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INTRODUÇÃO

Decorrente da apreciação efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de Avaliação
(CA), com vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para o procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 2999, foi considerado necessário a apresentação de
informação

adicional,

solicitada

através

do

ofício

ref.ª

S006139-201801-DAIA.DAP,

DAIA.DAPP.00223.2017, de 31 de janeiro de 2018.
A documentação referida é apresentada no Anexo 1 deste documento.
O presente documento, designado Aditamento 1, responde aos elementos solicitados, encontrando-se
organizado de acordo com o pedido formulado pela APA. Assim, o próximo capítulo (capítulo 2) é
dedicado à resposta do pedido de elementos adicionais para efeitos da conformidade do EIA, efetuandose primeiro a resposta às questões relacionadas com o Projeto, seguindo-se a resposta às questões
relacionadas com os fatores ambientais; no capítulo 3 apresenta-se a reformulação do Resumo Não
Técnico (RNT) e no capítulo 4 lista-se a bibliografia consultada especificamente no âmbito da elaboração
do presente Aditamento.
Para complemento da informação produzida ou em resposta direta a elementos solicitados, integram o
presente documento os seguintes anexos:


Anexo 1 - Pedido de Elementos Adicionais



Anexo 2 – Estudo de Viabilidade Ambiental (resposta ao ponto 1.4)



Anexo 3 – Reedição do Capítulo 11_Conclusões (resposta ao ponto 1.18)



Anexo 4 – SIG –Shapefiles do projeto (resposta ao ponto 1.20 e 2.7.1)



Anexo 5 – Ortofotomapa com as soluções assinaladas (resposta ao ponto 1.21)



Anexo 6 – Cartas geológicas (resposta ao ponto 2.1.1)



Anexo 7 – Mapas de ruído (resposta ao ponto 2.3.2)



Anexo 8 – Paisagem: qualidade visual e absorção visual (resposta aos pontos 2.6.1 e 2.6.3)



Anexo 9 – Património Cultural (resposta ao ponto 2.7)



Anexo 10 – Vibrações (resposta ao ponto 2.4)
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2
2.1

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA
Enquadramento

Na sequência da tomada de posição do Município de Évora contra o projeto da Linha de Évora que se
desenvolvia no traçado considerado no PDM e que tinha obtido parecer favorável da APA sobre o não
enquadramento em Regime Jurídico de Avaliação de Impacte ambiental (RJAIA), a IP, por orientação
da tutela, deu início a 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 Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia.
O âmbito do estudo prévio, agora em avaliação, é idêntico ao do anterior projeto de modernização da
Linha de Évora entre a atual estação e o km 126+000 (Évora Norte) 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” que obteve Declaração de
Impacte Ambiental favorável condicionada no passado 2 de março.
É objeto do presente processo de AIA a análise comparativa entre três corredores alternativos que têm
o mesmo objetivo da anterior ligação ferroviária, ou seja, a ligação entre o km 117+700 e o km 126+000
da Linha de Évora.
O nível de detalhe de um Estudo Prévio é inferior ao de uma Projeto de Execução não sendo possível
obter o mesmo tipo de informação, conforme a avaliação decorra numa fase ou noutra.
Apresenta-se, em seguida, o esclarecimento às questões colocadas pela CA, tendo em consideração o
âmbito e objetivo do projeto assim como a fase em que se encontra, ou seja, fase de Estudo Prévio.

2.2

Projeto (enquadramento e justificação) e aspetos globais

1.1. Apresentar a estratégia global que integra o Corredor Sul, especificando as ligações
previstas Sines, Poceirão, Évora/Elvas Caia, a Ligação AV Lisboa Madrid e enquadramento
do projeto em avaliação na referida estratégia.
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-ElvasBadajoz-Puertollano-Madrid, para tráfego de mercadorias”.
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
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

3

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, antecedida do 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 só ao nível nacional mas ao nível europeu.
A execução deste troço de ligação assume-se como um projeto de investimento estruturante que
permite 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.
O troço ora em avaliação, designadamente, a construção da plataforma de via e obras de
arte, bem como das passagens desniveladas ao caminho-de-ferro, constituem parte
integrante da candidatura Évora-Caia e Estação Técnica ao km 118 da Linha do Sul (2014PT-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.
Considerando o horizonte temporal de execução vertido no Grant Agreement desta candidatura,
a obra do referido troço deveria estar concluída no final de 2019. Adicionalmente, considerando
que a candidatura Évora-Caia-2.ª Fase (2015-PT-TM-0386-W), pelos seus vasos comunicantes,
traduz-se na continuação da primeira candidatura (2014-PT-TM-0627-M), na medida em que
suporta financeiramente a construção da superestrutura de via incluindo o fornecimento de
materiais, importa destacar que qualquer atraso registado, ou não cumprimento de execução das
atividades da primeira candidatura, irão impactar diretamente com a segunda, de acordo com o
previsto do artigo I.3 do Grant Agreement - possibilidade de rescisão unilateral do referido Grant
Agreement, pela INEA, cujo impacto financeiro se traduz na não captação de cerca de 56 M€ de
subvenção comunitária.
1.2. Desenvolver a integração do projeto na ligação ferroviária Sines Fronteira.
O Projeto da Ligação Évora - Évora Norte dá continuidade à Linha de Évora já modernizada em
2010 em mais cerca de 10 km, apresentando as mesmas características geométricas da Linha
entre Casa Branca e Évora a que dá continuidade.
Por sua vez, o troço em avaliação, constitui o ponto de arranque da Linha Évora-Caia que fará a
ligação à fronteira.
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Final da modernização da Linha
de Évora em 2010 e início da
Ligação até ao km 126

Estação de Évora
já modernizada

Figura 1 – Localização da Estação de Évora, no âmbito da Linha Casa Branca- Évora

1.3. Considerando que:
- o Corredor Sul, no qual se insere o projeto em avaliação, tem como objetivo,
nomeadamente “Estabelecer uma ligação ferroviária para o tráfego de mercadorias entre o
Porto de Sines e Espanha e daí para o resto da Europa, contribuindo assim para a melhoria
da capacidade do Porto de Sines (…)
- o projeto foi acordado na XIX Cimeira Luso-Espanhola (…) , e faz parte do Projeto Prioritário
nº 16 (Eixo ferroviário de transporte de mercadorias Sines / Algeciras - Madrid - Paris) da
Rede Transeuropeia de Transportes
- o corredor internacional sul, (…) engloba o eixo portuário Lisboa / Setúbal / Sines e uma
nova ligação ferroviária internacional,
explicitar os fundamentos que permitam concluir que 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, dá cumprimento aos referidos objetivos. A referida fundamentação deve
integrar os diversos projetos previstos, nomeadamente expansão do Terminal XXI, Terminal
Vasco da Gama, Terminal do Barreiro, Plataformas Logísticas.
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Conforme se pode observar na figura infra, a Variante de Évora dá continuidade à Linha de Évora
que se desenvolve desde Casa Branca em via única prolongando-se até ao km 126 onde fará a
articulação com a Ligação Évora /Caia, já projetada.
Refira-se que a ligação entre Sines e Évora Norte se faz desde 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 acima referido.
As várias Linhas Ferroviárias que constituem este corredor obedecem a objetivos de exploração
diferenciados, sendo todos eles compatíveis com o objetivo do Corredor Internacional Sul para a
circulação de mercadorias entre Sines e a Fronteira do Caia.
Concretamente, o projeto em estudo, da Variante de Évora, está projetado com parâmetros
geométricos compatíveis com os objetivos de exploração.
Como se pode ver na figura as vias duplas e múltiplas estão localizadas apenas em zonas de
grande concentração de comboios suburbanos de transporte de passageiros, ou na Linha do
Norte, o que não acontece no corredor Sul, nomeadamente na Linha de Sines, atualmente em
projeto de execução de Modernização do troço Sines/Ermidas do Sado/ Grândola, como explicado
no ponto 1.9 deste documento.

