Bairro da Caeira e Bairro dos Cotovelos. 

No entanto verifica-se que todas as 3 soluções têm relevância diferente.  

Solução 1 

A implantação do Projeto de acordo com a Solução 1, na extensão inicial, não se desenvolve em toda 

a sua extensão sobre a linha existente de Évora desativada. Podendo ocupar o canal existente, 

apresenta-se como uma opção que, logo na extensão inicial, afeta e condiciona de forma negativa e 

irreversível mais território. Por outro lado, desenvolve-se, na referida extensão, em situação de 

aterro desde o início ao km 117+684 até ao km 119+150 tendo como envolvente urbana, por vezes 

muito próximo a Frente urbana nascente de Évora, o Bairro do Poço Entre Vinhas, o Bairro da 
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Comenda, a Srª da Saúde e o Bairro Frei Aleixo. A proposta visa mesmo, incompreensivelmente, 

atravessar o interior do Bairro da Comenda. 

Por outro lado, não reduz substancialmente os impactes sobre os observadores, pois traduz-se, por 

um lado, em alterações físicas do território mais acentuadas e, por outro, os impactes visuais passam 

a fazer sentir-se sobre novos observadores, ainda que haja uma redução significativa dos mesmos, 

sobre os atuais. 

Das várias áreas que o traçado atravessa destaca-se apenas a que revela Qualidade Visual “Elevada” 

e que se situa entre km 121+400 e o km 123+800. 

A implantação da Solução 1 na proximidade da Circular de Évora, via em estudo, na extensão atrás 

referida, teria um impacte cumulativo muito significativo que não se considera ser aceitável. Para 

além dos impactes visuais negativos da implantação de ambas as infraestruturas, as alterações físicas 

imediatas do território seriam de uma magnitude e significância muito elevada devido à largura da 

área expropriada cumulativa afeta aos traçados, à expressão dos taludes, à dispersão das várias 

componentes dos projetos – nós, restabelecimentos -, à demolição de casas e à fragmentação do 

território, agravado pela criação de áreas residuais sem gestão. Com efeitos a curto e/ou a médio 

prazo, a fragmentação originada e a excessiva formação de áreas residuais, potenciarão que as 

mesmas sejam votadas ao abandono sem tratamento adequado e gestão sustentável, com 

repercussões na degradação dos referidos espaços e, consequentemente, com efeitos negativos 

sobre a qualidade cénica ou visual da Paisagem. 

Solução 2 

No que se refere à Solução 2, na extensão inicial, entre o km 117+700 e o km 118+700, apresenta 

impactes visuais decorrentes quer da Fase de Construção quer da Fase de Exploração. A afetação da 

frente urbana imposta pela Solução 1, apenas se verifica nesta solução, sobre a parte urbana 

nascente de Évora (a sul do Bairro do Poço Entre Vinhas).  

É uma Solução que se desenvolve mais afastada dos núcleos habitacionais da frente urbana nascente 

de Évora. Mesmo na proximidade dos núcleos urbanos mais afastados da referida frente, como o 

Bairro Santa Luzia, o Bairro da Caeira, o Bairro dos Cotovelos e o Bairro de Santo António, o traçado 

desenvolve-se relativamente afastado. Onde a proximidade é maior o traçado faz-se em escavação 

(km 119+550 ao km 120+570 - escavação), não condicionando o horizonte visual dos observadores, 

pese embora traduzir-se na fragmentação do espaço e na criação do “efeito barreira”. 

Das várias áreas que o traçado atravessa destacam-se apenas as que revelam Qualidade Visual 

“Elevada” e que se situam entre o km 118+500 ao km 119+600, km 121+400 ao km 121+900 e do km 

123+050 ao km 125+400. 

Solução 3 

Relativamente à Solução 3, na extensão inicial, entre o km 117+700 e o km 118+500, apresenta 

impactes visuais decorrentes quer da Fase de Construção quer da Fase de Exploração. A afetação da 

frente urbana imposta pela Solução 1, apenas se verifica nesta solução, sobre a parte urbana 

nascente de Évora (a sul do Bairro do Poço Entre Vinhas) devido aos taludes de aterro e encontros 

da ponte sobre o rio Xarrama, embora já mais afastados. 
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É também a solução que se desenvolve mais afastada de todos os núcleos habitacionais relevantes e 

da frente urbana nascente de Évora. Contudo, regista-se alguma proximidade com o Bairro Santa 

Luzia (km 118+300 ao km 119+000) e com o Bairro da Caeira. Sobre este último recaem impactes 

visuais gerados pelas ocorrências de projeto previstas serem realizadas ao km 119+300 - PS 119.1 

(taludes de aterro), km 119+500 ao km 119+850 (taludes de aterro), km 119+850 ao km 120+350 

(taludes de escavação), km 120+350 ao km 121+050 (taludes de aterro) e km 121+050 ao km 121+500 

(taludes de escavação). 

O traçado atravessa várias áreas, de que se destacam as que revelam Qualidade Visual “Elevada”, 

correspondentes, na sua maioria, a áreas de montado, cuja extensão é ainda significativa: km 

118+500 ao km 119+700; km 120+150 ao km 120+400; km 121+500 ao km 121+850; km 122+400 ao 

km 124+000; km 124+200 ao km 125+500 e do km 126+000 ao km 127+800. 

Face ao exposto, em termos comparativos, considera-se a Solução 2 como a menos desfavorável 

• IMPACTES CUMULATIVOS 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença, actual ou futura, na Área 

de Estudo de outras infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que 

contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. O impacte 

advirá se houver sobreposição espacial e temporal das áreas de estudo associadas aos projetos que 

possam induzir, ou traduzir-se, impactes cumulativos. 

No que se refere a projetos de igual tipologia, para além da linha Évora – Évora Norte presentemente 

em análise, encontra-se prevista a construção dos lotes de ferrovia adjacentes, nomeadamente a 

Ligação Évora Norte – Elvas/Caia incluindo a Ligação a Espanha e a Concordância de Elvas assim como 

a continuidade do eixo Sines-Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid.  

De diferente tipologia, ocorrem na Área de Estudo projetos em fase de avaliação, outros existentes 

e outros em vias de desenvolvimento/implantação. Dos projetos existentes, destacam-se as 

infraestruturas lineares rodoviárias, A6 e o IP2, ambas em pleno funcionamento, e as linhas eléctricas 

aéreas. Outras infraestruturas lineares estão previstas, mas de natureza rodoviária, caso da Circular 

de Évora e a Variante à EN18.  

No caso da Circular de Évora (em estudo), a manter-se o traçado apresentado na cartografia do EIA, 

o mesmo, por si só, representará uma alteração negativa muito significativa do território, entre vários 

impactes potenciais, destaca-se o da forte fragmentação espacial, sobre a envolvente à cidade de 

Évora, com repercussões negativas sobre o desenvolvimento natural da cidade, e consequentemente 

da Paisagem.  

A proximidade Solução 1 com a Circular de Évora, pese embora, ser por vezes mais racional a 

proximidade de infraestruturas, neste caso lineares, numa perspectiva de se concentrar num único 

canal e reduzir a propagação/dispersão dos impactes pelo território, a implantação de ambas teria 

um impacte muito significativo que não se considera ser aceitável.  

Para além dos impactes visuais negativos da implantação de ambas as infraestruturas, as alterações 

físicas imediatas do território seriam de uma magnitude e significância muito elevada devido à 

largura da área expropriada cumulativa afeta aos traçados, à expressão dos taludes, à dispersão das 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º2999/2018  
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora  110 

várias componentes dos projetos – nós, restabelecimentos -, à demolição de casas e à fragmentação 

do território, agravado pela criação de áreas residuais sem gestão.  

Com efeitos a curto e/ou a médio prazo, a fragmentação das propriedades originada e a excessiva 

formação de áreas residuais, potenciarão que as mesmas sejam votadas ao abandono sem 

tratamento adequado e gestão sustentável, com repercussões na degradação dos referidos espaços 

e, consequentemente, com efeitos negativos sobre a qualidade cénica ou visual da Paisagem. 

A implantação do Projeto de acordo com a Solução 1, poderia representar uma boa solução, dado 

que faz o aproveitamento, e corretamente, do traçado existente. Contudo, não o faz em toda a sua 

extensão. Podendo ocupar o canal existente, apresenta-se como uma opção que afeta, logo na 

extensão inicial, e condiciona de forma negativa e irreversível mais território, entrando mesmo, 

incompreensivelmente, no interior do Bairro da Comenda. Por outro lado, não reduz 

substancialmente os impactes sobre os observadores, pois traduz-se, por um lado, em alterações 

físicas do território mais acentuadas e, por outro, os impactes visuais passam a fazer sentir-se sobre 

novos observadores, ainda que haja uma redução significativa dos mesmos, sobre os atuais. Destaca-

se a formação de taludes de aterro desde o km 118+000 ao km 119+000. 

Relativamente à Variante à EN18, o seu desenvolvimento paralelo à EN18, tal como a Circular de 

Évora, constitui uma alteração significativa do território e da Paisagem, repetindo-se, 

incompreensivelmente, a existência de duas vias rodoviárias espaçadas de uma reduzida distância. 

Pese embora, os impactes se fazerem de forma significativa, em particular durante a Fase de 

Construção, sobre a EN18 e sobre as inúmeras habitações dispersas que lhe estão próxima, o 

desenvolvimento da Solução 1, ao longo da mesma, permite concentrar numa faixa os impactes 

decorrentes da exploração normal deste tipo de infraestruturas. No entanto, a proximidade entre as 

3 infraestruturas deveria ser menor, no sentido de menor afectação do território e da não criação de 

espaços sem gestão sustentável, que conduz a uma perda de valor cénico considerável 

cumulativamente aos impactes gerados pelos próprios projetos, no que se refere à sua presença 

física.  

A Solução 1 projeta o impactes sobre a EN18, de forma mais significativa a partir, sensivelmente do 

Km 121+000 até ao km 125+900 (Ponte da Ribeira Vale Figueiras), praticamente correspondente ao 

km final da solução. Os impactes sentidos quer durante a Fase de Construção, quer durante a Fase 

de Exploração, advêm não só do Projeto em si mesmo, mas também dos restabelecimentos da EN18 

necessários realizar, por haver 2 atravessamentos da linha a esta via rodoviária. Nesta mesma 

extensão da EN18, desenvolve-se a Variante à EN18 em estudo, que a serem coincidentes as fase de 

Construção os impactes cumulativos tenderão para Significativos, podendo destacar-se dois 

locais/componentes associados ao projeto da própria Variante, segundo a quilometragem da Solução 

1: km 120+500 (rotunda) e ao km 124+000 (restabelecimento). 

Não sendo o atual traçado da linha desactivada uma boa solução, dado a proximidade ao tecido 

urbano, a proposta da Solução 1, também não se revela uma solução minimizadora no trecho inicial 

que, até pela proximidade ao traçado da proposta à Circular de Évora, o impacte cumulativo é, neste 

caso, muito significativo a confirmar-se a execução da referida via rodoviária, em Fase de Exploração. 

Por outro lado, um eventual futuro alargamento da via, traduzir-se-á, no trecho inicial, em impactes 

negativos significativos. 
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A Solução 1 apresenta impactes cumulativos com os restabelecimentos, cuja necessidade decorre 

precisamente da sua implementação, e cuja expressão visual, devido aos aterros/escavações, é mais 

significativa, caso da PI 119.1 sobre a EN254 (km 119+500), PS 121.1 sobre a EN18 (km 121+250) e 

da PS 124.1 sobre a EN (km124+300). 

Desta forma, prevê-se que o projeto em estudo, neste caso a Solução 1, seja responsável por 

impactes cumulativos com as infraestruturas lineares mencionadas, que, no entanto, não se 

consideram significativos, na Fase de Construção, se houver desfasamento temporal entre os 

mesmos. Na Fase de Exploração, a confirmar-se a execução da Variante à EN18, da Solução1 e da 

atual EN18, considera-se que esta faixa de território terá impactes significativos sobre a Paisagem 

envolvente. 

No que se refere à Solução 2, na extensão inicial entre o km 117+700 e o km 118+700, ocorrerão 

impactes cumulativos significativos com a Circular de Évora que serão sentidos sobre a parte urbana 

nascente de Évora (a sul do Bairro do Poço Entre Vinhas), Bairro Santa Luzia e Bairro São José da 

Ponte. Os impactes visuais poderão ocorrer na Fase de Construção, a ocorrerem as duas obras em 

simultâneo e na Fase de Exploração, se se verificar, efetivamente a construção da referida variante. 

Nesta última fase decorrem da sua presença e dos taludes associados às plataformas das vias em 

causa.  

A Solução 2 apresenta também impactes cumulativos com os restabelecimentos cuja expressão 

visual, devido aos aterros, é mais significativa, caso da PS 119.1 (km 119+350) e da PS 121.1 sobre a 

EN254 (km 121+400). 

Relativamente à Solução 3, à semelhança da Solução 2, na extensão inicial entre o km 117+700 e o 

km 118+700, ocorrerão impactes cumulativos significativos com a Circular de Évora que serão 

sentidos sobre a parte urbana nascente de Évora (a sul do Bairro do Poço Entre Vinhas), Bairro Santa 

Luzia e Bairro São José da Ponte. Os impactes visuais poderão ocorrer na Fase de Construção, a 

ocorrerem as duas obras em simultâneo e na Fase de Exploração, se se verificar, efetivamente a 

construção da referida variante. Nesta última fase decorrem da sua presença e dos taludes 

associados às plataformas das vias em causa.  

A Solução 3 apresenta também impactes cumulativos com os restabelecimentos cuja expressão 

visual, devido aos aterros, é mais significativa, caso da PS 119.1 (km 119+300) e da PS 124.1 sobre a 

EN254 (rotunda e restabelecimento) (km 124+900). 

Outras situações que contribuem para um impacte cumulativo negativo e, neste caso, que se 

considera significativo a muito significativo, decorre do mesmo ocorrer em áreas de Qualidade Visual 

Elevada. Nessas áreas registam-se relevantes alterações do relevo e do coberto vegetal – montado 

do km 121+500 ao km 124+000 –, permanentes e irreversíveis, onde se desenvolve o IP2 (obras 

suspensas e parcialmente construído). A partir sensivelmente do km 121+00 começa a verificar-se a 

convergência dos traçados da Solução 3 e do IP 2 divergindo depois de forma significativa ao km 

124+000. 

Pese embora, como atrás referido, ser melhor regra a não dispersão de infraestruturas pelo 

território, permitindo, também por vezes, que uma maior parte do mesmo se mantenha menos 

alterado e preserve a sua integridade visual e identidade, neste caso a perda de qualidade visual é 
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muito significativa, por perda de valores/atributos visuais, numa das áreas mais expressivas desta 

classe na Área de Estudo. 

Nos casos atrás referidos os impactes resultam da alteração da morfologia natural do relevo, por 

introdução de taludes de aterro e de escavação, associados à própria via ou aos restabelecimentos 

que a sua implantação determina/obriga, traduzindo-se essas disrupções também em impactes 

visuais que acentuam ainda mais o impacte visual projectado pela presença da via e catenária em si 

mesmas. 

Destaca-se ainda, dos projetos de outra tipologia, a presença da Subestação Elétrica a SE da cidade 

de Évora, próximo do entroncamento do IP2 com a EN254 ou as áreas industriais a sul da cidade, 

disruptivas com a Paisagem envolvente mas também com o casco histórico urbano da cidade de 

Évora e com uma muito reduzida integração paisagística. 

No caso das linhas eléctricas aéreas, são os apoios e as próprias linhas que surgem como intrusão 

visual no campo visual, determinando a sua segmentação e seccionamento. Por outro lado, os 

apoios, pela sua expressão vertical alteram a leitura da escala dos elementos que compõem a 

Paisagem. 

Todos os projetos referidos são responsáveis pela perda de qualidade visual de forma significativa, 

pela disrupção introduzida na Paisagem – taludes, segmentação do campo visual, fragmentação 

espacial/alteração funcional, perda de valores visuais (montado) – e pela alteração do sistema de 

vista e escalas de referência. 

Inevitavelmente, o conjunto dos Projetos representam um contributo para a redução da qualidade 

visual da Paisagem e expectavelmente para uma progressiva alteração e perda da identidade e 

carácter da paisagem, conferindo-lhe cada vez mais um maior grau de artificialização.   

Cumulativamente, o presente Projeto contribuirá igualmente, nalgumas extensões de forma 

significativa, para a perda de valor cénico, quer por perda direta de valores visuais, de forma 

permanente e irreversível, quer pela sua presença artificial no território, como uma intrusão visual 

Numa apreciação global do impacte visual associado ao Projeto de Ligação Ferroviária entre Évora e 

Évora Norte – Variante de Évora, considera-se que todas as soluções têm impactes negativos. Ainda 

que, por vezes, localizados, considera-se existirem impactes significativos e muito significativos, por 

vezes cumulativos, que decorrem fundamentalmente da expressão dos taludes da via e dos 

restabelecimentos/viadutos assim como da afetação do coberto vegetal – montado - que se devem 

às seguintes situações: alteração do relevo natural; afetação física de valores/atributos visuais; 

afetação da integridade visual das áreas de qualidade visual “Elevada”; proximidade a observadores 

permanentes;fragmentação do espaço/isolamento de habitações/observadores permanentes; 

geração de espaços residuais sem viabilidade e sem gestão sustentável; alteração do sistema de 

vistas; e, alteração de escala de referências. 

Pese embora a concretização do Projeto, ter repercussões relevantes sobre a Paisagem e sobre os 

observadores permanentes considera-se que algumas das situações e soluções podem ser objeto de 

revisão e de alteração no âmbito da realização e conceção do Projeto de Execução, assim como 

através da concretização de medidas de minimização específicas, localizadas e articuladas entre si. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, e em particular, expressas nos pontos 
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Comparação de Alternativas e Impactes Cumulativos, considera-se a Solução 2 como a solução menos 

desfavorável, condicionada e sujeita à implementação integral do conjunto das medidas de 

minimização que constam no capítulo 9 do presente parecer.  

4.12 Socioeconomia 

4.12.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do 

projeto 

O estudo sujeito a avaliação apresenta 3 soluções, que se afastam, progressivamente, do centro 

histórico de Évora. Os traçados destas soluções pretendem fazer face a constrangimentos de ordem 

económica e financeira que induzem ao aproveitamento máximo das infraestruturas existentes 

(induzindo o aproveitamento de troços de ramais existentes) e à sua melhoria, nomeadamente 

através de estações técnicas que otimizam a gestão do tráfego da infraestrutura. 

As soluções em avaliação são relevantes, pela dimensão e frequência esperada de tráfego, no que se 

deseja que seja uma linha que contribua para o escoamento das exportações nacionais e regionais, e 

aumento da capacidade de trânsito de mercadorias do Porto de Sines, por via marítima e ferroviária 

em direção a Espanha e à Europa (e vice-versa), em competição direta com outros portos ibéricos e 

europeus. 

Em qualquer das três soluções, os troços têm como origem a estação Évora Sul (PK117+700), num 

traçado a nascente e Norte de Évora em direção ao ponto de ligação previsto para a Estação 

denominada de Évora Norte (PK 126+800). 

Nas 3 soluções propostas, uma das questões essenciais para a socioeconomia é a de, ao invés da 

passagem do tráfego estimado para mercadorias e passageiros através de um corredor 

suficientemente afastado da cidade (como p.ex. acontecia com o traçado da RAVE a Norte de Évora), 

sem relevante reflexo na cidade histórica), haver nesta opção a passagem de um tráfego de comboios 

de passageiros e mercadorias assinalável, num horizonte expectavelmente lato de tempo, a sul e a 

Nascente de Évora, numa elevada proximidade à cidade de Évora, impactando diretamente, entre 

outros, nos seus habitantes e empresas, nos seus valores patrimoniais e ambientais, nos seus recursos 

e nas possibilidades futuras de expansão. 

Os impactes na sua passagem são imediatamente visuais, produzem vibrações e ruídos, produzem 

efeitos barreira e induzem potenciais riscos (perda, fogo, explosão ou defeito estrutura) devido ao 

tipo de mercadorias perigosas transportadas (rver com maior detalhe o Regulamento Relativo ao 

Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas (RID)). 

A rede definida pela IP encontra-se estruturada com poucos pontos nodais de acesso a cargas e 

descargas de mercadorias: alguns Centros Logísticos e os portos nacionais (nomeadamente Sines). 

Existem ainda alguns pontos de ligação privados explorados por operadores específicos e/ou grandes 

empresas regionais (como p. ex. as ligações existentes a alguns grandes recursos mineiros) que 

funcionam em apoio ao sistema (rede) logístico. 

Por sua vez as estações técnicas, pela sua especificidade (conforme descritas no EIA) não se 

enquadram, neste momento, em pontos de acesso à rede, tão só permitem a paragem técnica de 

comboios e a ultrapassagem de composições. 
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Assim, as grandes vantagens económicas do traçado, tal como este se encontra previsto, prendem-

se, na região do Alentejo, apenas com o Porto de Sines, com os centros logísticos (Poceirão, Setúbal, 

Sines), e pontualmente com algumas grandes empresas (p.ex. Ramal de Neves Corvo) que possuem 

ligações privadas à rede. 

Apesar das iniciativas e participação pública da Câmara Municipal do Redondo, da Câmara Municpal 

de Évora, da Câmara Municipal do Alandroal e do Cluster dos Recursos Minerais, no processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental da Ligação Évora Norte Elvas/Caia, sobre a possibilidade de uma 

estação de mercadorias em ligação ao Cluster Aeronáutico e/ou dos Recursos Minerais, não se 

verificou qualquer concretização técnica nos projetos por parte da IP de qualquer estação de 

mercadorias ou centro logístico ao longo do ramal de Évora. Note-se que a Câmara de Évora tem 

vindo a reafirmar “a exigência de uma estação / cais ou zona logística de mercadorias que potencie o 

uso daquela ferrovia para o desenvolvimento económico de Évora e da região. Não tem sentido e não 

é aceitável que Évora e a região não beneficiem desta ferrovia pelo que se considera essencial garantir 

esta infraestrutura, solicitando-se que o respetivo estudo avance.”  

Regionalmente os concelhos atravessados pela infraestrutura não irão usufruir de ganhos 

económicos associados ao escoamento das suas mercadorias, apesar de, potencialmente, poderem 

ficar melhor servidos no que toca ao tráfego de passageiros. Dos 26 comboios (máximo em 2026) que 

se estimam virem a utilizar a linha entre Évora – Elvas, apenas 8 comboios de passageiros (cerca de 

30% do volume total de tráfego, correspondendo a uma média de cerca de 408 passageiros 

transportados por dia, e o dobro do atualmente existente) param, eventualmente, nasestações de 

passageiros da rede, nomeadamente na Estação de Évora Sul (existente) e/ou Évora Norte (não sendo 

certa ainda a sua construção). 

A existência de pressão na qualidade de vida da população residente nas zonas próximas da 

infraestrutura ferroviária poderá ser um fator de repulsão da população. Por outro lado, o efeito 

barreira que a infraestrutura produz, impedirá o crescimento da cidade para Nascente. 

De facto, o nível de tráfego esperado de mercadorias e passageiros que se espera na linha Casa Branca 

– Évora, passando pela atual estação até ao PK 117+700 (alvo de modernização), bem como o que se 

encontra previsto na solução 1 e 2 até ao km 126+000, acarretam impactes negativo, diretos, 

prováveis, permanentes, locais, irreversíveis de magnitude elevada e muito significativos nas pessoas 

e nas empresas na proximidade direta da linha. Esses impactes prováveis advêm do ruído e vibrações 

nas indústrias e nas habitações particulares localizadas perto da Linha. Note-se que os impactes sobre 

a Zona industrial de Évora e sobre os bairros a Sul de Évora não foram avaliados no presente estudo, 

mas tão só e apenas os impactes a partir do PK 117+700 até à estação Évora Norte (PK126+800). 

A atratividade e repulsão de um espaço canal, como esta ferrovia, decorre de um conjunto de 

circunstâncias que, em consonância com outros aspetos demográficos e económicos, pode induzir a 

fixação e/ou a (re)explusão da população e de empresas nos lugares próximos e/ou nos pontos nodais 

(nós) de acesso à infraestrutura. 

A quantidade e qualidade dos pontos nodais de acesso (estações de passageiros ou centros logísticos 

de mercadorias), em conjunto com a gestão da linha (em termos de disponibilidades de horários e da 

tipologia de comboios) ou a fiabilidade do sistema, podem traduzir-se numa preferência pelo modo 

ferroviário e numa fixação de pessoas e empresas perto desses nós. 
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De acordo com o estudo, e como já referido, no troço entre Évora Sul e Évora Norte e entre Évora 

Norte e Elvas/Caia, apenas há previsão de estações de passageiros e estações técnicas. 

Assim, o tráfego de passageiros com destino ou partida de Évora é influenciado pelo alargamento da 

rede prevista, e é admissível algum aumento potencial da atratividade na fixação de pessoas. 

Eventualmente, poderão existir fenómenos de alguma (re)expulsão de pessoas, em mobilidade para 

outras cidades próximas como Vendas Novas ou Elvas, em direta relação com a flexibilização e 

mobilidade nos trajetos casa-emprego e casa-estudo (já evidentes na rodovia e no sistema urbano 

regional, mas hipoteticamente dinamizados pela ferrovia) ou derivada de outras oportunidades ou 

dificuldades (p.ex. preço do solo). 

É, portanto, de esperar que com a possibilidade de aumento da disponibilidade de comboios de 

passageiros em Évora, em particular na direção a Espanha, possam surgir fenómenos de atração, e, 

ainda, fenómenos de (re)expulsão. A quantificação do seu saldo é difícil, sendo que os fenómenos de 

atratividade para com a Área Metropolitana de Lisboa já existem, apenas se desconhecendo se uma 

maior facilidade nas ligações com Espanha poderá oderão influenciar a atratividade ou (re)expulsão 

de Évora. 

É seguro, de acordo com os documentos apresentados, que num futuro próximo, não se prevê que a 

rede no que toca à tipologia de comboios mercadorias, tal como está definida pela IP, sem a criação 

de estações de cargas e descargas ou centros logísticos, induza qualquer acréscimo de dinamismo 

local associado ao tráfego de mercadorias e, por essa via, ao incremento da atratividade empresarial 

e/ou emprego associado ao setor logístico e ferroviário. Tal não significa que não possa vir a acontecer 

ou que não possa vir a ser dinamizado, apenas não está previsto neste estudo. 

Verificando-se que do ponto de vista dos impactes negativos sobre a população e empresas, parece 

ser evidente que estes se reduzem com o afastamento do corredor dos centros populacionais, e não 

existindo efeitos positivos relevantes para a população e empresas locais, em nenhum das 

alternativas de traçado previstas, é preferível a Solução 3, a mais afastada. 

Nesta fase é necessário relembrar que a Cidade de Évora integra um conjunto de bens classificados 

na Lista Mundial de Património Mundial desde 1986. Esse selo patrimonial caracteriza a cidade e é 

definido não só pelo valor cultural, arquitectónico e artístico do património intramuros como, 

igualmente, pelos valores ambientais e de vistas na imediação da cidade de Évora. 

São particularmente relevantes para esta avaliação a “Declaração de Xi’an, Sobre a Conservação do 

Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Património Cultural”, adotada em Xi’an, China, 21 de Outubro de 

2005 e a “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties, A 

publication of the International Council on Monuments and Sites”, January 2011. 

Segundo a Carta de Xi’na: “A percepção do território da cidade e a aproximação à cidade fazem parte 

dos seus valores patrimoniais, que constituem ativos essenciais da capacidade de atracão da cidade 

por pessoas (nomeadamente turistas) e por empresas. (...) As silhuetas, os panoramas e as distâncias 

adequadas, entre qualquer novo projeto público ou privado e as edificações, os sítios e as áreas do 

património, são fatores fundamentais a serem considerados para evitar distorções visuais e espaciais 

ou usos inadequados em um entorno repleto de significados. O desenvolvimento dentro do entorno 

das edificações, dos sítios e das áreas do património deve contribuir para uma interpretação positiva 

de seu significado e de seu caráter peculiar. (...) Os indicadores de natureza qualitativa e quantitativa 



Parecer Final da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA n.º2999/2018  
Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora  116 

de gestão devem contemplar aspetos materiais como a distorção visual, as silhuetas, os espaços 

abertos, e a contaminação ambiental e acústica, assim como outras dimensões de caráter económico, 

social e cultural.” 

Parece evidente, em termos da qualidade ambiental e cultural em redor da cidade de Évora que a 

criação de uma infraestrutura como a que se encontra apresentada em estudo, bem como o volume 

de tráfego esperado de mercadorias, podem induzir um impacte negativo na qualidade do património 

classificado e uma menor atratividade cultural e turística. 

O traçado da linha na proximidade ao centro urbano e no interior do seu perímetro irá afetar pessoas 

e empresas funcionando como fator de possível (re)expulsão de população dessas áreas onde os 

impactes forem maiores. É de esperar com o crescimento do movimento de comboios de mercadorias 

e passageiros uma maior consciência dos impactes por parte da população. 

Recordando que é claro, pelos documentos e esclarecimentos entregues, que não vai haver qualquer 

nó intermodal ou logístico de ligação em Évora, (e mesmo a haver teria de ser gerido em relação aos 

centros logísticos existentes: Poceirão e Caia) a influência do projeto nas atividades económicas da 

região é negligenciável. De facto, não há expectativas, neste momento, de que a ferrovia possa servir 

as empresas da região ao nível do incremento das suas exportações ou no que são as suas 

necessidades de chegada de matéria-prima ou componentes. 

Desconhece-se ainda essa mesma necessidade, em face da concorrência de outros modos de 

transporte de mercadorias ligados à rodovia, e não se espera, por isso que haja benefício direto da 

linha nas empresas localizadas em Évora. 

Contudo, poderá haver uma influência positiva do projeto sobre as atividades da região (por via do 

emprego e das atividades económicas ligadas à construção e aos recursos humanos afetos à obra) na 

fase de construção e, da hipotética seleção por parte dos empreiteiros de emprego local, 

eventualmente, de forma menor na fase de exploração, ainda assim esta influência será temporária. 

Porém o tráfego gera preocupações graves sobre a sua influência nas atividades económicas da 

região, nomeadamente nos setores ligados ao aproveitamento do recurso solo e das componentes 

turísticas ambientais e culturais da região (patrimoniais). 

Ao nível do aproveitamento do solo, nomeadamente no que toca às capacidades agrícolas e florestais 

o EIA valoriza a defesa do solo como recurso, apresentando argumentação proveniente de vários 

PMOT/IGT. A avaliação por parte do estudo é benéfica em relação às soluções 1 e 2 e prejudicial em 

relação à solução 3. 

A vocação turística de Évora (Património Mundial - UNESCO, 1986 / MN - Monumento Nacional, ao 

abrigo do art. 15º, nº 7, Lei 107/2001, de 08 setembro 2001) como recurso cultural não é assumida 

no estudo como um valor comparativo ao do solo, não sendo o estudo claro na avaliação dos impactes 

no património da cidade classificada. Nos pedidos de esclarecimento foram referidas estas questões 

e pedidas análises mais alargadas do fator património, que restringindo-se aos valores patrimoniais 

na imediação do traçado omitem os valores mundialmente reconhecidos e em presença, e dos quais 

faz parte o território onde a cidade está implantada. 

Como se referiu, do ponto de vista da socioeconomia o valor das atividades criativas e culturais ligadas 

ao Património Cultural de Évora é muito relevante. Alguns dos estudos do setor criativo e cultural 
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(nomeadamente os estudos de Augusto Mateus) assumem “um papel crescentemente relevante na 

criação de emprego e de riqueza e na promoção da qualidade de vida das populações, 

nomeadamente nas cidades, isto é, contribui decisivamente para a competitividade, sem a qual não 

existe crescimento económico sustentável, e para a coesão, na sua tripla dimensão económica, social 

e territorial, sem a qual não existe equidade no acesso aos frutos desse mesmo crescimento, 

transformando-o em desenvolvimento humano, social e institucional” (in Relatório do Sector Cultural 

e Criativo em Portugal de 2010). Note-se que por exemplo Évora é o quarto município nacional com 

maior número de imóveis classificados e detém a segunda posição no ranking de número de 

Monumentos Nacionais (fonte SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico). 

A implantação da infraestrutura na linha de vista de vários pontos da cidade monumental, conforme 

se observa nas Cartas de Qualidade Visual incluídas no estudo, apresentam uma maior visibilidade 

das soluções 1 e 2, sendo que a Solução 3, por estar para além da linha de festo (pontos de cota 

máxima e/ou linha de horizonte visível) e próxima do traçado do IP2, é praticamente, excluindo-se o 

seu troço inicial, invisível da e para a cidade. 

É possível, com algum grau de fiabilidade, avaliar os pontos de visibilidade das soluções numa vista 

panorâmica do território a Nascente a partir do Terraço da Sé de Évora. Para efeitos da presente 

avaliação do impacte dos traçados propostos na vista da cidade para os territórios vizinhos elaborou-

se uma simulação sobre uma panorâmica para Nascente na qualidade visual da cidade de Évora, 

classificada como Património Mundial da Humanidade. 

 

Imagem 12 - Vista da cobertura da Sé (cerca de 270 000 visitantes em 2017) para Nascente: a vermelho a solução 1; a azul 
a solução 2; a verde a solução 3 

A visibilidade dos traçados é relevante para a qualidade da paisagem que se observa dos monumentos 

mais visitados de Évora: a Sé de Évora e a Igreja de São Francisco. Os primeiros planos (edificados) e 

os planos iluminados a nascente e Sul, são de extrema visibilidade. 

É patente nesta panorâmica que a Solução 1 e 2 são progressivamente mais visíveis da Sé de Évora, 

sendo a Solução 2 a mais visível por se encontrar em zona menos edificada. A solução 3 apenas será 

visível na sua zona inicial. Assim, contrariamente ao estudo apresentado, considera-se que as bacias 

visuais das 3 soluções são diferentes, e devem ser avaliadas em relação ao impacte no valor 

patrimonial, sendo claramente mais desfavoráveis as Soluções 1 e 2 que a Solução 3. 

Não obstante, a visibilidade do arranque da Solução 3 junto ao km 117, ao longo do ramal de 

Reguengos, no afastamento de Évora, em direção ao Bairro da Caeira deveria ser sujeita a medidas 

de mitigação do impacto visual, que reduzam a visibilidade do traçado e o impacte da passagem dos 
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comboios. Há, ainda, em face da proximidade da Solução 3 do Bairro da Caeira, que proceder a 

ajustamentos em fase de projeto de execução desse troço, de modo a proteger a zona identificada 

imediatamente adjacente, revendo o traçado mais para Sul do ramal de Reguengos (se necessário 

não o utilizando), ou estudando outra solução de traçado que permita reduzir os impactes aí 

previstos. 

