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ABASTECIMENTO DE ÁGUA À GARRAIA, SIZUDA, BOA MORTE E QUINTAS ADJACENTES
EM ÉVORA
Refere-se o presente estudo preliminar á 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.
Por forma a não originar um impacte hidráulico negativo nas redes envolventes, a garantir uma
melhor repartição de pressões na rede e uma melhor qualidade da água optou-se por uma
rede de distribuição do tipo misto, que forma uma malha, entre os dois pontos de ligação às
redes existentes, e tem três ramificações.
A rede de distribuição a instalar terá uma extensão de 7291m.l. (ver planta anexa) dos quais
38m.l. são atravessamentos de duas linhas de água em viaduto, 20m.l. correspondem ao
atravessamento da linha férrea Évora-Estremoz através de perfuração horizontal e os restantes
7233m.l. são instalados em vala.
Por forma a conjugar os diâmetros existentes com a rede a executar, a garantir os caudais para
combate a incêndios e a permitir futuras ampliações da rede, optou-se pela colocação de
tubagem com secções uteis de 90mm que poderão ser reduzidas para 75mm nos troços
ramificados onde não exista serviço de incêndio e não seja prevista qualquer nova ampliação
As ligações às redes existentes serão feitas á conduta DN90 da Rua Diogo da Silveira (Bairro do
Frei Aleixo) e á conduta adutora DN75 na estrada nacional EN254 que abastece o Bairro do
Degebe.
Com excepção dos atravessamentos em viaduto, cuja tubagem será em Ferro Fundido Dúctil
DN80, toda a rede será em PVC DN90 com classe de pressão PN10. No atravessamento da linha
férrea prevê-se a instalação de uma forra de protecção em PEAD DN160 em todo o seu
comprimento.
Todos os acessórios a aplicar serão em ferro fundido dúctil com revestimento epóxico, e deverá
ser colocada fita sinalizadora 20cm acima do extradorso da conduta ao longo de toda a sua
extensão.
No que respeita aos órgãos para combate a incêndios foram contabilizadas 7 bocas-de-incêndio
que ficarão distribuídas ao longo de toda a rede e ainda a colocação de um marco-de-incêndio
a instalar junto ao restaurante na EN18 numa das extremidades da rede de água.
Todos os restantes acessórios estão designados no caderno de medições e serão representados
no mapa de nós em fase de projecto.
A vala para a instalação da conduta será executada a uma profundidade média de 1,10m com
largura de 0,60m.
Foi feita uma estimativa de custos com base nas medições e na tabela de taxas do município
que totaliza um custo de obra no valor de 276.853,93€ + IVA.
O encargo a atribuir a cada um dos proprietários interessados, será igual ao custo total da obra
dividido pelo número total de proprietários a abastecer, ao qual acresce o valor do ramal de
ligação domiciliário (200€ + IVA).
O valor dos ramais a executar em fase posterior á da instalação da conduta terá que ser
determinado caso a caso através da elaboração de orçamento.
Uma vez que está previsto o atravessamento da EN254 e da linha férrea Évora-Estremoz
deverão ser consultadas as empresas “EP - Estradas de Portugal, S.A.” e “REFER – Rede
Ferroviária Nacional, EPE”.

Complementarmente a este estudo foi elaborado orçamento para a ligação entre a conduta
que abastece as quintas do Montinho de Ferro e a conduta que abastece as quintas do Evaristo
num total de 11.136,57€ + IVA. Esta ligação terá uma extensão de 385m.l. e permitirá garantir
as condições de pressão regulamentares no abastecimento às quintas do Montinho de Ferro.
Em anexo: - Medições e estimativa de custos
- Planta com traçado da rede de água

O técnico da DASHP

Ricardo Pinto

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente
Dr. Nuno Lacasta

No âmbito do processo de licenciamento único de ambiente do projeto “Corredor
internacional sul - ligação ferroviária entre Évora e Évora norte - variante de Évora” que se
encontra a decorrer nessa Agência, sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações introduzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de Março, DL n.º 179/2015, de 27 de
Agosto, Lei n.º 37/2017, de 2 de Junho e DL n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro, venho, pelo
presente, formalizar impugnação administrativa através de reclamação, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo (CPA), tal como previsto nos artigos 29.º e 37.º do DL n.º 151B/2013, de 31 de Outubro, por não concordar com as conclusões da Avaliação de Impacte
Ambiental em consulta pública.
Para o efeito, a presente impugnação administrativa fundamenta-se nos seguintes factos,
provas documentais públicas (publicadas em Diário da República) e enquadramento legal:
1. Importa ter presente as revisões do Plano Diretor Municipal de Évora, sendo que a primeira
foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, do Regulamento 47/2008, de 25 de
Janeiro. Desde a sua entrada em vigor ocorreram já vários procedimentos de correção e
alterações pontuais, devidamente enquadrados e justificados, visando corrigir erros ou
promover alterações, tendo os respetivos atos sido objeto de publicação no Diário da
República através dos avisos a seguir indicados. A última revisão ocorreu através do Aviso n.º
3204/2018, de 9 de março, que procedeu à alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal. O âmbito e sentido da referida adaptação decorreu da primeira alteração à lei de
bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo em
conformidade com o previsto na Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto.

Os planos municipais devido ao seu objetivo primordial [estabelecimento do regime e uso do
solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de
redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de
garantia da qualidade ambiental (cfr. artigo 69º a artigo 74.º do RJIGT)] tornam-se um plano de
extrema importância no mundo dos planos territoriais. De entre os planos de âmbito
municipal, destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM). Como é sabido, o Plano Diretor
Municipal (PDM) é um instrumento de planeamento territorial, de âmbito municipal, que
estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento
do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as orientações
estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e
estabelece o modelo de organização espacial do território municipal (cfr. artigo 97º do RJIGT).
Sublinhe-se que o PDM é um plano com eficácia plurissubjetiva, devido ao facto de vincular
(juridicamente) direta e imediatamente os particulares e organismos do Estado (cfr. artigo 43º,
nº3, da LBPOTU e artigo 3º, nº2, do RJIGT).
Destaca-se que nos termos do artigo 76º do RJIGT, cabe à Câmara Municipal a elaboração dos
planos municipais. Após a iniciativa de elaboração do plano por parte da Administração local, é
determinada por deliberação, a publicar no Diário da República e a divulgar na comunicação
social, assim como, na respetiva página da Internet, um prazo de elaboração e período de
participação (cfr. artigo 76º, n.º 1, e artigo 88.º do RJIGT). O artigo 89º do RJIGT dedica-se
inteiramente ao modo como a participação deve ser exercida pelos particulares nos planos
municipais, especificamente no PDM. A participação dos cidadãos no planeamento
urbanístico, concretiza-se não só pela sua intervenção propriamente dita, como também
pelo direito que lhes assiste de serem informados sobre a elaboração, aprovação,
acompanhamento, execução e avaliação de todo o processo (artigo 6º do RJIGT). Nas
palavras de ALVES CORREIA «com a participação sucessiva, os cidadãos procuram criticar ou
sugerir alterações a prescrições que, com um certo grau de probabilidade, virão a fazer parte
do conteúdo do plano»i.
Tendo presente que este tipo de plano vincula diretamente os particulares e organismos da
Administração Pública e viabiliza a participação dos cidadãos interessados, verifica-se que o
PDM nunca sofreu, até à presente data, quaisquer alterações ao nível da rede ferroviária
existente na cidade e prevista na designada “Solução 1” (inicial). A rede ferroviária está
prevista desde a primeira versão e atualmente consta no PDM, pelo que na análise
detalhada da AIA deverá ser considerada como a rede ferroviária que incorpora o PDM, e
para todos os efeitos a ligação Évora-Évora norte está executada carecendo unicamente de
modernização, e que a sua existência se encontra consolidada e enraizada na cultura, hábitos
e costumes da cidade de Évora, bem como vinculada aos residentes, cidadãos e organismos do
Estado depois de concluída a fase da consulta pública aquando da elaboração e publicação do
PDM.
2. Quando a Administração, na sua atuação, usa poderes discricionários concedidos pelo
legislador, deverá respeitar os princípios constitucionais inerentes à atuação de qualquer
entidade pública (artigos 266º - Princípios fundamentais - da Constituição da República
Portuguesa e 3º - Princípio da legalidade - do Código do Procedimento Administrativo).
O Estado Português caracteriza-se por ser um Estado de Direito Democráticoii, estando toda a
sua estrutura e atividade sujeitas às regras e princípios jurídicos plasmados na nossa
Constituição. Ou seja, todos os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à
Constituição da República Portuguesa (CRP) e à lei e, consequentemente, devem atuar no
exercício das suas funções com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade,
da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.iii
Para além disso, o Estado Português caracteriza-se também por ser um Estado Social,
manifestando preocupações modernas de socialidade. Isto significa que na tomada das suas