Figura 2 - Rede Ferroviária – nº de Vias
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1.4. Explicitar com maior detalhe as seis alternativas consideradas no estudo de viabilidade de
corredores, bem como os respetivos fundamentos para a sua não avaliação, enquanto
soluções de projeto (para fases posteriores). Deve ser particularmente desenvolvida a
justificação da exclusão da solução de maior aproximação ao corredor do IP2.
Numa fase inicial dos estudos da Variante de Évora, foi elaborado um estudo de viabilidade com
o objetivo de estudar corredores alternativos à solução de modernização e eletrificação da linha
existente.
Este estudo pretendeu constituir um primeiro documento de enquadramento que identificava as
grandes condicionantes mais relevantes na área em estudo, permitindo excluir os corredores que
se identificavam à partida com impactes mais significativos ou que não cumpriam todos os
objetivos do projeto, e por outro lado escolher os corredores alternativos, ambientalmente viáveis,
e que acautelassem desde logo as condicionantes inventariadas. Foram identificados e estudados
6 corredores alternativos.
Da elaboração do EVA resultou uma carta síntese de condicionantes, e um quadro síntese da
análise das principais ocorrências de cada corredor alternativo.
As conclusões finais do estudo apontaram para a escolha de 3 corredores, os quais constituem a
base de análise do presente EIA.
Para melhor elucidação, apresenta-se no Anexo 2 deste documento, o Estudo de Viabilidade
Ambiental.
1.5. Apresentar os cenários de tráfego para horizontes superiores a 2026, adequados ao tempo
de vida da infraestrutura, contemplando os referidos projetos previstos, alguns dos quais
incluídos no PETI 3+.
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, 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).
De acordo com os dados disponibilizados para o troço Évora – Évora Norte, na análise económicofinanceira, realizada em 2014, para o projeto da ligação ferroviária Sines/Elvas, o número de
comboios (passageiros e mercadorias) previstos circularem no troço em estudo, em 2020 e em
2026, são os apresentados no quadro seguinte.
Quadro 1 - Tráfego ferroviário (passageiros e mercadorias) previsto para o troço Évora-Elvas, para os anos 2020 e
2026
Nº comboios por dia (2 sentidos)
Tipologia Comboio

2020

Mercadorias

2020

14

2026
1

8

Passageiros
1

Carga/Passageiros Transportados

2026

408 passageiros/dia
18

2

5444 toneladas/dia

70002 toneladas/dia

Tendo em conta que cada comboio transporta, em média, 51 passageiros (REFER, 2014).
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2

Relação estabelecida tendo em conta a indicação de que 18 comboios/dia transportam cerca de 2 milhões de toneladas/ano (REFER, 2014).

1.6. Fundamentar a enunciada estabilização dos valores de tráfego a partir de 2026. Note-se que
não é apresentada qualquer avaliação de impactes para datas posteriores, e/ou decorrentes
de uma utilização mais intensiva da infraestrutura.
Considera-se que o ano de 2026 representa um patamar de estabilidade após a entrada em exploração
da linha no seu todo.
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, 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).
Assim considera-se que a avaliação de impactes foi baseada em valores muito conservadores.

1.7. Explicitar qual a alteração de tempos de percurso entre o porto de Sines e a fronteira, que o
projeto implica, face à situação atual
A Variante de Évora, por si só, não reduz tempos de percurso, mas é fundamental para assegurar
a ligação entre a rede Ferroviária existente e a “Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e
Elvas/Caia”. Contribui para o objetivo de reduzir a distância entre o Porto de Sines e a Fronteira
Espanhola em cerca de 170 km e em 2 horas de percurso.



Trajeto atual pela Linha do Leste: Tempo de percurso-distância: 6h30m – 452 km
-

Percorrem-se troços de várias linhas, algumas já congestionadas (e.g. linha do Norte).

-

Prioridade atribuída aos comboios de passageiros nos troços Poceirão-Bombel (Linha do
Alentejo), Setil-Entroncamento (Linha do Norte) e Entroncamento-Abrantes (Linha da Beira
Baixa).

-

Características da via (pendentes, estações de cruzamento) na Linha do Leste, não
eletrificada, restritivas nalguns troços.



Trajeto que integra o troço da Linha de Évora entre o km 117+700 e o km 126+000 da Nova
Ligação: Tempo de percurso-distância: 4h30m – 280 km
-

Homogeneidade da exploração Sines/Elvas permitindo o aumento de capacidade do
itinerário e cruzamento de comboios com 750 metros.

-

Operação de comboios de carga até 1400 toneladas em tração simples e até 750 metros de
comprimento.

-

Libertação de capacidade na Linha do Norte.
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1.8. Desenvolver o enquadramento e explicitar a questão da estação intermodal (Rede
convencional/Rede AV de Évora), nomeadamente no que se refere à relação com os novos
patamares de velocidade agora previstos e com a alteração da configuração da plataforma,
de modo a clarificar as alterações relativamente ao cenário de concretização do projeto de
Alta Velocidade, no qual estava prevista uma velocidade de 300 km/h.
Na figura seguinte representa-se a proposta de estação intermodal que estava prevista no Estudo
Prévio da Ligação de Alta velocidade entre Lisboa e Madrid. As setas indicam os pontos de
correspondência com a Planta de Ordenamento do PDM de Évora aprovado em 2013.
Como referido na apresentação do projeto da Variante de Évora à CA, pretende-se que, com o
desenvolvimento destes projetos, do que é objeto da presente avaliação e da Nova ligação
ferroviária entre Évora Norte e Elvas, não seja condicionado o desenvolvimento, a longo prazo, da
continuidade do corredor ferroviário e a localização da estação intermodal, o que se verifica.
No entanto, este projeto da estação não está inserido no âmbito do projeto agora em avaliação.

Figura 3 - Localização prevista para a futura Estação de Évora
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1.9. Caracterizar sumariamente os projetos previstos para os restantes troços (ligação
ferroviária entre o Porto de Sines e o projeto em avaliação), incluindo ponto de situação dos
referidos projetos.
Apresenta-se seguidamente um resumo dos vários projetos a desenvolver ou em desenvolvimento
desde o Porto de Sines até ao projeto em avaliação:


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 desta Linha. 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.

Figura 4 – Intervenções realizadas e previstas para a concretização do Corredor Internacional Sul
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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
implementação de RCT+TP (Retorno de Correntes de Tração e Proteção de Terras) e a supressão
de passagens de nível. Está em fase de desenvolvimento 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 Évora/ Évora Norte (9km)
Este troço em via única permite estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária convencional (Linha
de Évora já modernizada entre Bombel e Évora) com o corredor da Nova ligação Ferroviária entre
Évora Norte e Elvas/Caia.
A intervenção prevista consistia na modernização do troço da Linha de Évora entre os km 117+700
e 126+300.
Está atualmente em curso a elaboração do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental para
encontrar alternativas de traçado ao existente com os mesmos pontos limite, sendo objeto do
presente processo de AIA.



Modernização da Linha do Leste (11 km) entre a Estação de Elvas e a fronteira
O presente projeto, apesar de não se localizar entre Sines e o projeto em avaliação, mas
integrando o corredor Internacional Sul é igualmente apresentado.
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As intervenções a realizar devem tendencialmente potenciar o melhoramento das atuais condições
de exploração ferroviária, aumentar as condições de segurança e reduzir os custos de
manutenção, privilegiando o uso da plataforma existente e da área afeta ao Domínio Público
Ferroviário.
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 construção.


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.
Será submetido a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Projeto de Execução
no 2º trimestre de 2018.