Adicionalmente, considera-se que será particularmente relevante e impactante, em termos visuais 

(eventualmente sonoros), a chegada e atravessamento de um elevado tráfego de comboios de 

mercadorias e passageiros na linha de Évora entre Casa Branca e a Estação de Évora Sul, 

nomeadamente junto à zona industrial. Estes impactes na qualidade visual a Sul não são avaliados 

neste estudo. 

Face à tipologia e localização do projeto considera relevante a avaliação de outros fatores por estarem 

intimamente ligados aos aspetos socioeconómicos e que funcionam cumulativamente com este. 

Assim, destacam-se a qualidade ambiental (Clima, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, 

Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Fauna, Flora, Vegetação Habitats e Biodiversidade) que suportam 

a presença humana, do Solo e Uso do Solo e do correto Ordenamento do Território, e, ainda, o 

Património Cultural e a Paisagem como fatores relevantes para o valor económico do Selo Património 

Mundial da Unesco, nos seguintes aspetos: 

i. O ecossistema económico da região de Évora sustentado no valor da terra como 

oportunidade produtiva, e no valor cultural, criativo, paisagístico como oportunidade para o 

desenvolvimento de uma economia assente no setor do turismo. 

ii. Em termos de ordenamento uma questão relevante a considerar é o desenvolvimento 

urbano para Nascente e o efeito barreira do canal ferroviário. Os traçados das soluções 1 e 2 

desenvolvem-se muito perto da cidade e poderão comprometer ou dificultar a expansão 

direta da cidade para Nascente. Independentemente do planeamento atualmente 

programado em PDM o recurso solo na proximidade da cidade é um recurso que potencia o 

seu crescimento futuro, e a existência de uma via ferroviária cria sempre um efeito barreira. 

Já a solução 3, que se afasta da cidade e permanece afastada não interfere em nenhuma 

expansão possível ou provável da cidade. 

iii. A proximidade das Soluções 1 e 2 são, ainda, um risco potencial para a saúde dos habitantes 

da cidade que deverá ser considerado. Pelas possibilidades de acidente e/ou conflito, na 

linha, independentemente dos atravessamentos e reposições de vias programadas, são tanto 

mais graves quanto maior for a proximidade do canal a áreas habitadas. Parece evidente que 

numa situação de acidente, envolvendo cargas sensíveis e perigosas para a saúde humana, 

quanto mais próximo estiver o traçado, maior a probabilidade de afetar um maior número de 

habitantes.  

4.12.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Tendo em atenção os impactes identificados apresenta-se um quadro quantitativo dos vários fatores 

utilizados neste estudo e da sua relevância para o fator socioeconómico, em função do que 

qualitativamente se descreveu anteriormente, na ótica do tecido social e económico existente e sua 
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valorização / proteção, ver em anexo Quadro 25 - Graus de importância dos vários factores previstos 

no estudo para a Socioeconomia. 

Com base na relevância dos vários fatores definiu-se uma listagem de impactes e procedeu-se a uma 

avaliação comparativa de soluções, que se apresenta no quadro seguinte: 

Quadro 25 - Avaliação comparativa de alternativas 

Impactes Fase Relevância Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Criação de emprego Construção 
Funcionamento 

4 0 0 0 

Afetação de empresas na 
proximidade do canal 
ferroviário 

Funcionamento 4 1 1 3 

Efeito nas atividades 
económicas 

Construção 4 0 0 0 

Efeito potenciais positivos 
nas atividades económicas 
urbanas 

Funcionamento 4 0 0 0 

Efeito potenciais negativos 
nas atividades económicas 
urbanas 

Funcionamento 4 1 1 3 

Efeito potenciais negativos 
nas atividades económicas 
rurais 

Funcionamento 4 3 3 1 

Incómodos ambientais 
(ruído, poeiras, segurança) 
em áreas sociais 

Construção 
Funcionamento 

3 (180 edifícios 
até 100 m) 

1 

(91 edifícios até 
100 m) 

2 

(78 edifícios até 
100 m) 

3 

Incómodos ambientais 
(vibrações) em áreas 
sociais 

Construção 
Funcionamento 

3 Minimização 
de vibrações 

(3700m) 
1 

Minimização de 
vibrações 

(3550) 
2 

Minimização de 
vibrações 
(1900m) 

3 

Incómodo visual Funcionamento 3 Proximidade 
Évora 

1 

Proximidade 
Évora 

1 

Proximidade 
Évora 

3 

Afetação de 
infraestruturas 
(rodoviárias, ferroviárias, 
linhas elétricas, adutoras, 
telecomunicações) com 
restabelecimento 

Construção 2 1 1 3 

Afetação de vias sem 
restabelecimento 

Construção 
Funcionamento 

2 (Duas vias 
urbanas na 
cidade de 

Évora) 
1 

(Estrada de 
acesso ao 
Bairro da 
Caeira) 

2 

- 
3 

Afetação de montado de 
sobro e azinho 

Construção 4 (2,5 ha) 3 (3,3 ha) 2 (16,8 ha) 1 

Afetação de culturas 
anuais 

Construção 4 (9 ha) 3 (17,7 ha) 2 (20,8 ha) 1 

Afetação de olival Construção 4 (0,65 ha) 0 (1,0 ha) 0 (1,0 ha) 0 

Afetação de vinha Construção 4 - 0 - 0 (0,003 ha) 0 
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Impactes Fase Relevância Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Efeito de barreira (via 
nova) em áreas rurais 

Construção 
Funcionamento 

3 (950 m) 
3 

(3,2 km) 
2 

(8,6 km) 
1 

Efeito de barreira 
(aproveitamento dos 
ramais ferroviário 
existente) em áreas rurais 

Construção 
Funcionamento 

3 (6,7 km) 
2 

(5,5 km) 
1 

(1,9 km) 
3 

Efeito de Barreiro no 
potencial 
desenvolvimento urbano 

Funcionamento 4 1 1 3 

Demolição de habitações Construção 4 (3 
habitações) 2 

(2 habitações) 

3 

(6 habitações) 

1 

Proximidade a habitações Funcionamento 4 (178 edifícios 
até 100 m) 

1 

(90 edifícios até 
100 m) 

2 

(73 edifícios até 
100 m) 

3 

Afetação direta de espaços 
urbanizáveis 

Construção 
Funcionamento 

4 (4,3 ha) 1 (3,8 ha) 2 (2,0 ha) 3 

Afetação direta (5,6 ha) de 
espaços turísticos 
previstos (Herdade da 
Fonte Boa) 

Construção 
Funcionamento 

4 - 
3 

- 
3 

(5,6 ha – 
Herdade da 
Fonte Boa) 

1 

Sensibilidade visual da 
paisagem 

Funcionamento 4 (extensão de 
2022m) 2 

(extensão de 
1942m) 3 

(extensão de 
3191m) 1 

Bacia visual e afetação do 
Centro Histórico de Évora 
(terraço da Sé, Jardim de 
Diana, Universidade, etc) 

Funcionamento 4 1 1 3 

Proximidade e afetação 
potencial de espaços 
turísticos em face da 
proximidade ao valor 
cultural, criativo e turistico 
do Centro Histórico de 
Évora 

 4 1 1 3 

Interseção de zonas de 
caça 

Construção 
Funcionamento 

3 Uma zona de 
caça 

associativa e 
uma zona de 
caça turística, 
em troços de 
via existente 

3 

Uma zona de 
caça associativa 
e uma zona de 
caça turística, 
em troços de 
via existente 

3 

Duas zonas de 
caça associativa 
e uma zona de 
caça turística, 
em troços de 

via nova e num 
pequeno trecho 
de via existente 

1 

Riscos (em face da 
população envolvida) 

Construção 
Funcionamento 

4 1 2 3 

Ordenamento do território Construção 
Funcionamento 

4 1 3 2 

AVALIAÇÃO GLOBAL   128 162 183 

 

Escala da classificação: 0 igualmente favoráveis ou desfavoráveis; 1: alternativa menos favorável; 2: alternativa intermédia; 
3: alternativa mais favorável 
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O quadro anterior apresenta na ponderação de cada escala de classificação em função da sua 

relevância uma avaliação global de 128 pontos para a Solução 1, 162 pontos para a Solução 2 e 183 

pontos para a Solução 3. 

Conclui-se que com base na avaliação quantitativa elaborada, a solução 3 é a mais indicada em termos 

da Socioeconomia, por ser aquela que menos interfere sobre as pessoas e sobre a atividade 

económica. 

As grandes vantagens económicas do traçado, tal como este se encontra previsto, prendem-se, na 

região do Alentejo, apenas com o Porto de Sines, com os centros logísticos (Posseirão, Setúbal, Sines), 

e pontualmente com algumas grandes empresas (p.ex. Ramal de Neves Corvo) que possuem ligações 

privadas à rede. 

Regionalmente os concelhos atravessados pela infraestrutura não irão usufruir de ganhos 

económicos associados ao escoamento das suas mercadorias, apesar de, potencialmente, poderem 

ficar melhor servidos no que toca ao tráfego de passageiros. 

Assim, os grandes impactes positivos para o fator da socioeconomia, no que se refere ao transporte 

ferroviário de mercadorias, não são as oportunidades regionais que a nova infraestrutura propicia ao 

território e aos vários concelhos atravessados pelo corredor ferroviário, mas apenas as vantagens 

nacionais do fecho de rede para o Porto de Sines. 

Em termos da qualidade ambiental e cultural em redor da cidade de Évora, a criação de uma 

infraestrutura como a que se encontra apresentada em estudo, bem como o volume de tráfego 

esperado de mercadorias, poderá induzir a um impacte negativo na qualidade do património 

classificado e uma menor atratividade cultural e turística. 

O traçado da linha na proximidade ao centro urbano e no interior do seu perímetro irá afetar pessoas 

e empresas funcionando como fator de possível (re)expulsão de população dessas áreas onde os 

impactes forem maiores. É de esperar com o crescimento do movimento de comboios de mercadorias 

e passageiros uma maior consciência dos impactes por parte da população. 

Recordando que é claro, pelos documentos e esclarecimentos entregues, que não vai haver qualquer 

nó intermodal ou logístico de ligação em Évora, (e mesmo a haver teria de ser gerido em relação aos 

centros logísticos existentes: Poceirão e Caia) a influência do projeto nas atividades económicas da 

região é negligenciável. De facto, não há expectativas, neste momento, de que a ferrovia possa servir 

as empresas da região ao nível do incremento das suas exportações ou no que são as suas 

necessidades de chegada de matéria-prima ou componentes. 

A vocação turística de Évora (Património Mundial - UNESCO, 1986 / MN - Monumento Nacional, ao 

abrigo do art. 15º, nº 7, Lei 107/2001, de 08 setembro 2001) como recurso cultural não é assumida 

no estudo como um valor comparativo ao do solo, não sendo o estudo claro na avaliação dos impactes 

no património da cidade classificada. Nos pedidos de esclarecimento foram referidas estas questões 

e pedidas análises mais alargadas do fator património, que restringindo-se aos valores patrimoniais 

na imediação do traçado omitem os valores mundialmente reconhecidos e em presença, e dos quais 

faz parte o território onde a cidade está implantada. 
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Ainda do ponto de vista da socioeconomia o valor das atividades criativas e culturais ligadas ao 

Património Cultural de Évora é muito relevante. Alguns dos estudos do setor criativo e cultural 

(nomeadamente os estudos de Augusto Mateus) assumem “um papel crescentemente relevante na 

criação de emprego e de riqueza e na promoção da qualidade de vida das populações, 

nomeadamente nas cidades, isto é, contribui decisivamente para a competitividade, sem a qual não 

existe crescimento económico sustentável, e para a coesão, na sua tripla dimensão económica, social 

e territorial, sem a qual não existe equidade no acesso aos frutos desse mesmo crescimento, 

transformando-o em desenvolvimento humano, social e institucional” (in Relatório do Sector Cultural 

e Criativo em Portugal de 2010). Note-se que por exemplo Évora é o quarto município nacional com 

maior número de imóveis classificados e detém a segunda posição no ranking de número de 

Monumentos Nacionais (fonte SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico). 

Assim, avaliadas as 3 Soluções e tendo em consideração o acima exposto conclui-se que para o fator 

sócio-economia: 

Os traçados das Soluções 1 e 2 desenvolvem-se muito perto da cidade e poderão comprometer ou 

dificultar a expansão direta da cidade para Nascente. Independentemente do planeamento 

atualmente programado em PDM o recurso solo na proximidade da cidade é um recurso que potencia 

o seu crescimento futuro, e a existência de uma via ferroviária cria sempre um efeito barreira. Já a 

Solução 3, que se afasta da cidade e permanece afastada não interfere em nenhuma expansão 

possível ou provável da cidade. 

A proximidade das Soluções 1 e 2 constitui, ainda, um risco potencial para a saúde dos habitantes da 

cidade que deverá ser considerado. Por um lado as possibilidades de acidente e/ou conflito, na linha, 

independentemente dos atravessamentos e reposições de vias programadas, são tanto mais graves 

quanto maior for a proximidade do canal a áreas habitadas, tornando-se evidente que numa situação 

de acidente, envolvendo cargas sensíveis e perigosas para a saúde humana, quanto mais próximo 

estiver o traçado, maior a probabilidade de afetar um maior número de habitantes. 

Os impactes associados às Soluções 1 e 2 são muito relevantes para o setor cultural, criativo e turístico 

e são mais sensíveis e definitivos. 

A Solução 3 apresenta-se como a mais favorável em termos da Socioeconomia, por ser a solução que 

permitirá mais adequadamente reduzir e mitigar os impactes previstos pela ligação Évora Sul – Évora 

Norte, e por ser a que menos interfere sobre a atividade económica e por os impactes expectáveis 

afetarem diretamente um menor número de pessoas, utentes e empresas e apenas tem impactes nas 

atividades agro-florestais que, apesar de significativas, possuem, no que toca a este fator, maior 

capacidade de compensação dos impactes e menor reflexo humano. 

A Solução 3 deve ainda ser alvo de ajustamentos em fase de projeto de execução, no que toca ao 

traçado no seu arranque (precavendo os conflitos identificados no Bairro da Caeira e no seu arranque 

no troço inicial do ramal de Reguengos), e salvaguardados tanto os valores do solo, como o das 

atividades económicas ligadas ao setor cultural, criativo e turístico. 

Deveria no entanto ser efetuada uma análise nos impactes na qualidade visual a Sul, designadamente 

no que se refere à chegada e atravessamento de um elevado tráfego de comboios de mercadorias e 

passageiros na linha de Évora entre Casa Branca e a Estação de Évora Sul, nomeadamente junto à 

zona industrial. 
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4.13 Ordenamento do território 

4.13.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do 

projeto 

De acordo com informação constante no EIA, do Estudo da Ligação Évora – Elvas, “a reconfiguração 

do projeto da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia traduz-se na fusão dos 

anteriores projetos integrados (Linha de Alta Velocidade em via dupla e bitola europeia e Linha 

Convencional para mercadorias em bitola ibérica) num projeto único que servirá, simultaneamente, 

a futura Ligação de Passageiros de Alta Velocidade do Eixo Lisboa Madrid e o corredor de mercadorias 

Sines/Elvas/Espanha”. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, com incidência sobre a área de estudo são os 

seguintes: 

Planos com Incidência Nacional 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei n.º 

58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de 

setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro. 

o projeto vem ao encontro dos seguintes objetivos gerais, dada a sua importância na ligação 

ferroviária Sines/Setúbal/Lisboa/Évora/Elvas/Caia, o potencial fortalecimento das centralidades dos 

principais polos urbanos, nomeadamente Évora, e o facto de proporcionar uma articulação com nova 

ligação ferroviária entre Évora e Elvas: 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 

europeu, atlântico e global; 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de 

suporte à integração e à coesão territoriais;  

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos 

coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão 

social. 

No que respeita os objetivos específicos para a região do Alentejo, o projeto vem contribuir para 

atingir os seguintes desígnios regionais: 

• O contributo fundamental que o reforço dos corredores Lisboa-Évora-Elvas/Badajoz e Sines- 

Évora-Elvas-Badajoz para melhorar a integração territorial regional e a sua conectividade 

nacional e internacional, em particular com Espanha; 

• O desenvolvimento das relações e da cooperação transnacional e internacional, em 

particular com Espanha; 

• A afirmação de Sines como uma grande plataforma portuária, industrial e de serviços de 

logística e como porta de entrada intercontinental para o mercado ibérico e europeu, dando 

novo relevo à sua inserção nas redes transeuropeias, tanto rodo como ferroviárias e 

marítimas; e 
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• Robustecer a centralidade de Évora e dos restantes polos de nível superior estruturantes do 

sistema urbano da região. 

Planos Regionais 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), publicado pela 

Resolução de Concelho de Ministros 53/2010, de 2 de agosto, com primeira retificação pela 

Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro. 

O PROTA inclui um conjunto de opções estratégicas de base territorial (OEBT) cuja infraestrutura em 

vista vem, cumulativamente com a modernização da ligação ferroviária entre Sines e Évora, e a Nova 

Ligação entre Évora Norte e Elvas/Caia, contribuir de forma determinante para: 

• Potenciar a abertura da Região ao exterior, reforçando a competitividade das redes de 

infraestruturas e de transporte, assumindo importância fundamental, para uma maior 

articulação com o território espanhol, o corredor central rodoferroviário Lisboa- Madrid e o 

corredor ferroviário Sines-Évora-Elvas/Caia-Badajoz (OEBT I.1).  

• Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada 

às características ambientais, naturais e patrimoniais, para o que o desenvolvimento das 

acessibilidades rodoviárias e ferroviárias constitui um importante fator. (OEBT III.4) 

• Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto de centros 

urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de promover a sua integração 

funcional e de gerar níveis acrescidos de cooperação estratégica. Neste âmbito, é 

fundamental potenciar o papel estruturante de Évora na articulação regional e reforço das 

suas funções urbanas (OEBT IV.1) 

Para o último OEBT, o contributo verificar-se-á potencialmente se houver uma articulação da nova 

linha com a estacão ferroviária de Évora, permitindo o reforço da polarização do centro urbano. 

No âmbito do Subsistema de infraestruturas terrestres, o PROTA refere também a importância da 

rede ferroviária, nomeadamente da linha convencional de mercadorias Sines-Évora-Elvas/Caia, 

considerada vital para a ligação do Porto de Sines a Espanha e para a afirmação da sua 

competitividade à escala ibérica e europeia, bem como da linha mista de alta velocidade ligando 

Lisboa e Madrid, com estacões em Évora e Caia/Badajoz, projeto que, entretanto, deixou de ser 

considerado como opção por parte do Governo. 

• Planos Sectoriais com Incidência Territorial 

O território em estudo encontra-se abrangido pelos planos sectoriais (PS) identificados no quadro 

seguinte: 
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        Quadro 26 – Instrumentos de gestão territorial em vigor, com incidência no corredor em estudo 

Planos Sectoriais Diploma Legal Situação Atual 

Plano Regional de Ordenamento 
florestal do Alentejo Central 

Decreto Regulamentar nº 36/2007, 
de 2 de abril Com suspensão parcial 
pela Portaria nº 78/2013, de 19 de 
fevereiro, e prorrogada pela 
Portaria 141/2015, de 21 de maio 

Suspensão Parcial 

Plano de Gestão de Região 
Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) 
– PGBH do Sado e Mira 

Resolução do Conselho de Ministros 
nº 52/2016, de 20 de setembro com 
a Declaração de Retificação 22-
B/2016, de 18 de novembo 

Em vigor 

Plano de Gestão de Região 
Hidrográfica do Guadiana (RH7) – 
PGBH do Guadiana 

  

Plano Rodoviário Nacional 
(PRN2000) 

Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de 
Julho, alterado pela Lei nº 98/99, de 
26 de julho e Decreto-Lei nº 
182/2003, de 16 de agosto 

Em vigor 

 

Fonte:EIA 

• Planos de Âmbito Municipal 

Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) compreendem os planos diretores 

municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP). O PDM de Évora com 

1ª revisão publicada pelo Regulamento n.º 47/2008, de 25 de janeiro. Entretanto, foi objeto de 3 

retificações e 4 alterações. 

• Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) 

Com incidência na área em estudo refere-se unicamente o Plano de Urbanização de Évora (3.ª 

revisão) ratificado pelo Resolução do Conselho de Ministros 13/2000, de 28 de março com alteração 

pelo Aviso n.º 12113/2011, de 2 de junho e posterior Declaração de Retificação n.º 1970/2011, de 26 

de dezembro. 

• Áreas Classificadas 

De acordo com informação constante no EIA, os corredores em estudo não atravessam nenhuma 

Área Classificada. No entanto o corredor da Solução 3, interseta o limite Noroeste da Important Bird 

Area (IBA) da Planície de Évora, área identificada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das 

Aves/BirdLife Portugal como suportando importantes populações de aves, representada na figura 

seguinte. Nos dois outros corredores regista-se igualmente uma intersecção, mas esta é apenas 

marginal uma vez que a linha ferroviária existente e cujo canal ferroviário não vai ser alargado, 

constitui o limite da referida IBA. A designação desta IBA deve-se, essencialmente, ao facto de ela 

suportar importantes populações de aves estepárias, nomeadamente sisão e abetarda (Costa et al., 

2003). 

No que se refere à afetação de áreas de RAN e REN, a situação é a seguinte: 
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• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

As áreas das manchas de solos a afetar pertencentes à RAN são as seguintes: 

Solução 1 - localizam-se quase integralmente na zona do traçado a beneficiar (6,7 ha), sendo que o 

traçado novo interfere com uma área de 2,2 ha de solos RAN. 

Solução 2 -  interfere com 8,6 ha de solos RAN, dos quais 3,5 ha serão afetos ao troço a construir de 

novo e os restantes 5,1 ha afetos ao troço a beneficiar. 

Solução 3 - intercetará 5,3 ha de solos RAN no traçado a construir de novo, dos quais são transpostos 

em viaduto 0,2 ha, sendo que no troço a beneficiar serão intercetados 0,5 ha de solos RAN. 

Segundo informação constante no EIA, ocorrerão afetações de solos de elevada aptidão e integrados 

na RAN nos troços a beneficiar das três soluções, mas estes solos foram já intervencionados aquando 

da implantação da linha de Évora e ramal de Reguengos existentes, pelo que se considera que os 

impactes diretos a nível dos solos e RAN são negligenciáveis. 

• Reserva Ecológica Nacional 

De acordo com informação expressa no EIA, a área total de REN afetada pelo projeto, traduz-se no 

seguinte: 

• A Solução 1 corresponde a uma afetação de cerca de 115,34 ha no corredor (2,79 ha na área 

a afetar à via nova e cerca de 4,53 ha na via existente), num total de 7,31 ha a afetar 

diretamente ao projeto. A área a afetar à via nova interfere essencialmente com Áreas 

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (2,65 ha) e Zonas Ameaçadas pela Cheias 

(0,14), sendo que a via em canal ferroviário existente irá interferir com Áreas Estratégicas de 

Proteção e Recarga de Aquíferos (1,29 ha afetos a plena via e 0,17 ha afetos a viadutos), 

Zonas Ameaçadas pela Cheias (2,39 há afetos a plena via e 0,32 ha afetos a viadutos), Linhas 

de Água (0,08 ha afetos a plena via e 0,07 ha afetos a viadutos) e Margens das Linhas de Água 

(0,12 ha afetos a plena via e 0,14 ha afetos a viadutos ). 

• A Solução 2 corresponde a uma afetação de cerca de 141,53 ha no corredor (9,01 ha na área 

a afetar à via nova e cerca de 2,89 ha na via existente), num total de 11,9 ha a afetar 

diretamente ao projeto. A área a afetar à via nova interfere essencialmente com Áreas 

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (6,79 ha afetos a plena via e 0,14 ha afetos 

a viadutos) e Zonas Ameaçadas pela Cheias (1,70 ha afetos a plena via e 0,14 ha afetos a 

viadutos) e Margens das Linhas de Água (0,20 ha afetos a plena via e 0,05 ha afetos a 

viadutos), sendo que a a via em canal ferroviário existente irá interferir com Zonas 

Ameaçadas pela Cheias (2,21 ha afetos a plena via e 0,32 ha afetos a viadutos), Linhas de 

Água (0,08 ha  afetos a plena via e 0,1 ha afetos a viadutos ) e Margens das Linhas de Água 

(0,12 ha afetos a plena via e 0,06 ha afetos a viadutos ). 

• A Solução 3 corresponde a uma afetação de cerca de 173,81 ha no corredor (11,7 ha na área 

a afetar à via nova e cerca de 2,91 ha na via existente), num total de 14,6 ha a afetar 

diretamente ao projeto. A área a afetar à via nova interfere essencialmente com Áreas 

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (6,57 ha afetos a plena via e 0,16 ha afetos 

a viadutos), Zonas Ameaçadas pela Cheias (3,65 ha afetos a plena via e 0,48 ha afetos a 
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viadutos), Cursos de água (0,30 ha afetos a plena via e 0,08 ha afetos a viadutos) e Margens 

dos Cursos de Água (0,30 ha afetos a plena via e 0,14 ha afetos a viadutos). A via em canal 

ferroviário existente irá interferir com Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos 

(2,91 ha afetos a plena via). 

Em suma: 

A Solução 3 é mais desfavorável no que respeita à afetação de REN e RAN, de áreas com sobreiro e 

azinheira e de zonas de caça. A Solução 1 apresenta-se como a mais desfavorável no que se refere à 

afetação de equipamento e infraestruturas rodoviárias. A Solução 2 situa-se numa posição 

intermédia, sendo, no cômputo geral, ligeiramente mais favorável dos que as restantes para o fator 

em análise. 

4.13.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Solução 1 

É muito penalizada pelo facto de, nos primeiros 1,9 km, se desenvolver dentro do perímetro da cidade 

de Évora (sendo afetados 6,7 hectares), no sentido sul-norte, muito próximo de tecido edificado 

consolidado, em espaços atualmente libertos de construção, mas qualificados para expansão 

programada de habitação e equipamentos, afetando uma área de equipamentos (complexo 

desportivo do Sport Lisboa e Évora), bem como espaços de estrutura ecológica urbana, interferindo 

ainda com a prevista circular rodoviária estruturante. 

 

Segundo o EIA, neste troço, a Solução 1 conflitua com todas as orientações de ordenamento 

estabelecidas no PDM e com a respetiva regulação dos usos do solo. Efetivamente, a Solução impede 

ou condiciona: 

 

- A expansão coerente da cidade; 

- A oferta de solo urbanizável; 

- A requalificação urbanística; 

- A articulação com bairros periféricos e a colmatação de espaços intersticiais; 

- A mobilidade, ao conflituar com a circular estruturante prevista e ao intersetar vias urbanas, duas 

das quais não restabelecidas para circulação rodoviária; 

- A qualidade de vida urbana. 

 

A solução apresentada no EIA como Corredor 1 é uma variante ao corredor existente (antigo ramal 

de Estremoz), sendo proposta uma inflexão para nascente ao traçado original da ferrovia. “É uma 

solução que em área rural aproveita grande parte do espaço canal da ferrovia existente, mitigando 

alguns impactes da reativação da totalidade do troço da linha que atravessa o espaço urbano, mas 

agrava outros, designadamente (…) e de parte do corredor rodoviário previsto para a Circular Ramo 

Nascente (Variante Rodoviária Nascente) prevista em PDM, cuja construção é considerada urgente e 

estruturante para a mobilidade na cidade.” 

 

Solução 2  

O EIA considera esta solução, para este fator, como a mais favorável, porque evita muitos dos 
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impactes da Solução 1 e os impactes mais gravosos da Solução 3, isto porque no troço inicial passa 

dentro do perímetro urbano, afetando um número significativo de habitações, cerca de 91, sendo, no 

entanto, um número mais baixo do que na Solução 1. 

 

Solução 3  

Para esta solução, relativamente a áreas de uso urbano, o EIA refere que o troço novo localizar-se-á 

também muito próximo das 3 habitações situadas no início do traçado e da frente habitacional da Av. 

Pedro Álvares Cabral e Rua de Timor, e de uma habitação ao pk 124+630. Implicará a afetação direta 

de dois anexos agrícolas aos pk 123+730 e ao pk 124+630. 

O troço a beneficiar afetará o Bairro da Caeira, cujas habitações estão junto do Ramal de Reguengos, 

cinco das quais são diretamente afetadas, ficando as restantes a grande proximidade do traçado. 

Vários logradouros e anexos são também afetados. Na envolvente (até 100 metros) desta Solução 3, 

dentro do perímetro da cidade de Évora, localiza-se um número significativo de habitações - 78 

edifícios, mas inferior ao da Solução 2 e muito mais baixo do que no caso da Solução 1. 

À semelhança da Solução 2, a Solução 3 provoca também alguns impactes negativos significativos, 

pela passagem dentro do perímetro urbano da cidade de Évora, no troço inicial, pela passagem na 

proximidade do Bairro de Santa Luzia, e junto ao aglomerado do Degebe, mas sobretudo pela 

significativa interferência com o Bairro da Caeira, já referida anteriormente, colocando em causa a 

viabilidade do próprio bairro.  

Esta solução provoca ainda alguns impactes significativos, por atravessar explorações agrícolas com 

culturas temporárias e áreas de montado, intersetando zonas de caça e uma área onde esteve 

previsto um empreendimento turístico de grande dimensão. No entanto considera-se que é menos 

penalizadora do que a Solução 1. 

Assim, face ao acima exposto considera-se para este fator que: 

O Corredor 1 deveria constituir uma solução a abandonar por comprometer o crescimento da Cidade 

de Évora para Nascente, comprometer a execução da Circular Ramo Nascente, por afetar vias sem 

restabelecimento (duas vias urbanas na cidade de Évora), por proximidade a habitações e criação de 

efeito barreira e por interferir no potencial desenvolvimento urbano, bem como criar ruturas entre 

bairros residenciais e gerar perda de qualidade de vida dos habitantes. 

Os traçados das Soluções 1 e 2 desenvolvem-se muito perto da cidade e poderão comprometer ou 

dificultar a expansão direta da cidade para nascente. Independentemente do planeamento 

atualmente programado em PDM o recurso solo na proximidade da cidade é um recurso que potencia 

o seu crescimento futuro, e a existência de uma via ferroviária cria sempre um efeito barreira. 

Na Solução 1 com máxima reutilização do canal ferroviário existente, embora compreensível segundo 

uma lógica de racionalização de custos, terá, no entanto, de ser reequacionada em função do grande 

lapso temporal decorrido desde a sua constituição e inerentes desenvolvimentos entretanto 

operados. 

Com efeito, na altura da sua construção a linha ocupou, genericamente, a periferia do espaço urbano, 

uma vez que era incipiente a ocupação da área envolvente da cidade, designadamente através de 

quintinhas e, por outro lado, estava em causa a resposta a um volume de tráfego e a uma tipologia 
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de mercadorias muito diferentes dos agora pretendidos, não sendo, por outro lado, de ignorar que 

algumas dessas mercadorias agora previstas poderão revestir um grau de perigosidade substancial. 

Acresce que esta linha não procurava cumprir a função de ligação internacional que agora se 

pretende. 

A Solução 2, que se constitui como uma variação parcial da Solução 1, acolhendo a pontuação menos 

desfavorável, evidencia desde logo diversos inconvenientes, pois atravessa áreas de pequena 

propriedade já com alguma expressão (que possuem componente habitacional) e pode mesmo 

condicionar fortemente, no médio e longo prazo, ações de consolidação e expansão urbana. 

Quanto à Solução 3 é a que se mais afasta da cidade e permanece afastada não interferindo com 

nenhuma expansão possível ou provável da cidade, pelo que se afigura como a solução menos 

desfavorável. 

4.14 Património 

4.14.1 Caracterização da situação de referência e avaliação dos potenciais impactes do 

projeto 

Para a descrição e caracterização do fator ambiental Património Cultural, incluindo património 

arqueológico e arquitetónico, o EIA refere que foi estabelecida uma estratégia de trabalho com três 

etapas: 

- Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível; 

- Realização da prospeções arqueológica (sistemática, nos troços comuns, e seletiva de 

acordo com os sítios georreferenciados na recolha bibliográfica); 

- Elaboração de um relatório final que foi vertido no EIA. 

A metodologia baseou-se nas orientações da tutela, nomeadamente na Circular do Instituto 

Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004, tendo-se procedido ao levantamento de 

informação respeitante à área de enquadramento histórico relativa aos três corredores com 400 m 

de largura, com a finalidade de inventariar e localizar todas as ocorrências patrimoniais existentes na 

área em estudo. 

O EIA definiu como área de afetação direta corresponde à zona de implantação da linha férrea, mais 

concretamente a uma faixa de terreno com 14 m de largura, centrada ao eixo longo de toda a sua 

extensão. A área de afetação indireta consiste num corredor com 50 m de largura, centrado ao eixo 

da linha.  

Nesta fase do estudo prévio não foram definidas as áreas de implantação do estaleiro, bem como, as 

zonas de depósito e empréstimo de terras.  

Foi efetuada a recolha bibliográfica, da informação constante nas bases de dados patrimoniais como 

o Endovélico, a análise toponímica com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas 

suas imediações.  

As prospeções foram executadas de forma sistemática nos dois segmentos comuns às três soluções 

em estudo, num corredor com 400 m de largura. Complementarmente realizou-se a prospeção 
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sistemática numa faixa de 200 m, centrada no eixo da linha, e ao longo de 5 km do corredor da 

Solução 2, num troço a construir de raiz que não era comum às Soluções 1 e 3. 

Importa referir que as condições de visibilidade são sempre relativas ao momento em que é efetuada 

a prospeção, constituem uma grande condicionante ao reconhecimento de estruturas ou materiais 

arqueológicos ocultos no solo ou no subsolo. 

O levantamento de informação bibliográfica contribuiu para o inventário de 26 ocorrências 

patrimoniais em toda a área de estudo, tendo sido elaboradas as correspondentes fichas de sítio. 

A Solução 1 reúne 11 ocorrências: n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8 e n.º 9, n.º 10 e n.º 

11); A Solução 2 agrupa oito ocorrências: n.º 1, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11 e n.º13. A 

Solução 3 tem 14 ocorrências: n.º 1, n.º 14, n.º 15, n.º 16, n.º 17, n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º 22, 

n.º 23, n.º 24, n.º 25 e n.º 26. 

Na Solução 1, o conjunto inventariado é composto por três sítios arqueológicos (n.º 1, n.º 10 e n.º 

11), por um forno (n.º 2), cinco quintas (n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 e n.º 9), uma ponte (n.º 5) e um 

cruzeiro (n.º 7). O EIA destaca aqui a presença de oito ocorrências patrimoniais inventariadas no 

Plano Diretor Municipal de Évora (n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5, n.º 6, n.º 8, n.º 9 e n.º 11). 