decisões, deverá revelar uma atitude cautelosa no sentido de promover uma melhor
cooperação entre Estado e Sociedade. Assentando o nosso Estado na soberania popular,
(artigo 2º da CRP) deverá ser garantida uma participação ativa e regular dos cidadãos na vida
política do país. Ora, tendo presente que foi assegurada a participação ativa e sucessiva do
cidadão prevista na CRP e na norma de suporte à aprovação do PDM, as redes ferroviárias na
cidade de Évora estão, e sempre estiveram, definidas e estabelecidas no PDM (Linha ÉvoraEstremoz, Ramal de Reguengos), estão consolidadas e vinculadas aos cidadãos e organismos
da Administração Pública, que foi publicado e sujeito a consulta pública, pelo que não se
alcança o motivo de a AIA vir agora colocar em causa o que nunca foi reivindicado em sede de
consulta pública do PDM aprovado e em vigor. Da consulta à totalidade das versões do PDM é
possível constatar que a rede ferroviária está efetivamente estabelecida (Linha ÉvoraEstremoz, Ramal de Reguengos). Por conseguinte, eventuais decisões neste processo e a AIA
só se devem cingir à rede ferroviária que consta do PDM, não existindo fundamentação legal
para a AIA abranger outras alternativas. Aliás, face ao enquadramento legal supramencionado,
a decisão de abranger outras alternativas não previstas no PDM, estará ferida de
inconstitucionalidade.
A minha 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 minha residência de família. Logo, não tive
oportunidade de participar na elaboração e consolidação, aquando da fase de consulta
pública, do PDM. Quando selecionei a zona da minha residência, após consulta exaustiva do
PDM e dos Serviços Municipais, um dos principais fatores que tive em consideração foi
precisamente assegurar o afastamento adequado da rede ferroviária e de outras
infraestruturas produtoras de ruídos e vibrações, como as provocados pela passagem do
comboio na rede ferroviária permanente que incorpora o PDM. Em síntese, foi garantida a
participação na aprovação do PDM aos cidadãos que residem junto à rede ferroviária da
cidade de Évora sem que sejam conhecidas quaisquer pronúncias a solicitar retificação ou
opor-se à rede ferroviária do PDM (vd. Imagem infra extraída do PDM que destaca a rede
ferroviária ativa).

Imagem 2: imagem extraída do PDM em vigor e publicado em Diário da República

Constitucionalmente, a participação dos cidadãos na atividade de planeamento é garantida
nos termos do artigo 65º, nº5, da CRP, assim como é considerada no âmbito do ordenamento
jurídico urbanístico como um princípio geral na política pública de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo (cfr. artigo 3º, nº1, alínea g) da LBPOTU). É de realçar que certos

planos, como o PDM, o plano de pormenor e o plano de urbanização, têm natureza
plurissubjetiva, devido ao facto de vincularem direta e imediatamente os particulares (cfr.
artigo 46º da LBPOTU e artigo 3, nº2, do RJIGT).
Nunca se viu um processo com estas características em Portugal, com vista à construção de um
corredor ferroviário, quando já existem corredores definidos, consolidados e estabelecidos
no PDM de Évora, que vincula cidadãos e Administração Pública. De facto, não se alcança o
motivo de lançar outras alternativas se já existe atualmente na cidade a ligação ferroviária
entre Évora e Évora norte, que foi sucessivamente tornada pública e consolidada pela Câmara
Municipal, cidadãos e Estado e manteve-se continuamente inalterada, sendo a rede ferroviária
permanente da cidade de Évora e a ligação entre Évora e Évora norte que deve ser
modernizada.
Por exemplo, no processo de modernização da linha ferroviária entre Bombel e Évora não
ocorreu tal processo de avaliação de outras alternativas, pois somente se concretizou a
modernização da rede ferroviária que incorporava os PDMs dos municípios intervenientes.
Também não ocorreram tais factos em mais nenhum dos projetos previstos para os restantes
troços (ligação ferroviária entre o Porto de Sines e o projeto em avaliação), decidindo-se de
imediato pela modernização das linhas já existentes, pelo que não se atinge qual foi o suporte
legal que fundamentou esta decisão e o projeto em avaliação.
3. Independentemente de se encontrar provada e fundamentada, nos pontos anteriores, a
inconstitucionalidade do presente processo em consulta pública, não posso deixar de
enumerar a inconsistência dos documentos disponibilizados:
a) A análise do mapa abaixo, extraído do EIA, não corresponde à realidade, uma vez que
a área sem habitats do corredor 3 é superior, contabilizando-se no dobro, em relação
às outras soluções, neste sentido os dados carecem de retificação.

Imagem 3: imagem extraída do ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

b) A análise do mapa infra, extraído do EIA, não corresponde à realidade, uma vez que a
Solução 2 apresenta uma vegetação Ripícola superior à Solução 1 e é possível também
constatar que na Solução 2 a cultura arvense de regadio não é inexistente e a área de
Montado é superior a 100 hectares, devem estes dados ser revistos e atualizados de
acordo com as evidencias e provas documentais públicas.

Imagem 4: imagem extraída do ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

c) No ponto 2.2.2. – Flora e Vegetação do EIA – Aditamento 1 é referido “O Corredor 2 é
mais extenso do que o anterior, ao qual se sobrepõe numa extensão considerável. 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. Impacte negativo,
significativo e de baixa magnitude, direto, de dimensão local, temporário e
irreversível.”. Ora, tal descrição não teve em consideração factos reais e uma análise
rigorosa da área da Solução 2, pois é evidente que a área de montado é três vezes
superior à área da Solução 1 e que a destruição de habitat terá um impacte mais
elevado na Solução 2, ameaçando a biodiversidade e extinção de espécies,
comparativamente à Solução 1.
d) A análise do mapa seguinte, extraído do EIA, carece de retificação na medida em que a
área abrangida da Solução 2 apresenta características e evidências, relativamente à
Solução 1, neste âmbito com valor total (m2) em três vezes superior à Solução1.

Imagem 5: imagem extraída do ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

e) No ponto 2.7.2. - Elaborar e apresentar uma caraterização e avaliação de impactes,
nomeadamente visuais, relativamente à Cidade de Évora, enquanto conjunto monumental
Património Mundial – do EIA – Aditamento 1 é referido que “Próximo do local em que estas 2
alternativas se separam da linha férrea já construída, existe uma área urbana que não é
afetada pela Alternativa 2, uma vez que esta fica nas costas da referida área. Por outro lado,
os residentes localizados entre a Solução 2 e a Solução 3 também não são afetados pela
Solução 2, porque nessa área, o traçado passa em escavação, não constituindo obstáculo
visual. Ao longo do restante traçado da Solução 2, verifica-se igualmente que a montante da
mesma praticamente não ocorrem habitações. Assim, a afetação que possa ocorrer, é muito
pontual, apenas para quem circula nas estradas da região, não trazendo situações diferentes
das que hoje ocorrem”(…). No entanto esta análise requer retificação uma vez que a Solução 2
afeta inúmeras habitações e 4 bairros que pertencem à rede habitacional da cidade de Évora
com impacto negativo a todos os níveis, nomeadamente visuais. De facto, atualmente é
possível visualizar do interior da minha propriedade o centro histórico de Évora. Contudo, com
o comboio a passar a cerca de 50 metros da minha propriedade, e entre a residência e o
centro da cidade, naturalmente que o impacto visual (obviamente negativo) será sentido de
forma elevada por mim e por um número considerável de cidadãos e habitantes da zona que
estão permanentemente habituados a visualizar, sem quaisquer obstáculos, o centro histórico
da sua cidade classificada Monumento Nacional e Património Mundial da UNESCO. Considero
que teria sido relevante incluir no estudo fotografias com o enquadramento dos bairros
afetados e respetiva visualização para o centro histórico da cidade. Contudo,