1.10. Esclarecer

a

continuidade/interligação

do

projeto

em

avaliação,

considerando

nomeadamente o número e tipologia das vias, com a ligação Évora Norte–Elvas /Caia e com
a ligação ferroviária entre Casa Branca-Évora.
Como se pode observar na figura seguinte a Variante de Évora dará continuidade à Linha de Évora
em via única. A modernização da Linha de Évora entre Casa Branca e Évora, terminou em 2011.
A Linha Évora Norte – Elvas/Caia será construída numa primeira fase em via única sobre uma
superestrutura para via dupla. A ligação à Linha de Évora está contemplada neste projeto (Linha
Évora Norte – Elvas/Caia), através de uma via única que prosseguirá até Elvas/Caia.
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Figura 5 – Interligação entre o projeto em avaliação, com a ligação Évora Norte–Elvas /Caia

Figura 6 - Rede Ferroviária – nº de Vias
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1.11. Esclarecer o ponto de situação dos projetos relativos à Linha de Alta Velocidade,
especificando nomeadamente se as mercadorias passarão a ser transportadas na linha de
alta velocidade, ou se a referida linha fica reservada ao transporte exclusivo de passageiros.
O investimento para o restante troço da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Évora e
Lisboa do Eixo Lisboa Madrid está adiada e não faz parte deste quadro comunitário de apoio (CEF
2014-20) nem do dossier que está agora em desenvolvimento para o período de 2020-2030.
Assim sendo é prematuro estar a fazer um ponto de situação dos projetos da Linha da Alta
velocidade para além dos já referidos no âmbito do EIA.
Acresce que, para o presente projeto da Variante de Évora, tendo presente o âmbito e o objetivo
do mesmo, a ligação de Alta Velocidade Lisboa/Madrid não tem qualquer interferência na sua
concretização.

1.12. Esclarecer se o projeto em avaliação, mesmo que provisoriamente, poderá suportar
composições de Alta Velocidade, como as referidas como exemplo no procedimento de
avaliação relativo ao projeto “Nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia”
(nomeadamente BRAVA 120 CA).
Para uma infraestrutura ferroviária apenas existem comboios de passageiros, e comboios de
mercadorias. Um comboio de “Alta Velocidade” que para o efeito é um comboio de passageiros,
desde que circule à velocidade adequada e controlada pelo sistema de sinalização ferroviário,
pode circular nesta via.
1.13. Apresentar peça desenhada na qual se represente a totalidade das linhas e estações
previstas na zona de Évora, com indicação clara dos canais e linhas destinados ao
transporte de passageiros e de mercadorias, de forma a enquadrar o projeto em avaliação
com outros da mesma tipologia.
Na zona de Évora estão previstas, no curto prazo, a linha em avaliação, e a ligação Évora Norte –
Elvas/Caia, ambas destinadas ao transporte de mercadorias e passageiros.
A estação de Évora já se encontra remodelada e em funcionamento. A intervenção incluiu a
implementação de novo layout, de modo a permitir o cruzamento de comboios de 750 m, sendo
assim, uma estação que permite comboios de mercadorias e de passageiros.
Nas figuras abaixo é possível verificar a interligação entre a Linha de Évora e a Ligação Évora
Norte /Elvas-Caia
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LINHA ÉVORA NORTE- ELVAS (CAIA)

ESTAÇÃO DE ÉVORA

Figura 7 - Interligação entre a Linha de Évora e a Ligação Évora Norte /Elvas-Caia

Figura 8 - Mapa da rede futura nos arredores de Évora (Fonte: PDM Évora)
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1.14. Caracterizar sumariamente as estações existentes e previstas na envolvente do projeto.
Na envolvente do projeto, para além da estação ferroviária de Évora que já existe, não estão
previstas no âmbito do presente Quadro Comunitário de Apoio, qualquer outra estação (Técnica,
de passageiros ou de mercadorias).
A estação de Évora já se encontra remodelada e em funcionamento. A intervenção incluiu a
implementação de novo layout, de modo a permitir o cruzamento de comboios de 750 m, sendo
assim, uma estação que permite comboios de mercadorias e de passageiros.

1.15. Analisar as possibilidades de uma articulação com o Parque Industrial de Évora,
ponderando a coexistência de uma estação técnica.
No âmbito do presente projeto que consiste em dar continuidade à Linha de Évora a partir do
km 117+700 (ponto até ao qual a Linha já está modernizada) até ao km 126+000, não está prevista
qualquer Estação Técnica ou qualquer plataforma logística para mercadorias. Évora já está
atualmente servida por uma estação de passageiros com serviço de Intercidades.
Para que não subsistam dúvidas ao que se considera uma Estação Técnica (ET) em termos
ferroviários esclarece-se o seguinte:
Em termos sintéticos a ET caracteriza-se por ser um troço de linha, que permite resguardar[1] um
comboio à margem das linhas principais.
Nestes processos não há qualquer ‘interação’ do comboio com o exterior e, como tal, a ET não
está dotada de instalações para serviço comercial de passageiros ou mercadorias, como por
exemplo, edifícios de passageiros com salas de espera e bilheteiras ou máquinas de venda de
bilhetes e dispositivos de informação ao passageiro. Também não existem plataformas de
passageiros e áreas para carga/descarga de mercadorias.
As ET devem ter uma acessibilidade, apenas para efeitos de manutenção dos equipamentos e
ainda para o caso de ser necessário o guarnecimento da estação.
As Estações Técnicas podem permitir as seguintes funções:
-

Resguardo de comboios;

-

Troca de tração;

Na sua conceção mais simples a Estação Técnica é constituída por uma única linha paralela às
linhas principais (conforme Figura seguinte). Nos casos em que se justifique a necessidade de

1 A linha de resguardo serve para proceder à retenção de um comboio numa estação e em linha própria para esse fim, por forma a

permitir que seja ultrapassado (ou no caso de via única cruzado), em segurança, por outro considerado prioritário.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

16

fazer a troca de tração mencionada, as Estações Técnicas poderão apresentar duas ou mais
linhas.

Figura 9 - Estação Técnica em via única do Pk 19+051 ao 19+928 da Linha de Vendas Novas

O resguardo de comboios tanto pode ocorrer para permitir o cruzamento de comboios, como para
proporcionar um local de paragem temporária de material circulante, que aí possa ter de
permanecer por qualquer outro motivo (ex. um comboio lento que necessita de ser ultrapassado
por um comboio rápido, um comboio que sirva trabalhos de manutenção e que tem de aguardar
pelo momento oportuno para aceder à frente de trabalho).
Atento à aposta no transporte de mercadorias, as Estações Técnicas permitem resguardar
comboios de mercadorias e facilitam o cruzamento e a sua ultrapassagem por comboios mais
rápidos, agilizando a gestão da circulação. Este tipo de soluções é particularmente útil em linhas
em via única que apresentam cantões mais extensos, constituindo-se como estrangulamentos que
prejudicam a fiabilidade das ligações.
Nestes termos, considerando as exigências atuais dos comboios de mercadorias, definidas na
ETI-Infra (Especificação Técnica de Interoperabilidade – Infraestruturas) as Estações Técnicas
deverão

ser

dimensionadas

com

um

comprimento

útil

máximo

de

750

metros.