O valor patrimonial atribuído a estas é na generalidade de significado baixo (quatro ocorrências) e 

médio (duas ocorrências). Registou-se apenas uma ocorrência de com significado patrimonial 

elevado, designadamente a necrópole da Horta do Courinhas (n.º 1). Cinco ocorrências não tiveram 

avaliação patrimonial. 

O conjunto inventariado na Solução 2 é composto por oito registos: quatro sítios arqueológicos (n.º 

1, n.º 10, n.º 11 e n.º 12), três quintas rurais (n.º 6, n.º 8 e n.º 9) e um cruzeiro (n.º 7). Cinco destas 

ocorrências patrimoniais encontram-se inventariadas no Plano Diretor Municipal de Évora (n.º 6, n.º 

8, n.º 9, n.º 11 e n.º 13). 

O valor patrimonial obtido para estas ocorrências tem sobretudo significado médio (duas 

ocorrências) e reduzido (uma ocorrência). Registou-se apenas uma ocorrência com significado 

patrimonial elevado, a necrópole da Horta do Courinhas (n.º 1). Quatro ocorrências não foram objeto 

de avaliação patrimonial. 

O conjunto inventariado na Solução 3 é composto por 14 registos: 13 sítios arqueológicos (n.º 1, n.º 

14, n.º 15, n.º 16, n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º22, n.º 23, n.º 24, n.º 25 e n.º 26) e uma capela (n.º 

17). O EIA salienta a presença de oito ocorrências patrimoniais inventariadas no Plano Diretor 

Municipal de Évora (n.º 14, n.º 15, n.º 16, n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21 e n.º 22). 

O valor patrimonial atribuído a estas ocorrências tem sobretudo significado de elevado (três 

ocorrências) e médio (uma ocorrência). Dez ocorrências não foram objeto de avaliação patrimonial. 

Como lacunas do conhecimento temos o caso das quintas (caso das ocorrências n.ºs 3, 6, 8 e 9), 

relativamente às quais não foi concretizada a sua caraterização e prospeção porque o «edificado 

encontra-se vedado ao acesso público». Também relativamente à maioria dos sítios arqueológicos 

verifica-se que não foram relocalizados durante os trabalhos de campo, justificando-se que o «local 

mencionado na bibliografia encontra-se numa propriedade vedada ao acesso público», caso dos 

sítios n.ºs 10, 11, 12, 18 - uma anta -, 21, 22, 23 – calçada -, 24, 25 e 26, ou por apesar de no «decorrer 

das prospeções arqueológicas localizou-se o sítio [local ou georreferência?] mencionado na 
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bibliografia, mas não se observaram vestígios arqueológicos à superfície», caso dos sítios n.ºs 13, 14, 

19 – via – e 20. 

Assim, num universo de 26 ocorrências patrimoniais inventariadas só foram «caraterizadas» pelo EIA 

oito ocorrências e mesmo destas duas não foram identificadas / relocalizadas (n.ºs 1 e 16) pelo que 

foram caraterizadas e avaliadas tendo por base trabalhos anteriores. 

 

Figura 13 – «Elementos Patrimoniais e Visibilidade do Terreno»  

(Fonte: EIA) 

Quanto ao Centro Histórico de Évora, classificado como Monumento Nacional, decorrente da sua 

inscrição pela UNESCO na lista do Património Mundial, em 1986 (art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, 

de 8/09/2001), o EIA esclarece no Aditamento 1 que não foi integrado na caraterização do fator 

ambiental Património Cultural, «(…) porque o limite da zona de proteção da área classificada 

encontra-se, no mínimo, a cerca de 360m de distância do limite da área de enquadramento histórico 

(…)» considerando que «(…) é certo que não há impactes negativos diretos no centro histórico 

classificado como Monumento Nacional» referindo no entanto que a «(…) avaliação dos impactes 

negativos indiretos (impacte visual na paisagem cultural) decorrentes deste projeto ferroviário é mais 

complexa e merece uma análise mais cuidada.» 

Avaliação de impactes e medidas  

Face aos resultados obtidos nos trabalhos de caraterização verifica-se que na área de impacte direto 

das Soluções 1 e 2 encontram-se localizadas as ocorrências n.º 6 – Quinta do Sande e n.º 7 – Cruzeiro 

da Piedade, e com o mesmo grau de impacte: a Quinta do Sande (n.º 6) regista a afetação no limite 
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da propriedade, não havendo de acordo com o EIA qualquer afetação física direta da estrutura 

arquitetónica, mas esta quinta tem que ser considerada no seu todo; o Cruzeiro da Piedade (n.º 7) 

encontra-se imediatamente no limite da linha férrea considerando o EIA que os potenciais impactes 

negativos diretos podem ser evitados durante a elaboração do no projeto de execução, preconizando 

a sua conservação in situ. 

No que respeita às ocorrências localizadas na área de impacte indireto, na Solução 1 identificaram-

se duas unidades e na Solução 2 uma unidade.  

Já a Solução 3 não possui ocorrências na área definida como de impacte negativo direto e apenas 

duas na área de impacte negativo indireto. 

 

Figura 14 – Distribuição das ocorrências patrimoniais por soluções e áreas de impacte 

 (Fonte: EIA - Aditamento 2) 

De acordo com o EIA, considerando a localização das ocorrências patrimoniais nesta fase de Estudo 

Prévio será ainda possível proceder a ajustes e evitar impactes negativos diretos. 

Quanto aos potenciais impactes visuais observados a partir do Centro Histórico de Évora para o 

exterior, o EIA considera-os genericamente reduzidos e circunscritos, porque o próprio edificado do 

núcleo histórico constitui uma barreira visual, referindo o EIA (Aditamento 1) que na via pública do 

centro histórico existem apenas três locais de onde se pode observar a paisagem rural envolvente à 

cidade e que apenas do telhado da Sé de Évora será possível ver sem restrições físicas, extensões 

amplas das três alternativas. 

Relativamente às medidas de minimização encontra-se preconizada para a fase de elaboração do 

Projeto de execução a realização de prospeção arqueológica sistemática no corredor selecionado, 

numa largura de 200 m, bem com, das áreas de implantação dos estaleiros, dos locais de empréstimo 

e depósito de terras. 

Para a fase de construção encontra-se também previsto o acompanhamento arqueológico 

permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam 

feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura 

de caminhos ou desmatação». Está também contemplada a proteção, sinalização e vedação da área 

de proteção de cada ocorrência patrimonial e a realização de sondagens arqueológicas, no caso da 

identificação de vestígios arqueológicos durante o acompanhamento da obra.  

Considera-se que estas medidas embora pertinentes, devem ser complementadas conforme previsto 

no capítulo 9 do presente parecer. 
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4.14.2 Análise comparativa das alternativas consideradas  

Há que distinguir nesta avaliação de impactes sobre bens imóveis com interesse cultural dois tipos, 

que podem ser caracterizados como físicos, e essencialmente diretos, resultantes da implementação 

do projeto na sua fase de execução, e os visuais, cujos impactes permanecem e se estendem para 

além dessa para a fase de exploração do projeto. 

No que se refere à primeira tipologia de impactes, e de acordo com a «Avaliação Comparativa das 

Soluções» apresentada no Aditamento 2 do EIA (p. 7) é considerado que, «(…) a melhor opção 

patrimonial é a Solução 1, porque esta reaproveita o maior segmento de linha já construída e não 

são provocados novos impactes patrimoniais negativos.»  

Esta análise enuncia que «(…) tendo em conta a afetação das ocorrências inventariadas, considera-

se que a Solução 3 é mais favorável relativamente à Solução 2 por apresentar menor número de 

afetações diretas, contudo, caso haja revisões de traçado em Projeto de Execução, a Solução 3 

poderá verificar-se mais restritiva por apresentar maior número de ocorrências no corredor, ainda 

que na área de impacte indireto (…)» considerando ainda assim estas duas soluções como 

equivalentes. 

Note-se que a Solução 2, dada a magnitude da afetação da ocorrência n.º 6, Quinta do Sande, 

protegida pelo PDM de Évora, permite diferenciá-la no que toca a este critério relativamente às 

restantes soluções (1 e 3). 

 

   Figura 15 – Afetação das Quintas muradas pelas Soluções 1 e 3 

(Fonte: EIA - Aditamento 1) 

No que se refere à segunda tipologia de impactes, nomeadamente no que concerne ao Centro 

Histórico de Évora, - inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1986, classificado como 

Monumento Nacional (MN) ao abrigo do previsto art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8-09-2001 

-,foi apresentada no Aditamento 1 do EIA (p. 64) uma «(…) avaliação dos impactes negativos indiretos 

(impacte visual na paisagem cultural) decorrentes deste projeto ferroviário (…)». 
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Refira-se que de acordo com o documento «(…) o limite da zona de proteção da área classificada 

encontra-se, no mínimo, a cerca de 360m de distância do limite da área de enquadramento histórico, 

a cerca de 600m de distância da Alternativa 1, a cerca de 2000m de distância da Alternativa 2 e a 

cerca de 4000m de distância da Alternativa 3 (…)» tendo sido concluído (…) que não há impactes 

negativos diretos (…)» no conjunto classificado. 

A análise distingue entre os impactes visuais a partir do Centro Histórico de Évora e os observáveis a 

partir do seu exterior (pp. 64-69). Relativamente aos primeiros, considera-os residuais e 

minimizáveis, «(…) porque a bacia visual da paisagem rural envolvente à cidade está muito 

condicionada pelo edificado existente, que forma uma barreira visual fixa e permanente, e pela 

grande distância existente entre o centro e as Alternativas 2 e 3, que impossibilita a perceção física 

da linha férrea. A Alternativa 1 tem o troço inicial integrado na malha urbana da cidade, não se 

distinguindo do seu contexto local; quando começa a destacar-se no terreno, a sua distância ao 

centro dificulta a sua perceção na paisagem rural.» 

Quanto à observação a partir do exterior do «(…) núcleo histórico da cidade de Évora de fora (a Norte 

e a Nordeste da urbe), os impactes sobre o skyline da cidade são de baixa magnitude e significância, 

qualquer que seja a Solução de traçado.» 

Ponderadas estas avaliações, tendo em consideração as observações efetuadas na visita ao Projeto, 

considera-se que do ponto de vista dos impactes físicos diretos, a Solução 3 é a menos desfavorável. 

Esta, no entanto, acarreta maiores riscos para o património arqueológico, nomeadamente inédito, 

por encontrar-se oculto no subsolo, dada a sua maior extensão e nomeadamente relativamente às 

Soluções 1 e 2. Do ponto de vista dos impactes visuais, a Solução 3 será igualmente a menos 

impactante.  

Segue-se a Solução 2, que apesar dos impactes físicos esperados, possui uma distância intermédia 

relativamente ao Centro Histórico de Évora, o que leva considerar a Solução 1, visualmente a mais 

próxima de todas, como a alternativa mais desfavorável. 

Assim, e de acordo com a avaliação efetuada, considera-se do ponto de vista do Património Cultural, 

que globalmente a alternativa menos impactante corresponde à Solução 3. 
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5. PARECERES EXTERNOS  

No âmbito da Consulta às Entidades Externas foram recebidos pareceres da Administração dos Portos 

de Sines e do Algarve S.A. (APS), do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) e da Câmara 

Municipal de Évora (CMÉvora). 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. (APS) refere que, analisada a documentação 

disponibilizada, bem como as soluções com os traçados alternativos 1, 2 e 3, tendo em consideração 

os requisitos técnicos do traçado, o referencial técnico adotado, a descrição das soluções em estudo 

e as condicionantes ao desenvolvimento do traçado, verifica esta entidade que as três soluções 

cumprem tecnicamente com os parâmetros estabelecidos e correspondem aos requisitos desejáveis 

para este meio de transporte, designadamente uma velocidade média de 60 km/hora no transporte 

de mercadorias, trainéis de inclinação máxima de 12,5%, uma carga rebocável em tração simples de 

1 600 ton, cargas por eixo de 22,5 ton, a inexistência de atravessamentos de nível, estações técnicas 

que sejam adequadas ao cruzamento/ultrapassagem de composições com 750 m de comprimento e 

raios de curvatura adequados. 

Destaca ainda a importância estratégica para a região e para a economia nacional, da concretização 

deste eixo ferroviário de mercadorias, designado por “Corredor Internacional Sul”, que integra o 

projeto prioritário n.º 16 da Rede Transeuropeia de Transportes e o Corredor Atlântico, envolvendo 

quatro países europeus (Portugal, Espanha, França e Alemanha) e que será, em integração com as 

plataformas portuárias de Lisboa, Setúbal e Sines e as plataformas industriais e logísticas nacionais, 

uma mais-valia na alavancagem da competitividade dos nossos bens transacionáveis, favorecendo a 

exportação dos produtos nacionais. 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) informa nada ter a opor ao projeto, colocando, 

contudo, algumas questões relacionadas essencialmente com a necessidade de:  

1) clarificar a hierarquia de descritores efetuada, por ordem de importância e de necessidade 

de pormenorização, face à tipologia de projeto;  

2) analisar com maior detalhe a afetação do meio hídrico superficial, nomeadamente tendo em 

linha de conta as recomendações da ANPC constantes do EIA;  

3) justificar a não consideração de medidas que visem a maior resiliência da infraestrutura a 

fenómenos extremos, em resultado das alterações climáticas; e  

4) avaliar os níveis sonoros previstos e resultantes da implementação do projeto para cada local 

caraterizado na situação de referência, que não foi apresentada. 

A Câmara Municipal de Évora procede a uma análise das três soluções apresentadas no EIA para o 

projeto da ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora, bem como de uma outra 

solução (corredor 4) anteriormente apresentada e entretanto excluída pelas razões expostas no 

Estudo de Viabilidade e, portanto, não incluída no presente objeto de estudo. 

Conclui esta entidade que das três soluções apresentadas, o corredor 1 é inaceitável e deve ser 

excluído. Por outro lado, os corredores 2 e 3, ainda que apresentem impactes negativos significativos, 

ultrapassam os principais problemas que esta entidade identificou no atravessamento da cidade. 

Refere ainda que “(…) O corredor 2 atravessa espaços residenciais de pequena propriedade, que se 
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desenvolveram na envolvente da cidade de Évora e dela dependem formal e funcionalmente, 

acarretando custos sociais muito elevados. 

O corredor 3 tem custos ambientais muito importantes, uma vez que atravessa montados e outros 

importantes valores naturais”. 

Sugere esta entidade o estudo de uma possibilidade de uma variante à cidade de Évora, para 

mercadorias perigosas, que não ponha em causa a ligação ferroviária, reafirmando ainda considerar 

essencial garantir que qualquer uma das opções de ligação deverá contemplar uma estação/cais ou 

zona logística de mercadorias que potencie o uso daquela ferrovia para o desenvolvimento 

económico de Évora e da região. 

Regista ainda com agrado o esforço feito para se encontrarem alternativas reais ao inaceitável 

atravessamento da cidade de Évora, sublinhando a importância da solução que vier a ser escolhida 

dever ser objeto de um estudo aprofundado de implantação no terreno de modo a reduzir o máximo 

possível os impactes negativos identificados ou que venham a ser identificados e a apontar medidas 

de minimização. 

________ 

Face às questões suscitadas no parecer emitido pela CM de Évora, entendeu-se necessária a 

solicitação de esclarecimentos específicos à Infraestruturas de Portugal, S.A.. Em resposta, o 

proponente apresentou um documento, constante em anexo ao presente parecer, onde retoma a 

argumentação de base para justificação das opções tomadas no sentido da otimização do projeto, 

tendo em conta as condicionantes ambientais e socioeconómicas. 

Do documento apresentado destacam-se os argumentos relativos à não viabilidade de 

aproveitamento do corredor do IP2 para desenvolvimento da ligação ferroviária entre Évora – Évora 

Norte. Neste contexto, o proponente refere que em fase de Estudo de Viabilidade foram 

considerados outros corredores para além das 3 soluções submetidas a procedimento de AIA, 

incluindo o corredor de desenvolvimento do IP2. Sobre esta alternativa refere o proponente que 

“apesar de a área de terraplenagem do IP2 ter uma largura suficiente para acomodar uma linha 

ferroviária, apresenta inclinações longitudinais que não são compatíveis com os limites máximos 

admissíveis para esta linha ferroviária. Uma linha ferroviária para tráfego de mercadorias deverá ser 

dimensionada com um perfil longitudinal de 12,5 ‰ de inclinação, máxima 15,0 ‰. O novo IP2 

apresenta inclinações longitudinais superiores a 20 ‰ (…) não seria possível adequar a plataforma 

construída para o novo IP2, sem que fosse necessária uma intervenção profunda. Acresce que esta 

solução comprometeria um futuro desenvolvimento da obra para implantação do novo IP2(…)”.  

O proponente refere ainda que esta alternativa, ao fazer a ligação ao troço Évora-Caia mais a 

nascente, não viabilizaria a futura estação de Évora Norte, planeada como ponto de conexão entre a 

rede convencional e o prolongamento do eventual futuro corredor de passageiros, afastando a 

estação da cidade de Évora e das principais acessibilidades rodoviárias. 

O proponente fundamenta assim o abandono da alternativa de utilização da zona de 

desenvolvimento do IP2. 

De salientar, contudo, que nesta fundamentação o proponente nada refere quanto à impossibilidade 

de um alargamento do corredor já existente e implantação da linha ferroviária em área 
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imediatamente adjacente, o que poderia anular, pelo menos parcialmente, alguns dos 

inconvenientes apontados (interferência com obras de arte, condicionamento da realização da obra 

do IP2, incompatibilidade de inclinações). 

Quanto à futura estação de Évora Norte, considera-se que poderia ter sido equacionada a 

possibilidade de localizações alternativas e respetiva ligação à rede rodoviária existente. 
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6. SÍNTESE DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, decorreu durante 30 dias úteis, de 29 de março a 14 de maio de 2018. 

Durante este período foram recebidos 62 pareceres com a seguinte proveniência:  

Entidades da Administração Central: ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; DGADR – 

Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; dgTerritório – Direção-Geral do Território; 

EMFA – Estado-maior da Força Aérea; SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente; 

Turismo de Portugal. 

Entidades da Administração Local: CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. 

Organização não-governamental de Ambiente: Quercus – Associação Nacional de Proteção da 

Natureza. 

Associações e outros Movimentos da sociedade civil: Associação de Moradores de Garraia; Grupo 

Pró Évora; Movimento de Cidadãos Évora Unida; NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora. 

Entidades: EDP distribuição; EPAL, S.A.; REN – Redes Energéticas Nacionais. 

Outras entidades e cidadãos a título individual: Angulo Sólido, Lda; Bovinosul – Produção Agro-

pecuária, Lda; António Carvalho; António Chambel; António Manuel Baltazar Mendes; António 

Manuel Ribeiro Cardoso; António Paulo Duque da Fonseca; Bernardino Nobre; Bruno Branco 

Cardoso; Carlota Bagulho; Carlos Miguel Gonçalves Cruz da Cruz; Carmo Gravelho; Catarina 

Almodôvar; Cecília Nestler; Hartmut Nestler; Hugo Sécio; Isabel Pinheiro; Isabel Videira; João 

Cidades; João Manuel Pardal Silva Batista; João Paulo Mira de Villas Boas Potes; José Adriano 

Murteira Martins; José Ernesto Oliveira; José Luís; Júlio Morais; Luís Pardal; Manuel Silva; Margarida 

Figueiredo; Maria Luísa Quitério; Maria de Lurdes Almodôvar; Maria Manuela Firmino Fialho; Mário 

Figueira; Marta Jorge; Nuno Guegués; Paulo Almodôvar; Paulo Pina; Patricia Nestler; Pedro Nobre; 

Pedro Pessoa; Ramalho Godinho; Ricardo; Ricardo Melro; Rui Rosado; Sandra Gonçalves; Sónia 

Mendes; Sónia Figueira; Telma Mendes. 

Não resulta da análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em 

seguida, uma posição consensual quanto à solução de traçado a adotar para a ligação ferroviária 

Évora-Évora Norte – variante de Évora, do corredor internacional sul. 

Mas, desde logo, sobressai a convicção que deveria ter sido equacionada no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) a alternativa analisada no Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) designada por 

"Corredor 3”. Esta solução, que acompanha o espaço canal do traçado rodoviário do IP2 é, amiúde, 

indicada como a que acarretaria menos impactes negativos, designadamente no ruído, vibrações, 

perigosidade de materiais transportados, afetação dos recursos hídricos, quebra de ligações de 

proximidade, enquadramento paisagístico e efeito de barreira e, por isso, é para muitos, a solução 

de traçado que melhor defende os interesses de Évora e dos seus cidadãos. 

Quanto às alternativas de traçado propostas verifica-se que as preferências decorrem justamente, 

das afetações que a solução escolhida possa induzir no bem-estar e qualidade de vida dos 

interessados. 
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Assim, e no que respeita às soluções de traçado propostas: 

A CIMAC dá enfase aquilo que no seu entendimento é a questão mais premente desta avaliação, que 

é a ausência da solução, na sua perspetiva, mais coerente: o corredor do IP2, designado no Estudo 

de Viabilidade Ambiental (EVA) por corredor 3, sendo que nenhuma das soluções abordadas no 

presente EIA será a mais indicada para estabelecer o traçado da “Ligação Ferroviária entre Évora e 

Évora Norte – Variante de Évora”. Acresce esta entidade que a análise do EIA lhe suscitou, também, 

um conjunto de dúvidas no que concerne à avaliação dos impactes que o projeto venha a induzir, 

mormente a total ausência de análise sobre “Segurança de Pessoas e Bens”, que deveria ser mesmo 

um dos fatores preponderante para a escolha da “alternativa” correta. Discorda, ainda, da avaliação 

dos fatores ambientais ruído e vibrações e recursos hídricos e da forma como foi negligenciado, 

quando se prevê um tráfego muito intenso, o grau de incomodidade nos vários recetores sensíveis. 

A Quercus, discorrendo sobre as soluções de traçado propostas, considera que as soluções 1 e 2 não 

são soluções aceitáveis para o transporte de mercadorias. Quanto à solução 3 refere que esta 

atravessa vastas áreas de montado de sobro e azinho com povoamentos legalmente protegidos pelo 

DL n.º 169/2001, os quais não podem ser afetados caso existam alternativas menos impactantes, que 

é o caso das outras soluções: as áreas de montado de sobro e azinho afetadas são: 2,58 ha para a 

solução 1; 3,29 ha para a solução 2 e 17,67 ha para a solução 3. 

Acresce que próximo da solução 3 tinha já sido destruído montado na área do corredor rodoviário 

do IP2 onde foram abatidos milhares de sobreiros sem que a estrada tivesse sido construída. A 

compatibilização do espaço canal da rodovia e ferrovia, se devidamente planeada, poderia evitar 

fragmentar ainda mais os espaços agroflorestais. Realça, ainda, que ao longo desta solução existem 

áreas de montado, atravessadas por linhas de água afluentes do Rio Xarrama e Rio Degebe onde 

ocorrem leitos de cheia com áreas inundáveis com Freixiais que devem ser conservados, como na 

zona da Herdade do Batoquinho. A solução 3, também prevê atravessar a Important Bird Área - IBA 

PT025 – Área importante para as Aves – Planícies de Évora, onde ocorrem espécies ameaçadas e com 

estatuto de conservação desfavorável como a abetarda, milhafre-real, sisão, alcaravão e 

tartaranhões, entre outras. Os principais impactes traduzem-se na significativa afetação urbana, no 

caso da solução 1, e de solo rural, no caso da solução 3, nomeadamente de montado de sobro e 

azinho, de espaços agrícolas, de solos de RAN e áreas de REN. A cumulatividade de efeitos, com 

outros projetos, sobre estes recursos, acentua a significância dos impactes. 

Na comparação de alternativas, considera que a solução 3 apresenta maiores impactes ambientais 

em termos gerais em quase todos os descritores, pelo que não poderá ser aprovada. Mas, também, 

o valor patrimonial da cidade de Évora, conjunto classificado como Património Mundial da Unesco, 

a valorização da paisagem no seu enquadramento, bem como o bem-estar e a qualidade de vida das 

populações pelo que a Quercus defende que devem ser avaliadas outras soluções que permitam 

minimizar os impactes desta linha ferroviária. 

A Associação de Moradores da Garraia que representa um universo de mais de 500 residentes 

distribuídos por cerca de 150 quintas de pequena/ média dimensão situadas, na sua maioria, em 

reserva agrícola nacional, onde se pratica a agricultura e a pecuária, considera que nenhuma das 

soluções de traçado apresentadas vai de encontro à salvaguarda dos interesses das populações que 

representa, pelo que entende que deve ser equacionada outra solução que minimize os impactes e 

a qualidade de vida das pessoas, designadamente, no que concerne ao ruído e vibrações à supressão 
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de acessibilidades por atravessamento da via-férrea, ao eventual derrame de matérias perigosas 

suscetíveis de inquinar os lençóis aquífero e à segurança. Ainda, e na defesa dos interesses dos seus 

associados, recusa a adoção de qualquer variante que faça recurso ao troço de via-férrea Évora- 

Estremoz compreendido entre o Pk 120+998 e o rio Degebe. 

O Grupo Pro-Évora considera que em prol da defesa da qualidade de vida das pessoas, deverá ser 

adotada uma solução de traçado que afete o menor número possível de habitantes, pelo que se 

deverá afastar o mais possível das áreas habitacionais. É convicção desta entidade que deveria ter 

sido equacionada a alternativa, previamente estudada, de compatibilização com o traçado rodoviário 

do IP2, por ser aquela que minimizaria os impactes ambientais, designadamente no que respeita ao 

ruído, às vibrações, à perigosidade de materiais transportados, à afetação dos recursos hídricos, à 

quebra de ligações de proximidade, ao enquadramento paisagístico do Centro Histórico e 

enquadramento paisagístico em geral, e ao efeito de barreira, particularmente evidente nas soluções 

de traçado 1 e 2. 

O Movimento de Cidadãos Évora Unida discorda do abandono da solução designada no EVA por 

“corredor 3”, por considerar que seria das soluções estudadas a mais compatível com os interesses 

da cidade. Das três soluções, ora em avaliação, considera que as soluções 1 e 2 mantêm os riscos 

inerentes à proximidade do tecido urbano e a solução 3 é, comparativamente, muito inferior ao 

indicado corredor 3. Espera esta entidade que a decisão final para a ligação ferroviária Évora-Évora 

Norte não se circunscreva às três soluções apresentadas, e que seja retomada a alternativa de 

traçado que gerou significativo consenso na cidade de Évora. 

Reforça que aquela solução como, de resto, reconhecido pelos demais agentes locais, não inviabiliza 

o crescimento da cidade para nascente, permite manter as ligações entre bairros periféricos, além 

de manter a qualidade de vida da população e as vistas sobre uma cidade que é Património da 

Humanidade. Releva, também, o facto de as infraestruturas ferroviárias desta solução permitirem 

aproveitar parte do canal do ramal de Reguengos que é domínio público ferroviário, de permitir uma 

eventual expansão da via ferroviária (inclusive a duplicação), além do corredor poder ser alinhado 

com o traçado do IP2, podendo as infraestruturas confluir, em paralelo, no mesmo canal. 

O NERE julga que a solução a adotar deve salvaguardar a minimização dos impactos sobre as 

populações, o ambiente, o património e o ordenamento do território, bem como a racionalidade 

económica na exploração, a valorização do “hinterland” e, ainda, a articulação e compatibilidade com 

o transporte de passageiros. Ao fazer-se passar todas as alternativas de tráfego de mercadorias pela 

atual estação ferroviária de Évora, considera esta entidade que nenhuma obvia, satisfatoriamente, 

aqueles impactos. Depois discorda da exclusão da solução avaliada no EVA, designada por corredor 

3, que aproveitaria o espaço canal ocupado pelo IP2, e que na sua ótica evitaria a duplicação de 

impactos numa área de património sensível, além de que garantiria o maior afastamento da cidade, 

permitindo a sua expansão e a antevisão de uma futura variante sul à atual estação ferroviária que 

integrasse uma área de terminal logístico que servisse a cidade/região aumentando, assim, a sua 

atratividade económica. 

A Angulo Sólido considera que a solução designada por “corredor 3” no EVA e cujo percurso seguia 

paralelamente ao percurso do IP2, seria na sua perspetiva a solução mais favorável, uma vez que os 

impactes acumulados seriam minimizados, pelo que julga que aquela proposta deve ser 

equacionada, apesar de não ter sido agora ponderada. Considerando que todos os traçados 
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propostos ocasionam impactes negativos muito significativos defende que o duplo efeito barreira 

resultante do traçado do IP2 e da linha ferroviária só poderá ser minimizado se ambas infraestruturas 

se desenvolverem na proximidade uma da outra e afastadas do espaço urbano da cidade de Évora. 

Considera que a solução 1 de traçado constitui uma solução a abandonar, por comprometer o 

crescimento da Cidade de Évora para Nascente, criar ruturas entre bairros e gerar perda de qualidade 

de vida dos habitantes. E, também, a solução 2 deve ser abandonada, uma vez que atravessa áreas 

residenciais de pequena propriedade, que se desenvolveram na envolvente da Cidade de Évora e 

dela dependem formal e funcionalmente. 

A Bovino sul Produção Agropecuária Lda. discorda da solução 2 que "corta" ao meio a exploração 

sensivelmente ao KM 119+250. Esclarece que se trata de uma exploração de bovinos da raça Salers 

em linha pura, com a marca de exploração autorizado nº VX15O, que cumpre os requisitos de 

ambiente e bem-estar animal. Esta solução iria, inclusive, afetar o único ponto de captação de água 

existente na parcela, inviabilizando-a do ponto de vista técnico, prático e económico. Por último 

salienta que o único acesso à exploração é feito pelo CM 1149 (38.572473,-7.874253) apenas no 

sentido W/E sendo que em nenhum documento do EIA aparece a solução dos acessos ao CM1149 

para esta e outras parcelas a Sul e a Este do referido CM. 

António Carvalho alerta para a existência de uma Fábrica de Rações para Animais "Nutrimonte", 

junto ao Bairro de Sto António que com adoção da solução 2, verá o seu único acesso de veículos 

pesados intercetado pela linha férrea (Bairro Sto. António-Nutrimonte), pelo que terá de ser 

garantida à empresa, fornecedores e clientes uma alternativa de acessos viável durante e após a 

conclusão da obra. 

António Chambel considera absolutamente inacreditável que todas as soluções de traçado propostas 

atravessem a cidade de Évora e advoga que a solução de traçado deveria passar pela zona industrial, 

com uma plataforma logística. 

António Manuel Baltazar Mendes discorda do abandono do traçado original da linha de Estremoz, 

por alguns interesses pessoais e defende que se opte pela solução 1. 

António Manuel Ribeiro Cardoso residente em Monte Novo de Santo António, ao Km 120+150, 

considera que existem alternativas às soluções 1, 2 e 3 que não acarretam consequências nefastas 

para a saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Basta na solução 3, afastar, num pequeno 

troço, a linha férrea do Bairro da Caeira de forma idêntica à proposta em alternativa à solução 1 

inicial, medida que é perfeitamente viável, porque os solos que seriam afetados são de “baixa aptidão 

agrícola”. 

António Paulo Duque Fonseca, residente na Quinta do Evaristo, manifesta o seu apoio incondicional 

ao Corredor 2, pois é aquele que das soluções apresentadas melhor possibilita avançar, de imediato, 

com a obra de conclusão desta ligação ferroviária. Contudo, adverte, poderiam ter sido estudadas 

outras soluções, designadamente um "Corredor 4", a encostar ao traçado do IP2. 

Bernardino Nobre manifesta o seu total desacordo com passagem do comboio dentro da cidade e 

considera que o traçado a escolher não pode ser nenhum dos três, devendo a opção passar por uma 

solução de traçado paralela ao da IP2. 
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Bruno Branco Cardoso começa por sublinhar que o projeto só se deve cingir à rede ferroviária que 

consta do PDM, não existindo fundamentação legal para a AIA abranger outras alternativas. Aliás, a 

decisão de abranger outras alternativas não previstas no PDM, estará ferida de inconstitucionalidade. 

Refere que a sua família será gravemente prejudicada, uma vez que a residência familiar se encontra 

localizada, desde os anos 90, no corredor designado na AIA de “Solução 2”, sendo que o PDM nunca 

fez qualquer referência à possibilidade (nem sequer remota) de ser implantada uma rede ferroviária 

a cerca de 50 metros da sua residência de família. Reforça a escolha do local que escolheu para residir 

teve em consideração o afastamento adequado da rede ferroviária e de outras infraestruturas 

produtoras de ruídos e vibrações, como as provocadas pela passagem do comboio na rede ferroviária 

permanente que incorpora o PDM. 

Carlos Miguel Gonçalves Cruz da Cruz acha impensável não se ter considerado uma ou várias 

alternativas que não atravessem o perímetro urbano de Évora. Acredita que é possível afastar o 

traçado, mesmo que com mais custos, não prejudicando tanto as centenas de famílias que residem 

na proximidade das " alternativas" apresentadas no estudo. Todas as alternativas, para além de 

afectarem directamente o bem-estar e qualidade de vida das populações, afectam a envolvente 

paisagem que se avista do centro histórico de Évora. 

Carmo Gravelho/Marta Jorge/ Pedro Pessoa consideram que o corredor 1 constitui uma solução a 

abandonar por comprometer o crescimento da Cidade de Évora para Nascente, comprometer a 

execução da Circular Ramo Nascente e por criar ruturas entre bairros e gerar perda de qualidade de 

vida dos habitantes. O “corredor 3” apresentado no EVA cujo percurso seguia paralelamente ao 

percurso do IP2, afiguram-se-lhes como a mais favorável, uma vez que os impactes acumulados 

seriam minimizados, pelo que consideram que esta proposta deveria ser equacionada. Reforçam que 

o Corredor 1 é totalmente inaceitável e que o Corredor 2 também deve ser abandonado, uma vez 

que atravessa espaços residenciais de pequena propriedade, que se desenvolveram na envolvente 

da Cidade de Évora e dela dependem formal e funcionalmente. 

Catarina Almodôvar/Paulo Almodovar/Maria de Lurdes Almodôvar/Telma Mendes votam na 

Solução 1, que consideram a “mais justa dentro da injustiça que é todo este projeto”. Consideram 

que tal como os bairros circundantes da solução 1, também os habitantes do Bairro de Santa Luzia, 

Bairro da Caeira, Bairro de Santo António e Bairro 25 de Abril têm direito de não ver as suas vidas 

perturbadas com a passagem constante de comboios e acham que não faz sentido que no Alentejo, 

onde não falta espaço livre, a passagem de comboios se faça à porta dos cidadãos. 

Hartmut Nestler discorda de qualquer das soluções 1, 2 e 3 propostas que considera soluções 

medíocres e erradas. O comboio deverá ter um traçado com as características da A6. 