surpreendentemente, não consta nem é feita qualquer referência deste tipo no processo em
análise.
f) A análise do mapa seguinte, extraído do EIA, carece igualmente de retificação pelos
motivos expostos e fundamentados dos pontos 1 e 2 da presente reclamação. Na análise que
antecedeu a apresentação do quadro os autores do EIA não referiram objetivamente que
existe um número muito elevado de moradores que é afetado pela Solução 2 o que prejudica o
rigor da análise do estudo por assentar na descrição de factos subjetivos.
Por conseguinte, o quadro abaixo não consolida os dados reais das Soluções em análise. O solo
urbano ou urbanizável na Solução 2 está situado a um nível superior à Solução 3, existem
provas documentais públicas que o comprovam, pelo que deve o mapa ser retificado na
classificação 3 atribuída indevidamente à Solução 2 no referido item. Aliás, sendo a solução 3
implementada por solos essencialmente rural, não se entende, nem no EIA se demonstra
como é que do mesmo passo afeta em maior área solos urbanos ou urbanizáveis (será que o
motivo é o “empreendimento turístico de grande dimensão”, referido no EIA? Se é, impõese o esclarecimento, que por razões não esclarecidas se omitiu no EIA, que a respetiva licença,
que fora já objeto de prorrogação, caducou no passado mês de fevereiro. Recomenda-se ainda
que na retificação do mapa este passe a incluir o item “rede ferroviária consolidada em PDM”
para que seja classificada também neste âmbito e atribuída a avaliação global com o devido
rigor e nos termos da legislação em vigor e CRP (vd. Pontos 1 e 2 da presente reclamação).

Imagem 6: imagem extraída do ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

g) Em conformidade com o já referido anteriormente na reclamação, a importância da afetação
da IBA na Solução 2 não corresponde à realidade. Já para não referir que a análise do mapa
abaixo não faz qualquer referência relativamente à Solução 2, tal como sucede no descritivo
da Solução 3, no que respeita ao impacto no novo traçado da ferrovia sugerido para a Solução
2. É importante que o quadro seja retificado com estes dados. Uma vez que o traçado sugerido
para a Solução 2 terá um elevado impacto negativo na afetação da IBA, não se compreende
por que motivo foi ocultado da análise que integra o quadro.
Assim sendo, a análise do mapa deve ser revista tendo em consideração o traçado proposto
para a Solução 2 imprimindo-se desta forma rigor na avaliação e comparação entre
alternativas, pois o impacte na Solução 2 é evidentemente mais significativo em comparação
com a Solução 1.
A Solução 2 tem o mesmo risco que é atribuído à Solução 3, na referência que é feita no
estudo à questão dos “bairros periféricos – Bairro da Caeira”(…) “pondo em causa a viabilidade do
próprio bairro”. Ora, esta análise também subjetiva não evidencia os Bairros afetados na Solução 2
e o risco também de os inviabilizar direta ou indiretamente com a implantação do traçado proposto
para a Solução 2, que prejudica diversas zonas urbanas e urbanizáveis identificadas no PDM, é
imprescindível que a avaliação considere igualmente os prejuízos na Solução 2 para os Bairros de
Santa Luzia, Santo António, Cotovelos e Quinta do Evaristo, cuja população se tem desenvolvido de
acordo com o planeamento territorial, tendo em conta a rede ferroviária existente e ativa para
todos os efeitos em PDM, sendo que a Solução 2 irá prejudicar gravemente a visualização do centro
da cidade e o ruído e as vibrações que serão permanentes, põem em causa a viabilidade dos
Bairros afetados e os residentes na proximidade da linha da projetada Solução 2.

Imagem 7: imagem extraída do ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

4. A avaliação comparativa do quadro 25 (pág. 82), cuja cópia se junta abaixo, que consta do
documento “estudo de impacte ambiental – Aditamento 1” não esclarece devidamente a
correspondência de cada ponto classificativo da escala da atribuição de significância
estabelecida de 1 (impactes menos significativos) a 9 (impactes mais significativos). É
imprescindível e fundamental para imprimir transparência na avaliação global, que o autor do
presente estudo dê a conhecer a correspondência de cada ponto que incorpora a classificação
de 1 a 9 da escala, a que corresponde efetivamente cada ponto e em que condições e quais os
requisitos necessários para que seja atribuído determinada pontuação entre os limites de 1 a
9. Desconhece-se da leitura da totalidade da documentação disponibilizada na consulta
pública como se chegou e atribuíram estas classificações se não foi definida e divulgada, junto
dos potenciais participantes no processo, a respetiva tabela ao pormenor. O documento
apresenta factos que no desenvolvimento do estudo são contrariados pelo próprio autor, não
sendo possível ter a perceção, após leitura atenta dos documentos, do que motivou ou
suportou a avaliação e classificações atribuídas no mapa infra.

Apesar da não conformidade identificada no presente estudo de não proceder à divulgação e
fixação pormenorizada da escala da atribuição de significância de 1 a 9, que prejudica a
fundamentação e transparência do estudo, não posso deixar de destacar as incoerências da
avaliação comparativa da rede ferroviária existente e as alternativas, que
inconstitucionalmente, aditaram ao EIA.

Reclamação – PDM de Évora – Solo urbano ou urbanizável
Não posso concordar com as classificações atribuídas à Solução 1 e as alternativas neste
item (PDM de Évora – Solo urbano ou urbanizável), face ao que já foi esclarecido e
refutado nos pontos 1 e 2 desta reclamação. Ora, se a rede ferroviária da Solução 1 está
consolidada em PDM e vinculada aos cidadãos e Administração Pública, não existe
viabilidade legal nem justificação e fundamentação para a classificação atribuída de 9
(impactes mais significativos) à Solução 1. A rede ferroviária existe e está implementada,
em conformidade com a prova documental pública - o PDM - que atesta que esta linha
carece somente de modernização. Na Solução 2 é possível constatar que a área urbana
afetada é superior à Solução 3, pelo que no presente estudo não se vislumbra
fundamentação para a classificação igual (4) para as referidas alternativas. Esta
classificação deve ser revista, existem evidências e provas documentais públicas
objetivas que clarificam que a classificação atribuída não corresponde à realidade. A
Solução 2 neste item deve ter a classificação mais elevada, comparativamente à rede
ferroviária existente (designada por Solução 1) e à outra alternativa (Solução 3).

Reclamação – PDM de Évora – Solo rural
Na análise do item "PDM de Évora - Solo rural" e respetiva classificação atribuída,
importa mais uma vez esclarecer que a Solução 1 corresponde à rede ferroviária que
existe no terreno e no PDM, pelo que não pode ser atribuído neste item uma
classificação superior a 1. Não se verifica fundamentação no presente estudo, a não ser
a referência a uma análise subjetiva e superficial das evidências no "terreno", que
justifique a classificação atribuída. Da consulta ao PDM é possível verificar que a
alternativa "Solução 2", e em conformidade às referências feitas no estudo que
contrariam a classificação atribuída (5) a este item, que a classificação a atribuir à
avaliação à Solução 2 não pode ser inferir a 7 neste item comparativamente à Solução 1.