Complementarmente, devem ficar em locais favoráveis do ponto de vista das pendentes (os
comboios de mercadorias são pesados e, como tal, as condições de resguardo e posterior retoma
da circulação são mais exigentes) e em segmentos retos da linha.
Em termos práticos a criação de uma linha de 750 metros de comprimento útil representará a
criação de uma linha paralela à via principal numa extensão máxima de cerca de 1000 metros
(conforme se ilustrou na Figura acima).
1.16. Apresentar os impactes associados à implementação do projeto da catenária (visuais,
vibrações, etc.).
A análise dos impactes associados à catenária é efetuada por cada um dos descritores,
nomeadamente nos pontos 2.5.5, 2.5.7, 2.6.4, 2.6.5 e 2.8.2.
Na figura seguinte apresenta-se o layout geral da catenária e uma fotografia da catenária instalada
na Variante de Alcácer.
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Figura 10 - Layout geral da catenária e fotografia da catenária instalada na Variante de Alcácer

1.17. Reformular a avaliação dos impactes ambientais cumulativos, a qual apenas refere os
projetos ferroviários Linha de Évora Norte – Elvas / Caia e restante continuidade do eixo
Sines – Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid e Linha do Leste, de modo a contemplar,
adicionalmente, outros diversos projeto previstos em áreas adjacentes, como por exemplo,
o IP2, Variante Rodoviária de Évora, Frente Urbana Adjacente à Expo Évora, etc.
A análise de impactes cumulativos realizada no EIA apresentado, teve em conta os projetos
conhecidos, nomeadamente a Linha de Évora Norte – Elvas / Caia e restante continuidade do eixo
Sines – Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid e Linha do Leste.
O IP2, não está prevista a sua continuidade, integrando as obras já executadas a situação de
referência do atual projeto.
O projeto da Variante Rodoviária de Évora não se encontra suficientemente desenvolvido para os
seus dados serem integrados quantitativamente na análise, no entanto, pela proximidade à
Solução 1 contribuirá para um reforço do efeito barreira naquela zona. Em fase de projeto de
execução, se em posse de dados adicionais, estes serão integrados nas análises a realizar.
Outros projetos como a Frente Urbana Adjacente à Expo Évora, não são do conhecimento da
equipa do EIA, apesar dos contactos e pedidos de informação, nomeadamente de novos projetos
previstos para a área, solicitados quer à C. M. de Évora, quer à CCDR- Alentejo, não podendo
como tal ser avaliados.
1.18. Rever o capítulo do EIA relativo às conclusões, procedendo à harmonização do conteúdo
apresentado para os diferentes fatores, corrigindo o facto de serem identificados impactes
positivos quando não ocorrem ações (note-se que o EIA identifica impactes positivos na
fase de exploração, nomeadamente no que se reporta à Geologia, Geomorfologia e
Recursos Naturais, reconhecendo simultaneamente a ausência de atividades de construção
e mobilização de solos), e retificando aspetos de redação.
Em resposta ao solicitado, apresenta-se no Anexo 3 do presente documento, a revisão integral
do capítulo de conclusões, de modo a integrar todas as alterações decorrentes do presente pedido
de elementos adicionais.
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1.19. Apresentar quadro com síntese das características dos principais aterros e escavações
do projeto, incluindo nomeadamente PK inicial e final, extensão e altura máxima.
Apresenta-se nos quadros seguintes, por solução, a síntese das principais características dos
aterros e escavações, medidos ao eixo de acordo com o perfil longitudinal de cada solução de
projeto.
Quadro 2 – Solução 1. Síntese das características dos aterros e escavações
Extensão
(m)

PK inicial

PK final

117+684,100

120+860

3 175,90

120+880

120+900

120+920

Tipo

Altura
máxima (m)

Aterro

5,18

20,00

Escavação

1,15

121+040

480,00

Aterro

0,31

121+060

121+180

120,00

Escavação

3,78

121+200

121+220

20,00

Aterro

0,80

121+240

121+400

160,00

Escavação

2,35

121+420

121+920

500,00

Aterro

2,87

121+940

122+160

220,00

Escavação

0,92

122+180

122+700

520,00

Aterro

1,88

122+720

122+860

140,00

Escavação

0,96

122+880

123+000

120,00

Aterro

1,25

123+020

123+160

140,00

Escavação

0,52

123+180

125+100

1920,00

Aterro

3,01

125+120

125+180

60,00

Escavação

0,45

125+200

126+548,331

Aterro

4,02

1348,33

Quadro 3 – Solução 2. Síntese das características dos aterros e escavações
Extensão
(m)

PK inicial

PK final

117+700,000

118+700

1000,00

118+720

118+740

118+760

Tipo

Altura
máxima (m)

Aterro

6,55

20,00

Escavação

0,38

118+780

20,00

Aterro

0,45

118+800

118+820

20,00

Escavação

0,13

118+840

119+540

700,00

Aterro

2,29

119+560

120+560

1000,00

Escavação

5,10

120+580

121+080

500,00

Aterro

6,64

121+100

121+100

0,00

Escavação

0,05

121+120

121+380

260,00

Aterro

6,70

121+400

121+480

80,00

Escavação

1,59

121+500

121+700

200,00

Aterro

2,41

121+720

121+860

160,00

Escavação

2,12

121+880

121+920

40,00

Aterro

0,20
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Extensão
(m)

Tipo

Altura
máxima (m)

PK inicial

PK final

121+940

122+000

60,00

Escavação

0,99

122+020

122+020

0,00

Aterro

0,39

122+040

122+080

40,00

Escavação

0,73

122+100

122+660

560,00

Aterro

4,12

122+680

122+700,165

20,17

Escavação

2,47

Quadro 4 – Solução 3. Síntese das características dos aterros e escavações
Extensão
(m)

PK inicial

PK final

117+700,000

119+300

1600,00

119+320

119+360

119+380

Tipo

Altura
máxima (m)

Aterro

7,79

40,00

Escavação

0,09

119+860

480,00

Aterro

3,70

119+880

120+340

460,00

Escavação

4,33

120+360

121+020

660,00

Aterro

5,29

121+040

122+500

1460,00

Escavação

16,32

122+520

122+600

80,00

Aterro

1,25

122+620

122+680

60,00

Escavação

3,58

122+700

122+880

180,00

Aterro

5,20

122+900

122+940

40,00

Escavação

0,58

122+960

123+240

280,00

Aterro

13,81

123+260

123+980

720,00

Escavação

12,89

124+000

124+900

900,00

Aterro

7,71

124+920

125+060

140,00

Escavação

0,76

125+080

126+680

1600,00

Aterro

4,34

126+700

126+700

0,00

Escavação

0,08

126+720

126+740

20,00

Aterro

0,13

126+760

126+820

60,00

Escavação

0,37

126+840

128+517,706

Aterro

2,82

1677,71

1.20. Apresentar informação SIG editável (shape file) ou em outro formato vetorial referente à
área de intervenção do projeto, considerando as três alternativas de traçado propostas
(identificando a área que efetivamente é ocupada com o projeto, ou seja: áreas de
aterro/escavação e a área de implantação da linha e/ou estações técnicas/outras).
No Anexo 4 do presente documento é entregue um CD com as shapefiles das três alternativas de
traçado propostas.

1.21. Apresentar ortofotomapa, à escala de projeto, com soluções assinaladas.
No Anexo 5 do presente documento apresentam-se as soluções estudadas sobre o ortofotomapa.
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2.3

Fatores Ambientais

2.1.

Geologia e Geomorfologia

2.1.1.

Apresentar secções geológicas segundo o traçado das diversas soluções preconizadas
na escala 1/25000 ou inferiores.
Encontrando-se o projeto em fase de Estudo Prévio não foram executadas sondagens geológicas
de modo a permitir responder integralmente ao solicitado. Contudo, por forma a facilitar a
apreciação apresenta-se a planta do enquadramento geológico do projeto (escala 1/25.000) e as
plantas geológicas, para cada uma das soluções alternativas estudadas (escala 1/5.000), tal como
constam no Anexo 6 do presente documento.

2.1.2.