Hugo Sécio, atendendo à proximidade da cidade de Évora, e em especial das condutas de água da 

rede pública e esgotos que se situam junto ao Bairro do Frei Aleixo, considera imperativo assegurar 

a sua colocação do lado nascente da futura linha de comboio de mercadorias (caso se opte pelo 

traçado 1 ou 2) antes da sua construção. 

Isabel Pinheiro, sendo absolutamente inadmissível que não tenha sido equacionada uma única 

hipótese de traçado que não atravesse a cidade de Évora tendo sido ignorados todos os apelos no 

sentido de ser respeitado o bem-estar dos munícipes de Évora, espera agora que, pelo menos, sejam 

implementadas medidas minimizadoras do incómodo para os moradores das proximidades da linha, 
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seja qual for a hipótese escolhida, designadamente: colocação de barreiras acústicas de proteção 

contra o ruído Criação de passagens viárias desniveladas, nas vias que venham a ser atravessadas 

pela linha férrea. 

João Cidades seleciona a solução 3. 

João Manuel Pardal Silva Batista considera que a hipótese de o traçado ferroviário acompanhar o 

futuro IP2, solução bastante mais consensual na cidade, deveria ter sido mais uma solução do Estudo 

Prévio. 

João Paulo Mira de Vilas Boas Potes, residente na herdade do Batoquinho e co proprietário de vários 

prédios rústicos, alguns já afetados pela implantação de outros projetos na área e que serão de novo 

afetados pelo projeto ora em avaliação, considera que qualquer das soluções de traçado propostas 

não acautelou minimamente os interesses e o bem-estar das populações residentes, bem como os 

proprietários dos dos terrenos a afetar. Não sentindo abertura para uma outra opção que tenha em 

conta as preocupações referidas considera que que das soluções apresentadas, a solução 2 poderá 

ser aquela que menos possa afetar toda a envolvência desta obra. 

José Adriano Murteira Martins salienta que os cidadãos e moradores dos bairros de Santo António, 

Poço entre Vinhas, Santa Luzia, 25 de Abril e Senhora da Saúde serão muito prejudicados com as 

soluções de traçado 1 e 2 e defende a escolha da Solução 3 ou, em alternativa, o corredor junto ao 

IP2. 

José Ernesto Oliveira considera que a solução apresentada como mais favorável acarretará um 

gravíssimo prejuízo aos proprietários e moradores na UOPG 1, frente à área urbana, prevista em PDM 

como Parque de Feiras e Exposições de Évora. Será, refere, particularmente, afetado por na prevista 

solução 2 se prever a construção de uma passagem desnivelada em viaduto com 185m de extensão 

e 9,5m de altura (PS 119.1), que arranca mesmo junto à porta de entrada da sua 

propriedade/habitação. A escolha da solução 3, que é a que mais se afasta do perímetro urbano e do 

centro histórico, património da humanidade, resolveria todos os graves prejuízos que advêm da 

solução 2, pois não colide com qualquer área habitacional, implantando-se apenas em terrenos 

agrícolas. 

José Luís entende que um corredor mais retilíneo entre a estação de Évora e a estação técnica1 ao 

pk 132 seria mais razoável, pouparia extensão ao percurso e não colidiria com questões ambientais, 

ao nível da flora e da fauna. Depois, não corta infraestruturas municipais e tem contacto próximo 

reduzido com a área urbana, não lhe parecendo razoável obrigar a ligação de Évora a Évora Norte a 

ser realizada no pk 126. Reitera que uma ligação retilínea permite a não construção de 6 km na linha 

de Évora Norte ao Caia, o que seria, do ponto de vista económico, mais vantajoso para o País. 

Júlio Morais considera que todos os 3 traçados apresentados terão impactos significativos sobre o 

ambiente em geral e a população em particular. Por isso, defende que deverá ser estudada uma 4ª 

alternativa que siga o traçado da IP2. 

Luis Pardal refere que o EIA defrauda as expectativas inicialmente geradas na apresentação do 

projeto que previa seis corredores possíveis. No EIA são apresentadas apenas três corredores 

possíveis, em que nenhuma é suficientemente afastada do tecido urbano e espaço rural. Importa 

ainda salientar que a valoração e classificação do estudo desvalorizam descritores tão importantes 
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como o ruído e vibrações, gestão de resíduos, Geologia, Geomorfologia e Recursos naturais e a 

qualidade do ar, revelando contradição e incoerência na avaliação. Desta forma, considera que 

nenhuma das alternativas apresentadas deverá ser viabilizada havendo espaço para reconsiderar 

uma quarta alternativa que acompanhe o traçado em construção do IP2 facilitando expropriações e 

simultaneamente absorvendo os impactos já previstos. 

Manuel Silva é de opinião de que a decisão sobre o traçado da linha ferroviária de Évora, recaia sobre 

solução 3, pois é aquela que a seu ver interfere menos com o bem-estar da população residente, 

visto que a proposta de traçado da solução 1 não é de todo admissível devido à proximidade 

excessiva do perímetro urbano residencial e a solução 2 também se aproxima demasiado de zona 

urbana das quintas, não constituindo, também, uma solução a escolher. 

Margarida Figueiredo discorda de qualquer uma das 3 soluções apresentadas que considera que 

apresentam desvantagens para as diversas áreas habitacionais. A solução 2, que é apontada como a 

mais favorável, vai afetar de forma considerável a qualidade de vida das populações de alguns bairros 

periféricos como o de Santa Luzia, o de Santo António, 25 de Abril, da Comenda, etc.. Sublinha que, 

para estes habitantes, a opção de viver fora da cidade baseou-se precisamente na maior qualidade 

de vida em termos ambientais (ausência de ruídos, vibrações, poluição) que este projeto agora vem 

retirar. Haverá, sublinha, forma de encontrar outra solução que passe, não na estação que fica dentro 

da cidade, mas na zona industrial, permitindo afastar este troço da zona habitacional da cidade e 

bairros periféricos. 

Maria Luísa Quitério considera que a opção pela solução 2 põe em causa a qualidade de vida dos 

moradores do Monte do Evaristo, que apesar de ser fora do perímetro urbano é uma zona 

residencial, um autêntico bairro infraestruturado com água, saneamento e recolha de lixo públicos. 

Considera que deverá ser escolhida a solução 3 que ocuparia terreno livre (agrícola) e não núcleo 

habitacional. 

Maria Manuela Firmino Fialho, moradora na Garraia, opõe-se à solução 2, que não tem em 

consideração as 500 pessoas que residem na Garraia, Sisuda e Boa Morte, referindo que a 

implantação de uma linha ferroviária com tráfego contínuo induzirá uma desvalorização dos terrenos 

da Garraia. A solução 3 é, para si, a mais favorável. 

Mário Figueira considera que a solução 2 tem um impacto muito negativo na atividade económica 

na zona da Garraia e adverte que a PS de 7 metros, assim como o canal da linha vão criar um efeito 

barreira, afetando muito toda uma dinâmica económica na Garraia afetando, por isso, todo um 

conjunto de pessoas que escolheram esta zona de Évora para residir e instalar os seus negócios. 

Reforça que a Infraestruturas de Portugal deve procurar um traçado alternativo que não promova o 

isolamento das periferias de Évora, e em particular da Garraia, pelo impacto social e económico que 

essa decisão acarreta. 

Nuno Guegués considera que as soluções de traçado 2 ou 3 são as mais adequadas sendo que deve 

ser adotada aquele que acarretar menores custos. 

Pedro Nobre discorda, numa cidade que é património com valor cultural e reconhecido pela Unesco, 

o seu atravessamento por comboios de mercadorias. Além de que vai isolar, ainda mais, populações 

que neste momento não usufruem, ainda, de rede de esgotos nem água potável. Defende o estudo 
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de outras soluções que afastem o comboio de mercadorias da cidade de modo a que não se perca o 

bem-estar de toda uma população. 

Ramalho Godinho considera a solução 1 como a mais viável já que permite uma requalificação 

enorme, com minimização de custos. 

Ricardo Melro prefere, em termos comparativos, a solução 2 mas propõe uma ligeira alteração 

(desenho anexo). Considera relevante o aproveitamento da totalidade do antigo ramal de Reguengos 

à saída da estação da CP de Évora, com as inerentes vantagens: utilização maior do antigo ramal de 

Reguengos e com menos desanexações; afastamento da atual linha aos lotes em construção e que 

apresentam já problemas de afastamento à linha; permite a realização de uma mini circular à volta 

do bairro Senhora da Saúde aproveitando o atual traçado ferroviário mais as estradas paralelas que 

vão acontecendo (linha amarela a traço interrompido) e com início na parte superior da antiga 

estrada de Beja, aproveitando a atual ponte já feita (seta amarela). 

Rui Rosado defende a opção pela solução 3 pela antiga linha de Reguengos até ao IP2, pois levará o 

comboio por fora de toda a zona urbana e de transição de quintinhas provocando menor impacto 

ambiental. 

Sandra Gonçalves considera que as questões de segurança e todos os imensos riscos relacionados 

com o transporte de mercadorias perigosas não são contemplados pelo que, em sua perspetiva, a 

única solução será a de um quarto traçado que afaste o mais possível a linha férrea de zonas 

habitadas. 

No que concerne aos impactes do projeto, Angulo Sólido, Carlota Bagulho, Cecília Nestler Isabel 

Videira, Patrícia Nestler, Sónia Figueira, Sónia Mendes e Ricardo, entre os demais, manifestam um 

conjunto de preocupações, adiante sumarizadas, e sublinham que os impactes negativos induzidos 

deverão ser minimizados. 

Em ambas as soluções 1 e 2, consideram ter havido uma subavaliação dos impactes causados pelo 

efeito barreira entre o pk 121+200 e o pk 121+300, potenciado pela altura (7m) da PS 121.1 

(EN18/CM1090 poente) impacte que julgam muito significativo pelo não restabelecimento de 

circulação pedonal e clicável na PS 121.1 e sublinham que na fase de exploração esta passagem será 

a única ligação dos moradores da Garraia à cidade, pelo que reclamam que, em projeto de execução: 

− seja contemplada largura suficiente na PS 121.1 que possibilite quer o acesso pedonal, quer 

o clicável;  

− a redução da altura (7m) da referida PS, o que permitirá obter dois efeitos positivos: reduzir 

o impacto social e visual da passagem superior e reduzir o ruído em exploração; 

− pavimentação do CM1090 em toda a sua extensão após a execução das redes de água e 

esgotos; 

− garantir o restabelecimento do único acesso a uma exploração que é feito pelo CM 1149, 

bem como de todos os acessos que venham a ser afetados; 

− criação de passagens viárias desniveladas, nas vias que venham a ser atravessadas pela 

linha férrea; 

− colocação de barreiras acústicas de proteção contra o ruído. 
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No que respeita infraestruturas de abastecimento de água é realçada a ausência de referência ao 

“Estudo preliminar à ampliação da rede pública de distribuição de água para abastecimento das 

quintas localizadas nas zonas denominadas de Garraia, Sizuda, Boa Morte e quintas adjacentes em 

Évora” e exige-se a sua introdução em fase de projeto de execução nas soluções 1 e 2. 

As restantes entidades, não se opõem ao projeto por não colidir com outros da sua competência, 

sendo contudo elencadas algumas recomendações: 

A ANAC informa que a área de estudo não é afetada por qualquer servidão aeronáutica civil, não 

havendo, por isso, nada a opor ao desenvolvimento do projeto. Contudo, embora não se preveja, 

dado o tipo de projeto, se ocorrer a instalação de elementos cujas alturas acima do solo se possam 

considerar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação 

Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, solicita que seja dado conhecimento para eventual validação de 

balizagem diurna e luminosa.  

A dg território informa que o seu parecer é favorável ao projeto devendo-se, no entanto, ter em 

consideração as recomendações a seguir indicadas: relativamente à rede geodésica, da existência de 

alguns vértices na área de estudo, embora não ocorram dentro do limite dos corredores das três 

soluções alternativas; e da rede de nivelamento geométrico de alta precisão, da existência de uma 

marca, cuja integridade deverá ser preservada. Quanto aos limites administrativos que as peças 

desenhadas contenham a representação dos limites administrativos, concelho e freguesia e a 

referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada. 

A DGADR informa nada ter a opor ao projeto. 

O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas 

à Força Aérea. 

O SEPNA não observa quaisquer condicionalismos à execução do projeto devendo contudo ser 

acautelados os aspetos a seguir mencionados: existência de uma pequena sobreposição limítrofe 

com ZPE de Évora Norte (PTCON0055), cuja responsabilidade pela gestão é o ICNF; perigosidade de 

risco de incêndio alta e muito alta, na área compreendida entre os montes Seixo, Seixalinho e 

Galvoeirinha; existência de carreira de tiro do Exercito Português, sob gestão e utilização do CTer de 

Évora, próximo das coordenadas LAT 38º34’900’’N e LONG W 7º 51’ 792’’. 

O Turismo de Portugal considera que do ponto de vista da oferta turística existente a solução 2 é a 

mais favorável. 

A EDP tem uma posição favorável ao projeto mas adverte que ao longo da ligação ferroviária em 

avaliação existem atravessamentos de várias linhas de média e alta tensão. Informa, no entanto, que 

já estão, em conjunto com a IP, a proceder ao estudo de soluções a adotar de forma a resolver todas 

as situações mencionadas de forma a garantir que sejam respeitadas as distâncias regulamentares 

impostas na legislação. Chama a atenção para a necessidade de terem de ser preservados os 

respetivos corredores de passagem das linhas, devendo ser observadas as distâncias regulamentares, 

relativamente a edificações a construir sob ou na vizinhança das linhas em causa. Também deverão 

ser tomados cuidados especiais na montagem e manobra de quaisquer dispositivos auxiliares 

utilizados na construção da infraestrutura em causa (gruas, guindastes, etc) sob as referidas linhas 

de média e alta tensão, devendo a EDP distribuição ser, obrigatoriamente, consultada, por escrito, 
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para que se pronuncie acerca dos procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de 

equipamentos possa ser montado e manobrado em total segurança. A não solicitação de parecer ou 

o seu acatamento, implicará para a IP a total responsabilidade por qualquer acidente que venha a 

ocorrer. 

A EPAL constata que o EIA refere da necessidade de compatibilizar as intervenções preconizadas de 

modo a mitigar os impactes com as infraestruturas das águas de Portugal, com a devida reposição 

das adutoras, coletores e infraestruturas associadas e com vista a optimizar as soluções a desenvolver 

e dado que o estudo não abrange a totalidade das infraestruturas, designadamente na vertente de 

saneamento, envia ficheiro georreferenciado com as infraestruturas da AdVT na envolvente. 

Contudo, adverte que caso seja necessário obter, com rigor, a altimetria e planimetria daquelas 

infraestruturas, deverão ser efetuadas as necessárias pesquisas que deverão ser acompanhas por 

técnicos da EPAL. Por último, recorda que aquando da elaboração do projeto de execução, os desvios 

das suas infraestruturas decorrentes da intervenção em análise deverão ser, atempadamente, 

submetidos a parecer daquela entidade. 

A REN, invocando o estrito cumprimento da legislação em vigor, informa nada ter a obstar quanto 

ao projeto. 

________ 

A Comissão de Avaliação (CA) reconhece a pretinência das questões suscitadas na Consulta Pública, 

pelo que as mesmas foram objeto de análise e ponderação no âmbito da avaliação.  

Assim, e em síntese, considera-se que em fase de Projeto de Execução devem ser atendidos os 

seguintes aspetos: 

• Garantir a articulação com as entidades com competência na gestão das infraestruturas 

e das servidões que possam vir a ser afetadas pelo projeto de execução. Neste contexto, 

devem ser atendidos os pareceres emitidos no âmbito do processo de AIA pela ANAC, 

dgTerritório, EDP, EPAL, REN e SEPNA; 

• Considerar, no âmbito do levantamento das captações e infraestruturas de rega 

potencialmente afetadas pelo projeto de execução, o “Estudo preliminar à ampliação da 

rede pública de distribuição de água para abastecimento das quintas localizadas nas 

zonas denominadas de Garraia, Sizuda, Boa Morte e quintas adjacentes em Évora”; 

• Projeto detalhado das vias e caminhos intercetados, dos restabelecimentos a efetuar 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. Neste 

contexto, devem ser ponderadas as preocupações expressas em sede de consulta 

pública. 

• Prever medidas de minimização de ruído e vibrações 

Relativamente ao aproveitamento do corredor do IP2 para desenvolvimento da ligação ferroviária 

entre Évora – Évora Norte, verifica-se que esta foi uma das alternativas consideradas em sede do 

Estudo de Viabilidade Ambiental que antecedeu o presente procedimento de AIA. De acordo com os 
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esclarecimentos apresentados pelo proponente, esta alternativa foi afastada por apresentar 

inclinações longitudinais não compatíveis com os limites máximos admissíveis para a linha ferroviária 

em avaliação, não sendo como tal possível adequar a plataforma construída para o novo IP2 sem 

uma intervenção profunda. O proponente referiu também que esta alternativa comprometeria o 

futuro desenvolvimento da obra para implantação do mencionado itinerário. 

Quanto à utilização do corredor existente, atualmente inscrito no PDM de Évora como Domínio 

Público Ferroviário mas onde não se verifica circulação de comboios desde 2009, a mesma foi 

também considerada com uma alternativa em sede do referido Estudo de Viabilidade Ambiental. 

Esta solução foi todavia abandonada face à proximidade a diversas habitações nos primeiros 1500 

metros. 
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7. COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

Na sequência das apreciações constantes nos capítulos anteriores, e tendo em conta as próprias características do projecto, procedeu-se a uma análise 
comparativa das várias soluções de traçado em estudo, a qual se sistematiza no quadro seguinte. 

Quadro 28 – Síntese da comparação das soluções constantes do Estudo Prévio 

FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

Geologia e Recursos 
Minerais 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• edificação de taludes de menor 
dimensão, quer em extensão quer em 
altura;  

• escavações bastante mais reduzidas; 
• construção de um menor número de 

aterros; 
• aterros a edificar com dimensão mais 

reduzida; 
• menor movimentação de terras; 
• menor volume de terras sobrantes (na 

ordem dos 21 454 m3). 

Solução intermédia Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• escavações atingem pontualmente cotas 
máximas muito significativas (superiores 
a 10 m); 

• maior movimentação de terras; 
• volume de terras sobrantes bastante 

superior (na ordem dos 461 556 m3). 

Hidrogeologia Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Menor extensão de afetação de Áreas 
Estratégicas de Proteção e Recarga de 
Aquíferos delimitadas em REN; 

• Menor potencial de interferência com o 
nível freático e, consequentemente, 
menor potencial de diminuição da 
produtividade de captações existentes. 

Solução intermédia Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Maior extensão de áreas sensíveis 
intersetadas e com maior interesse do 
ponto de vista hidrogeológico; 

• Maior potencial de interferência com o 
nível freático face às profundidades de 
escavação significativas em 
determinados troços. 
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FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

Recursos Hídricos Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Afetação física de captações de água com 
destruição de captações por interseção 
da ferrovia com as mesmas ou 
proximidade de escavações e taludes de 
aterro. 

Solução intermédia Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Menor número de captações 
subterrâneas (furos e poços) 
potencialmente afetadas, tanto no 
corredor como na zona imediatamente 
confinante; 

• Possibilidade de minimização da eventual 
interferência com o nível freático. 

Solos e Aptidão 
Agrícola 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Destruição de menor área de solos de 
elevada aptidão agrícola (cerca de 2,2 ha 
de solos englobados na RAN); 

• Implementação maioritariamente em 
solos já infraestruturados. 

Solução intermédia Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Destruição de maior área de solos de 
elevada aptidão agrícola (cerca de 5,3 ha 
de solos englobados na RAN); 

• Área de afetação em troços de via nova 
superior às restantes; 

• Interferência mais expressiva sobre o 
meio rural. 

Usos do Solo Solução com impactes negativos mais 
significativos em termos de áreas urbanas: 

• Desenvolvimento de parte do traçado 
dentro do perímetro da cidade de Évora; 

• Maior afetação de áreas urbanas e 
urbanizáveis. 

Solução intermédia em termos de: 

• Afetação da área total de usos do solo, 
num total de 35,2 ha, (traçado novo e 
restabelecimentos - 21,5 ha + traçado a 
beneficiar – 13,7 ha); 

• Extensão de traçado a construir de novo 
(e restabelecimentos), correspondendo a 
61,2% da área total a afetar.  

• Ocupação principalmente de áreas 
agrícolas, em cerca de 80% do troço novo 
e 5,4% a áreas de montado. 

Solução com impactes negativos mais 
significativos em termos de áreas urbanas: 

• Maior extensão e maior área de 
ocupação (44 ha, com 39,7 ha de traçado 
novo e restabelecimentos e 4,3 ha de 
traçado a beneficiar); 

• Maior ocupação de áreas agrícolas e de 
áreas de montado.  

• Mais desfavorável para os biótopos: 
“Montado”, “Vegetação Ripícola”, 
“Culturas arvenses de sequeiro”; 
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FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

• Menos desfavorável para o biótopo 
“Vegetação Ripícola”; 

• Mais desfavorável para o biótopo 
“Culturas arvenses de sequeiro”. 

• Única solução que interfere com o 
biótopo “Culturas arvenses de regadio”.  

Sistemas Biológicos e 
Biodiversidade 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Afetação de uma menor área de habitats; 
• Maior parte do traçado coincide com 

uma linha férrea existente; 
• Destruição de habitat numa área muito 

reduzida. 

 

Solução intermédia em termos de: 

• Afetação de habitats ripícolas 
semelhante à Solução 1 mas uma 
afetação de montado um pouco maior; 

• Maior parte do traçado coincide com a 
linha férrea existente; 

• Área efetivamente alterada no terreno, 
com destruição de habitat, será muito 
reduzida. 

Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Corredor mais extenso; 
• Traçado menos conservativo (apenas um 

pequeno troço se sobrepõe à ferrovia 
existente); 

• Atravessamento da IBA da Planície de 
Évora; 

• Possível afetação de espécies com 
estatuto de ameaça em Portugal; 

• Afetação de maior montado; 
• Ocorrência de espécies mais sensíveis.  

Paisagem Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Ocupação do canal ferroviário existente 
afeta e condiciona de forma negativa e 
irreversível mais território; 

• Desenvolvimento em aterro desde o 
início ao km 117+684 até ao km 119+150 
tendo como envolvente urbana, por 
vezes muito próximo a Frente urbana 
nascente de Évora, o Bairro do Poço Entre 
Vinhas, o Bairro da Comenda, a Srª da 
Saúde e o Bairro Frei Aleixo; 

• Atravessamento de áreas de Qualidade 
Visual “Elevada” entre km 121+400 e o 
km 123+800; 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Desenvolve-se mais afastada dos núcleos 
habitacionais da frente urbana nascente 
de Évora; 

• Mesmo na proximidade dos núcleos 
urbanos mais afastados da referida 
frente, como o Bairro Santa Luzia, o 
Bairro da Caeira, o Bairro dos Cotovelos e 
o Bairro de Santo António, o traçado 
desenvolve-se relativamente afastado; 

• Onde a proximidade é maior o traçado 
faz-se em escavação (km 119+550 ao km 

Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Afetação da parte urbana nascente de 
Évora (a sul do Bairro do Poço Entre 
Vinhas) devido aos taludes de aterro e 
encontros da ponte sobre o rio Xarrama; 

• Alguma proximidade com o Bairro Santa 
Luzia (km 118+300 ao km 119+000) e com 
o Bairro da Caeira.  

• Afetação muito significativa do relevo 
(execução de um talude com altura de 
aproximadamente 17,5m) e do coberto 
vegetal – montado 
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FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

• Impacte cumulativo significativo sobre a 
qualidade cénica ou visual da Paisagem 
face à proximidade da Circular de Évora 
(largura da área expropriada cumulativa, 
expressão dos taludes, dispersão das 
várias componentes dos projetos, 
demolição de casas e fragmentação do 
território, agravado pela criação de áreas 
residuais sem gestão). 

120+570), não condicionando o 
horizonte visual dos observadores. 

• Impacte cumulativo com o traçado do 
IP2. 

Património Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Menor distância (cerca de 600 m) ao 
limite da zona de proteção da área 
classificada do Centro Histórico de Évora. 

 

Solução intermédia Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Maior distância (cerca de 4000 m) ao 
limite da zona de proteção da área 
classificada do Centro Histórico de Évora, 
o que impossibilita a perceção física da 
linha férrea. 

• Maiores riscos, embora minimizáveis, 
para o património arqueológico, dada a 
maior extensão do traçado. 

Socio Economia Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Desenvolvimento muito próximo da 
cidade; 

• Potencial para comprometer ou dificultar 
a expansão direta da cidade para 
Nascente. 

• Criação de efeito barreira. 
• Maior possibilidade de acidente e/ou 

conflito na linha, dada a proximidade do 
canal a áreas habitadas e com um maior 
número de habitantes. 

Solução com impactes negativos similares 
aos da solução 1, de magnitude e 
significância mais reduzidas mas ainda assim 
relevantes. 

 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Menor interferência com a atividade 
económica, apenas circunscrito às 
atividades agro-florestais que, apesar de 
significativas, possuem maior capacidade 
de compensação dos impactes e menor 
reflexo humano. 

• Afetação de um menor número de 
pessoas, utentes e e Solução com 
impactos negativos menos significativos. 
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FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

• Maior potencial de afetação do setor 
cultural, criativo e turístico. 

Ordenamento do 
Território 

Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Compromete o crescimento da Cidade de 
Évora para Nascente e a execução da 
Circular Ramo Nascente, por afetar vias 
sem restabelecimento; 

• Criação de efeito barreira e interferência 
com potencial desenvolvimento urbano. 

Solução globalmente mais equilibrada face 
aos vários instrumentos de gestão territorial, 
servidões e restrições de utilidade pública.  

 

Solução intermédia: 

• Mais desfavorável no que respeita à 
afetação de REN e RAN, de áreas com 
sobreiro e azinheira e de zonas de caça; 

• Significativa interferência com o Bairro da 
Caeira, já referida anteriormente, 
colocando em causa a viabilidade do 
próprio bairro 

Qualidade do Ar Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Proximidade da área urbana de Évora; 
• Maior concentração de edifícios de 

habitação; 
• Maiores incómodos à população durante 

a fase de construção. 

Soluções equiparadas 

Ambiente Sonoro Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Afetação de maior número de residentes; 
• Maior extensão de intervenção na via 

para a redução do impacte negativo 
(barreiras acústicas e mantas de 
balastro). 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Afetação de menor número de 
residentes. 

Solução intermédia: 

• Afetação do Bairro da Caeira (L3) onde a 
magnitude do impacte é elevada 
(acréscimos superiores a 15 dB(A)); 

• Proximidade ao Bairro do Degebe. 

 

Vibrações Solução com impactes negativos mais 
significativos: 

• Grande proximidade a zonas urbanas 
consolidadas e a edificado relevante; 

Solução intermédia: 

• Desenvolve-se entre áreas urbanas, com 
menores interações com a sua 
envolvente mais próxima (até 50 m do 

Solução com impactos negativos menos 
significativos: 

• Contorna, na generalidade, as áreas 
urbanas, pelo que, embora apresente 
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FACTOR SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 

• Maiores interações tanto na envolvente 
mais próxima como na envolvente mais 
alargada. 

 

eixo da linha) mas maiores interações se 
se considerar uma distância de 
interferência mais alargada, até ao 100 
m. 

maiores interações com a sua envolvente 
mais próxima (até 50 m do eixo da linha) 
tal não se verifica ao considerar uma 
distância de interferência mais alargada, 
até ao 100 m. 

 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que a avaliação realizada a nível dos vários factores ambientais não foi unânime na determinação da solução 
menos desfavorável. Importa então hierarquizar, face à tipologia de projeto e tendo em consideração os valores em causa, os factores ambientais para 
efeitos de selecção da solução de traçado menos desfavorável, na sua globalidade.  

Assim, foram considerados particularmente relevantes para a decisão os fatores Socioeconomia, Paisagem e Património, seguidos dos fatores Sistemas 
Ecológicos e Biodiversidade e Ordenamento do Território. Foram ainda considerados relevantes os fatores Recursos Hídricos, Solos e Aptidão Agrícola, 
Usos do Solo, Ambiente Sonoro e Vibrações, seguidos dos fatores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais e Qualidade do Ar. 

Refletindo esta ponderação, foi identificada a Solução 2 como aquela que se afigura ambientalmente menos desfavorável. 
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8. CONCLUSÕES 

O presente procedimento de AIA reporta-se ao projeto Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte 

– Variante de Évora, em fase de Estudo Prévio, localizado no concelho de Évora, a nascente da cidade, 

desenvolvendo-se entre o km 117+700 da Linha de Évora e o projeto da Nova Ligação Ferroviária 

entre Évora Norte e Elvas / Caia, ao pk 126+000 da mesma linha de Évora. 

A infraestrutura ferroviária em estudo constitui um dos investimentos prioritários definidos na 

política nacional de mobilidade e transportes (Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

2014- 2020 - PETI3+, para o horizonte 2014-2020), pelo que constitui um projeto de importância 

local, regional e transfronteiriça, sendo que um dos trechos fundamentais a concretizar é a ligação 

direta interoperável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira 

espanhola (Caia/Badajoz).  

Inerentes à concretização dos objetivos do projeto, são expectáveis impactes positivos significativos 

na competitividade do sistema portuário da costa atlântica centro e sul, particularmente do porto de 

Sines e da sua afirmação como principal porta de entrada na Europa, com eventuais reflexos na 

economia regional e nacional. Constituiu-se ainda um vetor importante na contribuição para a 

diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de gases de feito de estufa, devido à 

transferência modal do transporte rodoviário para o transporte ferroviário. 

Nesta perspetiva, os efeitos do projeto a nível suprarregional e nacional são globalmente positivos e 

significativos, e correspondem às orientações e objetivos de desenvolvimento definidos em 

instrumentos do Sistema de Gestão Territorial, como o PNPOT e o PROT Alentejo. 

Para a ligação entre Évora – Évora Norte foi inicialmente prevista uma intervenção de modernização 

da linha de Évora existente, entre o PK 117+700 e o PK 126+800, numa extensão 9,1 km circunscrita 

a áreas integradas no Domínio Público Ferroviário preexistente, inscrito no Plano Diretor Municipal 

de Évora mas com circulação ferroviária suspensa desde 2009. No entanto, a opção de reativação do 

troço da linha existente, despoletou grande contestação por parte da autarquia e da população local, 

por considerarem que esta solução poderia afetar a ocupação urbana e dinâmicas populacionais na 

envolvente do troço inicial (em cerca de 1900 m) do corredor ferroviário.  

Neste sentido, entendeu o proponente estudar corredores alternativos à solução de modernização 

da linha existente, tendo para tal promovido um Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA). Neste 

estudo, foi analisado o corredor base bem como outros seis corredores alternativos, entre os quais 

o aproveitamento da zona de desenvolvimento do IP2, itinerário cuja construção foi iniciada mas 

entretanto suspensa.  

Dos corredores considerados, o Estudo de Viabilidade Ambeintal indentificou como mais favoráveis 

para prossecução dos estudos subsequentes os corredores 1, 2 e 4, os quais correspondem assim às 

três soluções desenvolvidas em Estudo Prévio e objeto do presente procedimento de AIA: a solução 

1, mais próxima à cidade de Évora e com uma extensão total de 8,56 km, a solução 2, com 10,17 km 

(Solução 2) e a solução 3, com 10,89 km e que se desenvolve mais a nascente, numa área de montado 

e atravessando a IBA Évora.  
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Ficaram entre os corredores abandonados o cenário de modernização da linha existente (corredor 0) 

e o cenário de aproveitamento do corredor do IP2 (cenário 3).  

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 

natureza dos aspetos ambientais associados, Assim, foram considerados particularmente relevantes 

para a decisão os fatores Socioeconomia, Paisagem e Património, seguidos dos fatores Sistemas 

Ecológicos e Biodiversidade e Ordenamento do Território. Foram ainda considerados relevantes os 

fatores Recursos Hídricos, Solos e Aptidão Agrícola, Usos do Solo, Ambiente Sonoro e Vibrações, 

seguidos dos fatores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais e Qualidade do Ar. 

Em termos de análise das soluções alternativas apresentadas no EIA, verifica-se que a avaliação 

realizada a nível dos vários factores ambientais não foi unânime na identificação da solução menos 

desfavorável. Não obstante, para todos os fatores foi possível identificar uma ou mais soluções 

viáveis, sendo ainda que os impactes residuais são, na sua maioria e para a generalidade das 

vertentes analisadas, pouco significativos, perspetivada a adoção de medidas eficazes e adequadas 

em sede do projeto de execução a desenvolver. 

No que se refere à Geologia e Recursos Minerais, a opção de traçado proposta como Solução 1 será 

a que originará impactes negativos menos significativos relativamente às restantes soluções, 

atendendo a que implica aterros e escavações de menores dimensões, menor movimentação de 

terras e menor volume de terras sobrantes. A solução 3 afigura-se como a que apresenta impactes 

negativos mais significativos pelo volume bastante superior de terras a levar a depósito e pelas 

profundidades muito significativas que algumas escavações atingem pontualmente. A solução 2 é, 

por sua vez, a solução intermédia entre as anteriores. 

Em termos Hidrogeologicos, o projeto é viável, sendo que a opção de traçado proposta para a Solução 

1 é a que representa impactes negativos menos significativos, atendendo às extensões dos traçados 

de cada uma das três soluções, às áreas sensíveis intersetadas e com maior interesse do ponto de 

vista hidrogeológico, bem como às profundidades de escavação em determinados troços. Também 

neste contexto a solução 3 é a que apresenta impactes negativos mais significativos, sendo a solução 

2 intermédia. 

Não obstante, verifica-se que a Solução 3 se apresenta como a solução com menor afetação de 

captações subterrâneas (furos e poços), se considerarmos não só o corredor como a zona confinante. 

Tal resulta do facto desta solução se desenvolver em ambiente naturalizado, num território pouco 

povoado e com uso agropecuário predominante, tendo por isso uma menor afetação potencial de 

captações existentes e afigurando-se como a solução mais favorável, no contexto global dos recursos 

hídricos, atendendo também à possibilidade de minimização da eventual interferência pontual com 

o nível freático, em fase de construção. 

Relativamente aos Solos e Aptidão Agrícola conclui-se que a solução 1 se constitui como aquela que 

representa impactes negativos menos significativos pela destruição de uma menor área de solos 

englobados em RAN e por garantir um maior aproveitamento da infraestrutura ferroviária já 

existente. Já a solução 3 é aquela que apresenta impactes negativos mais significativos pela 

destruição de uma maior área de solos RAN e por interferência mais expressiva em meio rural. A 

solução 2 configura assim uma alternativa intermédia, pois permite um maior equilíbrio e integração 
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no território, evitando os impactes mais expressivos sobre o meio rural - natural e agrícola - da 

envolvente Solução 3.  