Reclamação – REN e RAN
Na análise do item "REN e RAN” e respetiva classificação atribuída, importa mais uma
vez esclarecer que a Solução 1 corresponde à rede ferroviária que existe no terreno e no
PDM, pelo que não pode ser atribuído nestes factores em avaliação uma classificação
superior a 1. Não se verifica fundamentação no presente estudo, a não ser a referência
a uma análise subjetiva e superficial das evidencias no "terreno", que justifique a
classificação atribuída. Não há fundamentação para atribuir a mesma classificação (3) à
rede ferroviária existente e à alternativa “Solução 2”, as evidências documentais
públicas refutam esta classificação. A Solução 1 nestes factores em avaliação (REN e
RAN) deve ter a avaliação de 1, comparativamente às alternativas 2 e 3, não existe
fundamento objetivo para que tenha classificação igual ou classificação inferior
imediata. As características e classificação das zonas em PDM contrariam com
evidências públicas esta avaliação e classificação indevidamente atribuída.

Reclamação – Sobreiro, azinheira e outros recursos florestais
Ora, importa mais uma vez esclarecer que a Solução 1 corresponde à rede ferroviária
que existe no terreno e no PDM e que o próprio estudo assume que a alternativa 2 é
afetada neste item numa área superior à da rede ferroviária já existente, pelo que não
se compreende a fundamentação para a classificação atribuída (2) à Solução 1 e 2.
Seguramente que a rede ferroviária existente e implementada detém requisitos para a
atribuição da classificação de 2 (apesar de na realidade corresponder à classificação 1),
no entanto face à área afetada (hectares) na Solução 2, comparativamente às restantes
Soluções, é evidente que a Solução 2 pela área afetada reúne os requisitos para a
atribuição de uma classificação nunca inferior a 4.

Reclamação – Interseção de zonas de caça
Na análise deste item e respetiva classificação atribuída, importa mais uma vez
esclarecer que a Solução 1 corresponde à rede ferroviária que existe e se encontra
implementada no terreno e no PDM, pelo que não pode ser atribuído nestes factores
em avaliação uma classificação superior a 1. Não se verifica fundamentação no presente
estudo para uma atribuição igual à da Solução 2. Não há fundamentação para atribuir a
mesma classificação (2) à rede ferroviária existente e à alternativa “Solução 2”, que se
afasta em cerca de 2 km da rede ferroviária pelo que as evidências documentais
públicas refutam esta classificação. A Solução 1, neste factor em avaliação, deve ter a
avaliação de 1, comparativamente às outras alternativas. Neste sentido, não existe
fundamentação objetiva para que tenha classificação igual. As características e
classificação das zonas em PDM contrariam, com evidências públicas, esta avaliação e
classificação indevidamente atribuída. Destaca-se que o próprio estudo em consulta
pública também reconhece, noutro documento que avalia este factor, entando assim
em contradição pois acaba por corroborar o que é defendido nesta reclamação.

Reclamação – Equipamentos e IBA Planície de Évora
No que respeita ao factor “IBA” a análise do estudo foi contrariada pelo exposto no
ponto 3 alínea g) da minha reclamação, pelo que face à fundamentação apresentada e
tendo presente que a Solução 1 corresponde à rede ferroviária que existe no terreno e
no PDM, a classificação deve ser revista e atribuída uma classificação superior à Solução
2 em comparação com a rede ferroviária existente.
Relativamente a avaliação do item “Equipamentos” não se entende como se pode
atribuir à Solução 3 a classificação de zero, quando a escala está definida entre 1 e 9.
Considerando que a Solução 1 carece apenas de modernização da linha existente e
implementada é razoável referir que a eventual afetação de equipamentos deve ser
classificada com uma pontuação no mínimo idêntica à da Solução 2 que também está
provado que terá o mesmo nível de intervenção no traçado proposto.

Reclamação – Avaliação Global
Tendo presente que um processo desta natureza requer uma avaliação cuidada,
devidamente fundamentada e esclarecedora para o cidadão, o que não se verificou da
consulta ao processo e como é exemplo esta avaliação comparativa em análise. É
possível constatar através da consulta à documentação do processo as diversas
descrições que entram em conflito, sendo que num capítulo são defendidas e noutros
documentos que fazem parte integrante do processo são contrariadas pelo próprio
autor. De uma leitura atenta aos documentos, pressupõe-se que foi uma avaliação feita
por remendos e por diversos técnicos sem que existisse comunicação interna entre elas.
O supramencionado nos quadros de reclamação veio sublinhar a falta de rigor, a falta de
exatidão e ausência de descrição imprimida pelo autor na avaliação comparativa, por
conseguinte o total de pontos por solução não corresponde à realidade, sendo indevida
a contabilização total de cada Solução bem como a avaliação global apresentada no EIA
– Aditamento 1.
Assim sendo, sem prejuízo da inconstitucionalidade do processo, foi possível comprovar
que a Solução 2 reúne os requisitos legais e evidencias para obter na Escala da
classificação da avaliação global a classificação 1 representando assim a Solução
menos favorável, comparativamente à Solução 1.
5. O Quadro 26 do EIA – Aditamento 1 avalia a afetação de áreas urbanas, áreas e efeitos de
barreira. Ora a rede ferroviária existente na cidade de Évora que faz a ligação Évora e Évora
norte foi recentemente desativada, porém permanece para todos os efeitos como ativa no
PDM e na vinculação, em sequência da sua consolidação legal, aos cidadãos e organismos da
Administração Pública. Tal facto que é de conhecimento público vem contrariar a apreciação
global destacada no referido quadro 26 bem como os dados que incorporam a respetiva
análise. No entanto, é possível verificar na consulta ao referido quadro que a Solução 2,
relativamente às outras soluções, é a solução com maior dimensão no que respeita às áreas
urbanizável que serão mais afetadas e prejudicadas.
6. No ponto 1.2.1 “Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA” do documento
anexo relativo à introdução, é apresentado um quadro com a identificação da lista de técnicos
e/ou consultores afetos ao presente estudo. Foi possível verificar da consulta a este
documento que a consultora que elaborou os documentos mais relevantes do projeto,

designadamente a avaliação comparativa das 3 Soluções no EIA, não consta do referido quadro
como elemento integrante da equipa técnica do projeto e responsável pela elaboração do EIA.
Assim sendo, não foi esclarecido no âmbito da presente consulta pública aos cidadãos quais as
funções desempenhadas e atribuições cometidas à consultora identificada, quais as
habilitações literárias e competências profissionais detidas e a que empresa pertence ou
representa. A consultora com papel tão relevante no projeto deveria, salvo melhor opinião,
constar do quadro que identifica a equipa responsável pela elaboração da EIA.
Face ao exposto e considerando os factos que fundamentam a presente impugnação
administrativa, venho formalizar a reclamação nos termos do CPA pelos motivos e
enquadramento legal enumerados, mormente nos pontos 1 e 2, e ainda requerer a nulidade
do processo de AIA por carecer de sustentabilidade à luz das normas legais em vigor, bem
como, da Constituição da República Portuguesa.
Évora, 7 de Maio de 2018
Bruno Branco Cardoso
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Cfr. FERNANDO ALVES CORREIA, Manual de Direito Administrativo do Urbanismo,Vol. I, 4ª Edição,
Almedina pp. 461
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Vd. Ideia patente nos 2º e 4º parágrafos do preâmbulo da CRP que aludem à construção de um Estado
Democrático: ”Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação
revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa” e “A Assembleia Constituinte afirma a
decisão do povo português de (…) estabelecer os princípios basilaresda democracia …” Importante será também
mencionar o artigo 2º da CRP, quanto à sua epígrafe - “Estado de Direito Democrático”
iii
Cfr. Artigo 266º nº2 da CRP