Apresentar catálogo de sismos da região de estudo, com a projeção dos seus epicentros
num esboço topográfico na escala 1/25 000.
De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP- Decreto-Lei n°235/83, de 31 de maio), as ações sísmicas associadas aos sismos
interplacas são muito importantes na região de Évora, inserindo-se esta na transição entre a zona
sísmica A (a mais importante do território continental) e a zona B. Na zona sísmica A, de risco
sísmico elevado, atribui-se um valor de coeficiente de sismicidade, α de 1.0.
Os terrenos presentes na área de estudo enquadram-se maioritariamente no tipo I (rochas)
indicados no RSAEEP. Conclui-se, portanto, que o traçado está localizado numa zona de
sismicidade moderada a elevada, com intensidade sísmica média de VIII na escala de Mercalli
modificada.
Relativamente à localização dos epicentros locais dos sismos históricos, refira-se a título de
exemplo os trabalhos de referência de Martins & Mendes Victor (Instituto Geofísico Infante D. Luís,
Publ. nº 25, 2001) para ocorrências entre 63 A. C. e 1989 e a publicação do Instituto de
Meteorologia para ocorrências no período de 1970-2000 (Catálogo Sísmico de Portugal
Continental e Região Adjacente para o Período 1970-2000, I. M., 2004).
Mais recentemente, já em 2018, refiram-se duas ocorrências a NE de Arraiolos (próximo de Évora)
no dia 15 de janeiro e 1 de fevereiro com magnitudes de 4,9 e 3,1 respetivamente (www.ipma.pt).
Não sendo do âmbito do EIA a análise detalhada das ocorrências sísmicas históricas na região de
Évora, apresentam-se os mapas das publicações de referência. Na bibliografia indicada podem
ser consultadas as listagens com milhares de registos de ocorrências.
A Figura seguinte ilustra o mapa sísmico de Portugal com pormenor na região de Évora onde se
localiza o projeto em estudo (Instituto Geofísico Infante D. Luís, Publ. nº 25, 2001).
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Figura 11 – Mapa de sismicidade de Portugal e zonas adjacentes (Fonte: Martins & Mendes Victor (2001))

A Figura 12 ilustra a localização dos epicentros sísmicos em Portugal no período 1970-2000 (I. M. 2004),
com indicação da cidade de Évora onde se desenvolve o projeto de estudo.
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Figura 12 - Mapa epicentral de Portugal Continental, Período 1970-2000 (Fonte: Instituto de Meteorologia, 2004)

Considerando a estação sismográfica de Serra Alta (Montemor-o-Novo) [código MOE], que
constitui a mais próxima da área de estudo, verifica-se que no período 1970-2000 se registaram
3000 eventos sísmicos, embora de magnitude inferior a 5 (Figura 13). Nem todos os sismos
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detetados correspondem a epicentros locais, dado que a estação se inclui numa rede de vigilância
regional e nacional.

▄ - estações nacionais; ▄ - estações não nacionais
Fonte: Instituto de Meteorologia, 2004
Figura 13 – Número de eventos detetados por estação sísmica

2.1.3.

Apresentar a estimativa dos volumes de terras movimentados, decorrentes da
decapagem e as escavações, dos volumes destinados a aterros, bem como uma
estimativa para o seu balanço.
No balanço de escavação/aterro da linha ferroviária todas as soluções apresentam um excesso
de volume de terras, como se pode observar no Quadro seguinte. A Solução 3, por apresentar
zonas com grandes escavações apresenta um volume de escavação muito superior ao de aterro.
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Quadro 5 – Balanço escavação/aterro da Linha CF

Solução

Escavação CF
(m3)

Aterro CF
(m3)

Balanço
(m3)

1

92 304

70 850

21 454

2

163 326

100 435

62 891

3

735 876

274 320

461 556

Em relação aos volumes dos restabelecimentos rodoviários todas as soluções apresentam défice
de terras, necessárias para a construção das soluções desniveladas das ligações rodoviárias.
Quadro 6 – Balanço escavação/aterro dos restabelecimentos rodoviários

Solução

Escavação Rest.
(m3)

Aterro Rest.
(m3)

Balanço
(m3)

1

11 205

85 007

-73 802

2

11 895

112 513

-100 618

3

7 112

60 411

-53 299

No balanço total entre os volumes da linha ferroviária e os restabelecimentos rodoviários, a
Solução 1 e a Solução 2 apresentam falta de terras e necessitam de recorrer a empréstimo. Na
Solução 3 o balanço de terras resulta num excesso de volume, sendo necessário levar a
vazadouro.
Quadro 7 – Balanço escavação/aterro total

Solução

Escavação
(m3)

Aterro
(m3)

Balanço
(m3)

1

103 509

155 857

-52 348

2

175 221

212 948

-37 727

3

742 988

334 731

408 257

O quadro seguinte resume os volumes resultantes das decapagens necessárias realizar para a
concretização do projeto.
Quadro 8 – Volumes de terras resultantes das decapagens
Solução 1
Decapagens (m3)

38 840,00

Solução 2

Solução 3

40 307,00
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2.2.

Hidrogeologia/Recursos Hídricos Subterrâneos
Situação de referência
No ponto 4.7.4.1 i) do EIA, no que respeita à Captação de Água para Consumo Humano
(superficiais e subterrâneas) consta que “Em relação as captações de água para consumo
humano superficiais 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”, nada sendo especificado quanto às captações de água subterrânea para o mesmo fim.
Assim, importa:

2.2.1.

Esclarecer a existência de captações de água subterrânea para o consumo humano,
dentro ou fora dos corredores (Solução 1, Solução 2 e Solução 3) do projeto e, na
eventualidade desta existência, apresentar os respetivos Perímetros de Proteção
(imediata, intermédia e alargada) e analisar os potenciais conflitos face à legislação
vigente (DL 382/99, de 22 de Setembro).
Relativamente às captações subterrâneas para abastecimento público da cidade de Évora, foi
solicitada novamente informação às entidades locais responsáveis pelo licenciamento de recursos
hídricos (ARH Alentejo), não havendo nada a assinalar na área interessada pelo projeto e
envolvente, relativamente a captações subterrâneas para abastecimento público ou respetivos
perímetros de proteção (Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro).
No entanto, foi confirmado que o rio Degebe e a ribeira do Freixo estão incluídos na zona de
proteção alargada dos afluentes da albufeira da barragem de Monte Novo, que constitui a origem
de água para abastecimento público da cidade de Évora.
Adicionalmente, a ARH Alentejo forneceu uma listagem com 135 registos de captações
subterrâneas particulares licenciadas, conforme descritas no Quadro 9.
As Figuras 14 e 15 ilustram o inventário hidrogeológico prévio, acrescido das novas captações
fornecidas pela ARH Alentejo (poços e furos), referenciadas com numeração sequencial.
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Quadro 9 – Inventário hidrogeológico de captações subterrâneas
Ref. Inventário

Ref. Original
(FID)

Corredor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

88
241
3122
3123
3129
3159
3162
3181
3183
3187
3191
3192
3242
3253
3254
3255
3266
3271
3276
3288
3295
3297
3304
3311
3322
3325
3326
3329
3330
3333
3339
91
213
214
3268
3278
3294
3298
3305
3308
3310
3314
3316
3321
3332
3334
3335
3336
3338
3342
3343
3345
3347
3350
3355
3358
3368
3369
3374
3378
3385
3392
3405
3431
3481
3498
6487

1
1
2
3
1
1
1
3
-

Coord. Datum Lx
Mer (m)
220970
220775
218106
218159
218243
218981
219025
219479
219524
219634
219698
219700
220595
221005
221025
221050
221344
221511
221724
222000
222188
222223
222337
222575
222676
222737
222740
222781
222782
222837
222876
222195
222368
222377
221448
221748
222133
222263
222500
222553
222567
222620
222626
222675
222830
222838
222844
222850
222857
222903
222925
222967
223000
223050
223083
223125
223275
223296
223397
223476
223625
223700
223888
224478
225500
226001
218925

Par (m)
177945
180150
176525
176499
177089
176681
176125
179119
176742
176239
176179
177928
178436
178376
178825
178925
181033
178809
178705
178119
178210
178279
179327
179414
177999
177476
177584
177312
177174
177163
177384
181586
182034
182088
181835
181660
180906
180991
181661
181191
181643
180153
181606
181800
181057
179408
179067
179225
179019
179109
179 050
179 640
178 950
179 325
181 037
178 975
176 875
179 073
182 052
180 768
181 300
181 000
180 291
180 878
177000
181435
176675