Assim, em termos de Usos do Solo verifica-se que tanto a solução 1, por se desenvolver parcialmente 

dentro do perímetro urbano de Évora, como a a solução 3, por apresentar maior ocupação de áreas 

agrícolas e de áreas de montado, são consideradas como alternativas com impactes negativos mais 

significativos, por comparação com a solução 2.  

Face aos usos de solo inerentes às três soluções, ao nível dos Sistemas Ecológicos e Biodiversidade 

foi considerada a solução 1 como a solução com impactes negativos menos significativos, dada a 

afetação de uma menor área de habitats e o facto do traçado da linha coincidir, em grande parte, 

com uma linha ferroviária existente. Por oposição, a solução 3 é a solução com impactes negativos 

mais significativos, de onde se destaca o atravessamento da IBA da Planície de Évora. A solução 2 

surge então como a opção intermédia, também para este fator ambiental. 

Quanto ao fator Paisagem, numa apreciação global do impacte visual associado ao projeto, 

considera-se que todas as soluções têm impactes negativos, ainda que por vezes localizados, e que 

decorrem fundamentalmente da expressão dos taludes da via e dos restabelecimentos/viadutos 

assim como da afetação do coberto vegetal (montado). Neste sentido, ambas as soluções 1 e 3 

apresentam impactes negativos mais significativos que a Solução 2, a qual se considera como a 

solução menos desfavorável. 

Para o fator Património Cultural considera-se que do ponto de vista dos impactes físicos diretos, a 

Solução 3 é globalmente a alternativa menos desfavorável. Esta, no entanto, acarreta maiores riscos 

para o património arqueológico, nomeadamente inédito, por encontrar-se oculto no subsolo, dada 

a sua maior extensão comparativamente com as Soluções 1 e 2. Do ponto de vista dos impactes 

visuais, a Solução 3 será igualmente a menos impactante, seguindo-se a Solução 2, que apesar dos 

impactes físicos esperados, possui uma distância intermédia relativamente ao Centro Histórico de 

Évora. A Solução 1 é visualmente a mais próxima do Centro, pelo que das três é a solução mais 

desfavorável. 

Já no contexto da Sócio-economia foi considerado que ambos os traçados das Soluções 1 e 2 se 

desenvolvem muito perto da cidade de Évora e poderão comprometer ou dificultar, embora com 

diferente expressão, a expansão direta da cidade para Nascente. Independentemente do 

planeamento atualmente programado em PDM o recurso solo na proximidade da cidade é um 

recurso que potencia o seu crescimento futuro, e a existência de uma via ferroviária cria sempre um 

efeito barreira. Já a Solução 3, que se afasta da cidade e permanece afastada não interfere em 

nenhuma expansão possível ou provável da cidade. 

Por um lado as possibilidades de acidente e/ou conflito, na linha, independentemente dos 

atravessamentos e reposições de vias programadas, são tanto mais significativos quanto maior for a 

proximidade do canal a áreas habitadas, pelo que esta dimensão assume também maior expressão 

ans soluções 1 e 2. Os impactes associados a estas soluções são ainda muito relevantes para o setor 

cultural, criativo e turístico. 

A Solução 3 apresenta-se então como a alternativa com impactes negativos menos significativos em 

termos de Socioeconomia, quer porque afeta diretamente um menor número de pessoas, utentes e 

empresas, quer porque interfere menos sobre a atividade económica e ainda assim apenas nas 
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atividades agro-florestais que, apesar de significativas, possuem maior capacidade de compensação 

dos impactes e menor reflexo humano. 

Esta análise encontra parcialmente reflexo na avaliação desenvolvida a nível do Ordenamento do 

Território, sendo que também neste âmbito a solução 1 foi identificada como sendo aquela que, 

apesar de ser mais coincidente com o canal ferroviário previsto no PDM de Évora, apresenta impactes 

negativos mais significativos por comprometer o comprometer o crescimento da cidade para 

nascente e criar um efeito barreira.  

No entanto, a solução 2 é a que surge como sendo globalmente mais equilibrada face aos vários 

instrumentos de gestão territorial, servidões e restrições de utilidade pública. 

A solução 3 é considerada como sendo intermédia face às restantes, apresentando-se como a mais 

desfavorável no que respeita à afetação de REN e de RAN, de áreas com sobreiro e azinheira e de 

zonas de caça, representando também uma interferência significativa com o Bairro da Caeira. 

A avaliação desenvolvida no contexto dos fatores Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Vibrações é 

coincidente na identificação da solução 1 como sendo a que apresentada impacte negativos mais 

significativos, dada a proximidade da área urbana de Évora e, consequentemente, uma maior 

concentração de edifícios de habitação com afetação potencial de um maior número de recetores 

sensíveis. 

No entanto, para a Qualidade do Ar afiguram-se equiparadas as soluções 2 e 3, concentrando-se os 

impactes do projeto exclusivamente na fase de construção. 

No que respeita ao fator Ambiente Sonoro, entre as Soluções 2 e 3 que se apresentam quase 

equiparadas, verifica-se desvantagem da Solução 3 devido à afetação do Bairro da Caeira (L3) onde 

a magnitude do impacte é elevada (acréscimos superiores a 15 dB(A)) e à proximidade ao Bairro do 

Degebe. Assim, a Solução 2 é a menos desfavorável, seguida da Solução 3 e por último a Solução 1. 

Em relação ao fator ambiental Vibrações, as avaliações apresentadas foram extremamente sumárias 

e redutoras, pelo que na fase de projeto de execução importa concretizar uma avaliação de impactes 

de vibrações.  

No entanto, os impactes negativos expectáveis são significativos a pouco significativos dependendo 

da distância do recetor à linha e da sua sensibilidade às vibrações, pelo que se considera-se que a 

Solução 3 é a que apresenta impacte negativos menos significativos, seguida da Solução 2 e da 

Solução 1, respetivamente. 

Face à avaliação desenvolvida e atendendo à preponderância atribuída aos vários fatores ambientais 

em consideração, conclui-se que a alternativa menos desfavorável para prosseguimento dos estudos 

em fase de Projeto de Execução corresponde à Solução 2, pois permite um maior equilíbrio e 

integração no território, minimizando os principais impactes sobre a afetação do solo urbano e suas 

dinâmicas (mais afetados pela Solução 1) e evitando igualmente impactes mais expressivos sobre o 

meio rural - natural e agrícola - da envolvente (mais afetados pela Solução 3).  

Não obstante, importa considerar os resultados da Consulta Pública e da consulta a entidades 

externas, sendo que destas últimas assume maior relevância o parecer emitido pela Câmara 

Municipal de Évora.  
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Desses resultados, embora não resulte uma posição consensual quanto à solução de traçado a adotar 

para a ligação ferroviária Évora-Évora Norte, decorrendo as preferências das afetações que a solução 

escolhida possa induzir no bem-estar e qualidade de vida dos interessados, sobressai contudo a 

convicção que deveria ter sido equacionada no EIA a alternativa que acompanhava o espaço canal 

do IP2.  

Esta solução foi analisada no Estudo de Viabilidade Ambiental que antecedeu o EIA mas foi 

abandonada por implicar intervenções profundas no referido canal e porque eventualmente poderia 

comprometer o futuro desenvolvimento da obra para implantação do mencionado itinerário. 

Permanece contudo a perceção que tal solução acarretaria menos impactes negativos, 

designadamente no ruído, vibrações, perigosidade de materiais transportados, afetação dos recursos 

hídricos, quebra de ligações de proximidade, enquadramento paisagístico e efeito de barreira e, por 

isso, é para muitos, a solução de traçado que melhor defende os interesses de Évora e dos seus 

cidadãos. 

Considera-se que as preocupações expressas em consulta pública bem como pela autarquia 

evidenciam que teria sido uma mais-valia a consideração, em sede de estudo prévio, da solução de 

aproveitamento do corredor do IP2 para desenvolvimento da ligação ferroviária entre Évora – Évora 

Norte. Igual mérito se reconheceria à comparação de todas estas soluções com a utilização do 

corredor existente, atualmente inscrito no PDM de Évora como Domínio Público Ferroviário, 

atendendo aos antecedentes que despoletaram o presente procedimento de AIA. 

Não obstante, face às três soluções apresentadas, foi possível à Comissão de Avaliação identificar 

uma alternativa ambientalmente viável.  

Face ao exposto, tendo em conta os aspetos debatidos ao longo do presente documento, ponderados 

os impactes negativos e a sua possibilidade de minimização, bem como perspetivados os impactes 

positivos, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável ao projeto Ligação Ferroviária entre Évora 

e Évora Norte – Variante de Évora, sendo a solução 2 do Estudo Prévio  a que se apresentada como 

menos desfavorável na avaliação ponderada de todos os fatores, condicionada ao cumprimento dos 

termos e condições expressas no capítulo 9 do presente documento.  
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9. ELEMENTOS PARA A DECISÃO FINAL 

CONDICIONANTES 

1. Desenvolvimento do projeto de execução no corredor correspondente à solução 2 do Estudo 
Prévio objeto do presente procedimento de AIA. 

2. Garantir, em fase de projeto de execução: 

i. A obtenção do parecer prévio vinculativo das respetiva entidade regional da Reserva Agrícola 
Nacional ao abrigo do artigo 23.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro; 

ii. A obtenção de autorização prévia concedida pela Direção Regional da Agricultura e Pescas 
do Alentejo para o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 120/86, de 28 de maio.  

3. Obter a Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) respeitante à afetação e abate de 
sobreiros e azinheiras em povoamento existentes na área de intervenção (alínea a) do n.º 2 do 
artigo 2.º do 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. 

4. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, a 
efetuar mediante a prévia obtenção da autorização, da declaração de imprescindível utilidade 
pública e da aprovação do projeto de compensação, nomeadamente: 

i. Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator 
mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º 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).  

ii. De quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos multiplicados por um fator de 1,25. 

Elementos a apresentar em RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências do 
presente parecer, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Projeto de Iluminação que acautele todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar 
no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para 
que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

2. Projeto de Integração Paisagística da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte, sob o 
formato de projeto de execução. O mesmo deve dar resposta aos requisitos que a seguir se 
apresentam e aos quais devem ser dadas resposta de forma clara e pormenorizada: 

i. Deve ser apresentada como documento autónomo; 

ii. Deve constar as seguintes peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos; 
Quadro de Medições ou Quantidades e Programa da Manutenção. 

iii. Deve constar as seguintes peças desenhadas: Plano de Plantação de Árvores e Arbustos 
Plano de Sementeiras de Gramíneas e Arbustos; Cortes e outros esquemas. 

iv. Apenas devem ser consideradas espécies autóctones locais cujo certificado de origem, a 
apresentar, as deve acompanhar. 

v. A cada poste de suporte vertical de catenária deve corresponder, sempre que adequado, 
a plantação de um exemplar de porte arbóreo, devendo ser salvaguardadas as devidas e 
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necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial do exemplar 
vegetal em causa. 

vi. A cada apoio dos pilares das pontes sobre o rio Xarrama (km 118+450), rio Degebe (km 
124+800) e ribeira Vale Figueiras (km 125+700) deve corresponder a plantação de 
exemplar de porte arbóreo, no alinhamento dos mesmos e de ambos os lados. Neste caso, 
a(s) espécie(s) deve(m) pertencer à composição natural, e potencial, das que compõem as 
respetivas galerias ripícolas. Para cada caso deve o PIP apresentar detalhe e pormenor a 
uma escala distinta da dos Planos Geral, de Plantação e de Sementeiras, recorrendo a 
cortes e simulações que devem ser igualmente apresentadas. 

vii. A base de todos os taludes de aterro deve contemplar a plantação de espécies de porte 
arbóreo, em particular do lado exposto à cidade de Évora. 

viii. Na extensão compreendida entre o km 117+700 e o km 120+600, deve proceder-se à 
plantação de elementos de porte arbóreo, em particular do lado exposto a Évora e junto 
ao Bairro da Caeira. O referido alinhamento deve ainda contemplar alguns arbustos 
dispostos de forma informal e aleatória. Devem ser salvaguardadas as devidas e 
necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial do exemplar 
vegetal em causa. 

ix. Deve ser assegurada a minimização dos impactes visuais do projeto a partir dos pontos 
notáveis da paisagem e do património da cidade de Évora, através da criação de cortinas 
arbóreo-arbustivas para dissimulação da linha no seu desenvolvimento junto a áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, de forma a melhor enquadrar o traçado do projeto na 
paisagem. 

x. Nos locais de saída e de entrada das passagens hidráulicas, associadas a barrancos e/ou a 
linhas de escorrência mais pronunciadas, deve ser previsto a plantação de espécies de 
porte arbóreo características das linhas de água locais, de forma a que a solução de 
integração não seja de continuidade e monotonia, mas que traduza as variações naturais 
existentes no território atravessado. 

xi. Na proximidade de habitações, na frente ou no tardoz das mesmas, devem ser 
consideradas plantações de cortinas arbóreas multiespecíficas e multiestratificadas. Para 
cada caso deve o PIP apresentar detalhe e pormenor a uma escala distinta da dos Planos 
Geral, de Plantação e de Sementeiras. 

xii. Para as barreiras acústicas devem ser apresentadas as tipologias a adotar e as respetivas 
soluções de integração com o detalhe e leitura distinta da dos restantes planos devendo 
ser incluída a sua representação em simulações.  

xiii. Reduzir ao indispensável a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos taludes 
e nas áreas de integração paisagística. 

xiv. Salvaguardar o regime jurídico de defesa da floresta contra incêndios onde aplicável. 

3. Projeto de Recuperação Paisagística para as áreas associadas às vias previstas a desativar. Neste 
âmbito deve proceder-se ao levantamento das áreas das vias a desativar e no referido projeto 
deve constar a sua representação gráfica em planta/cartografia a escala adequada ao projeto 
de execução. 

4. Projeto de Recuperação Biofísica das Linhas de Água (à escala e pormenor de Projeto de 
Execução), afetadas na sua integridade física e cénica com a execução da obra, atravessadas 
pela Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte. O mesmo deve dar resposta, de forma 
pormenorizada, aos seguintes requisitos: 
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i. Deve ser apresentado como documento autónomo; 

ii. Peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos; Quadro de Medições ou 
Quantidades e Programa da Manutenção; 

iii. Peças desenhadas: Plano de Plantação de Árvores e Arbustos Plano de Sementeiras de 
Gramíneas e Arbustos; Cortes e outros esquemas; 

iv. Deve contemplar apenas e só espécies autóctones locais características das linhas de 
água do rio Xarrama (km 118+450), do rio Degebe (km 124+800) e ribeira Vale Figueiras 
(km 125+700). A recolha de propágulos e/ou estacas deve ser realizada 
antecipadamente.  

v. Devem ser previstas medidas e técnicas de Engenharia Natural para a recuperação dos 
leitos, dos taludes das margens e galeria ripícola. Quer as medidas, quer as técnicas quer 
os materiais devem ser devidamente detalhados em memória descritiva e de forma 
gráfica. 

5. Cartografia que defina as zonas onde ocorre variação de profundidade da terra viva/vegetal ao 
longo de todo o traçado e na faixa a expropriar. 

6. Programação temporal da fase de obra garantindo o cumprimento das exigências decorrentes 
do procedimento de AIA. A definição desta programação deve ser feita em articulação com as 
explorações agrícolas afetadas para compatibilização da obra com a calendarização cultural do 
ano agrícola, evitando-se assim a inviabilização de culturas durante o período de construção. 

7. Cartografia com a localização dos furos, poços ou nascentes, assim como órgãos recetores da 
drenagem, a considerar para a monitorização qualitativa e quantitativa desses pontos. A 
cartografia deve estar à escala adequada (e.g. escala 1:5 000), sendo que os mesmos deverão, 
sempre que possível, situar-se, topograficamente, a jusante do traçado da ferrovia 

8. Demonstração de que os resultados da prospeção arqueológica sistemática foram tidos em 
consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução e que o mesmo procurou evitar a 
afetação direta das ocorrências identificadas ou que venham ainda a ser identificadas no 
decurso desses trabalhos.  

9. Relativamente às quintas muradas (ocorrências n.ºs 6, 8 e 9) apresentar a demonstração dos 
ajustes efetuado no Projeto de Execução. 

10. Reavaliação, face ao desenvolvimento específico do Projeto de Execução, dos impactes sobre o 
Centro Histórico de Évora, atendendo ao seu Valor Universal Excecional, e demonstração de 
que foram adotadas as melhores soluções para acautelar os impactes identificados. Ainda em 
função das conclusões obtidas, devem ser apresentadas, se pertinentes, medidas de 
minimização, nomeadamente no projeto de integração paisagística (PIP), e proposto um 
programa de monitorização (num mínimo de cinco anos) relativamente aos pontos com maior 
relevância patrimonial e turística, prevendo-se também a possibilidade de adoção de medidas 
corretivas adicionais na fase de exploração. 

11. Estudo acústico detalhado que deve incluir caracterização da situação de referência de todos os 
recetores sensíveis identificados ao longo do traçado, com medições acústicas realizadas do 
lado da fachada mais exposta ao ruído da ferrovia, a 3,5m da fachada (ou corrigidos para essa 
distância). A previsão e avaliação de impactes para as fases de construção e exploração deve 
referir-se a todos os pisos de interesse por cada edificado sensível, e as medidas de minimização 
de impacte dimensionadas para a situação mais desfavorável. Deve ser expressamente indicado 
o tráfego diário considerado por secção e adotado nas simulações. As simulações devem 
realizar-se para o ano de início, intermédio e horizonte de projeto, caso sejam realizados 
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entretanto novos estudos de tráfego. 

Para além da previsão dos valores previstos (ruído particular e ambiente) para os indicadores 
Ld, Le e Ln, deve ser incluído valor de Lmax à passagem por tipo de composição no período 
noturno o qual, conjuntamente com o número de passagens naquele período, deve ser tido em 
consideração na avaliação de impactes. Para esse efeito, e uma vez que o material futuro 
circulante é idêntico ao atual, devem ser realizadas medições de SEL e Lmax por tipo de 
composição e para o perfil de velocidades de circulação da nova via, em situações equiparadas 
às dos futuros recetores. 

12. Projeto de Proteção Sonora, elaborado em função dos resultados do Estudo Acústico e em que 
sejam detalhadas as soluções e tipologias mais adequadas à minimização de ruído para a fase 
de exploração da infraestrutura ferroviária, dando sequência às medidas pré-dimensionadas em 
fase de estudo prévio (conforme medida D14 do Quadro 7.4 do Relatório Síntese do EIA e 
Quadro 11 do Aditamento 1 ao EIA). 

13. Resultados de uma campanha de caracterização da situação existente exaustiva, com a 
descrição de todos os procedimentos e equipamentos utilizados, com indicação das condições 
de monitorização e apresentação de elementos que o comprovem, assim como o tratamento 
da informação de acordo com a normalização existente. A classificação dos locais deverá 
atender, pelo menos, ao exposto na NP ISO 2631-1. 

14. Estudo para avaliação de impactes decorrentes das vibrações que contemple a estimativa dos 
tipos e quantidades de emissões previstos (vibração) durante as fases de construção e de 
exploração: 

• Na fase de construção, considerando que poderão ocorrer impactes negativos, diretos, 
com um período de duração alargado à duração da fase de terraplenagens, significativos 
e com magnitude moderada é indispensável que, em todos os locais onde venham a 
decorrer grandes escavações cujo desmonte recorra a meios mecânicos pesados e/ou 
explosivos, na envolvente dos quais se localizem edificações, sejam monitorizados para 
controlo de vibrações – antes do início das operações de construção e na altura em que 
a frente de obra se aproximar dessas edificações. Considera-se que a envolvente 
próxima se poderá situar até uma distância aproximada de 200 m (que poderá ser 
ajustada, para mais ou para menos, pelo proponente em função das condições 
geológicas do terreno e de um estudo que venha a apresentar para justificar esse ajuste. 
Sugere-se a utilização da Norma Britânica BS 5228-2:2009 - Code of practice for noise 
and vibration control on construction and open sites: Part 2: Vibration e da Norma 
Portuguesa NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em 
estruturas, atualmente de aplicação obrigatória; 

• Para a fase de exploração deverá ser feita a quantificação do nível de vibrações esperado 
nos recetores sensíveis que se localizam na envolvente desta via-férrea, com posterior 
avaliação de impactes, assim como o dimensionamento das medidas de projeto e/ou de 
minimização necessárias para evitar danos nas edificações e incomodidade na 
população. Deverá ser realizado um estudo específico para as Vibrações: 

� sobre a propagação de vibrações, da zona da futura linha para a envolvente, que 
demonstre o cumprimento dos níveis de vibração estabelecidos na normalização 
em vigor, nacional ou internacional, de acordo com o já mencionado neste parecer; 

� que fundamente a necessidade de se adotarem medidas de minimização na fase de 
construção e a natureza e alcance dessas medidas; 
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� que fundamente as medidas de minimização para a fase de exploração, para as 
quais se deverá mencionar não apenas a sua utilização, mas as suas características 
técnicas, a eficácia esperada em cada um dos locais em que venham a ser aplicadas, 
assim como deve ser indicado o objetivo final que se pretende atingir. 

15. Delimitação cartográfica e quantificação das áreas com quercíneas que constituam 
povoamentos de sobro e/ou azinho, e de áreas com quercíneas que não constituam 
povoamentos, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Assim: 

i. Apresentar, em mapa, a localização georreferenciada dos sobreiros e azinheiras com 
levantamento de copas à escala. 

ii. Com base no mapa da alínea anterior e com os trabalhos de campo realizados para 
efeitos de amostragens com medições do perímetro à altura do peito (de acordo com os 
critérios definidos na alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho) e ainda 
com o levantamento da regeneração natural, elaborar o mapa de delimitação das áreas 
de povoamento e de não povoamento (de sobreiros e azinheiras), isolados e núcleos 
(para além dos desenhos, apresentar os respetivos ficheiros georreferenciados em 
formato shapefile); deverão, pois, ser delimitados como povoamento os conjuntos de 
quercíneas com área superior a 0,5 ha e largura superior a 20 m, pelo contorno exterior 
das copas, em função das densidades e perímetros à altura do peito (PAP) legalmente 
definidos. 

iii. Apresentar uma peça desenhada e os respetivos ficheiros georreferenciados em formato 
shapefile com o levantamento de sobreiros e/ou azinheiras e a delimitação de núcleos e 
áreas de povoamento em sobreposição com todos os componentes do projeto. Refere-
se que terá de ser salvaguardada uma distância de proteção aos sobreiros e azinheiras 
de, pelo menos, duas vezes o raio da copa, em relação aos elementos previstos no 
projeto que acarretem interferência no solo e no arvoredo, designadamente alteração 
da morfologia do terreno e quaisquer outras operações de escavação e aterro, 
compactação ou construção. 

iv. Evidenciar, cartograficamente, e contabilizar quais os exemplares de sobreiro e 
azinheiras isolados, núcleos e em povoamento passíveis de virem a ser afetados, face à 
implantação de estruturas, infraestruturas, vias, edifícios e modelação do terreno, etc.; 
para presumir a afetação potencial de exemplares de sobreiro e/ou de azinheira 
considerar todos aqueles em relação aos quais as operações de execução da obra 
(nomeadamente, aterro, escavação, compactação, construção, mobilização do solo, 
faixas de gestão de combustível) tenham de ser efetuadas numa área até de 2 vezes o 
raio de projeção da copa e, assim, possam eliminar ou danificar as árvores 
(nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos). 

16. Localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios 
elencados no âmbito das medidas de compensação e na legislação aplicável. Esta informação 
deve ser acompanhada das shapefiles com a localização dos terrenos disponíveis para 
compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 

17. Estudo de viabilidade de implementação de soluções de potenciação dos impactes positivos do 
projeto num contexto regional, nomeadamente: 

i. A localização de uma Estação de Mercadorias no troço Casa Branca/Évora Sul/Évora Norte, 
preferencialmente junto à zona industrial; 
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ii. A ligação entre o ramal de Évora (troço Casa Branca/Évora sul – km 122+000, a norte da 
zona industrial de Évora). 

18. Plano de medidas específicas para minimização e monitorização dos impactes negativos 
identificados no troço peri-urbano entre o km 117+700 ao km 122+700, em particular para o 
Convento do Espinheiro e cemitério de Évora. 

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

• Identificação de riscos ambientais e de acidentes associados ao transporte de 
mercadorias perigosas; 

• Cenários de libertação de substâncias e misturas perigosas que permitam determinar as 
áreas potencialmente afetadas em caso de acidente; 

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

• Indicação das medidas de mitigação mais adequadas, face ao uso do solo afetado 
(especialmente nas classes urbano, periurbano e de conservação da natureza) e ao 
enquadramento sócio-económico do mesmo. 

20. Plano de Emergência e Comunicação que integre os resultados do diagnóstico mencionado no 
ponto anterior. 

21. Projeto detalhado das vias e caminhos intercetados, dos restabelecimentos a efetuar 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. Neste contexto, devem ser ponderadas as 
preocupações expressas em sede de consulta pública. 

22. Caderno de Encargos da Obra integrando todas as medidas de minimização, planos e programas 
de monitorização referentes à fase de construção. 

23. Plano de Comunicação com as populações afetadas. 

24. Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Obra, constituído pelo planeamento da execução de todos 
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. O PGA deve ser 
revisto/completado de acordo com as medidas e condicionantes que advenham da Declaração 
de Impacte Ambiental e integrado no processo de concurso da empreitada. 

25. Projeto de Soluções Técnicas que reduzam os volumes excedentários de terras. Quando tal não 
for possível, devem ser apresentados os locais onde esses mesmos volumes podem vir a ser 
colocados. 

26. Plano de Acessos de acordo com a localização dos estaleiros e frentes de obra, considerando as 
seguintes orientações: 

• Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem ser feitos 
através dos caminhos já existentes. 

• Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das 
terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado 
devem ser criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos 
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis ao ruído e vibrações. 
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• O planeamento dos acessos deve minimizar acumulações excessivas de tráfego 
automóvel, nomeadamente os decorrentes do encerramento temporário de faixas de 
rodagem. 

• Os acessos e caminhos temporários a construir de novo devem utilizar materiais 
permeáveis, para minimizar a erosão devido a processos de escorrência superficial, 
reduzindo ao máximo a área de impermeabilização. 

• Na abertura de novos acessos e/ou no melhoramento de acessos existentes devem ser 
privilegiados locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, 
nomeadamente, locais de menor capacidade de uso. 

• Deve ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na fase 
de exploração, sempre que os acessos existentes sejam interrompidos, bem como a 
desativação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior. 

27. Plano de medidas de minimização da afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, 
quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra. 

28. Carta de Condicionantes dos locais de implantação de estaleiros, dos locais de depósito 
temporário e definitivo de terras, de acessos à obra e de todas as outras áreas de apoio à obra. 
Devem ser privilegiada a ocupação de áreas já degradadas, nomeadamente, explorações de 
inertes na região, bem como os locais de declive reduzido e com acesso próximo, no sentido de 
evitar/minimizar fenómenos erosivos, movimentações de terras e abertura de acessos. Devem 
ainda ser tidas em conta as preocupações com as vibrações. 

Caso não seja possível a sua localização em zonas já intervencionadas ou infraestruturadas, na 
escolha dos locais não devem ser afetadas as seguintes condicionantes: 

• Áreas classificadas (IBA); 

• Habitats Naturais; 

• Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou outras áreas com aptidão e/ou valor 
agrícola; 

• Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional; 

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

• Áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos hídricos: linhas de água, captações de 
água e áreas de recarga de aquíferos com nível freático perto da superfície; 

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

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

• Proximidade a locais com atividades agrícolas/económicas em funcionamento. 

A instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes deve ser 
interdita em locais a menos de 50 metros das ocorrências patrimoniais. 

Tanto quanto possível, o estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de 
modo a ficar equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam 
maiores necessidades logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais. 
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A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, deve 
incluir a implantação dos elementos patrimoniais identificados e ser integrada no Caderno de 
Encargos da Obra. 

Os locais onde irão ser colocados os volumes excedentários de terras (provisórios e definitivos) 
devem ser selecionados de forma a reduzir ao máximo a circulação de máquinas em zonas não 
afetas à obra e a evitar uma excessiva compactação e artificialização dos solos, em particular os 
agrícolas. 

29. Relatório final de trabalhos arqueológicos (prospeção) e eventuais ajustes do Projeto de 
Execução decorrentes destes trabalhos. 

30. Programa Geral de Monitorização, direcionado para os fatores recursos hídricos, componente 
social, ambiente sonoro e vibrações, bem como outros fatores ambientais que se afigurem 
relevantes face ao desenvolvimento do projeto de execução. Neste contexto devem ser tidas 
em consideração as orientações constantes no ponto relativo aos planos de monitorização. 

31. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO 

Além das medidas elencadas no presente parecer, devem ser preconizadas no RECAPE todas as 
medidas que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de 
execução e correspondente reavaliação de impactes. 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE 

1. Garantir a articulação com as entidades com competência na gestão das infraestruturas e das 
servidões que possam vir a ser afetadas pelo projeto de execução. Neste contexto, devem ser 
atendidos os pareceres emitidos no âmbito do processo de AIA pela ANAC, dgTerritório, EDP, 
EPAL, REN e SEPNA; 

2. Desenvolver o Projeto de Execução de forma a minimizar a afetação das habitações adjacentes 
às linhas, com particular destaque para as seguintes situações: 

i. Desde o km 117+700, e ainda que aproveitando o espaço canal do Ramal de Reguengos, 
evitar a afetação das habitações e dos anexos agrícolas existentes. 

ii. Desde o km 117+700 ao km 122+700 - atendendo ao caráter peri-urbano deste troço, com 
habitações e pequenas parcelas com caráter disperso (proximidade a 90 edifícios até 100 
m). 

Neste contexto, deve ser equacionada a possibilidade do início do traçado do projeto de 
execução adotar o traçado da plataforma ferroviária existente - Ramal de Reguengos 
(aproximadamente entre km 117+680 e 119+700), de forma a maximizar o 
aproveitamento deste ramal. 

3. Desenvolver o Estudo Geológico-Geotécnico que deverá caraterizar pormenorizadamente as 
formações geológicas e os terrenos interessados pelo projeto, confirmando a viabilidade das 
soluções menos agressivas e impactantes, ao nível da fase de construção, garantindo sempre a 
estabilidade geotécnica. 

4. Garantir a expropriação e/ou emparcelamento (ao abrigo do Novo Regime Jurídico da 
Estruturação Fundiária – Lei n.º 111/2015, 27 de agosto), com outros prédios rústicos, das áreas 
fracionadas aos prédios rústicos afetados pelo traçado da linha ferroviária, que não garantam 
por si, a unidade mínima de cultura fixada para a região - Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto. 

5. Em áreas sensíveis do ponto de vista hidrogeológico órgãos de drenagem devem ser contínuos, 
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acompanhando a extensão da ferrovia, sendo que a sua conceção e dimensionamento deverá 
merecer especial atenção nos seguintes casos:  

i. Na envolvente das infraestruturas de captação independentemente do fim a que se 
destinam. 

ii. Nos troços do traçado que intersetem: 

• Áreas de Máxima Infiltração (AMI) ou Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de 
Aquíferos (AEPRA) definidas no âmbito da cartografia REN; 

• Áreas ou pequenas secções dos afloramentos do Setor Pouco Produtivo das Rochas 
Ígneas e Metamórficas da Zona Ossa Morena não incluídas nas AMI e AEPRA, mas 
que, pelas suas especificidades litológicas e tectono-estruturais, possam constituir 
zonas preferenciais de infiltração. 

6. Prever em sede de expropriação o espaço suficiente para a implementação do Projeto de 
Integração Paisagística (PIP), nomeadamente nos locais referidos a contemplar no PIP, e 
eventualmente outros, para que os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser 
devidamente considerados, observando as devidas e necessárias distâncias de segurança em 
função da altura e diâmetro potencial dos exemplares vegetais que venham a ser propostos. 

7. Reduzir tanto quanto possível a altura de todos os taludes de aterro, com muito particular 
destaque para os de maior altura e extensão. 

8. Proceder à redução da altura dos taludes de aterro associados ao projeto no local de passagem 
(km 121+350) sobre a EN254, com consequente aumento da extensão linear destas últimas. 

9. Proceder à redução da extensão dos taludes associados às pontes sobre o rio Xarrama (km 
118+450), rio Degebe (km 124+800) e sobre a ribeira Vale Figueiras (km 125+700). 

10. Estudar a solução de transformação das passagens superiores de maior dimensão em passagens 
inferiores, com particular destaque para as PS 119.1, PS 122.1 e PS 125.1. Caso tal não se afigure 
tecnicamente viável devem ser identificadas soluções que reduzam substancialmente os 
impactes associados, face ao proposto em Estudo Prévio. Qualquer solução deve sempre 
privilegiar a sobreposição ao traçado das atuais vias rodoviárias (EN18 para as PS 122.1 e PS 
125.1; e estrada dos Aliados para a PS 119.1). 

11. Proceder à alteração do traçado da PS 120.1 de forma a que seja mantido totalmente sobre o 
atual traçado da estrada existente EM1149. 

12. Garantir um maior afastamento em relação ao Bairro de Santa Luzia, nomeadamente, através 
do desvio da diretriz da via. 

13. Considerar a utilização de balastro em tonalidades mais escuras e menos reflectoras de luz. 

14. Privilegiar o uso de materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância nas 
soluções de revestimento exterior, pavimentos e cobertura da estação. 

15. Adotar soluções para o atravessamento das linhas de água principais que não condicionem os 
respetivos leitos de cheia. Neste contexto, deve ser equacionado: 

i. O prolongamento das pontes sobre os rios Xarrama e Degebe e sobre o ribeiro de Vale 
Figueiras; 

ii. A redução, sempre que possível, do número de pilares das pontes bem como a sua 
localização fora das margens e linhas de água. 

16. Considerar, no âmbito do levantamento das captações e infraestruturas de rega potencialmente 
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afetadas pelo projeto de execução, o “Estudo preliminar à ampliação da rede pública de 
distribuição de água para abastecimento das quintas localizadas nas zonas denominadas de 
Garraia, Sizuda, Boa Morte e quintas adjacentes em Évora”. 

17. Evitar afetar os bens imóveis identificados pelo EIA, nomeadamente as quintas muradas 
correspondentes às ocorrências n.ºs 6, 8 e 9, bem como a ocorrência n.º 7 (cruzeiro), que deverá 
ser conservado in situ. O Projeto de Execução deve ainda procurar minimizar a afetação dos 
respetivos enquadramentos paisagísticos. 

18. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado, numa faixa mínima de 
200 metros de largura do eixo projetado da linha férrea, e de todas as componentes de projeto, 
como acessos, estaleiros, zonas de empréstimo e de depósito de terras.  

A prospeção deverá procurar relocalizar e delimitar as ocorrências inventariadas que não foram 
identificadas durante os trabalhos de campo realizados para o EIA, devendo os seus resultados 
vir ainda a condicionar a elaboração Projeto de Execução. 

Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações 
pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial 
de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 
garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a 
afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 
arqueológicos, através da sua escavação integral. 

19. Equacionar a instalação de superestrutura (balastro, travessas e carris) com opções que 
minimizem o ruído de emissão da via de forma a permitir uma redução da extensão e altura das 
barreiras acústicas a instalar. Em alternativa à instalação de barreiras acústicas tipo painel, deve 
ser estudada a viabilidade de modelação/alteamento de taludes de terra. 

20. Criar condições para que as vibrações sejam minimizadas ao nível da fonte, sempre que possível, 
atuando ao nível da superestrutura (balastro, travessas e carris) ou da interface entre a 
infraestrutura e superestrutura, com opções que minimizem a transmissão de vibrações. 

21. Na definição da vedação colocar o arame farpado numa fiada abaixo do topo da vedação ao 
longo de toda a sua extensão. 

22. Colocar BFDs (Bird Flight Diverters) no troço que se situa no limite da IBA. Entre cada apoio da 
catenária devem ser colocados 2 BFDs. 

23. Garantir, no troço situado no limite da IBA, que o isolamento das linhas de ligação ao exterior e 
dos pontos de amarração das linhas (catenária e feeder) é afastado em pelo menos 1,4 m do 
topo do poste. Prever ainda nestes troços a colocação de dispositivos anti-pouso nos apoios da 
catenária. 

24. Minimizar a afetação de sobreiros e azinheiras (isolados ou povoamento), tanto no âmbito do 
projeto de execução da ferrovia como demais estruturas associadas como os restabelecimentos 
viários, etc.  

Fase Prévia à Obra e Fase de Obra 

25. Prever a realização da prospeção 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 
prospetadas em fase de Projeto de Execução e RECAPE ou que tivessem apresentado ausência 
de visibilidade do solo. 

26. Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
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incidência direta de todas as componentes de obra. 

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

O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de 
acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

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

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

30. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela; 

31. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25m centrada no 
eixo da linha, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí 
deverá ser proibida ou muito condicionada; 

32. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de 
modo a evitar a sua afetação. 

33. Garantir que todos os componentes da infraestrutura ferroviária (pontes, viadutos, etc.) e, 
particularmente, a estabilização dos taludes adotam soluções construtivas concebidas e 
dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o Regulamento de Segurança. 

34. Proceder à recolha de amostras nas zonas do traçado da ferrovia que intersectem filões 
mineralizados, identificados aquando da sua construção, para se efetuar análises petrográficas 
e químicas de forma a se conhecer a composição dos referidos filões. 

35. Nas situações em que as escavações intersectem os níveis piezométricos e seja necessário 
proceder ao seu rebaixamento, deverá proceder-se à avaliação detalhada do caudal que será 
necessário bombear e da configuração da superfície piezométrica resultante, de modo a 
garantir que não sejam afetadas captações próximas da via. Se durante as escavações se 
verificar a exposição à superfície do nível freático deverá assegurar-se que todas as ações que 
traduzam risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta. A área 
deverá ser vedada, restringido o acesso direto ao local. 

36. Dada a possibilidade das escavações mais profundas intersetarem níveis freáticos ou zonas de 
ressurgências importantes, implementar dispositivos de drenagem para minimização das 
consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e/ou subsuperficiais nos taludes 
de escavação. Todos os dispositivos de drenagem deverão conduzir as águas colhidas a pontos 
de drenagem natural, através de órgãos de recolha e condução de águas, garantindo a 
inexistência de zonas de deficiente escoamento. 

37. Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o 
abastecimento de combustíveis, o manuseamento de óleos, lubrificantes e de outras 
substâncias passíveis de provocar contaminação das águas subterrâneas, deverão ser realizadas 
em locais apropriados devidamente impermeabilizados. 
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38. O armazenamento temporário dos óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados deverá ser 
em recipientes adequados e estanques, em local impermeabilizado, com bacia de retenção de 
derrames acidentais, se possível coberto, separando-se os óleos hidráulicos e de motor usados 
para gestão diferenciada. As áreas de armazenamento deverão ser instaladas em terrenos 
estáveis e planos e em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

39. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas deverão ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 
perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ser equipada com um 
separador de hidrocarbonetos. 

40. Efetuar o restabelecimento de todas as captações de água e infraestruturas de rega que sejam 
afetadas pelas obras, designadamente através da construção de infraestruturas similares. 

41. Deve ser assegurada a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e 
longitudinal, com o objetivo de evitar eventuais acumulações de água a montante destas 
infraestruturas. 

42. As captações subterrâneas afetadas pelo traçado devem, no caso dos poços, ser entulhados, e 
no caso dos furos, cimentados de baixo para cima. Alguns pontos de água poderão ser 
protegidos por muro de proteção ou substituídos por outros, em acordo com os proprietários. 

43. Reduzir ao mínimo as áreas impermeáveis e implementar um sistema de drenagem e recolha 
de águas pluviais.  

44. As intervenções a efetuar (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 afetação suplementar 
de solos e respetivos usos. 

45. Assegurar, após a conclusão da obra, a desativação e limpeza de todas as instalações de apoio 
à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua descompactação e arejamento de 
forma a assegurar a sua reutilização.  

46. Dar prioridade à reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de modo a 
diminuir terras sobrantes a levar a depósito. 

47. A obra deve ser planeada para ser executada em período diurno de dias úteis. 

48. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído e vibração possível.  

49. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

50. Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, devem ser implementadas 
medidas de minimização. 

51. As áreas sujeitas a obras devem ser adequadamente vedadas, por forma a evitar a ocorrência 
de acidentes envolvendo a população, devendo igualmente prever-se as necessárias proteções 
acústicas, de vibração e de integração paisagística, a definir consoante os casos, ou seja, a 
natureza das intervenções de obra e proximidade de usos sensíveis. 

52. A velocidade de circulação de máquinas e viaturas nos locais de obra não deve exceder os 40 
km/h. 
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53. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e o ruído. 

54. Caso venha ser necessário recorrer à utilização de explosivos para desmonte de formações 
rochosas, a mesma deve limitar-se os dias úteis, em período exclusivamente diurno. As 
populações devem ser avisadas, com antecedência, da programação e dos horários das pegas 
de fogo, bem como de eventuais limitações delas decorrentes, como a interrupção da utilização 
de vias, necessidades de evacuação temporária de espaços e edifícios ou outras que possam 
ocorrer. Antes de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada 
vistoria prévia das habitações e outras construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e 
a nova vistoria imediatamente após a execução do fogo, de modo a verificar possíveis afetações 
que, a ocorrerem, devem ser objeto da necessária indemnização. Na definição do perímetro da 
área a vistoriar deve aplicar-se o princípio da precaução, pelo que este perímetro deve ser 
definido por excesso e não por defeito. As operações de utilização de explosivos e a adoção e 
execução das medidas mitigadoras devem ser objeto de monitorização. No caso dos desmontes 
e escavações, aconselha-se a utilização de explosivos cujos resíduos não sejam persistentes nem 
solúveis (de preferência totalmente convertidos em gases após a explosão) e a minimização das 
cargas de forma a reduzir as fracturações desnecessárias. A ocorrência de “caixas de falha”, que 
constituem zonas preferenciais de percolação vertical devem ser devidamente preenchidas e 
seladas com material impermeável. Neste âmbito, deve ainda ser dado cumprimento ao 
preconizado no Despacho 19GDN2017. 

55. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deve ser feito em 
veículos adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

56. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
forma a manter as normais condições de funcionamento. 

57. As movimentações de terras deverão, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais 
húmidas em que o solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras 
suspensas que se poderão depositar nas linhas de água. Nas movimentações de terra 
coincidentes com períodos secos deverá proceder-se ao humedecimento das vias de circulação 
de maquinaria pesada, e das áreas de aterro/terraplanagem por aspersão. 

58. Garantir o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, no sentido 
de compatibilizar as necessidades logísticas da empreitada com as medidas de minimização de 
impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e 
mamíferos, bem como dos habitats presentes na área de intervenção.  

59. Na proximidade de áreas com ocupação florestal deverão ser tomadas as devidas precauções 
durante a execução das obras de modo a reduzir o risco de incêndio. 

60. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a 
intervencionar, reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer 
perturbação de solos e vegetação. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de 
sinalização. 

61. Todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro e de espécies presentes nas galerias 
ripícolas -, e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, que se localizem próximo das áreas de 
intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem, 
enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha de projeção 
horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro, ou, quando 
aplicável, apenas na extensão voltada para o lado da intervenção.  

Especificamente no que se refere aos exemplares de sobreiros e azinheiras deve ser assegurada 
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uma distância mínima de proteção de, pelo menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, 
onde não são permitidas operações como a mobilização do solo ou outras que possam danificar 
as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

62. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas 
ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos.  

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

64. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da 
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade 
pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e 
por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva 
decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais 
inertes e terras de escavação. Nestes termos deve ser produzida cartografia que defina as zonas 
onde ocorre variação de profundidade. 

65. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura, 
com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de 
leguminosas de forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de 
compactação por máquinas em obra.  

66. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação e decapagem 
da terra viva, que não sejam reutilizados em obra, em especial, durante o período estival, devem 
ser devidamente encaminhados de imediato para destino final, de modo a evitar a ocorrência 
de incêndios, privilegiando-se a sua reutilização. 

67. No caso de importação de terras vivas/vegetais deve ser assegurado que as mesmas não 
provêm de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam 
introduzidas e alterem a ecologia local. 

68. A intervenção nas linhas de águas deve ser realizada sem que máquina circule no interior do 
leito da mesma, ou seja, a máquina deve operar a partir das margens. 

69. Na obtenção de inertes para a construção, da via ferroviária e acessos, deve ser assegurado na 
origem que os mesmos não são provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, 
para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

70. Todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar devem ser totalmente 
removidos em toda a profundidade das camadas. Para cada caso deve ser apresentado um 
registo fotográfico, com a situação “antes” e “depois” no Relatório de Acompanhamento da 
Obra, com periodicidade trimestral. 

71. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, de acordo com o Plano de 
Integração Paisagística aprovado em RECAPE. 

72. Aquando da implementação do PIP, apresentar à autoridade de AIA um estudo do sistema de 
vistas a partir do Convento do Espinheiro com recurso a fotografia e eventuais perfis do terreno 
para o Projeto. O estudo deve identificar todas as eventuais linhas de visibilidade existentes 
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para que as mesmas possam ser objeto de minimização. O registo de imagem deverá ser 
realizado antes da construção do Projeto, durante e após para aplicação de eventuais medidas 
de minimização, como o reforço de plantações 

Fase de Exploração 

73. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida 
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de 
todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se 
venham a identificar na fase de construção. 

74. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas 
as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

75. Implementar o Plano de Manutenção previsto no Projeto de Execução de Integração Paisagística 
da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte, para a Solução 2, deve ser observado durante 
a Fase de Exploração. 

76. Implementar o Plano de Emergência Geral da Rede Ferroviária Nacional na Instrução de 
Exploração Técnica 96 da linha ferroviária. Deve ser dado conhecimento às autoridades 
competentes, nomeadamente: proteção civil, bombeiros, GNR. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser elaborados planos de monitorização para os fatores componente social, ambiente sonoro, 
recursos hídricos e vibrações, sendo que para estes dois últimos devem ser atendidas as orientações 
que se apresentam de seguida. Em função do projeto de execução que vier a ser desenvolvidos pode 
ainda ser necessária a elaboração de planos de monitorização para outros fatores ambientais. 

Plano de Monitorização das Vibrações  

O plano de monitorização deve garantir o cumprimento do estipulado no Despacho 19GDN2017, 
relativo à aplicação da Norma Portuguesa NP 2074. 

Os pontos de monitorização devem coincidir com os pontos para monitorização do ambiente sonoro 
e da componente social, seja em fase de construção ou de exploração. 

A medição (equipamentos, localização dos pontos de medição e parâmetros de medição) deverão 
cumprir os requisitos expressos na norma NP 2074:2015 – Avaliação da influência de vibrações 
impulsivas em estruturas e na Norma NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque. 
Avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais (consoante o objetivo 
da medição). Esta informação deverá ser complementada pela normalização internacional existente, 
nomeadamente: 

• ISO 14837-1:2005 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from 
rail systems -- Part 1: General guidance,  

• ISO/TS 14837-31 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail 
systems -- Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure 
in buildings,  

• ISO/TS 14837-32:2015 - Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising 
from rail systems -- Part 32: Measurement of dynamic properties of the ground  

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 
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À semelhança e em coerência com o Plano de Monitorização do EIA 2966, o Proponente deverá 
apresentar a localização desses pontos em mapa a escala adequada (e.g. escala 1:5 000), sendo que 
os mesmos deverão, sempre que possível, situar-se, topograficamente, a jusante do traçado da 
ferrovia. 

O programa de monitorização referente às fases Prévia, de Construção e de Exploração deverá 
contemplar observações quantitativas, assim como o controle da qualidade da água, nomeadamente 
em poços e furos de captação de água suscetíveis de serem afetados, independentemente das 
potencialidades do sistema aquífero ou da vulnerabilidade à poluição das formações geológicas onde 
se localizem, acrescendo que na Fase de Exploração deverá ser contemplada a monitorização de 
órgãos de drenagem/receção e de tratamento das águas de escorrência provenientes da ferrovia. 

Locais de Monitorização: 

• Os pontos de água a monitorizar deverão ser selecionados em função da solução (1, 2 ou 3) 
escolhida para o traçado e deverão incluir: 

- Furos, poços e charcas na envolvente próxima e a jusante da plataforma ferroviária; 

- Órgãos de drenagem/receção de escorrências provenientes da ferrovia a selecionar. 

Parâmetros a monitorizar: 

• Os parâmeros a monitorizar deverão ser indicadores da contaminação característica ou possível 
nas fases de construção e de exploração, servindo os valores paramétricos observados na fase 
prévia como referência de comparação. Sem prejuízo de outros que possam ser tidos como 
pertinentes, na Quadro à frente indicam-se os parâmetros qualitativos e quantitativos a 
considerar. 

• Na Fase Prévia deverá ser realizado, antes do início das obras, um ano de amostragem com 
periodicidade semestral (duas campanhas), visando a representatividade das águas altas e das 
águas baixas e contemplando todos os parâmetros indicados. 

Quadro – Parâmetros qualitativos e quantitativos as águas subterrâneas a monitorizar. 
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Duração e Periodicidade da Monitorização: 

• Na Fase de Construção as amostragens para controlo no mesmo momento dos parâmetros 
qualitativos de caracterização global medidos in situ (pH, T, CE, SDT e OD) e dos parâmetros 
quantitativos NP e PC deverão ter periodicidade mensal, enquanto as amostragens para controlo 
dos parâmetros qualitativos HT, HAP e OG deverão ter uma periodicidade trimestral. 

Fase Prévia
Fase de         

Construção

Fase de         

Exploração
Observações

pH X X X

Temperatura, T                     
(ºC)

X X X

Condutividade Eléctrica, CE           
(µS/cm)

X X X

Sólidos Dissolvidos Totais, SDT        
(mg/L)

X X X

Oxigénio Dissolvido, OD              
(%)

X X X

Metais pesados                     
(µg/L):

X X

 - Ferro

 - Crómio

 - Cádmio

 - Cobre

 - Chumbo

 - Zinco

 - Manganês

 - Molibdénio

 - Níquel

Hidrocarbonetos Totais, HT            
(µg/L)

X X [1]

Hidrocarbonetos Aromáticos 
Polinucleares, HAP                  

(µg/L):                            
X X [1]

 - Acenafteno

 - Acenaftlineno

 - Antraceno

 - Criseno

 - Fenantreno

 - Fluoranteno

 - Fluoreno

 - Naftaleno

 - Pireno

 - Benzo(a)antraceno

 - Benzo(b)fluoranteno

 - Benzo(k)fluoranteno

 - Benzo(a)pireno

 - Benzo(g,h,i)perileno

 - Dibenzo(a,h)antraceno

 - Indeno(1,2,3-c,d)pireno

Óleos e Gorduras, OG                
(µg/L)

X X [1]

Produtividade das captações, PC       
(L/s)

X X X

Parâmetros de 
caracterização 

qualitativa global 
medidos in situ.

Parâmetros de 
caracterização 

qualitativa 
determinados em 
Laboratórios com 

Acreditação.           
[1] Em caso de 

derrames acidentais.   

As observações  
devem acompanhar a 

monitorização 
qualitativa. 

Qualitativos

Parâmetros

X
Níveis Piezométricos, NP             

(m)
X X

Quantitativos
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• Na Fase de Exploração deverá manter-se a monitorização dos parâmetros quantitativos (NP e PC) 
durante um ano e com periodicidade mensal. Nesta fase, com vista à avaliação da possível 
contaminação a prazo através de metais pesados e matéria particulada resultante do desgaste de 
carris, rodas e travões, os parâmetros qualitativos de caracterização global medidos in situ (pH, T, 
CE, SDT e OD) e os metais pesados indicados no quadro atrás apresentada deverão ser avaliados 
pelo menos durante 6 anos e com periodicidade anual. Os parâmetros HT, HAP, OG e outros que 
sejam tidos como pertinentes em função da carga poluente deverão ser avaliados na sequência 
de derrames acidentais. 

Relatórios de Monitorização: 

• Os relatórios de monitorização deverão ser Periódicos (relatórios de cada campanha realizada) e 
Anuais (relatórios de integração e síntese de informação dos relatórios periódicos). 

• Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital 
editável (.xls). 

• Os relatórios devem apresentar a série completa de cada estação de amostragem e a sua 
interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional (nomeadamente o DL nº 
236/98, de 1 de agosto) e a análise comparativa com resultados de monitorizações anteriores.  

Consoante os resultados obtidos e as conclusões dos relatórios, deverá ser equacionada a 
necessidade de implementar medidas específicas para a minimização dos impactes negativos sobre 
a qualidade as águas subterrâneas. 

OUTROS PLANOS 

Deve ser elaborado um plano de acompanhamento ambiental da obra, preconizando a apresentação 
de relatórios com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em registo fotográfico 
focado nas questões do fator ambiental Paisagem, entre outras.  

Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um 
conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as 
situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O 
registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra 
assim como a envolvente. O mesmo deve conter um registo mais exigente no que se refere às 
intervenções nas linhas de água. 
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10. ANEXOS 
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ANEXO I 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

Planta de Enquadramento do Projeto  
(Fonte: EIA, T2016-0762-EP-GE-010) 
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ANEXO II 

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, 

que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu 

uma proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através 

do despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvida, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação 

ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma ferramenta de expressão de 

resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que: 

• Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 

ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários 

fatores ambientais; e 

• O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as 

situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos 

impactes do projeto sobre os fatores ambientais analisados, tal como a seguir se sintetizam: 
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Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Socioeconomia Significativos Significativos 

Paisagem Significativos Pouco significativos 

Património cultural Significativos Pouco significativos 

Sistemas ecológicos e biodiversidade Pouco Significativos Sem significado 

Solo e aptidão agrícola Pouco Significativos Sem significado 

Uso do solo Pouco Significativos Sem significado 

Ambiente sonoro Pouco significativos Sem significado 

Vibrações Pouco significativos Sem significado 

Recursos hídricos Pouco significativos Sem significado 

Geologia e recursos minerais Pouco significativos Sem significado 

Qualidade do ar Pouco significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto, bem como aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores 

em presença nas áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Socioeconomia Determinante 

Paisagem Determinante 

Património cultural Determinante 

Sistemas ecológicos e biodiversidade Relevante 

Solo e aptidão agrícola Relevante 

Uso do solo Relevante 

Ambiente sonoro Relevante 

Vibrações Relevante 

Recursos hídricos Relevante 

Geologia, geomorfologia e rec. minerais Não relevante 

Qualidade do ar Não relevante 
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Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida 

na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o 

valor 4. 
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ANEXO III 

PARECERES EXTERNOS 
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1. ANTECEDENTES 

No dia 29 de Janeiro de 2016, a pedido da Infraestruturas de Portugal, realizou-se uma 
reunião com a Câmara Municipal de Évora na qual foi entregue um exemplar do Estudo de 
Viabilidade da Ligaç oàFe ovi ia Évora/Évora Norte . A proposta apresentada , coincidente 
com o traçado do antigo Ramal de Estremoz que atravessa a zona nascente da cidade, 
mereceu o consenso geral tendo sido deliberadopor unânimidade  na Reunião de Câmara de 
24 de Fevereiro de 2016  manifestar preocupação com a solução de atravessamento da 
Cidade de Évora para Ligação Ferroviária Sines/Badajoz, nomeadamente quanto ao percurso 
de interrupção das ligações rodoviárias e pedonais e ao ruído. Manifestar junto do Conselho de 
Administração de Infraestruturas de Portugal aquela preocupação. Solicitar ao Senhor Ministro 
das Infraestruturas de Planeamento uma audiência para expor o assunto e procurar uma 
alternativa .àá proposta do IP mereceu ainda discordância pública e desencadeou a criação de 
movimentos de cidadãos e o envolvimento de instituições, nomeadamente, o Município 
(Câmara e Assembleia Municipais), Uniões de Freguesias (Bacelo e Sª da Saúde, Centro 
Histórico, Malagueira e Horta das Figueiras), forças políticas (PCP, PS, PSD, BE, CDS), 
associações empresariais (NERE, ACDE, ANJE), que culminaram na realização de uma audição 
pública, promovida pela Assembleia Municipal de Évora, onde se registou um enorme 
consenso sobre os seguintes principais pontos: 

1. Defesa da construção da ligação ferroviária Sines / Évora / Espanha como projeto 
estruturante para o país e, também, para o Alentejo e para Évora desde que 
territorialmente adequado, economicamente articulado com a cidade e ambientalmente 
minimizado; 

2. Rejeição do troço ferroviário defendido pela IP e que atravessaria o tecido urbano da 
cidade partindo da estação ferroviária e usando o antigo e desativado ramal de Estremoz. 
As muitas e ponderosas razões para aquela rejeição foram devidamente apresentadas e 
fundamentadas; 

3. Exigência de um estudo de alternativas àquele traçado ferroviário de modo a minimizar os 
impactos na cidade e no seu futuro desenvolvimento; 

4. Exigência de uma estação / cais ou zona logística de mercadorias que potencie o uso 
daquela ferrovia para o desenvolvimento económico de Évora e da região; 

5. A elaboração de um estudo de impacto ambiental para as alternativas ferroviárias que 
vierem a ser propostas. 

Na sequência daquela audição pública e da reunião que se seguiu no Ministério do 
Planeamento e Infraestruturas (com a presença do Secretário de Estado das Infraestruturas, 
do Presidente da CME e do Presidente da IP), onde foram transmitidas as preocupações do 
u i ípioàeàe t egueà Relató ioàT i oàdeàávaliaç oàdoàEstudoàdeàLigaç oàFe ovi iaàe t eà

asàduasàestaçõesàdeàÉvo a;àátualàEstaç oàdeàÉvo a/Futu aàEstaç oàdeàÉvo a ,àMarço de 2016, 
contendo análise do traçado proposto pelo IP e sugestões alternativas, o Governo determinou 
que o IP estudasse outras opções ao traçado daquele troço, tendo sido apresentados em 
Março de 2017 os corredores representados na Figura 1. 
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Figura 1- 28 de março 2017- Corredores apresentados em reunião IP/CME   

 

No dia 20 de junho de 2017, o Presidente da CME transmitiu a cada instituição participante, 

incluindo as forças políticas, o estudo do IP com os corredores alternativos convocando uma 

reunião conjunta no sentido de se procurar consensualizar uma posição a transmitir ao IP e ao 

Governo. 

Dessa reunião resultou a seguinte posição: 

1. Manifestar satisfação por, finalmente, ter sido elaborado um estudo sobre reais 

alternativas de traçado, conforme tinha sido solicitado, nomeadamente, na audição 

pública realizada pela AM Évora; 

 

2. Reiterar a defesa da construção da ligação ferroviária Sines / Évora / Espanha para 

mercadorias e passageiros como projeto estruturante para o país e, também, para o 

Alentejo e para Évora desde que territorialmente adequado, economicamente articulado 

com a cidade e ambientalmente minimizado; 

 

3. Reafirmar a rejeição do troço ferroviário inicialmente defendido pela IP (agora 

ide tifi adoà oàestudoà o oà corredor ) e que atravessaria o tecido urbano da cidade 

partindo da atual estação ferroviária e usando o antigo e desativado ramal de Estremoz. 

As muitas e ponderosas razões para aquela rejeição foram, em devido tempo, 

apresentadas e fundamentadas; 

 

4. Sublinhar que as alternativas de traçados, ora apresentadas, ainda terão que ser 

objeto de estudo de impacto ambiental e discussão pública pelo que nenhuma delas se 

considera como definitiva nesta fase; 
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5. Constatar que a alternativa identificada no estudo como corredor  não apresenta 

alterações substanciais em relação ao corredor . Com efeito, regista um ligeiro 

afastamento do troço inicial, reduzindo ligeiramente o impacto em parte da zona urbana 

mas agravando os problemas de inserção na parte da zona urbana (Bairro da Comenda) 

onde retoma o corredor . Acresce, nesta opção, que se propõe ocupar parte do 

corredor rodoviário previsto para a construção da Variante Rodoviária Nascente à cidade, 

projeto estruturante para a mobilidade na cidade e cada vez mais urgente. Em suma, o 

impacto negativo é igual ou maior do que o do corredor ; 
 

6. Constatar que as alternativas identificadas no estudo como corredor  e corredor 
, propondo inflexões para Nascente, ultrapassam a generalidade dos problemas e 

razões que levaram à rejeição do traçado inicialmente apontado pela IP. Contudo, o 

percurso inicial utiliza parte do ramal de Reguengos o qual se aproxima de zonas urbanas 

(passa a Sul dos Bairros de Santa Luzia e da Caeira e, ainda, do Degebe), ainda que de 

menor densidade, pelo que se defende o maior afastamento possível do edificado e 

medidas de mitigação adequadas. Assim, estes corredores parecem-nos alternativas 

aceitáveis a considerar para a fase seguinte, o estudo de impacto ambiental. 

Reafirmar a exigência de uma estação / cais ou zona logística de mercadorias que potencie o 
uso daquela ferrovia para o desenvolvimento económico de Évora e da região. Não tem 
sentido e não é aceitável que Évora e a região não beneficiem desta ferrovia pelo que se 
considera essencial garantir esta infraestrutura, solicitando-se que o respetivo estudo avance. 

Em Outubro 2017, durante um período de 20 dias úteis, de 3 a 31 de outubro de 2017, 
decorreu a Consulta Pública associada ao procedimento de avaliação de impacte ambiental 
que integra o processo de Licenciamento Único do projeto de ligação Ferroviária entre Évora 
Norte e Elvas/Caia – Corredor internacional Sul. 

Contudo, observando o 
traçado sujeito a EIA, 
concluímos que o corredor 
3 (à frente designado por 
Corredor 4 no presente 
documento) da figura 1 se 
afigura como excluído das 
propostas em estudo se se 
mantiver a totalidade do 
traçado do EIA, uma vez 
que a configuração do 
términus poente da 
ferrovia não seria 
compatível com o início 
deste Corredor, como se pode 
verificar na figura 2: 

 

Figura 2 – Outubro 2017 - Planta Esquemática do traçado sujeito a EIA no âmbito 
do projeto de execução da Ferrovia Évora Norte / Elvas e Corredor 3 (à frente 

designado por Corredor 4), S/escala 
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A CME apresentou a sua participação no processo de consulta pública do EIA e reiterou a 
posição do município relativamente a cada um dos traçados propostos sublinhando que os 
corredores 2 e 3 (da Figura 1), seriam as propostas que, apesar de acarretarem impactos no 
território constituiriam as únicas alternativas viáveis do ponto de vista do concelho, da cidade 
e dos habitantes, por  preencherem os seguintes critérios: 

1. Permitem o crescimento da cidade para Nascente. 

2. Mantêm a cidade como um todo, mantendo as sinergias entre bairros, 

3. Mantêm a qualidade de vida dos habitantes, 

4. Mantêm as vistas sobre a cidade. 

Do ponto de vista da infraestrutura ferroviária qualquer das duas soluções: 

1. Permite o aproveitamento parcial do espaço canal do Ramal de Reguengos que faz 
parte do domínio público ferroviário, 

2. Permite uma futura expansão da via ferroviária, 

3. Nomeadamente a duplicação da linha, 

4. Possibilita quaisquer obras ou intervenções que venham a ser necessárias realizar na 
infraestrutura ferroviária. 

Entre estes dois corredores, o corredor 3, que acompanha o alinhamento do traçado do IP2, 
afigurou-se, do ponto de vista do ordenamento do território a solução mais adequada uma 
vez que, a concentração de duas infraestruturas paralelas poderia absorver os efeitos 
acumulados de duas infraestruturas tão impactantes num território e não interferia  
diretamente com os bairros dispersos localizados na área envolvente da cidade, 
nomeadamente o Bairro do Degebe. 

Do ponto de vista da infraestrutura ferroviária a solução do corredor 3 permitiria: 

• Maior facilidade de afetação das propriedades já parcialmente expropriadas no âmbito 
do IP2; 

• Rentabilizar os estudos já realizados no âmbito do IP2; 

• Potenciar a realização simultânea das grandes obras de arte por executar no âmbito 
do IP2, como seja a ponte sobre o Rio Degebe. 

A participação do município no EIA, termina destacando que o projeto da 1ª fase da obra, 
Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia - Corredor Internacional Sul , deveria ser 

revisto de forma a não comprometer a solução do Corredor 3 da 2ª fase da obra, Ligação 
Ferroviária Évora Norte e Évora.   
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2. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA 
ENTRE ÉVORA-ÉVORA NORTE (ABRIL E MAIO DE 2018) 

 

O município de Évora toma conhecimento, no âmbito do processo de consulta pública do 
Estudo de Impacte Ambiental, da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de 
Évora, atualmente em curso de 29/03/2018 a 14/05/2018 -, dos 3 traçados da linha ferroviária 
de ligação Évora-Évora Norte que apresenta significativas alterações face à proposta 
apresentada em Março de 2017 pela IP. 

Assim, nesta fase damos a conhecer a perspetiva da CME, enquanto entidade com 
conhecimento relevante sobre o território em causa, procedendo a uma análise preliminar 
sobre os três corredores sujeitos a Estudo de Impacte Ambiental, bem como, sobre o antigo 
Corredor 3, que passámos a designar nesta proposta como Corredor 4, que consideramos 
imprescindível estudar. 

Assim, a análise que se segue incide sobre os 4 traçados representados na figura 3, que 
apesar de não possuir o rigor desejável, uma vez que não houve acesso aos traçados vetoriais 
mas apenas às imagens em PDF que integram a consulta pública referida, correspondem 
maioritariamente a soluções apresentadas anteriormente, ou seja: 

 

 Corredor 1 - Traçado mantem-se. 

 Corredor 2 – Traçado totalmente novo. Este traçado localizado entre a cidade e o anterior 
traçado 2, ocupa a encosta a nascente da cidade. Atravessa áreas residenciais 
envolventes da cidade. 

 Corredor 3 – O traçado do corredor 3 passa a corresponder ao anterior corredor 2. 

Corredor 4 – Às três propostas, acima descritas, somámos a análise do antigo Corredor 3 que 
acompanha o IP2, que já não existe na presente proposta e que passámos a 
designar por Corredor 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Fotografia Aérea extraída do Google Map com implantação aproximada dos corredores ferroviários em análise 1, 2, 3 e 4. 

  



  Parecer sobre Estudo de Impacte Ambiental da Ligação 
Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora 

Consulta Pública de 29/03/2018 a 14/05/2018 
CME – Maio de 2018 

 

11 
 

2.1. PROPOSTAS DE TRAÇADOS ALTERNATIVOS  DA LINHA FERROVIÁRIA DE 
LIGAÇÃO ÉVORA-ÉVORA NORTE (ABRIL E MAIO DE 2018) 

Tendo tomado conhecimento do documento com a representação da última proposta dos 
traçados da linha ferroviária de ligação Évora-Évora Norte (Figura 4), a CME propôs-se a 
elaborar, para as 3 soluções apresentadas, um enquadramento nos planos municipais de 
Ordenamento em vigor no território, um ensaio do impacto visual na paisagem e uma 
avaliação preliminar da influência da sua construção quer na mobilidade da zona nascente 
da cidade quer, no bem-estar da população do concelho. Este exercício foi alargado à 
solução de traçado que acompanha o IP2, apresentado pelas Infraestruturas de Portugal 
em Março de 2017 (Corredor 4).  

A avaliação municipal baseou-se sobretudo em sobreposições dos traçados apresentados 
com os planos em vigor, fotografias dos locais afetados e o reconhecimento dos traçados 
no terreno. No âmbito da nossa avaliação, propusemos ainda, às Juntas de Freguesias da 
área de influência dos traçados propostos, a emissão de parecer relativamente aos 
elementos que dispomos, enriquecendo o seu contributo com a integração de pareceres 
de proprietários afetados pelos traçados propostos para que possam, atempadamente, 
expor os impactes que preveem nas suas propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as Figura 5, 6 e 7 verifica-se que a área de desenvolvimento dos traçados 

propostos, abrange territórios urbanos e rurais. Todos os traçados atravessam inicialmente, o 

Figura 4– Abril 2018  - Corredores previstos  em EIA -. S/escala 
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espaço urbano da cidade de Évora e bairros adjacentes, propriedades de pequena dimensão, 

que estão na origem de várias áreas residenciais de ocupação dispersa e propriedades 

agrícolas de grande dimensão. Os espaços urbanos da zona nascente da cidade são 

diretamente afetados uma vez que, todas as soluções apresentadas se desenvolvem muito 

próximas de zonas de habitação consolidada, devidamente identificadas nos PMOT em vigor, 

designadamente os bairros dos Álamos, Sra. da Saúde, Comenda, Urbanização nº1, Garcia de 

Resende, Bairros Periféricos à cidade, como o Bº 25 de Abril, Bº Sto. António, Bº Sta. Luzia e Bº 

da Caeira e também as quintinhas, constituem núcleos populacionais com uma estreita relação 

urbana com a cidade de Évora. 

Por outro lado, as infraestruturas da rede rodoviária de Évora, representadas na Planta de 

Condicionantes e de Ordenamento do PDME, também serão fortemente afetadas, quer ao 

nível da mobilidade na zona nascente da cidade, quer ao nível do concelho, onde se irá 

construir mais uma infraestrutura linear com forte impacto na paisagem, valores naturais e 

construídos do concelho. 