GRUPO PRO-ÉVORA
PARECER SOBRE A LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE
– VARIANTE DE ÉVORA
A Agência Portuguesa do Ambiente enviou ao Grupo Pro-Évora (GPE) o Of.º Ref.ª
S019492-201803-DCOM-DCA, de 27 de Março de 2018, que foi recebido no dia 11 de Abril.
O assunto em questão é a Consulta Pú li a relativa ao Corredor Interna ional Sul:
Ligação ferroviária entre Évora e Évora norte – variante de Évora , no âmbito da Avaliação de
Impacte Ambiental.
O GPE, dada a natureza e importância do assunto para os habitantes da cidade e do
concelho de Évora, emitiu em Maio de 2016 um comunicado (em anexo) no qual alerta para os
valores que estavam e estão em causa, nomeadamente a qualidade de vida das pessoas em
termos urbanos, paisagísticos e ambientais e a importância estruturante que esta ligação
ferroviária pode trazer para o desenvolvimento da cidade, da região e do país.
Decorrente do período útil legalmente estabelecido, o GPE promoveu uma reunião
aberta para debate público na sua sede (Rua do Salvador, n.º 1, Évora), no passado dia 10 de
Maio.
Analisada a documentação disponível e as opiniões manifestadas na referida reunião, o GPE
entende que:
- a defesa dos valores indicados (qualidade de vida das pessoas em termos urbanos,
paisagísticos e ambientais e a importância estruturante que esta ligação ferroviária pode
trazer para o desenvolvimento da cidade, da região e do país) recomenda um traçado que
afecte o menor número de habitantes, pelo que se deverá afastar o mais possível das zonas
habitacionais;
- o traçado deveria ter equacionado como alternativa a hipótese de compatibilização com o
traçado rodoviário do IP2, que satisfaz o ponto anterior e que minimiza os impactes
ambientais e paisagísticos;
- os aspectos mais relevantes e objecto de maior preocupação dizem respeito ao ruído, às
vibrações, à perigosidade de materiais transportados, à afectação dos recursos hídricos, à
quebra de ligações de proximidade, às tomadas de vista sobre o Centro Histórico e
enquadramento paisagístico em geral, ao efeito de barreira, especialmente nos traçados 1 e
2, aspectos estes que não estão suficientemente acautelados no estudo agora apresentado.
O GPE reitera que a coerência no ordenamento do território e a sua dimensão humana
são princípios fundamentais que devem ser respeitados pela solução que venha a ser
adoptada para a ligação ferroviária em causa.
Évora, 14 de Maio de 2018.
A Direcção do Grupo Pro-Évora

Grupo Pro-Évora
R. do Salvador, 1, 7000-876 Évora
pro-evora@sapo.pt

GRUPO PRO-ÉVORA

COMUNICADO

SOBRE A LINHA FERROVIÁRIA ÉVORA-CAIA
O Grupo Pro-Évora (GPE) entende como indispensável, numa sociedade sustentável, o
transporte ferroviário, mas os valores fundamentais da qualidade de vida das pessoas e das
cidades não podem ser postos em causa.
O GPE vem tomar posição pública sobre a anunciada intenção de estabelecer a ligação
ferroviária Évora-Caia, com forte componente de transporte de mercadorias, com um traçado
que atravessa parte da cidade de Évora junto a áreas habitadas na sua zona nascente,
quebrando a continuidade do tecido urbano e deste modo afectando a vida quotidiana da
população, reforçando a fragmentação da cidade actual. Perante os graves inconvenientes e
perigos que este traçado implica para os habitantes daquelas zonas e para a vida da cidade,
em geral, o GPE não pode ficar indiferente. Em causa está o património ambiental, o
património paisagístico e o seu valor mais relevante, que são as pessoas e a vivência da cidade
no seu todo.
Se o isolamento dos habitantes dos bairros afectados, a drástica diminuição das suas
condições de mobilidade, o ruído, as trepidações, etc., a que ficam sujeitos, constituem
factores que obviamente degradam a sua qualidade de vida, mais significativa se antevê a
possibilidade de transporte de matérias perigosas, que não é negada pelos responsáveis.
Não é admissível que se ponha em risco a vida das pessoas em nome de prioridades
economicistas, sejam elas quais forem. O facto de a avaliação do impacto ambiental ter sido
dispensada há oito anos, por se tratar da utilização de uma linha já existente e não da
construção de uma linha nova, não constitui argumento aceitável, pois a utilização que se
pretende agora fazer comporta riscos ambientais completamente diferentes dos do passado,
que o conhecimento actual não pode ignorar. Como é possível, nestas condições, que os
responsáveis se escudem nesse argumento formal para não realizarem os estudos que a
situação exige?
Perguntamo-nos também como é possível que os mesmos responsáveis digam que
ão é expectável u

tráfego releva te de

ercadorias perigosas , sem negarem

categoricamente a sua possibilidade, ou que as estimativas apontem para um número de

comboios por dia inferior ao inicialmente publicitado, sem o garantirem. São argumentos
desqualificados, que parecem considerar os eborenses num quadro de infantilidade ofensivo.
O mesmo se diga da possibilidade do transporte de passageiros, como se essa valência
apagasse os outros graves riscos.
Acrescem ainda as qualidades paisagística, ambiental e urbana duma cidade
patrimonial, que importa salvaguardar, não comprometendo o equilíbrio entre as heranças do
passado e as perspectivas do futuro. Exige-se aos responsáveis que encontrem as soluções
adequadas, que respeitem a coerência no ordenamento do território e a sua dimensão
humana.

Évora, 20 de Maio de 2016.
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Linha férrea Évora.Caia-- Variante de Évora

Conhecendo com algum detalhe o processo da linha férrea entre Évora(Estação) e Évora
(Norte),que acompanho há mais de 2 anos,penso ser pertinente ainda levantar algumas
questões que,em minha opinião,carecem de justificação por parte da Infraestruturas de
Portugal,SA (IP,SA).
De facto,das alternativas apresentadas no Estudo Prévio da ligação ferroviária entre Évora
e Evora Norte – Variante de Évora e respectivo Estudo de Impacte Ambiental
(EIA),nenhuma parece merecer consenso na cidade de Évora.
Todos sabemos que qualquer solução tem vantagens e inconvenientes,mas não posso
deixar de perguntar : Será que não haverá melhor alternativa ?
Em minha opinião há . E essa solução , penso , já tinha sido sugerida à IP,SA,
desenvolvendo-se no corredor do IP2,variante rodoviária a nascente de Évora,cuja obra
está suspensa há anos.Esse traçado,teria,quanto a mim,menores impactes sociais e
paisagísticos,não comprometendo o provável desenvolvimento da cidade para nascente,
Para além disso, por que razão levar a linha até Évora (Norte) se queremos ir para
nascente?O que é Évora (Norte)?Por que não terminar esta variante ferroviária à cidade
em Évora (Nascente),no corredor da EN 254 entre Évora e Redondo,que é para onde
pretendemos dirigir-nos, para ligar ao troço já em fase de concurso Évora-Freixo,o qual
se desenvolve sempre próximo da EN 254 entre Évora e Redondo?
Esta solução acompanharia o IP2 até à EN 254,onde inflectiria para nascente,ligando de
imediato ao trecho atrás referido.
A futura estação de Évora,quando necessário,seria construída,próximo da EN 254,a qual
não tendo características técnicas muito diferentes da EN 18 (acesso a Évora, caso a
estação fosse Évora Norte) e encontrando-se a distância semelhante da zona urbana,
passaria a ser o acesso à cidade.
Esta hipótese permitiria encurtar a extensão da linha férrea em 3 a 4 Km,o que não posso
deixar de realçar.
Não encontrei nos documentos publicitados justificação para a não inclusão desta
alternativa,apenas uma pequena nota sobre uma eventual restrição à viabilidade do IP2 e
constrangimento (foi o termo utilizado no estudo) caso o términus do lanço em apreciação
não fosse no local previsto.
Mas,restrição à viabilidade do IP2?
Haverá certamente necessidade de algumas adaptações do projecto , condicionando-o ao
já construído,mas,quando falo no IP2 refiro-me ao seu corredor,implantando-se a linha
férrea à esquerda ou direita dele, em plataforma autónoma.