Coord. ETRS 89
Mer (m)
20972
20777
18108
18161
18245
18983
19027
19481
19526
19636
19700
19702
20597
21007
21027
21052
21346
21513
21726
22002
22190
22225
22339
22577
22678
22739
22742
22783
22784
22839
22878
22197
22370
22379
21450
21750
22135
22265
22502
22555
22569
22622
22628
22677
22832
22840
22846
22852
22859
22905
22927
22969
23002
23052
23085
23127
23277
23298
23399
23478
23627
23702
23890
24480
25502
26003
18927

Par (m)
-122054
-119849
-123474
-123500
-122910
-123318
-123874
-120881
-123257
-123760
-123820
-122071
-121563
-121623
-121174
-121074
-118966
-121190
-121294
-121880
-121789
-121720
-120672
-120585
-122000
-122523
-122415
-122687
-122825
-122836
-122615
-118413
-117965
-117911
-118164
-118339
-119093
-119008
-118338
-118808
-118356
-119846
-118393
-118199
-118942
-120591
-120932
-120774
-120980
-120890
-120949
-120359
-121049
-120674
-118962
-121024
-123124
-120926
-117947
-119231
-118699
-118999
-119708
-119121
-122999
-118564
-123324

Utilização

Origem dos Dados

Agricultura
Outros
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Consumo doméstico
Consumo doméstico
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Consumo doméstico

ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

27

Coord. Datum Lx
Coord. ETRS 89
Utilização
Mer (m) Par (m) Mer (m) Par (m)
64
3431
224478 180 878 24480
-119121
Agricultura
65
3481
225500 177000
25502
-122999
Agricultura
66
3498
226001 181435
26003
-118564
Agricultura
67
6487
218925 176675
18927
-123324 Consumo doméstico
68
6491
220718 177690
20720
-122309 Consumo doméstico
69
6492
220751 180126
20753
-119873 Consumo doméstico
70
6496
221866 177054
21868
-122945 Consumo doméstico
71
6497
222007 178162
22009
-121837 Consumo doméstico
72
6499
2
222700 178500
22702
-121499 Consumo doméstico
73
6500
3
222712 177465
22714
-122534 Consumo doméstico
74
6501
222802 177472
22804
-122527 Consumo doméstico
75
6502
222813 177917
22815
-122082 Consumo doméstico
76
6503
222817 178926
22819
-121073 Consumo doméstico
77
6505
222903 177391
22905
-122608 Consumo doméstico
78
6506
222936 177417
22938
-122582 Consumo doméstico
79
6714
219689 176433
19691
-123566
Indústria
80
6715
219719 176248
19721
-123751
Indústria
81
6716
219797 176687
19799
-123312
Indústria
82
6717
219808 176301
19810
-123698
Indústria
83
6724
222935 177465
22937
-122534
Indústria
84
8377
218100 176500
18102
-123499
Outros
85
8436
220156 179979
20158
-120021
Outros
86
8448
1
220609 177404
20611
-122595
Outros
87
8454
1
220837 178426
20839
-121573
Outros
88
8458
1
221038 178371
21040
-121628
Outros
89
8461
221089 176876
21091
-123123
Outros
90
8464
221237 181445
21239
-118554
Outros
91
8467
2e3
221383 177404
21385
-122595
Outros
92
8471
221546 178598
21548
-121401
Outros
93
8478
221851 178318
21853
-121681
Outros
94
8480
221860 179115
21862
-120884
Outros
95
8481
221926 178321
21928
-121678
Outros
96
8484
2
222149 178049
22151
-121950
Outros
97
8490
2
222448 179200
22450
-120799
Outros
98
8492
2
222482 178367
22484
-121632
Outros
99
8494
222523 179251
22525
-120748
Outros
100
8496
2
222552 179087
22554
-120912
Outros
101
6498
222463 180860
22465
-119139 Consumo doméstico
102
6504
222900 178700
22902
-121299 Consumo doméstico
103
6507
223118 180018
23120
-119981 Consumo doméstico
104
6508
223305 180899
23307
-119100 Consumo doméstico
105
6509
223398 182104
23400
-117895 Consumo doméstico
106
6510
223422 180903
23424
-119096 Consumo doméstico
107
6511
223568 179196
23570
-120803 Consumo doméstico
108
6513
223587 180917
23589
-119082 Consumo doméstico
109
6514
223818 181042
23820
-118957 Consumo doméstico
110
6515
223837 180969
23839
-119030 Consumo doméstico
111
6522
225982 180999
25984
-119000 Consumo doméstico
112
8472
221554 181699
21556
-118300
Outros
113
8476
221798 180587
21800
-119412
Outros
114
8477
221844 181430
21846
-118569
Outros
115
8485
222199 180898
22201
-119101
Outros
116
8493
222513 181277
22515
-118722
Outros
117
8498
222555 181768
22557
-118231
Outros
118
8500
222705 178033
22707
-121966
Outros
119
8501
222706 181943
22708
-118056
Outros
120
8506
222790 178393
22792
-121606
Outros
121
8509
222882 178761
22884
-121238
Outros
122
8510
222898 178109
22900
-121890
Outros
123
8513
223010 181710
23012
-118289
Outros
124
8514
223075 179325
23077
-120674
Outros
125
8516
223130 178841
23132
-121158
Outros
126
8517
223138 181584
23140
-118415
Outros
127
8518
223167 181802
23169
-118197
Outros
128
8519
223239 180151
23241
-119848
Outros
129
8521
223256 182026
23258
-117973
Outros
130
8524
223295 179080
23297
-120919
Outros
131
8529
223432 180954
23434
-119045
Outros
132
8535
223623 181485
23625
-118514
Outros
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Outros
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8602
226011 181435
26013
-118564
Outros
135
10677
223048 178824
23050
-121175
Pecuária
Ref. Inventário

Ref. Original
(FID)

Corredor

Origem dos Dados
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
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Ref. Inventário

Ref. Original
(FID)

Corredor

127
128
129
130
131
132
133
134
135

8518
8519
8521
8524
8529
8535
8548
8602
10677

-

Coord. Datum Lx
Mer (m)
223167
223239
223256
223295
223432
223623
224038
226011
223048

Par (m)
181802
180151
182026
179080
180954
181485
181348
181435
178824

Coord. ETRS 89
Mer (m)
23169
23241
23258
23297
23434
23625
24040
26013
23050

Par (m)
-118197
-119848
-117973
-120919
-119045
-118514
-118651
-118564
-121175

Utilização

Origem dos Dados

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Pecuária

ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo
ARH Alentejo

Fonte: ARH Alentejo.
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Figura 14 – Mapa de inventário hidrogeológico, incluindo informação recente das captações particulares licenciadas
pela ARH Alentejo
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Figura 15 – Implantação dos traçados nas unidades hidrogeológicas e respetivo inventário de pontos de água,
considerando as captações particulares licenciadas pela ARH Alentejo.
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Avaliação de impactes
2.2.2.

Considerar, na avaliação de impactes relativos à fase de exploração da ferrovia, o efeito,
a prazo, da matéria particulada e de metais pesados que resultem do desgaste de carris,
rodados e travões, e que de alguma forma possam contaminar os meios hídricos
envolventes.
O carril é por definição um “Componente da superestrutura da via, com perfil de aço laminado, que
recebe as cargas do material circulante, guiando-o ao longo da linha-férrea.
Igualmente as rodas do material circulante são em ligas de aço, sem metais pesados.
Qualquer deposição de partículas produzidas pelo desgaste de material será em quantidades
mínimas, ficando retidas no balastro da superestrutura, pelo que não se prevê afetação do meio
hídrico envolvente.
Comparação de soluções

2.2.3.