De facto as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias construídas e previstas para o município 

constituem atualmente importantes obstáculos na paisagem municipal destacando-se a norte 

da cidade de Évora a autoestrada A6, a sul a linha ferroviária, a nascente da Cidade o itinerário 

principal (IP2), cuja construção foi iniciada mas, até à data, não concluída e a norte à ligação 

ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia cuja construção se prevê a curto médio/prazo. 

Os impactes são igualmente significativos em espaço rural, uma vez que as propostas 

apresentadas atravessam o território numa área particularmente vocacionada para a proteção 

ambiental.  
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Figura 5 - E uad a e toàdosà Co edo esà à aàPla taàdeàOrdenamento do PDME. S/escala 
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Figura 6 - Enquadramento dos Co edo es à aàPla taàdeàCo di io a tesàdoàPDME.à“/es ala 
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Figura 7- Enquadramento dos Co edo es à aàPla taàdeà)o a e toàdoàPUEàadaptada. S/escala 
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2.1.1. CORREDOR 1 (cor verde) 

 

Quadro 1: Enquadramento do Corredor à aàPla taàdeàO de a e toàdoàPDME.à 

 

Quadro 2: Enquadramento do Corredor à aàPla taàdeàCo di io a tesàdoàPDME 

  

Corredor 1-Planta de Ordenamento PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Solo Urbano – Cidade de Évora    

UOPG 1 - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
     Espaços rurais envolventes da cidade de Évora  
     (dentro da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Zona de especial valor patrimonial  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Cemitério do Espinheiro  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Zona de proteção de bacia de alimentação de albufeiras  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Património Arquitetónico e Arqueológico  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Corredor 1-Planta de Condicionantes PDME  
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Reserva Agrícola Nacional 
(dentro da servidão ferroviária) 

  

REN – Zonas ameaçadas pelas cheias 
(em processo de aprovação pela CCDR) 

  

REN – Cursos de água leitos e margens 
(em processo de aprovação pela CCDR) 

  

Domínio Público Hídrico - Linhas de água   

Linha elétrica 60kv  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Rede Rodoviária Nacional  
Rua Bento Jesus Caraça, que liga à Estrada Nacional 254 
EN18 que é atravessada pela linha em mais dois pontos 

  

Rede Rodoviária Municipal  
Estrada dos Aliados, que liga ao Bairro de Santa Luzia e à Rua Padre Américo que liga ao Bairro da Comenda e ao Bairro 25 de 
Abril 

  

Montados de Sobro e Azinho  
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Cemitério do Espinheiro 
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Condutas  
3 Condutas de abastecimento de água  

  

Drenagem de Águas Residuais – Emissário de Esgoto  
(parte do troço está dentro da servidão ferroviária) 

  

Limites de servidão aeronáutica 
(parte do troço está dentro da servidão ferroviária) 
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Quadro 3:àE uad a e toàdoà Co edo à à aàPla taàdeà)o a e toàdoàPUE 

 

 

A solução apresentada no documento em análise como Corredor 1 é uma variante ao corredor 

existente (antigo ramal de Estremoz), sendo proposta uma inflexão para nascente ao traçado 

original da ferrovia.  

Trata-se do traçado que afeta diretamente a maior percentagem da população do município 

alterando a sua qualidade de vida, não só em termos de mobilidade, mas, sobretudo, em 

termos de bem-estar, uma vez que, a população residente nos bairros confinantes com a 

ferrovia, a médio longo prazo, sofrerá com o ruído e os efeitos vibratórios associados à 

passagem diária de pelo menos 11 comboios em 2021 e 34 em 2045 (de acordo com o 

Volume 17 do Estudo de Impacte Ambiental – aditamento 1- ligação ferroviária Évora - Caia) , 

ou de 22 comboios no ano de 2020 e 28 em 2026 (de acordo com o Volume 6 do presente EIA 

– Évora – Évora Norte). 

É uma solução que em área rural aproveita grande parte do espaço canal da ferrovia existente, 

mitigando alguns impactes da reativação da totalidade do troço da linha que atravessa o 

espaço urbano, através de um desvio, para uma zona de expansão da cidade, mas agrava 

outros, designadamente devido à proximidade dos bairros residenciais a nascente da cidade, 

da ocupação de territórios destinados à expansão habitacional, à construção de equipamentos 

e de parte do corredor rodoviário previsto para a Circular Ramo Nascente (Variante Rodoviária 

Nascente) prevista em PDM, cuja construção é considerada urgente e estruturante para a 

mobilidade na cidade.  

 

 

 

 

Corredor 1-Planta de Zonamento do  PUE 
 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Estrutura Ecológica Urbana 

EE4   
EE5   
EE6   

Equipamentos 

E16   
E17   
E19   
E23   

Habitacional 

HC   
H0   
H1   
H4   

H20   
H21   
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De facto, a Circular Ramo Nascente, com categoria de Rede Rodoviária Principal Nível 1 (Figura 

8), perfil igual ou maior que 21 metros (Plano de Urbanização de Évora / Aviso 12113/2011), 

reveste-se de elevada importância, uma vez que a sua construção terá as seguintes vantagens:  

 

 

 

 

 

 

 

a) Promoção de ligações urbanas estruturantes e ligações á rede regional 
supletivamente, ligações entre sectores da Cidade à segu doà alí eaà a à po toà à doà
artº34º do referido regulamento, 

b) Desvio do trânsito de passagem Sines e/ou Beja/Espanha, função da futura IP2, que 
atualmente atravessa a cidade através da Avenida São João de Deus, de todo o tipo de 
viaturas incluindo indesejavelmente de veículos pesados e de mercadorias, 
potenciando a, 

c) Utilização da Avenida São João de Deus com funções urbanas e recreativas, conforme 
já acontece nos arruamentos que fazem parte do restante anel envolvente da 
muralha. 

 

Este traçado do Corredor 1 compromete a futura construção desta importante infraestrutura 

rodoviária urbana visto apresentar troços coincidentes, sobrepostos ou muito próximos da 

mesma.  

O traçado da Circular Ramo Nascente representado na cartografia do presente Estudo de 

Impacto Ambiental encontra-se incorreto visto não corresponder à Planta de Zonamento do 

Plano de Urbanização de Évora em vigor. 

 

Figura 8– Extrato da Planta de Ordenamento do PUE s/ escala, imagem do Perfil da Rede Rodoviária Principal 
Nível 1 e fotografia de arruamento existente com aquela classificação 
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Por outro lado, o Corredor 1 atravessa afetando negativamente as áreas zonadas no PUE 

(Figura 7), identificadas no quadro 3, das quais se destacam:  

a) Da Estrutura Ecológica Urbana a Zona Verde EE6/E16 constitui um espaço verde de 
proximidade com faixa de proteção sà edesàvi iaàeàfe ovi ia,àsalvagua da doà uma 
barreira de vegetação para defesa contra o ruído e poluição atmosférica e redução do 
impacto visual à segu doà alí eaà ,à po toà ,à á tº ºCà doà efe idoà egula e toà eà
circuito de manutenção, 

b) Dentro dos Equipamentos a mancha E20 correspondente à Escola da Comenda a 
complementar com equipamentos de apoio à função habitacional e E23 destinada a 
equipamentos de apoio à função habitacional composta por três parcelas em parte já 
ocupadas com clube desportivo Sport Lisboa Évora e Universidade de Évora, 

c) E a zona Habitacional correspondente às Zona de Expansão Habitacional H0, H20 e 
H21,à deà desta a à o conjunto a edificar ao longo da via a criar ,à Ci ula à Ra oà
Nascente, que constituirá uma importante frente da cidade. 

 

 

 De acordo com a Planta de Ordenamento do PDME (Figura 6) o traçado proposto entra em 

solo rural já dentro do espaço canal existente e atravessa territórios qualificados no PDM 

o oà Espaçosà u aisà e volve tesàdaà idadeàdeàÉvo a ,à seguidoàdeà )o asàdeàespe ialà valo à
pat i o ial àe,àpo àfi ,àe o t aàaàli haàÉvora Norte-Caiaàe à )o asàdeàp oteç oàdeà a iaàdeà
ali e taç oà deà al ufei as .à Naà eaà deà i flu iaà daà li ha,à ouà sejaà aà e osà deà à deà
distância do corredor ferroviário a reativar, encontra-se ainda o cemitério do Espinheiro e a 

UOPG 1 – Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades 

Económicas Regionais. 

Osà Espaços rurais envolventes da cidade de Évora à o espo de à aà espaçosà ag í olasà eà
florestais com significado relevante em termos biofísicos, paisagísticos e patrimoniais, onde se 

pretende preservar um conjunto de estruturas rurais e simultaneamente estabelecer uma 

reserva de solo para futura expansão urbana. 

ásà Zonas de especial valor patrimonial à s oà te itó iosà deà e o he idoà i te esseà atu alà eà
paisagístico, caracterizadas pela notável densidade e relevância histórica do património 

construído, cobertas por montados com elevada estabilidade e produtividade que constituem 

habitats importantes para a conservação da natureza e da biodiversidade. O PDME só admite 

nestes espaços intervenções compatíveis com a salvaguarda e valorização dos patrimónios 

natural, arqueológico e construído. 

Por fim, as Zonas de proteção de bacia de alimentação de albufeiras , tal como sugere a 

própria designação correspondem a espaços que drenam para albufeiras e que no caso 

concreto correspondem à bacia drenante da albufeira do Monte Novo que assegura o 

armazenamento de água para abastecimento público onde as ocupações devem garantir não 

só a suficiência do recurso mas, igualmente, a sua qualidade. 

Relativamente às condicionantes em vigor no território, o troço de linha alternativo 

desenvolve-se maioritariamente dentro do espaço canal da servidão ferroviária existente 
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intercetando várias condicionantes, designadamente, a rede rodoviária nacional e a rede 

rodoviária municipal, algumas linhas de água, condutas de abastecimento e de drenagem de 

águas residuais. 
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2.1.1.1.  Circular Ramo Nascente / Compatibilização com o Corredor 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Traçados do Corredor 1 e da Circular Ramo Nascente conforme PUE S/escala 

 

Tal como já referido o traçado do Corredor 1 coincide, sobrepõe-se e acompanha o traçado da 

Circular Ramo Nascente em toda a extensão dentro do perímetro urbano da cidade (Figura 9). 

O Estudo Prévio do Corredor 1 contempla dentro da zona urbana de Évora: 

 Ferrovia com implantação à superfície e/ou sobre aterros, 

 Duas passagens inferiores nos restabelecimentos da EN254 e Estrada dos Aliados,  

 Duas passagens pedonais elevadas.  
 

Pressupõe-se pela solução do Corredor 1 que se propõe nesta fase: 

 A eliminação da ligação rodoviária entre a Avenida Gago Coutinho e a Rua Padre 
Américo, 

 A não execução da Circular Ramo Nascente. 
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comprometendo o ordenamento da cidade, motivo porque se torna indispensável aferir como 

poderão conviver estas duas vias: rodoviária e ferroviária. 

O Corredor 1 com implantação à superfície, obrigará a que a Circular Ramo Nascente se 

desenvolva em zona rebaixada em toda a extensão, escavação superior a 6 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Simulação em 3D do traçado rebaixado da Circular Ramo Nascente sob o Corredor 1  

A alteração do projeto e a execução da obra da Circular Ramo Nascente teriam, por isso, 

necessariamente que integrar o projeto e obra da Variante de Évora/Ligação Ferroviária entre 

Évora e Évora Norte. 

A execução da Circular Ramo Nascente numa fase posterior seria totalmente inviável. 

Constituiria, por isso, um ónus significativo a afetar às Infraestruturas de Portugal, integrado 

na obra do Corredor 1.  

Mas será a Circular Ramo Nascente rebaixada viável? 

Nos pontos 2.1.1.1 a 2.1.1.3 descrevem-se os efeitos desta obra do ponto de vista urbanístico 

e seu enquadramento ou não enquadramento nas estratégias do Plano de Urbanização de 

Évora. 
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2.1.1.2. Rotunda 1 (EN254, Rua Bento Jesus Caraça e Circular Ramo 
Nascente) 

A proposta das IP de Janeiro de 2016, de passagem superior da EN254 com viaduto 

sobrelevado foi abandonada, face à contestação apresentada pela CME at av sàdoà Relatório 

Técnico de Avaliação do Estudo de Ligação Ferroviária entre as duas estações de Évora; Atual 

Estaç oàdeàÉvo a/Futu aàEstaç oàdeàÉvo a ,àde Março de 2016. 

Propõe-se agora uma passagem inferior na EN254 sob o Corredor 1. 

Esta solução suscita, ainda assim, grandes dúvidas quanto à sua exequibilidade visto: 

 O traçado do Corredor 1 ser coincidente com o traçado da Circular Ramo Nascente, 

 O restabelecimento da EN254 ser em passagem inferior, 

 Obrigando à execução rebaixada da Rotunda 1 da Circular Ramo Nascente, 

 Obrigando assim ao rebaixamento da Rua Bento Jesus Caraça, para inserção na 
Rotunda 1, 

 Obrigando ao traçado rebaixado da Circular Ramo Nascente entre as Rotundas 1 e 2., 
conforme documentado nas figuras abaixo 11 a 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Traçados coincidentes do Corredor1 e da Circular Ramo Nascente  s/ escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Simulação em 3D do Corredor 1 sobre a Rotunda 1, Circular Ramo Nascente e restabelecimentos da EN254 e Rua Bento 

Jesus Caraça 
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Figura 13- Vista da EN254 com Corredor 1 à superfície e traçado rebaixado da estrada nacional em passagem inferior, afetando o 

enquadramento da Cidade de Évora 

 

 

Figura 14- Perfil transversal do Corredor 1 sobre a Rotunda 1 da Circular Ramo Nascente e desnível previsível no restabelecimento 

da Rua Bento Jesus Caraça  s/ escala 

 

 

Figura 15- Vista atual da Rua Bento Jesus Caraça. Troço a rebaixar para futura ligação à EN254 e à Rotunda 1 da Circular Ramo 

Nascente  
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Figura 16– Perfil transversal do Corredor 1 sobre a Circular Ramo Nascente entre as Rotundas 1 e 2  s/ escala 

 

 
Figura 17– Vista atual da zona compreendida entre a Qta dos Álamos e o Bº da Comenda, de Sul para Norte 

 

Figura 18– Fotomontagem com Corredor 1 sobre a Circular Ramo Nascente rebaixada 
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A solução levaria a: 

 Rutura entre os bairros das Nogueiras, Álamos e Comenda, e estabelecimentos de 
saúde de ensino e comerciais, 

 Criação de áreas intersticiais descaracterizadas entre os eixos rodoviários, ferroviário e 
zonas residenciais, 

 Inviabilidade de implementação do PUE quanto a expansões habitacionais (H2) e 
espaços de equipamento e verdes de proximidade (EE6/E16), 

 Suscetibilidade de risco estrutural das construções existentes contíguas às vias a 
rebaixar; Circular Ramo Nascente, Rua Bento Jesus Caraça e EN254, tendo em conta o 
volume de escavações e sustentabilidade do solo, 

 Acesso inviabilizado ou dificultado aos prédios confinantes com as vias rebaixadas,  

 Perda de qualidade de vida para os habitantes afetados, 

 Zona Especial de Proteção do Centro Histórico de Évora comprometida face ao 
enquadramento na aproximação pela EN254, 

 Avultadas obras de modelação de terreno e de construção civil a afetar à IP. 
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2.1.1.3. Rotunda 2 (Av Almirante Gago Coutinho, Rua Padre Américo 
e Circular Ramo Nascente)  

Apesar de omissa no Estudo Prévio, teria de ser contemplada nesta fase a execução da 

Rotunda 2 a partir do troço rebaixado da Circular Ramo Nascente sob o Corredor 1. 

A sua exequibilidade suscita dúvidas visto: 

 O traçado do Corredor 1 sobrepor-se à Circular Ramo Nascente, 

 Obrigando à execução rebaixada da Rotunda 2 e da Circular Ramo Nascente, 

 Obrigando ao rebaixamento dos restabelecimentos da Avenida Almirante Gago 
Coutinho e da Rua Padre Américo,  

 Criando uma passagem inferior na Avenida Almirante Gago Coutinho, não prevista no 
presente Estudo Prévio, 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Simulação em 3D da Rotunda 2 na proximidade do Corredor 1 e restabelecimentos da Rua Padre Américo da Avenida 

Almirante Gago Coutinho em passagem inferior  

Figura 20– Vista atual da Av Almirante Gago Coutinho. Troço a rebaixar e a criar passagem inferior para ligação à Rotunda 2 da 

Circular Ramo Nascente rebaixada 

Figura 21– Vista atual da Rua Padre Américo. Área a rebaixar afeta à Rotunda 2 da Circular Ramo Nascente 
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A solução levaria a: 

 Rutura entre os bairros da Comenda, Álamos, Sra da Saúde, 25 de Abril, Sto António e 
acesso a estabelecimentos de ensino (EB1 da Comenda e EB23 André de Resende), de 
saúde (Hospital e Centro de Saúde) e comerciais, 

 Criação de áreas desniveladas, intersticiais e descaracterizadas entre os eixos 
rodoviário, ferroviário e zonas residenciais, 

 Inviabilidade de implementação do PUE quanto a expansões habitacionais (H0) e 
espaços de equipamento (E20), 

 Suscetibilidade de risco estrutural das construções contíguas às vias a rebaixar; 
Circular Ramo Nascente, Avenida Gago Coutinho e Rua Padre Américo, tendo em 
conta o volume de escavações e a sustentabilidade do solo, 

 Acesso inviabilizado ou dificultado aos prédios confinantes com as vias rebaixadas, 
nomeadamente o acesso à escola EB1 da Comenda, 

 Perda de qualidade de vida para os habitantes afetados, 

 Avultadas obras de modelação de terreno e de construção civil a afetar à IP. 
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2.1.1.4. Rotunda 3 (Estrada dos Aliados e Circular Ramo Nascente)  

A passagem inferior prevista na Estrada dos Aliados levaria a que a Rotunda 3 e a Circular 

Ramo Nascente se desenvolvam rebaixadas em relação ao terreno natural (Figuras 22 a 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22– Simulação em 3D da Rotunda 3 na proximidade do Corredor 1 e restabelecimento da Estrada dos Aliados em passagem 

inferior 

 

 

 

 

Figura 23- Perfil transversal do Corredor 1 sobre passagem inferior no restabelecimento da Estrada dos Aliados e Rotunda 3 da 

Circular Ramo Nascente rebaixada em relação ao terreno natural  s/ escala 

 

 

 

 

 

Figura 24– Estrada dos Aliados e Rotunda 3 de ligação à Circular Ramo Nascente – ANTES – DEPOIS 
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Esta solução levaria a: 

 

 Eliminação da ligação de proximidade entre os bairros da Sra da Saúde, Garcia de 
Resende, Sta Luzia, Caeira, Qta do Evaristo e ainda os estabelecimentos de desporto, 
ensino e comerciais. 

 Comprometendo a expansão habitacional e de equipamentos, tendo em conta a 
significativa alteração à topografia natural do terreno, 

 Criação de áreas intersticiais descaracterizadas entre os eixos rodoviários, ferroviário e 
zonas residenciais,  

 Inviabilidade de implementação do PUE quanto a expansões habitacionais (H20) e 
espaços de equipamento (E23) e espaços verdes de proximidade (EE5), 

 Acesso inviabilizado ou dificultado aos prédios confinantes com a Circular Ramo 
Nascente rebaixada, 

 Perda de qualidade de vida para os habitantes afetados, 

 Avultadas obras de modelação de terreno e de construção civil a afetar à IP. 
 

O rebaixamento da Circular Ramo Nascente em toda a sua extensão, obrigaria também à 

solução de recurso a geradores para descarga das águas pluviais. 

Esta situação já acontece atualmente nas passagens inferiores que foram executadas pelas 

Infraestruturas de Portugal recebidas pela Câmara Municipal. A pesada manutenção e 

reparação desses aparelhos é por isso suportada pela autarquia (Figura 25), 

A extensão rebaixada de perto 2 quilómetros da Circular Ramo Nascente e dos respetivos 

restabelecimentos constitui uma solução totalmente impraticável e inaceitável pelos 

seguintes motivos: 

 Ónus para o município da manutenção e/ou reparação de todos os geradores 
necessários, 

 Em caso de colapso dos geradores, a Circular Ramo Nascente não poderia ser utilizada, 
levando a uma situação de caos na circulação rodoviária,  

 Comprometendo o acesso à cidade pela EN254, 

 Comprometendo a ligação de todos os bairros a nascente daquela via. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 25– Passagem inferior Km117.673, obra executada pelo IP e recebida pela CME - trabalhos de reparação do gerador de 

drenagem pluvial 
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2.1.1.5. Ruído e Vibrações 

O Corredor 1 atravessa zona urbana sensível com uso habitacional e equipamentos escolares 

onde os valores limite desejáveis de 55dB(A) para o indicador Lden e 45dB(A) para o indicador 

Ln (pág45 do Volume 6 P ediç oàeàávaliaç oàdeàI pa tesàá ie tais  do Estudo Prévio em 

EIA). 

Segundo o Estudo Prévio estes valores serão largamente ultrapassados quer não só na fase de 

construção onde poderão exceder os 80dB(A) (pág53 do Volume 6) como ainda na fase de 

exploração 59dB(A) para o indicador Ln e 66dB(A) para o indicador Lden no ano de 2026 na 

faixa até 50m da via férrea (pág55 do Volume 6). 

Considera-se por isso que o Corredor 1 criará grave prejuízo para os habitantes da zona urbana 

afetada. 

2.1.1.6. Infraestruturas de água e esgotos  

Mantém-se os constrangimentos anteriormente apontados oà Relató ioàT i oàdeàávaliaç oà
do Estudo de Ligação Ferroviária entre as duas estações de Évora; Atual Estação de 

Évo a/Futu aà Estaç oà deà Évo a ,à C a aàMu i ipalà deà Évo a,àMa çoà deà , quer no que 

respeita ao traçado da ferrovia e no que respeita às passagens inferiores propostas com 

execução de negativos para a instalação de redes de água, execução de galerias para aceder a 

infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas e/ou 

pluviais bem como a necessidade de desvios de condutas adutoras pertencentes á gestão da 

empresa Águas do Vale do Tejo. 

2.1.1.7. Transporte de Mercadorias Perigosas, situação de derrame  

Mantêm-se os constrangimentos anteriores apontados em Março de 2016, numa situação de 

derrame, quer pela impraticabilidade de isolamento da área urbana afetada, quer pela 

dificuldade de atuação das entidades, tendo em conta a ocupação da envolvente do corredor 

ferroviário. 

2.1.1.8. Acesso às quintas a 
norte da EN18 

A reativação do ramal de Estremoz na zona rural 

levaria à eliminação de acessos de quintas 

localizadas a norte da EN18.  

Esta situação teria de ser mitigada através da 

execução simultânea da Variante à EN18, 

investimento a afetar à obra do Corredor 1 

Figuras 26 e 27). 

 

Figura 26– Traçados do Corredor 1, atual EN18 e 

Variante à EN18 S/escala 
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Figura 27– Acessos das quintas através da EN18 

 

2.1.1.9. Conclusões sobre o Corredor 1  

i. Compromete a execução da Circular Ramo Nascente, inviabilizando o fecho da Circular 
da Cidade de Évora entre o Ramo Sul e Ramo Norte já concluídos, 

ii. Compromete o crescimento da cidade para Nascente, nos termos do Plano de 
Urbanização de Évora, 

iii. Divide a cidade eliminando a ligação existente de proximidade entre os bairros 
nascente e poente da ferrovia; Bairros das Nogueiras, Quinta dos Álamos, Sra da 
Saúde, Comenda, 25 de Abril, Sto António, Sta Luzia, Caeira, zonas de quintas do 
Evaristo, Caeira e Montinho de Ferro e estabelecimentos de ensino, de saúde e 
comerciais, 

iv. Constitui uma elevada perda de qualidade de vida dos habitantes em termos de ruído, 
vibrações, instalação de rede de média tensão provocados pelo Corredor Ferroviário, 

v. Compromete a Zona Especial de Proteção do Centro Histórico de Évora tendo em 
conta as obras de arte na passagem inferior da EN255, afetando a vista sobre o 
conjunto classificado, 

vi. Obriga a avultadas obras a afetar as Infraestruturas de Portugal, nomeadamente: 

 Circular Ramo Nascente rebaixada em particular as Rotundas 1, 2 e 3 e, 

 Restabelecimentos rebaixados das vias existentes na sua inserção à Circular 
Ramo Nascente; Rua Bento Jesus Caraça, Av Almirante Gago Coutinho, Rua 
Padre Américo e Estrada dos Aliados, 

 Negativos para a instalação de redes de água, execução de galerias para 
aceder a infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de esgotos, 
bem como desvio de condutas adutoras, 

 Variante à Estrada de Estremoz, EN18. 
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2.1.2.  CORREDOR 2 (cor azul) 

Quadro 4: Enquadramento do Corredor 2 à aàPla taàdeàOrdenamento do PDME.  

 

Quadro 5: Enquadramento do Corredor 2 à aàPla taàdeàCo di io a tesàdoàPDME.à 

 

Quadro 6: Enquadramento do Corredor à aàPla taàdeàZonamento do PUE.  

 

A segunda solução apresentada, designada por Corredor 2, corresponde a uma inflexão para 

nascente do traçado da solução 1 aproveitando parte do ramal de Reguengos para se desviar 

da Cidade de Évora. 

Corredor 2 - Planta de Ordenamento PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Solo Urbano – Cidade de Évora    
UOPG 1 - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Espaços rurais envolventes da cidade de Évora (dentro da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Espaços de pequena propriedade 

  

Bairro Santa Luzia - (dentro da servidão ferroviária)   
Bairro Santo António    
Cemitério do Espinheiro (dentro da servidão ferroviária)   
Área Especial de Comércio e Equipamentos – Expo Évora Parque de exposições e atividades económicas regionais 
(dentro da servidão ferroviária) 

  

Espaços de edificação em solo rural periurbano – Cotovelos    
Espaços de edificação em solo rural periurbano – Quinta do Evaristo    
ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  

Zona de especial valor patrimonial  
 (parte do troço está dentro da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Zona de proteção de bacia de alimentação de albufeiras (dentro da servidão ferroviária) 

  

Património Arquitetónico e Arqueológico   

Corredor 2- Planta de Condicionantes PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Reserva Agrícola Nacional   
REN – Zonas ameaçadas pelas cheias (em processo de aprovação pela CCDR)   
REN – Cursos de água leitos e margens (em processo de aprovação pela CCDR)   
Linha elétrica 60kv   
Domínio Público Hídrico - Linhas de água   
Estrada Nacional 254 e respetiva zona de servidão    
Estrada Nacional 18 e respetiva zona de servidão   
Estrada Municipal – Caminho 1149, 1190   
Montados de sobro e azinho   
Cemitério do Espinheiro   

Drenagem de Águas Residuais – Emissário de Esgoto (dentro da servidão ferroviária)   
Condutas   
Condutas Adutoras do Monte Novo   
Limites de servidão aeronáutica (parte do troço está dentro da servidão ferroviária)   
UOPG 1 (parte do troço está dentro da servidão ferroviária)   

Corredor 2-Planta de Zonamento do  PUE 
 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Estrutura Ecológica Urbana EE5   

Habitacional 
H0   

H20   

UOPG 1 - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
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A linha a reativar inicia-se na zona de fronteira entre solo urbano e espaços rurais envolventes 

da cidade de Évora, passa pela UOPG 1 – Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de 

Exposições e de Atividades Económicas Regionais atravessa o rio do Xarrama e passa a sul do 

bairro de Santa Luzia acabando por passar em Espaçosà ag í olasà eà flo estaisà deà pe ue aà
p op iedade ,àmuito próximo de duas áreas residenciais qualificadas no PDME como Áreas de 

edifi aç oà e à soloà u alà pe iu a o ,à Cotovelosà eà Qui taà do Evaristo, localizadas na 

envolvente da cidade de Évora e dependentes, formal e funcionalmente, dela.  

Na continuação do percurso, a linha passa a nascente do Bairro de Santo António continuando 

po à Espaçosàdeàpe ue aàp op iedade àonde atravessa várias quintas até cruzar a N254 onde 

volta a encontrar o espaço canal ferroviário existente em te itó iosà ualifi adosà o oà )o asà
de especial valor patri o ial . 

Os Espaços de pequena propriedade  correspondem a Espaços Agrícolas e Florestais nas 

quais a estrutura fundiária é constituída dominantemente por propriedades autónomas de 

pequena dimensão que deram origem a um povoamento disperso mas onde são mantidas as 

características de ruralidade. São territórios que abrangem em solos de mediana e alta 

fertilidade, com ocorrência e disponibilidade frequente de água para rega especialmente 

vocacionados para as práticas agrícolas, florestais e pastoris em simultâneo com funções de 

proteção e valorização de recursos e de elementos patrimoniais. 

As Zo as de espe ial valor patri o ial  são como já se referiu para a solução anterior 

vocacionadas para conservação da natureza e da biodiversidade e por fim a Zo a de proteção 
de a ia de ali e tação de al ufeiras  corresponde a territórios cujo objetivo de 

ordenamento é a proteção da bacia drenante da albufeira do Monte Novo assegurando o 

armazenamento de água para abastecimento público garantindo não só a suficiência do 

recurso mas, igualmente, a sua qualidade. 

Esta solução apesar de resolver os constrangimentos à mobilidade e reduzir a percentagem de 

população diretamente afetada pela solução 1, cria novos impactes e mantém outros 

associados ao troço da ferrovia a reativar, designadamente a proximidade a Sul do Bairro de 

Santa Luzia, proximidade às AERSP de Cotovelos e Quinta do Evaristo e inviabiliza o acesso a 

várias quintas confinantes com o domínio público ferroviário. 
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2.1.2.1. Circular Ramo Nascente / Compatibilização com o Corredor 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28-Traçados do Corredor 2 e Circular Ramo Nascente S/escala 

 
O arranque do corredor 2 a partir da linha existente, desenvolve-se em zona verde EE5, zona 

de expansão H20 (Figuras 7 e 28) até encontrar o antigo ramal de Reguengos, recuperando o 

seu traçado, infletindo para norte sobre a UOPG1 (Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-

Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais).  

Na zona de sobreposição entre a Circular Ramo Nascente e o Corredor 2 no antigo Ramal de 

Reguengos, será necessária a execução de passagem superior (Figuras 29 e 30). 

A obra de arte não interferirá com o sector de tomadas de vista do Centro Histórico a partir da 

estrada de Beja (EN18). 

Este investimento, projeto e obra, terá necessariamente de ser afetado à obra do Corredor 2 e 

compatibilizado com projeto daquele troço da Circular. 
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Figura 29– Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 2 próximo do Rio Xarrama, vista a partir do Bº 

da Sra da Saúde, ANTES e DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 2, no arranque a partir do Bº S José da Ponte, 

ANTES e DEPOIS 
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2.1.2.2. Acessos à Qta do Evaristo e ao Bairro da Caeir a 

O Corredor 2 desenvolve-se na encosta a nascente da cidade, em zona rural de quintas, 
descaracterizando-a, devido às alterações de topografia, instalação das catenárias, proteções à 
linha ferroviária e todas as passagens superiores nos caminhos rurais, afetando negativamente 
a paisagem de enquadramento da cidade Património da Humanidade. 

A realização das passagens superiores sobre o Corredor 2 no acesso à Qta do Evaristo e no 
acesso ao Bº da Caeira terá necessariamente de ser afetada à obra do Corredor 2 (Figura 31). 

As passagens superiores eliminam a ligação de proximidade entre estas zonas residenciais e a 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31- Passagens Superiores sobre o Corredor 2 dos acessos à Qta do Evaristo e ao Bº da Caeira- ANTES – DEPOIS 
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2.1.2.3. CM1149 e ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho 
de Ferro 

Da mesma forma a passagem superior no caminho de ligação entre o Bº de Sto António e o 
Montinho de Ferro e os acessos à indústria e quintas contíguas confinantes com o CM1149, 
terão necessariamente de ficar afetados à obra do Corredor 2 (Figuras 32 e 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32– Interrupção do CM1149 de acesso à indústria, quintas dispersas e quinta do Evaristo – ANTES - DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Passagem Superior sobre o Corredor 2 do caminho de ligação entre o Bº de Sto António e o Montinho de Ferro – ANTES 

- DEPOIS 
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2.1.2.4. Passagem inferior na EN254 / vista protegida 

Prevê-se passagem inferior na Estrada do Redondo, EN254, sob o Corredor 2, levando à 

descaracterização da paisagem rural da encosta nascente da cidade (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34– Passagem Inferior da Estrada de Estremoz, EN254, sob o Corredor 2, visto a partir da cidade – ANTES - DEPOIS 

Esta solução é ainda mais impactante na vista sobre a cidade a partir da EN254, eliminando a 

tomada de vista definida no Plano Diretor Municipal de Évora no sector de aproximação à 

Cidade definido na alínea b) ponto2. Artº13º do Regulamento do PDME, Aviso 2174/2013 

(Figuras 35 e 36). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 35– Sector de tomadas de vista do Centro Histórico de Évora na zona da Passagem Inferior da Estrada do Redondo, EN254 – 

ANTES – DEPOIS 
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Figura 36– Aproximação à Cidade através da Estrada do Redondo, EN254, na Passagem Inferior sob o Corredor 2 – ANTES - DEPOIS 

 

Agravando-se ainda pela descaracterização da paisagem devido à intervenção em área 
protegida de sobro que ficará afetada pelo Corredor 2. 

 

2.1.2.5. Infraestruturas de água, esgoto e eletricidade 

A proposta em relação ao Corredor 1 apresenta menos pontos de colisão com as 
infraestruturas existentes de água e esgoto mantendo-se, no entanto, a necessidade de 
intervenção na zona do descarregador de tempestade junto ao B.º Sra. da Saúde (pertencente 
à empresa AdVT), cruzamento das redes de água e esgoto  na estrada dos Aliados (zona das 
Quintas do Evaristo), zona do B.º do Degebe, cruzamento de redes de água e de duas condutas 
adutoras, também da empresa AdVT, Águas de Lisboa e Vale do Tejo, na zona do B.º de Santo 
António/Montinho de Ferro. 

A proposta apresenta troços de colisão com as linhas de alta tensão e de média tensão da 
jurisdição da REN, Rede de Eletricidade Nacional. 

 

2.1.2.6. Transporte de Mercadorias perigosas, situação de derrame  

Numa situação de derrame e para pôr em prática quer o isolamento da área afetada, quer a 
atuação das entidades, seria necessário proceder ao melhoramento da rede de caminhos 
existentes. 
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2.1.2.7. Acesso às quintas a norte da EN18 

A reativação do ramal de Estremoz na zona rural 

levaria à eliminação de acessos de quintas 

localizadas a norte da EN18.  