A implantação da Estação de Évora,nas proximidades da EN 254 a nascente da cidade,
terá certamente maiores implicações no processo,uma vez que o sublanço Évora (Norte)Freixo,já foi lançado pela IP,SA no passado dia 5 de Março,estando a decorrer o concurso
para a obra,com o prazo de apresentação das propostas fixado em 24 de Maio de 2018.
Haveria que adaptar o projecto,retirando-lhe ,talvez,4 km no início.
Como conclusão, dado não haver consenso na cidade relativamente às soluções
apresentadas e tendo a convicção que há melhor solução não só para a cidade de
Évora,mas também para a rede ferroviária nacional,deixo esta questão em aberto.
Em minha opinião,numa perspectiva essencialmente técnica e dado estarmos na fase
de Estudo Prévio, o documento elaborado e agora dado a conhecer publicamente
apresenta a grave lacuna de não considerar o corredor do futuro IP2 como
alternativa,com a estação de Évora a Norte (prox.EN 18) ou a Nascente (prox. EN
254).Este corredor tem a vantagem de já ter sido avaliado ambientalmente, poderá
ter menores impactes,ser muito mais consensual,menos extenso e provavelmente até
menos oneroso ,apresentando-se em peça desenhada anexa esboço do que se propõe
(soluções a vermelho e azul claro).
Realço e louvo a coragem política que houve,ao exigir que o processo tenha “voltado
atrás”permitindo a elaboração deste Estudo Prévio com Avaliação de Impacte
Ambiental da responsabilidade directa da IP,SA,uma vez que,como agora se veio
provar,os argumentos de “calendário” e “financiamento”,apresentados há 2
anos,não eram válidos e não impediram que o Estudo fosse efectivamente
realizado,possibilitando à cidade uma discussão alargada do projecto.
Mas este Estudo deveria ter contemplado todas as alternativas possíveis,até
porque,como atrás se diz,a solução que se sugere, foi a seu tempo,comunicada à
IP,SA.Não sei os motivos da sua não inclusão no Estudo Prévio,este não o
justifica,mas,espero que a Comissão de Avaliação tenha em conta os argumentos
atrás expressos e com os poderes legais que tem, exija ,no mínimo,justificação ao
promotor da obra.Estou convicto que esta,se existir,não será suficientemente
forte,para fazer com que a solução que acompanha o corredor do IP2 (até à EN 18
ou até à EN254) seja excluída à partida.E todas as soluções possíveis
têm,obrigatoriamente,de ser estudadas e avaliadas.
Évora,12 de Maio de 2018
João Manuel Pardal Batista
(Eng. Civil)

Anexo:Esboço com as soluções propostas (Soluções 4 e 5 a vermelho e azul claro)

João Paulo Mira de Vilas Boas Potes, portador do CC 06884817 0ZY0 e residente em
Herdade do Batoquinho, Évora, enquanto coproprietário dos prédios rústicos
denominado Herdade da Caeira, sita na freguesia da Sé (extinta) e adiante designada
por “Bloco 1”, proprietário dos prédios rústico denominados – Herdade do
Batoquinho, Quinta da Cinzeirinha, Herdade do Freixial I e Herdade do Freixial II, sitos
os três primeiros na freguesia de Bacelo e Sr.ª da Saúde e o quarto na freguesia de Nª
Sr.ª de Machede e adiante designado por “Bloco 2”, também na qualidade de sócio
gerente da Herdade do Batoquinho Unipessoal, Lda, entidade arrendatária dos prédios
atrás referidos e ainda enquanto cidadão português, venho fazer a seguinte exposição
em resposta à consulta pública sobre as hipóteses do traçado ferroviário “Évora - Évora
Norte”:
1- Enquanto coproprietário do “Bloco 1” saliento o facto do mesmo já ter sido
objecto de expropriação para a construção das estradas nacionais N18 (Évora –
Reguengos) e R254 (Évora – Viana) e a estrada camarária de ligação de Évora ao
Bairro da Caeira, e que para além do exposto também já foi parcialmente
incluído na última revisão do plano Diretor Municipal, que deu origem à
apresentação de projetos de desenvolvimento por parte dos proprietários junto
da CME e os quais aguardam análise.
Com a aprovação do corredor “2” ou corredor “3” os referidos projectos
ficarão parcialmente ou totalmente condenados.
2- Enquanto proprietário do “Bloco 2” o qual já foi recentemente alvo de
expropriação para a execução do IP2 e de onde resultou a divisão dos prédios,
e onde não foram acautelados quaisquer interesses por parte do proprietário e
principalmente não se tenha tido em conta a preservação do Montado de Sobro
“ Património Nacional” e da qual resultou o abate de cerca de 1800 sobreiros,
desconsiderando os termos dos Decretos-Lei n. º 169/2001 e n. º 155/2004.
Com a aprovação do corredor 3 o referido Bloco passará a estar dividido em
quatro, onde uma vez mais iremos assistir à delapidação do património
florestal existente, em quantidades ainda por avaliar. Para além disso irá
também afectar o património cultural, passando pela eliminação ou a
desvirtualização de uma Ermida já bicentenária aí existente.
3- Na qualidade de Sócio-Gerente da Herdade do Batoquinho, Unipessoal, Lda que
tem como principal atividade:
a) Produção Agropecuária

e como atividades secundárias a:
b) Organização de Atividades de Animação Turística
c) o Alojamento para Turísmo e
d) Atividades de Gestão Cinegética
com a adopção da solução 3 verá a sua actividade principal totalmente
afectada quer a nivel do “Bloco 1” quer a nivel do “Bloco 2”, pois com a divisão
dos blocos terá que reformular todo o sistema de infra extruturas já existentes,
as quais foram objecto de enorme esforço financeiro.
Com esta opção, deixará de poder exercer todas as actividades secundárias
exercidas no “Bloco1”, originando a perda de postos de trabalho e pondo em
causa a viabilidade da existência da referida Sociedade.
De notar que no que concerne à Valorização da Avifauna da Herdade do
Batoquinho, a realizar em parceria com o LabOR – Laboratório de Ornitologia
da Universidade de Évora, ficará condicionada a importância da área como
suporte de espécies com elevado valor de conservação, merecendo destaque a
ocorrência durante o Inverno de milhafre-real (foram observados 5 indivíduos),
uma espécie classificada como Vulnerável. A área detém alguma importância
para a invernada desta espécie, que é prioritária em termos europeus. Para além
do milhafre-real, há a destacar, ainda durante a estação fria, a ocorrência do
corvo e do torcicolo.
Durante a época de reprodução, merece destaque a existência de picançobarreteiro, uma espécie migradora que na última década sofreu um acentuado
declínio populacional, a águia-calçada com o estatuto de Quase Ameaçada.
Registou-se a ocorrência do corvo e, em especial de um exemplar de pombodas-rochas, a variante feral do pombo-doméstico.
4- Enquanto cidadão Nacional, e com a adopção de qualquer dos corredores
propostos, torna-se preocupante, a forma como se desenvolveram projectos de
utilidade pública sem que tenham sido acautelados minimamente os interesses
e o bem-estar das populações residentes, bem como dos proprietários dos
terrenos a afectar.
5- Assim e muito embora seja totalmente a favor de uma obra desta natureza que
certamente irá contribuir para o desenvolvimento do meu país e como não

senti por parte das entidades responsáveis a abertura da possibiliade da
construção de uma nova opção que tivesse em linha de conta todos os aspectos
atrás referidos, sou obrigado a concluir que das opções agora apresentadas a
solução “2” poderá ser aquela que menos possa afectar toda a envolvência
desta obra.

	
  

Ligação	
  Ferroviária	
  Sines/	
  Évora/	
  Espanha	
  
	
  
Parecer	
  sobre	
  o	
  Estudo	
  de	
  Impacte	
  Ambiental	
  da	
  Ligação	
  Ferroviária	
  entre	
  
Évora	
  e	
  Évora	
  Norte	
  
	
  
	
  
	
  
O	
   subsistema	
   ferroviário	
   do	
   sector	
   dos	
   transportes	
   pode	
   assumir	
   um	
   papel	
   decisivo	
  
na	
   qualidade	
   de	
   vida	
   dos	
   cidadãos,	
   através	
   do	
   desenvolvimento	
   económico	
   e	
   da	
  
coesão	
  social	
  e	
  territorial.	
  