Integrar, além da análise de impactes sobre as águas subterrâneas considerando a
extensão e a profundidade das escavações com possível alteração nos padrões de
escoamento subterrâneo, o número de captações de água (furos, poços, nascentes e
charcas) diretamente afetadas pelo traçado da ferrovia e a importância dessas captações,
seja pela produtividade seja pelos fins a que se destinam.
Os impactes mais importantes ao nível do descritor Hidrogeologia ocorrem sobretudo na fase de
construção e estão relacionados com as obras de escavação e aterro necessárias à obtenção de
uma rasante suave dos traçados.
Como se disse anteriormente, estas situações têm reduzida ou nula expressão ao longo das
Soluções 1 e 2 por se tratar de uma infraestrutura linear, maioritariamente construída sobre aterro.
No entanto, existem algumas escavações localizadas na Solução 1, numa extensão de 120 metros
(PK 121+060 e PK 121+180) onde se prevê uma altura máxima de 3,78 metros de altura. Por se
tratar de uma zona mais elevada não haverá interferência com o nível freático. Mesmo
considerando que pudesse existir interferência local com o nível freático do aquífero livre, tal não
provoca alterações nos padrões de escoamento subterrâneo pois nos aquíferos livres ou freáticos
(que acompanham a superfície topográfica) as zonas mais elevadas correspondem a locais de
divergência local do fluxo subterrâneo.
Na Solução 2 está prevista uma escavação entre 0,17 e 5,1 metros de altura, numa extensão de
1000 metros (PK 119+560 e PK 120+560), que, pela sua localização topográfica e profundidade,
não deverá afetar o nível freático local.
A Solução 3 é a mais gravosa nesta perspetiva, pois estão previstas escavações entre 10 a 16
metros de altura nos troços PK 121+240 a PK 122+160 (extensão de 920 metros), entre PK
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123+380 a PK 123+460 (extensão de 80 metros) e PK 123+720 a PK 123+780 (extensão de 60
metros). Esta solução poderá, eventualmente, provocar interferência local com o nível freático e
com uma zona de nascentes assinaladas no Inventário Hidrogeológico com N3.
Considerando a informação adicional fornecida pela ARH Alentejo, estão abrangidas pelo corredor
da Solução 1, um total de 17 origens de água subterrânea, embora nenhuma diretamente
interessada pelo traçado. Esta situação não é anormal, dado que o traçado corresponde à antiga
linha férrea que ainda existe implantada fisicamente no terreno, embora atualmente desativada.
Relativamente à Solução 2, verifica-se que estão abrangidas pelo corredor, um total de 12 origens
de água subterrânea, embora nenhuma diretamente interessada pelo traçado.
Relativamente à Solução 3, esta inicia-se no traçado existente da linha férrea atual e desenvolvese maioritariamente em zona agrícola pouco povoada. Verifica-se que estão abrangidas pelo
corredor da Solução 3 um total de 10 origens de água subterrânea embora nenhuma diretamente
interessada pelo traçado, à excepção de uma zona de nascentes em ambiente naturalizado (N3).
De acordo com a informação adicional recebida, mantêm-se as conclusões iniciais, relativamente
ao nível de afetação de origens de água e movimentação de terrenos:
-

Solução Menos Favorável – Solução 3

-

Solução Ligeiramente Favorável – Solução 2

-

Solução Mais Favorável – Solução 1

Em fases posteriores do EIA, deverá ser realizado um inventário ainda mais detalhado sobre o
traçado escolhido, que deverá resultar num acréscimo de informação, relativamente ao inventário
atual e minimizar, dentro do possível, qualquer afetação das captações subterrâneas particulares
(poços, furos e charcas).
2.3.

Ambiente Sonoro
Avaliação de impactes

2.3.1.

Incluir na avaliação de impactes (itens 6.8.7.2.1 ao 6.8.7.2.3), para cada solução e para
cada local caracterizado na situação de referência, um quadro síntese dos níveis sonoros
atuais, níveis sonoros previstos (ruído particular) para 2020 e 2026 e níveis sonoros
futuros (ruído ambiente final) para 2020 e 2026, e número de residentes (conforme
quadros 6.74 e 6.75) associado a cada um desses locais; incluir ainda Lmax à passagem
de composição de passageiros e de mercadorias em período noturno, para cada um
desses locais.
O Estudo elaborado não apresentou uma análise detalhada dos níveis sonoros medidos, previstos
e resultantes para cada local caraterizado na Situação de Referência por se tratar de um Estudo
em fase de Estudo Prévio.
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No entanto, apresenta-se seguidamente um quadro resumo, onde constam os valores para os
indicadores de ruído regulamentares para cada local caraterizado na Situação de Referência.
Quadro 10 – Indicadores de ruído para cada local caracterizado na Situação de Referência
Ruído Residual
Ln
Lden
dB(A)
dB(A)
Solução

Local

2017

117+685/ascendente

Ruído Ambiente
Ln
Lden
dB(A)
dB(A)

2020

2026

2020

2026

2020

2026

2020

2026

55

56

62

63

56

57

63

64

44

53
59

60

65

66

59

60

65

66

119+125/descendente

38

47

43

44

50

51

44

45

52

53

120+055/ascendente

34

44

58

59

64

65

58

59

64

65

123+115/ascendente

53

62

44

45

50

51

54

55

62

63

56

57

62

63

56

57

63

64

44

53
58

59

65

66

58

59

65

66

118+775/ascendente

38

44

42

43

48

49

43

44

49

50

120+080/ascendente

37

44

37

38

43

44

40

41

47

48

44

53

56

57

62

63

56

57

63

64

58

59

65

65

58

59

65

66

118+775/ascendente

38

44

42

43

49

50

43

44

50

51

119+550/ ascendente

38

45

53

54

59

60

53

54

59

60

125+280/ ascendente

36

43

34

35

41

42

38

39

45

46

117+685/ascendente
1

Ruído Particular
Ln
Lden
dB(A)
dB(A)

117+000 / ascendente
117+000/descendente
2

117+000 / ascendente
117+000/descendente
3

Nas Tabelas seguintes, apresenta-se o número estimado de pessoas residentes, expostas a
diferentes gamas de valores de

Lden

e Ln a 4 m altura e na fachada mais exposta, para o ano

2026.

55  Lden ≤ 60
60  Lden ≤ 65
65  Lden ≤ 70
70  Lden ≤ 75
Lden  75

45  Ln ≤ 50
50  Ln ≤ 55
55  Ln ≤ 60
60  Ln ≤ 65
65  Ln ≤ 70
Ln  70

Número estimado de Pessoas
Solução 1 Solução 2 Solução 3
100
40
40
40
40
40
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Número estimado de Pessoas
Solução 1 Solução 2 Solução 3
210
70
70
80
30
30
40
30
30
20
0
0
0
0
0
0
0
0

O parâmetro Lmax não é um indicador, mas sim um índice acústico, dada a sua especificidade
no sentido em que traduz uma característica particular do sinal sonoro na sua história temporal.
Como tal, não se encontram disponíveis estudos fiáveis de correlação de incómodo com o
índice Lmax, não constando este das boas práticas de avaliação sonora de incomodidade a
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nível nacional ou internacional. Neste sentido ainda, as ferramentas previsionais utilizadas para
o cálculo dos indicadores de ruído a nível europeu não calculam o Índice Lmax. A indicação de
parâmetros específicos ou de cálculo sem correlação direta com os objetivos traduz-se
normalmente em “ruído” informativo sem qualquer valor acrescentado.

2.3.2.