Esta situação teria de ser mitigada através da 

execução simultânea da Variante à EN18, 

investimento a afetar à obra do Corredor 2 

(Figuras 37 e 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38– Acessos das quintas através da EN18 

  

Figura 37– Traçados do Corredor 2, atual EN18 e Variante à EN18 

S/escala 
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2.1.2.8. Conclusões sobre o Corredor 2  

i. Descaracteriza a paisagem zona rural de quintas de enquadramento da cidade 
Património da Humanidade, devido às alterações de topografia, instalação das 
catenárias, proteções à linha ferroviária e todas as passagens superiores nos 
caminhos rurais, 

ii. Não compromete o crescimento da Cidade para nascente,  
iii. Afeta parcialmente a zona verde EE5, zona habitacional H20 e a UOPG 1 previstas 

no Plano de Urbanização de Évora. 
iv. Elimina a ligação existente de proximidade entre a cidade, o Bº da Caeira e as 

zonas de quintas do Evaristo, Caeira e Montinho de Ferro. 
v. Constitui uma perda de qualidade de vida dos habitantes dos Bairros de Sta Luzia 

e Caeira, das zonas de quintas do Evaristo e Cotovelos, em termos de ruído, 
vibrações, instalação de rede de média tensão provocados pelo Corredor 
Ferroviário. 

vi. Compromete a tomada de vistas sobre o Centro Histórico a partir da EN254, 
desrespeitando o PDME e afeta a paisagem de montado de sobro. 

vii. Obriga a obras a afetar às Infraestruturas de Portugal, nomeadamente: 

 Passagem Superior da Circular Ramo Nascente na zona de sobreposição ao 
Corredor 2,  

 Negativos para a instalação de redes de água, execução de galerias para aceder 
a infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de esgotos, bem como 
trabalhos idênticos nas condutas adutoras, 

 Desvio de linhas de alta e média tensão, 

 Passagens superiores nos acessos à Quinta do Evaristo, Bairro da Caeira, 
Montinho de Ferro e no CM1149, 

 Variante á Estrada de Estremoz/EN18. 
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2.1.3. CORREDOR 3 (cor violeta) 

Quadro 7- Enquadramento do Corredor à aàPla taàdeàO de a e toàdoàPDME 

Quadro 8- Enquadramento do Corredor à aàPla taàdeàCondicionantes do PDME 

 

Quadro 9- Enquadramento do Co edo à à aàPla taàdeàO de a e toàdoàPUE 

 

O Corredor 3 acompanha a inflexão para nascente do traçado da solução 2 aproveitando parte 

do ramal de Reguengos para se desviar da Cidade de Évora, mas só inflete para norte a seguir 

aoàBai oàdaàCaei a,àe t a doàp i ei oàe àte itó iosà ualifi adosà o oà )ona de Proteção ao 

á uífe oàdeàÉvo a ,àseguidosàpo à )o asàdeàP oteç oàdeàBa iaàdeàáli e taç oàdeàál ufei as ,à
onde se desenvolve a maior parte do troço. A poente do bairro do Degebe cruza a EN254, 

o deàe t aàe à EspaçosàdeàPe ue aàP op iedade àat àat avessar o Rio Degebe, acabando por 

Corredor 3 - Planta de Ordenamento PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde e Freguesia de Nossa Senhora de Machede 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Solo Urbano – Cidade de Évora – (dentro da servidão ferroviária)   
Espaços rurais envolventes da cidade de Évora (dentro da servidão ferroviária)   

UOPG 1- Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Espaços de pequena propriedade (parte do troço dentro da servidão ferroviária) 

  

Zona de servidão aeronáutica D e E (parte dentro da servidão ferroviária)   
Bairro Santa Luzia (dentro da servidão ferroviária)    
Bairro da Caeira (dentro da servidão ferroviária)   

Bairro do Degebe     

Área Especial de Comércio e Equipamentos – Expo Évora Parque de exposições e atividades económicas regionais (dentro 
da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Zona de proteção de bacia de alimentação de albufeiras 

  

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Zona de proteção ao aquífero de Évora (parte dentro da servidão ferroviária) 

  

Património Arquitetónico e Arqueológico   

Corredor 3 - Planta de Condicionantes PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde e Freguesia de Nossa Senhora de Machede 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Reserva Agrícola Nacional   

REN – Zonas ameaçadas pelas cheias (em processo de aprovação pela CCDR)   

REN – Cursos de água leitos e margens   

Zona de servidão aeronáutica D e E   

Domínio Público Hídrico - Linhas de água   

Linha elétrica 60kv    

Estrada nacional 254 e respetiva servidão   

IP2 e respetiva servidão   

Montados de Sobro e azinho   

Cemitério do Espinheiro   

Drenagem de Águas Residuais – Emissário de Esgoto (dentro da servidão ferroviária)   

Condutas   

Condutas Adutoras do Monte Novo   

Limites de servidão aeronáutica   

Corredor 3 - Planta de Zonamento do PUE 
 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Estrutura Ecológica Urbana EE5   

Habitacional 
H0   

H20   

UOPG 1 - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
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e t a àe à )o aàdeàP oteç oàdasàBa iasàdeàáli e taç oàdeàál ufei as ào deàseàeste deàat à à
linha Évora Norte-Caia.  

Apesar de atravessar alguns espaços com vocação residencial esta alternativa afeta, de modo 

direto, menos habitantes do que as outras duas, contudo, mantém os impactos associados ao 

troço a reativar, designadamente a proximidade a Sul dos Bairros de Santa Luzia e da Caeira e 

cria novos impactos associados à extensão do troço desenvolvido em território não 

intervencionado ao longo da bacia de drenagem da Albufeira do Monte Novo, que abastece o 

concelho de Évora, e sobre o aquífero de Évora, que constitui uma reserva de água estratégica 

para o concelho.     
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2.1.3.1. Circular Ramo Nascente / Compatibilização com o Corredor 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39– Traçados do Corredor 3, da Circular Ramo Nascente e do IP2, S/ escala 

O arranque do Corredor 3 a partir da linha existente, desenvolve-se em zona verde EE5 e zona 
de expansão H20 (Figuras 7 e 39) até encontrar o antigo ramal de Reguengos, recuperando o 
seu traçado.  

Seria desejável o desvio do corredor ferroviário para sul no troço contíguo aos Bº de Sta Luzia 
e Bº da Caeira de forma a reduzir os impactos negativos de ruído e vibração naquelas áreas 
residenciais. 
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Na zona de sobreposição entre a Circular Ramo Nascente e o Corredor 3 no Antigo Ramal de 
Reguengos, será necessária a execução de passagem superior (Figuras 40 e 41). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40– Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 3 vista a partir do Bº Sra da Saúde 

 

A obra de arte não interferirá com o sector de tomadas de vista do Centro Histórico a partir da 
estrada de Beja (EN18). 

Este investimento, projeto e obra, terá necessariamente de ser afetado à obra do Corredor 3 e 
compatibilizado com projeto daquele troço da Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41– Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 3 vista a partir do Bº S José da Ponte 
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2.1.3.2. Bº do Degebe / passagem superior da EN254 

 

O Corredor 3 atravessa a EN254 junto ao topo poente do Bº do Degebe, prevendo-se uma 
passagem superior na EN254 (Figuras 42 e 43), que se desenvolve: 

 Junto ao bairro, paralelamente e em elevação,  

 Em área de montado e sobro classificado.  

Levando à perda de qualidade de vida dos habitantes em termos de ruído, vibrações 
provocados pelo Corredor Ferroviário e o emparedamento, perda de vistas e o devassar da 
privacidade desta área residencial provocados pela Passagem Superior. 

Levando ainda à descaracterização da paisagem rural agravado por se tratar de povoamento 
de sobreiro protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- Passagem Superior da EN254 junto ao topo poente do Bº do Degebe, desenvolvendo-se sobre área de montado – 

ANTES – DEPOIS 
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Figura 43– Passagem Superior da EN254 junto ao topo nascente do Bº do Degebe, desenvolvendo-se em área de montado – 

ANTES – DEPOIS 
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2.1.3.3. Montado e Sobro / Passagem Inferior  

Prevê-se passagem inferior sob o corredor 3 a norte do Bº do Degebe em área de montado e 

sobro classificado, levando à descaracterização da paisagem rural e caminho rural (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44– Passagem Inferior a norte do Bº do Degebe, desenvolvendo-se em área de montado – ANTES - DEPOIS 

Note-se que dos quatro corredores analisados, o Corredor 3 é o que envolve maior área de 

destruição de povoamento protegido de sobreiro e azinheira. 

Por este motivo e por existirem corredores alternativos, o Corredor 3 não deverá justificar a 

classificação como e p ee di e toàdeài p es i dívelàutilidadeàpú li a . 

 

2.1.3.4. Infraestruturas de água, esgoto e eletricidade 

As condicionantes dizem respeito à necessidade de intervenção na zona do descarregador de 

tempestade junto ao B.º Sra. da Saúde (pertencente à empresa AdVT), cruzamento das duas 

condutas adutoras do Monte Novo (AdVT), cruzamento da rede de água no Degebe. 

A proposta apresenta pontos de colisão com linhas de média tensão da jurisdição da REN, 

Rede de Eletricidade Nacional. 

 

2.1.3.5. Transporte de Mercadorias perigosas, situação de derrame  

O Corredor 3 ao desenvolver-se na bacia de drenagem da Albufeira do Monte Novo, que 

abastece o concelho de Évora, e sobre o aquífero de Évora, que constitui uma reserva de água 

estratégica para o concelho poderá constituir suscetibilidade de risco numa situação de 

derrame. 
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2.1.3.6. Conclusões sobre o Corredor 3  

i. Não compromete o crescimento da cidade para Nascente, afetando 
parcialmente a zona verde EE5 e zona habitacional H20 previstas no Plano de 
Urbanização de Évora, 

ii. Mantém as ligações de proximidade entre a cidade, os bairros periféricos e 
estabelecimentos de ensino, saúde e comerciais, 

iii. Constitui uma perda de qualidade de vida dos habitantes do Bº de Sta Luzia, Bº 
da Caeira e Bº do Degebe, em termos de ruído, vibrações, instalação de rede 
de média tensão provocados pelo Corredor Ferroviário e no caso do Bº do 
Degebe ainda em termos de emparedamento, perda de vistas e o devassar da 
privacidade pela Passagem Superior da EN254, 

iv. Dos quatro corredores, o Corredor 3 é o que afeta maior área protegida de 
povoamento de sobreiro e azinheira, com alteração significativa da paisagem 
rural, 

v. Obriga às seguintes obras a afetar as Infraestruturas de Portugal, 
nomeadamente: 

 Passagem superior da Circular Ramo Nascente na zona de sobreposição ao 
Corredor 3,  

 Negativos pontuais para a instalação de redes de água, execução de galerias 
para ceder a infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de 
esgotos, bem como trabalhos idênticos nas condutas adutoras, 

 Desvio das linhas de média tensão. 
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2.1.4. CORREDOR 4 (cor magenta) 

Quadro 10- Enquadramento do Co edo à à aàPla taàdeàO de a e toàdoàPDME 

 

Quadro 11- Enquadramento do Co edo à à aàPla taàdeàCondicionantes do PDME 

Quadro 12- Enquadramento do Co edo à à aàPla taàdeà)o a e toàdoàPUE.à 

 

O corredor 4 acompanha a inflexão para nascente do traçado do corredor 2 aproveitando 

parte do ramal de Reguengos para se desviar da Cidade de Évora, mas só inflete para norte a 

segui à aoà Bai oà daà Caei a,à e t a doà p i ei oà e à te itó iosà ualifi adosà o oà )o aà deà
P oteç oàaoàá uífe oàdeàÉvo a ,àseguidosàpo à )o asàdeàP oteção de Bacia de Alimentação de 

ál ufei as ,à o deà seà dese volveà aà aio à pa teà doà t oço,à at avessa doà Espaçosà deà G a deà
P op iedade ,àa o pa hando o IP2. Inflete para poente até á linha Évora Norte-Caia. 

Corredor 4 - Planta de Ordenamento PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde e Freguesia de Nossa Senhora de Machede 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Solo Urbano – Cidade de Évora – (dentro da servidão ferroviária)   
Espaços rurais envolventes da cidade de Évora (dentro da servidão ferroviária)   
UOPG 1- Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Espaços de pequena propriedade (parte do troço dentro da servidão ferroviária) 

  

Bairro Santa Luzia (dentro da servidão ferroviária)    

Bairro da Caeira (dentro da servidão ferroviária)   

Área Especial de Comércio e Equipamentos – Expo Évora Parque de exposições e atividades económicas regionais (dentro 
da servidão ferroviária) 

  

ESPAÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Zona de proteção de bacia de alimentação de albufeiras 

  

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
Zona de proteção ao aquífero de Évora (parte dentro da servidão ferroviária) 

  

Espaço ocupação Turística    
Património Arquitetónico e Arqueológico   

Corredor 4 - Planta de Condicionantes PDME 
Freguesia Bacelo e Srª da Saúde e Freguesia de Nossa Senhora de Machede 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Reserva Agrícola Nacional   

REN – Zonas ameaçadas pelas cheias (em processo de aprovação pela CCDR)   

REN – Cursos de água leitos e margens   

Zona de servidão aeronáutica D e E   

Domínio Publico Hídrico - Linhas de água   

Linha elétrica 60kv    

Estrada nacional 254 e respetiva servidão   

IP2 e respetiva servidão   

Montados de Sobro e azinho   

Condutas   

Condutas Adutoras do Monte Novo   

Limites de servidão aeronáutica   

Corredor 4 - Planta de Zonamento do  PUE 
 

Eixo 
da 
Via 

Faixa 
dos 

200m 

Estrutura Ecológica Urbana EE5   

Habitacional 
H0   

H20   

UOPG 1 - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora-Parque de Exposições e de Atividades Económicas Regionais   
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Esta é a alternativa que afeta menos habitantes, mantendo os impactes associados ao troço a 

reativar na proximidade a Sul dos Bairros de Santa Luzia e da Caeira, criando novos impactos 

num território já intervencionado pelas obras do IP2 ao longo da bacia de drenagem da 

Albufeira do Monte Novo, que abastece o concelho de Évora, e sobre o aquífero de Évora, que 

constitui uma reserva de água estratégica para o concelho. 

Desconhece-se os motivos porque esta solução foi excluída do Estudo Prévio da Variante de 

Évora. 

Considera-se que único pequeno apontamento na página 7 do Volume 1 – Resumo Não 

T i o,àdeà restrição à futura viabilidade do IP2 ou constrangimento pela ligação ao troço da 

linha de Évora-Elvas num local distinto do previsto e já estudado ,à espeita teà ao Corredor 

Ferroviário que acompanha o IP2, não é suficiente para excluir a solução que se afigura a mais 

adequada para o Concelho de Évora. 

 Porque motivo este traçado restringe a viabilidade do IP2? 

 Porque motivo a ligação da Variante de Évora não liga à linha ferroviária Évora-Elvas 
em local distinto do inicialmente previsto para a Estação Évora Norte, servido pela 
EN254? 
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2.1.4.1. Circular Ramo Nascente / Compatibilização com o Corredor 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45– Traçados do Corredor 4, da Circular Ramo Nascente e do IP2, S/ escala 

O arranque do Corredor 4 a partir da linha existente, desenvolve-se em zona verde EE5 e zona 

de expansão H20 (Figuras 7 e 45) até encontrar o antigo ramal de Reguengos, recuperando o 

seu traçado.  

Seria desejável o desvio do corredor para sul no troço contíguo aos Bº de Sta Luzia e Bº da 

Caeira de forma a reduzir os impactos negativos de ruído e vibração naquelas áreas 

residenciais. 

Na zona de sobreposição entre a Circular Ramo Nascente e o Corredor 4 no antigo Ramal de 

Reguengos, será necessária a execução de passagem superior (Figuras 46 e 47). 
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Figura 46– Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 4 vista a partir do Bº Sra da Saúde 

A obra de arte não interferirá com o sector de tomadas de vista do Centro Histórico a partir da 

estrada de Beja (EN18). 

Este investimento, projeto e obra, terá necessariamente de ser afeto à obra do Corredor 4 e 

compatibilizado com projeto daquele troço da Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47– Passagem Superior da Circular Ramo Nascente sobre o Corredor 4 vista a partir do Bº de S José da Ponte 

2.1.4.2. IP2 / Compatibilização com o Corredor 4  

O traçado do troço do IP2 que ligará a Estrada de Beja à Estrada de Estremoz no Concelho de 

Évora constitui uma área de paisagem descaraterizada devido à movimentação de terras, 

derrube de florestação, infraestruturas semiconstruídas, estaleiros e acessos de obras. 
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O longo período de paragem de cerca 5 anos das obras tem contribuído para o atual estado de 

degradação. 

O Corredor 4 fez parte dos estudos apesentados ao município pelas Infraestruturas de Portugal 

a Março de 2017, concluindo-se da sua compatibilização com a IP2 (Figuras 1 e 45). 

Este traçado poderá permitir maximizar os trabalhos já realizados como seja: 

 Os estudos realizados no âmbito do IP2, 

 As expropriações dos terrenos, cuja afetação ao corredor ferroviário será facilitada, 
bem como potenciar obras estruturantes como seja a ponte sobre o Rio Degebe, que não se 

encontram realizadas. 

Será necessária a revisão do projeto do IP2, bem como adaptações nas infraestruturas 

realizadas (Figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48– Obras suspensas do IP2 junto à EN254 e integração do Corredor 4- ANTES – DEPOIS 
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2.1.4.3. Integração do Corredor 4 no Território 

O troço do IP2 que ligará a Estrada de Beja à Estrada de Estremoz no Concelho de Évora 

constitui atualmente um rasgo na paisagem rural, bem evidente em fotografia aérea (Figura 

49). 

Dos quatro corredores alternativos, o corredor 4 é o único que não criaria novos 

constrangimentos no território, tendo em conta a concentração das duas infraestruturas numa 

área circunscrita, já descaracterizada do território (Figura 50). 

Considera-se que os constrangimentos devido à revisão de projeto, e de readaptação de 

infraestruturas já iniciadas, considerado como um fator determinante pelas Infraestruturas de 

Portugal para não considerar esta solução como favorita serão de menor importância, tendo 

em conta os impactos negativos dos corredores 1, 2 e 3. 

Esta solução visa não só a preservação dos valores ambientais e culturais da paisagem do 

Concelho de Évora, como afetará um menor número de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49– Fotografia Aérea extraída do Google Map  onde se destaca o rasgo do território pelo IP2, evidenciando a 

adequabilidade do Corredor 4 em detrimento dos Corredores 1, 2 e 3 – ANTES - DEPOIS 
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Figura 50– Cenário geral das obras suspensas do IP2, em zonas de escavação a rentabilizar na execução do Corredor 4 
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2.1.4.4. Conclusões sobre o Corredor 4  

i. Dos quatro corredores, o Corredor Ferroviário 4 é o que melhor se implanta 
no território por se localizar em zona com paisagem já descaracterizada 
devido às obras do IP2. Contribuindo assim para a preservação da paisagem 
na restante área do Concelho de Évora. 

ii. Não compromete o crescimento da cidade para Nascente, afetando 
parcialmente a zona verde EE5 e zona habitacional H20 previstas no Plano 
de Urbanização de Évora. 

iii. Mantém as ligações de proximidade entre a cidade, os bairros periféricos e 
estabelecimentos de ensino, saúde e comerciais. 

iv. Constitui uma perda de qualidade de vida dos habitantes do Bº de Sta Luzia 
e Bº da Caeira, em termos de ruído, vibrações, instalação de rede de média 
tensão provocados pelo Corredor Ferroviário, sendo conveniente ponderar 
maior afastamento para sul. 

v. Obriga às seguintes obras a afetar as Infraestruturas de Portugal, 
nomeadamente: 

 Passagem superior da Circular Ramo Nascente na zona de sobreposição 
ao Corredor 4,  

 Reajustamento no projeto do IP2 e realização de adaptações nas 
infraestruturas já realizadas. 
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3. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS 4 CORREDORES ALTERNATIVOS  

De forma a demonstrar a avaliação que o município faz dos descritores associados às diversas 

alternativas, agarrámos nos quadros comparativos do Volume 9 do Estudo de Impacte 

Ambiental – Comparação das Alternativas e reajustámos os seguintes valores:   

1. Grau de importância dos seguintes descritores: 

1.1 Ruído e Vibrações passou de 3 para 4, por se considerar que estes dois fatores são 

condicionadores chave do bem-estar e saúde pública, 

1.2 Gestão de Resíduos passou de 1 para 3, por se considerar que os efeitos da 

criação de resíduos por motivo das alterações drásticas na rede rodoviária 

existente, por motivo da construção da Circular Ramo Nascente, terão 

necessariamente de ter valoração superior, 

1.3 Património Arquitetónico e Arqueológico passou de 3 a 4, por se considerar que 

num concelho ex-líbris do País com a riqueza patrimonial reconhecida há 30 anos 

pela classificação do Centro Histórico como Património da Humanidade, este fator 

deverá ter a valoração máxima. 

2. Classificação dos seguintes descritores do Corredor 1: 

2.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais passou de 3 para 1 face à 

significativa alteração da morfologia do terreno, volume de escavação necessária 

na área afeta à Circular Ramo Nascente e restabelecimentos das vias de inserção. 

2.2 Gestão de Resíduos passou de 3 para 1 visto ser a solução que levará a maior 

produção de resíduos devido às demolições significativas em todos os 

arruamentos urbanos a inserir na Circular Ramo Nascente; Rua Bento Jesus Caraça, 

Av Almirante Gago Coutinho, Rua Padre Américo e Estrada dos Aliados.  

2.3 Paisagem passou de 2 para 1 visto considerar-se que as obras de arte na EN254 

afetarão negativamente a imagem da cidade na aproximação através daquela 

estrada, alterando significativamente a paisagem, 

2.4 Património Arquitetónico e Arqueológico passou de 3 para 1 pela gravidade do 

risco da Zona de Proteção ao Centro Histórico de Évora, face ao referido no 

anterior parágrafo. 

3. Classificação dos seguintes descritores do Corredor 2: 

3.1 Paisagem passou de 3 para 1 por se considerar que a descaracterização da encosta 

a nascente da cidade, devido às alterações de topografia, instalação das 

catenárias, proteções à linha ferroviária e todas as passagens superiores nos 

caminhos rurais irá afetar negativamente a paisagem de enquadramento da 

cidade Património da Humanidade, 

3.2 Património Arquitetónico e Arqueológico passou de 2 para 1 pela gravidade da 

supressão da setor de vistas sobre a cidade devido à passagem inferior da EN254, 

3.3 Ordenamento do território e condicionantes passou de 2 para 1 quer por eliminar 

a ligação de proximidade entre bairros, zonas de quintas e a cidade e 

comprometer áreas urbanizáveis. 

3.4 Usos do solo e componente social passaram de 3 para 2 por se considerar que 

densidade habitacional da zona de quintas e bairros periféricos da cidade e o 

número significativo de habitantes afetado negativamente deverá ser valorizado. 
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4. Classificação dos seguintes descritores do Corredor 3: 

4.1 Ruído e Vibrações passou de 3 para 2 visto o corredor 3 afetar áreas residenciais 

como o Bº do Degebe, Bº da Caeira e Bº de Sta Luzia, 

4.2 Gestão de Resíduos passou de 1 para 3 visto que dos quatro corredores, 

considera-se que o corredor 3 é o que envolverá menos obra de demolição, 

gerando menos resíduos. 

Tendo-se obtido desta forma a síntese comparativa entre os corredores 1, 2, 3 e 4 

demonstrada no quadro 13. 
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Descritor  
Grau de 

importância 

Corredor 1 Corredor 2  Corredor 3 Corredor 4 

classificação  valoração classificação  valoração classificação  valoração classificação  valoração 

Clima  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Naturais  

2 1 2 2 4 1 2 3 6 

Solos e Aptidão Agrícola 2 3 6 2 4 1 2 3 6 

Recursos Hídricos Superfícies e 
Subterrâneos e Qualidade da água  

2 3 6 2 4 1 2 1 2 

Ruido e Vibrações 4 1 4 2 8 2 8 2 8 

Qualidade do ar 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

Gestão de Resíduos  3 1 3 2 6 3 9 2 6 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade 3 3 9 2 6 1 3 3 9 

Paisagem 3 1 3 1 3 2 6 3 9 

Património Arquitetónico e 
Arqueológico 

4 1 4 1 4 2 8 3 12 

Ordenamento do território e 
condicionantes 

4 1 4 1 4 1 4 3 12 

Usos do solo e componente social  4 1 4 2 8 2 8 3 12 

TOTAL 46 53 54 85 

 

Descritor  Grau de importância 

Clima  0 

Qualidade de ar 1 

Geologia e Geomorfologia e Recursos Naturais 

2 Solos e Aptidão 

Recursos Hídricos 

Gestão de Resíduos 

3 Sistemas Ecológicos 

Paisagem 

Ordenamento do Território 

4 
Património 

Usos do Solo e Componente Social 

Ruído e Vibrações 

 

Classificação Valoração 

Igualmente viáveis 0 

Menos Favorável 1 

Ligeiramente Favorável 2 

Mais Favorável 3 

Quadro 13- Quadro Alterado de Comparação de Alternativas 

Síntese das valorações:  Corredor 1 – solução a abandonar 

    Corredor 2 – menor classificação / 53 

Corredor 3 – classificação média / 54 

Corredor 4 – maior classificação / 85 
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Procurou-se ainda elencar os aspetos negativos mais significantes dos corredores 1, 2, 3 e 4 no 

quadro 14,à áspetosàNegativos . 
 

 

  ASPETOS NEGATIVOS 
CORREDOR 

1 
CORREDOR 

2 
CORREDOR 

3 
CORREDOR 

4 

1 
Compromete o crescimento Cidade para Nascente e a 
Circular Ramo Nascente 

X       

2 Divisão de bairros na Cidade e Envolvente X X     

3 Perda de qualidade de vida dos habitantes devido a:         

  3.1. Corredor Ferroviário ao nível dos ruídos, 
vibrações e média tensão 

XX X X   

3.2  Mobilidade e segurança XX  X     

3.3. Acessibilidade e segurança das construções 
contíguas às obras descritas em 6.1 a 6.4 

XX       

4 
Compromete Zona Especial de Proteção do Centro Histórico 
e/ou tomadas de vista sobre a cidade 

XX XX     

5 
Destruição da paisagem rural em particular montado de 
sobro e azinho 

  X XX   

6 
Execução de outras obras a afetar ao investimento 
ferroviário: 

        

  
6.1. Circular Ramo Nascente rebaixada e vias de 

inserção 
X       

  6.2. Rotunda 1 rebaixada da Circular Ramo Nascente e 
vias de inserção 

X       

6.3. Rotunda 2 rebaixada da Circular Ramo Nascente e 
vias de inserção 

X       

6.4. Rotunda 3 rebaixada da Circular Ramo Nascente e 
vias de inserção 

X       

6.5. Passagem Superior na Circular Ramo Nascente 
sobre o corredor no Antigo Ramal de Reguengos 

  X X X 

6.6. Variante à Estrada de Estremoz/EN18 X X     

6.7. Passagem Superior no acesso à Qta do Evaristo   X     

6.8. Passagem Superior no acesso ao Bº da Caeira   X     

6.9. Passagem Superior no acesso ao Montinho de Ferro   X     

6.10.Passagem Superior no Caminho 1149   X     

6.11.Negativos para instalação de redes de água, 
galerias de acesso a infraestruturas de água e esgotos. 

X X X   

6.12.Desvio de condutas adutoras X X     

6.13. Desvio de linhas de alta e/ou média tensão   X X   

6.14. Obras de adaptação de infraestruturas já 
realizadas do IP2 

      X 

Quadro 14- Síntese dos Aspetos Negativos dos Corredores 1, 2, 3 e 4 (legenda: X negativo e XX muito negativo). 
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4. CONCLUSÃO  

Com base na análise efetuada concluímos o seguinte: 

1. Ao nível sonoro os impactos desta infraestrutura ferroviária serão crescentes até meio 
do século, prevendo-se que em 2045 passem diariamente 34 comboios por esta linha 
produzindo um ruído nocivo e incomodativo para quem habita ou permanece em 
locais onde se faça sentir o seu efeito, como por exemplo na escola de 1º ciclo do 
Bairro da Comenda, cujo Corredor 1 passa a aproximadamente 125m.  

2. Atendendo à proximidade de todos os traçados propostos a zonas habitacionais 
)o asà se síveis ,à o side a os que, sendo a prevenção do ruído e o controlo da 

poluição sonora uma tarefa fundamental do estado, a prioridade na seleção do 
traçado deverá ser a saúde humana e o bem-estar das populações, motivo pelo qual 
se aumentou o grau de importância deste descritor equiparando-o à Co po e te 
“o ial . Neste sentido, mesmo para o Corredor 4 considerado o mais favorável, 
recomenda-se o desvio para sul no troço próximo dos Bairros Santa Luzia e Caeira. 

3. Qualquer uma das soluções, mas sobretudo aquelas que atravessam o território mais 
próximo do espaço urbano, criam interseções nos recursos hídricos que conduzem 
necessariamente à construção de passagens hidráulicas e pontes que carecem de 
títulos de utilização de recursos hídricos e estudos hidráulicos e hidrológicos que 
permitam avaliar os caudais de máxima cheia, de forma a não colocar em causa a 
mobilidade e a segurança de pessoas e bens. 

4. Como ficou demonstrado ao longo do texto as interseções rodoviárias ou pedonais 
criam obrigatoriamente passagens desniveladas com importantes impactos visuais na 
paisagem nomeadamente, interferindo diretamente com as vistas sobre a cidade, em 
particular o Corredor 2. Esta é uma condicionante assinalada no PUE, devendo toda e 
qualquer construção respeitar os planos de vistas fixados na respetiva planta, de 
forma a permitir a leitura da silhueta do Centro Histórico classificado pela UNESCO 
como património da Humanidade desde 25 de novembro de 1986.   

 
5. Todas as operações que impliquem movimentações 

de terras devem ter acompanhamento 
arqueológico integral de acordo com a legislação 
específica em vigor e com o art.º 23 do PDME em 
vigor, uma vez que muitos trabalhos serão 
desenvolvidos na proximidade de ocorrências 
arqueológicas identificadas em PDM (Figura 51).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51– Património arqueológico e arquitetónico 
identificado no PDME na área de estudo dos 

corredores 1, 2, 3 e 4. S/escala 
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6. O Corredor 1 constitui uma solução a abandonar por comprometer o crescimento da 
Cidade de Évora para Nascente, comprometer a execução da Circular Ramo Nascente e 
por criar ruturas entre bairros residenciais e gerar perda de qualidade de vida dos 
habitantes. 

7. Deverá ser garantida a viabilidade da conclusão da Circular de Évora acautelando a 
execução de passagem superior da Circular Ramo Nascente no ponto de sobreposição 
das duas vias; rodoviária e ferroviária. 

8. O corredor apresentado na presente proposta como Corredor 3 não corresponde à 
anterior solução 3 que seguia paralelamente ao percurso do IP2.  

9. O Corredor que designamos como 4, correspondente à solução 3 anteriormente 

proposta (Março de 2017), cujo percurso seguia paralelamente ao percurso do IP2, foi 

excluído, em Outubro de 2017, aquando da Consulta Pública associada ao 

procedimento de avaliação de impacte ambiental que integra o processo de 

Licenciamento Único do projeto de ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia – 

Corredor internacional Sul. Naquela sequência, também não foi considerado no 

presente Estudo de Impacto Ambiental. 

 
A CME mantém a opinião de que aquele Corredor deveria ter sido considerado como 
uma das alternativas a estudar uma vez que os impactes acumulados, ao que nos 
parece, seriam minimizados: facilitaria a afetação das propriedades já parcialmente 
expropriadas no âmbito do IP2; rentabilizaria os estudos já realizados; potenciar-se-ia 
a realização simultânea das grandes obras de arte por executar no âmbito do IP2, 
como seja a ponte sobre o Rio Degebe, influenciando significativamente o valor do 
investimento (IP, março 2017); o duplo efeito barreira resultante do traçado do IP2 e 
da linha ferroviária será minimizado se ambas infraestruturas se desenvolverem na 
proximidade uma da outra e afastadas do espaço urbano da cidade de Évora. 
 
Contudo, nota-se que, agora, o Corredor 4, não considerado nos EIA, ao fazer a ligação 
ao troço Évora-Caia mais a nascente do troço Évora-Caia, não viabiliza a futura estação 
de Évora Norte, planeada como ponto de conexão entre a rede convencional e o 
prolongamento do eventual futuro corredor de passageiros, afastando mais a estação 
da cidade de Évora. 
 

10. Das 3 soluções apresentadas, reafirmamos que o Corredor 1, pelas razões expostas, é 

inaceitável e deve ser excluído. 

 
Os Corredores 2 e 3, ainda que apresentem impactos negativos significativos, 
ultrapassam os principais problemas que identificámos no atravessamento da cidade.  
 
O Corredor 2 atravessa espaços residenciais de pequena propriedade, que se 
desenvolveram na envolvente da Cidade de Évora e dela dependem formal e 
funcionalmente e acarretará custos sociais muito relevantes. 
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O Corredor 3 tem custos ambientais muito importantes, uma vez que atravessa 
montados e outros importantes valores naturais. 
 
Os Corredores 2 e 3 viabilizam a futura estação de Évora na confluência entre a linha 
convencional e futuro corredor de passageiros, a uma distância razoável da cidade de 
Évora. 
O percurso inicial dos Corredores 2, 3 e 4 utiliza parte do ramal de Reguengos o qual 
se aproxima de zonas urbanas (passa a Sul dos Bairros de Santa Luzia e da Caeira e, 
ainda, do Degebe), ainda que de menor densidade, pelo que se defende o maior 
afastamento possível do edificado e medidas de mitigação adequadas. 
 

11. A CME sugere o estudo da possibilidade de uma variante à cidade de Évora, para 

mercadorias perigosas, que não ponha em causa a ligação ferroviária. 

 
12. A CME reafirma que é essencial garantir que qualquer uma das opções de ligação 

deverá contemplar uma estação / cais ou zona logística de mercadorias que potencie 

o uso daquela ferrovia para o desenvolvimento económico de Évora e da região. 

 
13. A CME regista com agrado o esforço feito para se encontrarem alternativas reais ao 

inaceitável atravessamento da cidade de Évora e sublinha a importância de a solução 

que vier a ser escolhida, dever ser objeto de um estudo aprofundado de implantação 

no terreno de modo a reduzir o máximo possível os impactos negativos identificados 

ou que vierem a ser identificados e apontar medidas de mitigação. 

 