	
  
Portugal	
   é	
   caracterizado	
   pela	
   baixa	
   rede	
   de	
   transportes,	
   particularmente,	
   por	
  
ferrovia,	
   tornando-‐se	
   claramente	
   distante	
   da	
   restante	
   Europa.	
   O	
   transporte	
  
rodoviário	
   assume-‐se	
   como	
   a	
   principal	
   alternativa.	
   Acredita-‐se	
   que	
   do	
   ponto	
   de	
  
vista	
   do	
   desenvolvimento	
   económico	
   é	
   fundamental	
   que	
   se	
   promova,	
  
estrategicamente,	
   a	
   construção	
   de	
   Plataformas	
   Logísticas	
   que	
   permitam	
   gerar	
  
“corredores	
  de	
  desenvolvimento”	
  além	
  fronteiras.	
  	
  
	
  
Em	
   2008,	
   foi	
   lançado	
   o	
   Plano	
   Portugal	
   Logístico	
   em	
   articulação	
   com	
   o	
   Plano	
  
Estratégico	
  dos	
  Transportes	
  que	
  perspetivava:	
  	
  
	
  
•
•

•
•
•

Racionalizar	
   a	
   atividade	
   logística	
   e	
   contribuir	
   para	
   o	
   reordenamento	
   do	
  
território,	
  criando	
  condições	
  para	
  atrair	
  novos	
  agentes	
  de	
  mercado;	
  	
  
Fomentar	
   a	
   intermodalidade,	
   valorizando	
   estruturas	
   e	
   redes	
   existentes	
   e	
  
criando	
   condições	
   para	
   o	
   desenvolvimento	
   do	
   transporte	
   ferroviário	
   e	
   o	
  
aproveitamento	
  da	
  capacidade	
  portuária	
  instalada;	
  	
  
Promover	
  ganhos	
  ambientais	
  através	
  da	
  redução	
  das	
  emissões	
  atmosféricas;	
  	
  
Contribuir	
  para	
  o	
  desenvolvimento	
  da	
  economia	
  nacional	
  e	
  de	
  alguns	
  espaços	
  
territoriais	
  específicos,	
  gerando	
  emprego	
  e	
  riqueza;	
  	
  
Transformar	
  a	
  nossa	
  posição	
  geoestratégica	
  num	
  fator	
  competitivo,	
  através	
  da	
  
promoção	
   de	
   estruturas	
   que	
   potenciem	
   o	
   desenvolvimento	
   dos	
   transportes,	
  
nomeadamente	
  do	
  alargamento	
  do	
  hinterland	
  dos	
  portos	
  nacionais.	
  

Na	
   sequencia	
   da	
   análise	
   do	
   projeto	
   de	
   ligação	
   Ferroviária	
   Sines/	
   Évora/	
  
Espanha,	
  do	
  Estudo	
   de	
   Impacte	
   Ambiental	
  da	
  Ligação	
  Ferroviária	
  entre	
  Évora	
  e	
  
Évora	
  Norte	
  e	
  do	
  procedimento	
  de	
  consulta	
  pública	
  considera-‐se	
  que:	
  
	
  

-‐

O	
  projeto	
  de	
  ligação	
  Ferroviária	
  Sines/	
  Évora/	
  Espanha	
  deve	
  ter	
  por	
  base	
  
a	
   estratégia	
   do	
   Plano	
   Portugal	
   Logístico	
   e	
   do	
   Plano	
   Estratégico	
   dos	
  
Transportes.	
   Nomeadamente,	
   no	
   que	
   concerne	
   à	
   construção	
   de	
   uma	
  
Plataforma	
  Logística	
  que	
  potencie	
  o	
  desenvolvimento	
  económico.	
  Neste	
  caso,	
  
na	
   região	
   de	
   Évora,	
   desde	
   que,	
   salvaguardadas	
   as	
   condições	
   de	
   segurança,	
  
ambientais	
  e	
  ordenamento	
  do	
  território.	
  Importa	
  ainda	
  salientar	
  a	
  relevância	
  
da	
  utilização	
  desta	
  ferrovia	
  como	
  tráfego	
  misto	
  (mercadorias	
  e	
  passageiros)	
  
e	
  a	
  revisão	
  da	
  utilização	
  de	
  outro	
  tipo	
  de	
  Bitola,	
   que	
   não	
   a	
   Bitola	
   1668	
   mm	
  
(denominada	
   Ibérica)	
   pois,	
   a	
   médio	
   prazo,	
   não	
   será	
   compatível	
   com	
   os	
   carris	
  
utilizados	
  na	
  restante	
  Europa.	
  	
  

	
  
-‐

O	
   Estudo	
   de	
   Impacte	
   Ambiental	
   (EIA)	
   da	
   Ligação	
   Ferroviária	
   entre	
  
Évora	
   e	
   Évora	
   Norte	
   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	
   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-‐se	
   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.

-‐

Por	
   se	
   considerar	
   que	
   a	
   participação	
   cívica	
   neste	
   processo	
   de	
   consulta	
  
pública	
   assume	
   um	
   papel	
   fundamental	
   e	
   decisivo,	
   a	
   Câmara	
   Municipal	
   de	
  
Évora	
   como	
   única	
   interlocutora	
   e	
   representante	
   do	
   munícipes,	
   deveria	
   ter	
  
assumido	
  um	
  papel	
  mais	
  ativo,	
  receptivo	
  e	
  esclarecedor	
  junto	
  da	
  população.	
  
Estruturas	
  de	
  responsabilidade	
  pública	
  e	
  política,	
  como	
  a	
  Câmara	
  Municipal	
  e	
  
a	
   própria	
   Junta	
   de	
   Freguesia	
   deveriam	
   ter	
   providenciado	
   outros	
   mecanismos	
  
de	
   consulta	
   pública	
   válidos	
   de	
   modo	
   a	
   permitir	
   uma	
   participação	
   mais	
  
alargada	
  e	
  representativa.

A análise do Estudo de Impacte Ambiental mostra uma maior probabilidade de escolha da
Solução 2 , em detrimento de uma solução de traçado mais afastado da cidade como aquele que
acompanha a via rodoviária IP2. A solução 2, ou equivalente, tem um impacto muito negativo na
atividade económica desta zona. A passagem superior de 7 metros, assim como o canal da linha
vão criar um efeito barreira, levando ao isolamento dos moradores e empresas da Garraia.
Existem vários investimentos de empresas na Garraia, inclusive no sector das tecnologias de
informação, com a construção da sua sede e a criação de vários postos de trabalho de alto valor
acrescentado. Esta dinâmica económica na Garraia tem um impacto direto em 500 pessoas
(segundo os censos 2018 da AMG) que escolheram esta zona de Évora para residir e instalar os
seus negócios. Não se pode concordar com a enorme destruição de valor que este traçado da linha
férrea vai gerar, após vários anos de investimento efetuado pelos residentes e operadores
económicos localizados na zona. Trata-se de uma comunidade maior que muitas aldeias em
Portugal e que tem estado, nos últimos anos, em franco desenvolvimento social e económico.
A zona da Garraia esperava do governo um forte incentivo a novos investimentos de PMEs,
assegurando infraestruturas mínimas de acessibilidade, abastecimento de água e saneamento
básico e não um maior isolamento. Recorda-se que a CME já tem previsto o abastecimento de
água e saneamento básico para a esta zona.
Dito isto, a Infraestruturas de Portugal deve considerar o seguinte:
1. 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;
2. Caso a Infraestruturas de Portugal, não tendo em consideração a solicitação anterior,
decida avançar com a solução 2 ou equivalente, concretizando o isolamento da Garraia,
deve contemplar o seguinte como medidas compensatórias:
a. Redução da altura (7m) da PS 121.1 (EN18/CM1090 poente) por maior escavação
para instalação da linha ferroviária. Esta alteração permite obter dois efeitos
positivos: (1) reduzir o impacto social e visual da passagem superior e (2) reduzir o
ruído em exploração. Em exploração, esta passagem será a única ligação dos
residentes na Garraia para a sua cidade;
b. Construção de acesso pedonal e ciclável entre o entroncamento do Caminho
Municipal 1090 e a Estrada Nacional nº 18, junto ao cemitério do Espinheiro, e o
bairro do Frei Aleixo. Nas soluções 1 e 2 é flagrante a ausência de medidas
compensatórias do impacte causado pelo efeito barreira da obra entre o pk
121+200 e o pk 121+300 (medidas da solução 1), potenciado pela altura (7m) da
PS 121.1 (EN18/CM1090 poente). Reclama-se que seja contemplada largura
suficiente na PS 121.1 e construído um acesso pedonal e ciclável. Só assim é
possível re-estabelecer a circulação pedonal e ciclável com a cidade;
c. Construção da rede de abastecimento de água e esgotos. Ausência de referência
ao estudo preli i ar á a pliação da rede pú li a de distri uição de água para
abastecimento das quintas localizadas nas zonas denominadas de Garraia, Sizuda,
Boa Morte e quintas adjacentes em Évora . Reclama-se o re-estabelecimento da
conduta de abastecimento de água à Garraia que se encontra em fase de
financiamento e a sua introdução em sede de projeto de execução;
d. Pavimentação do Caminho Municipal 1090 (CM 1090) em toda a sua extensão
após a execução das redes de água e esgotos.

No âmbito da consulta pública sobre a “Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte Variante de Évora” entendeu o Movimento de Cidadãos Évora Unida participar nesta
iniciativa expressando a posição que de seguida apresentamos.
1. Em primeiro, lamentamos que a Infraestruturas de Portugal (IP) não tenha respondido à
pertinente questão que este Movimento colocou no âmbito da consulta pública sobre o
projeto “Nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia - Corredor Internacional Sul”
realizado em novembro de 2017. De facto, naquele processo pedimos expressamente que
“(…) a IP esclarecesse em tempo útil, se uma decisão definitiva sobre o troço Evora norte/Caia
poderia gerar algum condicionamento ou limitação sobre a eventual decisão de escolher o
traçado alternativo nº 3 para a ligação Évora central-Évora norte”.
2. O cabal esclarecimento desta questão, que jamais ocorreu, era crucial para o desenvolvimento
da ligação Évora-Évora norte, como de resto os factos mais recentes comprovam. Em junho
de 2017 a IP apresentou à Câmara Municipal de Évora (CME) um esboço com três traçados
alternativos para a ligação Évora/Évora norte. Em reunião promovida pela CME em 20 de
junho de 2017, os representantes dos Partidos Políticos com assento nos órgãos municipais,
as associações empresariais do concelho e os Movimentos de cidadãos que acompanhavam
este processo manifestaram de forma consensual concordância com o designado “Corredor
3” daquela proposta da IP, entendendo-a como a mais compatível com os interesses da
Cidade. Esta posição, segundo cremos, foi depois comunicada pelo executivo camarário à IP.
3. Quando em novembro de 2017 foi considerado o início da ligação Évora-norte/Caia no PK 126
da atual Linha de Évora, o referido Corredor 3 ficava naturalmente inviabilizado, pois a
conexão deste traçado com a nova linha de Évora norte/Caia (então ainda em avaliação dos
impactes ambientais) verificava-se a nascente daquele ponto. Não tendo a IP resolvido em
tempo útil aquela incongruência, o resultado prático foi o desaparecimento do Corredor 3,
em claro desrespeito pela opinião consensual dos agentes políticos e económicos de Évora
face à sua concordância prévia.
4. Entretanto, foram divulgadas as alternativas da IP para a ligação Évora/Évora norte e
submetidas a avaliação ambiental, as quais se confinam às 3 soluções que têm maior
proximidade com o tecido urbano e excluem aquela que tinha recolhido a preferência dos
agentes locais. Assim, consideramos que as soluções 1 e 2 agora em avaliação nesta consulta
mantêm os riscos inerentes à proximidade do tecido urbano e a solução 3 em avaliação é, em
nossa opinião, globalmente inferior ao designado Corredor 3 (junho de 2017). Nestes termos,

não nos conformamos como a aludida impossibilidade da solução ancorada neste Corredor,
tanto mais que a IP em tempo útil foi alertada para a situação que se colocaria futuramente,
mais insistiu em definir da forma como o fez o início da ligação Évora norte/Caia no PK 126.
5. Tem sido reconhecido pelos agentes locais que o Corredor 3 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. Relevamos 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 de
via), além de poder ser alinhado este corredor com o traçado do IP2, podendo as infraesturas
confluir, em paralelo, no mesmo canal.
6. Apelamos, assim, a que a decisão final para a ligação ferroviária Évora-Evora norte não se
circunscreva às 3 soluções agora apresentadas e em consulta pública e que seja retomada
uma alternativa de traçado que gerou significativo consenso na cidade de Évora e que,
recordamos, aconteceu precisamente sobre uma das propostas prévias esboçadas pela
própria empresa Infraestruturas de Portugal e remetida à Câmara Municipal de Évora para
apreciação e validação.

Évora, 14 de maio de 2018
O Movimento de Cidadãos Évora Unida

Circular de Évora
(em estudo)

Atual troço
ferroviário

Proposta de novo
traçado de
circular de Évora

Solução 2
Ramal
Reguengos

Eventual ligação à Rua
25 de Abril

Proposta alternativa de
Ricardo Melro
21 Abril 2017

Enquanto moradora na zona da Garraia em Évora, venho chamar a atenção
para os seguintes factos:
1 -A solução 2, considerada a mais favorável em termos de impacto ambiental
não dá conta da ameaça ambiental, de saúde e qualidade de vida, além de
patrimonial para as 500 pessoas que cá residem;
2 - Pelo risco de termos uma linha ferroviária com trafego continuo , com
comboios a circular a 120 Km/hora, os terrenos da Garraia vão desvalorizar-se
;
3 - Face á situação atual, vamos ser zona de risco. Transcrevemos texto do
estudo :
"Qualquer risco é função da probabilidade de ocorrência de um determinado
incidente / acidente e da
severidade associada à sua natureza. Os riscos podem ter graus de incerteza
e de gravidade
diversos.
Relativamente ao projeto em estudo foram analisados os fatores de risco de
origem interna, (quando
provocados por ações ou acontecimentos relacionados com a construção ou
exploração do projeto)
e de origem externa (quando constituem ações externas à ferrovia, mas que
possam ter
consequências para a mesma). Os riscos de origem externa são ainda
divididos em riscos naturais
(por exemplo: sismos, movimentos
inundações), riscos tecnológicos

de

massa

em

vertentes,

cheias,

(cheias e inundações por rutura de barragens, acidentes no transporte de
mercadorias perigosas) e
riscos mistos (incêndios florestais)." Tenhamos emconta, aspecto fundamental
e não mecionado no relatório, que NA LINHA VÃO CIRCULAR MATERIAIS
PERIGOSOS QUE, NÃO FOSSE ESTE O REAPROVEITAMENTO DE UMA LINHA
PRE-EXISTENTE, OBRIGARIAM A PERIMETROS DE SEGURANÇA DE 1500m.
Nessa perímetro habitam várias centenas de pessoas. Este ponto, em
particular, é absolutamente inaceitável.
4 - A linha vai isolar-nos de Évora . O saneamento básico poderá nunca ser

uma realidade;
5 - Tanto na fase da construção, como na fase de utilização da linha existem
uma série de impactos tais como o ruido, vibrações, flora, fauna, trabalhos de
obras que vão alterar as condições da zona onde residimos, fazendo nós
parte dos danos colaterais. Existe uma solução 3 que nos é mais favorável,
ainda que o estudo aponte que seja mais dispendiosa e com maior impacto
ambiental.
6 - Não se faz menção à existência de uma construção antigade pedra junto à
ribeira do Degebe, no local onte a linha se cruza com a mesma.
Todos sabemos da importância da linha para o desenvolvimento da região. No
entanto, havendo alternativas, seguramente que os moradores da Garraia não
querem sair prejudicados com esta situação.