Reformular os mapas de ruído, a apresentar à escala 1:10000, dado que os mapas de
ruído apresentados à escala 1:25000 não apresentam leitura, nem permitem um
adequado apoio à decisão, já que não identificam todos os recetores ao longo dos
corredores, não sinalizam os pontos de medição/recetores sensíveis tomados para
referência da análise, nem sinalizam as diferentes Zonas citadas na análise.
Os mapas de ruído reformulados e à escala 1:10000, são apresentados no Anexo 7.

2.3.3.

Corrigir a análise apresentada no item 6.7.8.2.3 (Solução 3), dado que as conclusões
sobre os impactes negativos (valores previstos Lden>63 e Ln>53dB(A)) não
correspondem aos níveis sonoros previstos (Lden<49 e Ln<43dB(A)).
Apresenta-se seguidamente a análise corrigida do item 6.8.7.2.3 (Solução 3 - Zona 2), a qual, por
lapso, continha uma incorreção. Realça-se, contudo, que a mesma não altera a avaliação efetuada
pelo que se mantem a não justificação de medidas de minimização.



Zona 2 – Bairro de Santa Luzia: PK 118+600 a PK 118+800


Lado: ascendente.



Tipo de ocupação: casas de habitação com 2 pisos com anexos e com terreno circundante, a
distâncias superiores a 75 m à via.



Ruído local: foram registados na zona níveis sonoros da ordem dos 44 dB(A) para o indicador Lden
e de 38 dB(A) para o indicador Ln.



Níveis sonoros previstos: Preveem-se junto aos recetores com sensibilidade ao ruído valores da
ordem de 42 dB(A) para o indicador de ruído Ln no ano 2020 e valores da ordem de grandeza de
43 dB(A) no ano 2026. Para o indicador de ruído Lden preveem-se valores da ordem de 49 dB(A) no
ano 2020 e da ordem de grandeza de 50 dB(A) no ano 2026.



Conclusões: Os valores previstos são inferiores aos valores limite legalmente estabelecidos para
zonas que ainda não foram alvo de classificação acústica, ou seja, os valores de Lden são inferiores
a 63 dB(A) e os valores de Ln são inferiores a 53 dB(A). Esta situação é válida para os dois cenários
de tráfego em estudo (anos de 2020 e de 2026).



Impactes no Ruído Ambiente: negativos, de extensão pequena e magnitude negligenciável.



Medidas de Minimização de Ruído: não se justifica a sua adoção.
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Comparação de soluções
A análise efetuada é subdividida em três Troços sem que sejam quantificados os critérios
em que se baseia essa análise: extensão (nº de recetores/locais afetados) e magnitude
(acréscimo de nível sonoro face à situação atual) e significância (não definido). No 2º
Troço (118+000 a 118+800) refere-se que as soluções 2 e 3 são equivalentes mas nada se
refere sobre a solução 1 relativamente aqueles critérios.
Assim, para suportar esta análise e apoiar a decisão sobre a melhor solução de traçado,
deve ser:
2.3.4.

Definida a significância do impacte;
Os impactes no ambiente sonoro foram classificados quanto à significância de acordo com:

2.3.5.



Pouco significativos – quando se prevê incrementos até 5 dB(A):



Moderadamente significativos - quando se prevê incrementos entre 5 a 15 dB(A):



Muito significativos - quando se prevê incrementos superiores a 15 dB(A).

Quantificado, por Troço e para cada solução, o número de recetores/locais (extensão do
impacte) associado a cada situação analisada, e associada a respetiva magnitude e
significância do impacte negativo, de preferência sob a forma de um quadro síntese.
O quadro seguinte apresenta um resumo da análise comparativa das três soluções em termos de
afetação do ambiente sonoro. Os números de recetores/locais estão já identificados na resposta
à questão 2.3.1.
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Quadro 11 – Ambiente sonoro. Resumo da análise comparativa das 3 soluções

Troço

Solução
(S1, S2 ,S3)

Avaliação Impactes
Significância

Magnitude

S2

PK inicial-PK 118+000, ascendente
Moderadamente
significativo a
Significativo

Moderada a
elevada

PK 118+000 e o PK 118+800

S2

PK inicial-PK 118+000, ascendente
PK inicial, descendente
PK inicial-PK 118+000, ascendente

S3
S1

Com Barreiras/lado
PK inicial, descendente

S1
PK inicial e o PK 118+000

Zonas a proteger

PK inicial, descendente
Pouco a
Moderadamente
significativo
Pouco significativo

Reduzida a
moderada

Negligenciável

PK 118+650-PK 118+800, ambos
lados
-

Classificação
das Soluções
Com Manta de Balastro
PK inicial ao PK 118+000
PK inicial ao PK 118+000
PK inicial ao PK 118+000

PK 118+000-PK 118+800

Menos favorável

PK 118+000-PK 118+300

Soluções
Equivalentes
(indistintas)

PK 118+400-PK 118+800

S3

-

PK 118+000-PK 118+300

S1

Moderadamente
significativo a
significativo

PK 118+800-PK 119+350, ambos
lados
PK 120+050, ascendente
PK 122+800, descendente

PK 118+800-PK 119+700
PK 119+900-PK 120+200
PK 121+800-PK 123+200

S2

Moderadamente
significativo

Reduzida

S3

Moderadamente
significativo

Negligenciável a
Elevada

PK 118+800 e o PK final

Reduzida a
elevada
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PK 122+800 (S1), descendente
PK 119+600-PK 120+100,
ascendente

Soluções
Equivalentes
(indistintas)

PK 118+800-PK 118+900
PK 119+300-PK 120+350
PK 121+800-PK 123+200
(quilometragem da S1)
PK 119+400-PK 120+200
PK 124+500-PK 125+000

Menos favorável

Solução
ligeiramente
favorável
Solução
favorável
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Impactes cumulativos
2.3.6.

O EIA é omisso na avaliação de impactes cumulativos pelo que deve ser suprimida esta
lacuna.
O Estudo não contempla a análise quantitativa de impactes cumulativos por falta de informação
sobre projetos conexos, nomeadamente da Variante Rodoviária de Évora. No entanto, os impactes
identificados serão cumulativos aos efeitos gerados por outros projetos ou ações existentes e
futuros com impactes no ambiente sonoro local, nomeadamente o tráfego nas vias rodoviárias
existentes (estradas nacionais, A6) ou que possam vir a ser desenvolvidas, como o IP2, Variante
rodoviária de Évora, entre outros, os quais serão integrados na análise em fase de projeto de
execução.

2.4.

Vibrações
Reformular o estudo apresentado, incluindo os termos de referência, a avaliação de
impactes (fase de construção e fase de exploração) devidamente fundamentada, a
estimativa preliminar da situação futura para as diferentes soluções (identificação dos
potenciais recetores e da afetação estimada). Avaliação dos impactes cumulativos
(mesmo se qualitativa). Identificação das medidas de minimização e da necessidade de
monitorização nas diferentes fases.



Considerações gerais
Não existe atualmente legislação que limite os valores máximos de vibração a que podem estar
sujeitas populações e edifícios. Apenas existe legislação que estabelece os limites de exposição
dos trabalhadores aos riscos devidos a vibrações (Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro que
transpõem para o Direito Interno a Diretiva Europeia 2002/44/CE, de 25 de junho de 2002).
Relativamente às normas em vigor, existe a NP 2074 de 2015, para avaliação da influência de
vibrações impulsivas em estruturas, que estabelece valores limite da velocidade máxima de
vibração de acordo com o tipo de estrutura e a frequência dominante conforme apresentado no
quadro seguinte.
Quadro 12 - Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s
Tipo de estruturas

Frequência dominante
f ≤ 10 Hz

10 < f ≤ 40 Hz

f > 40 Hz

Sensíveis

1,5

3,0

6,0

Correntes

3,0

6,0

12,0

Reforçadas

6,0

12,0

40,0
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Para vibrações continuadas e uma vez que não existem Normas Portuguesas aplicáveis à
avaliação de eventual incomodidade, é prática corrente adotar os critérios do LNEC que
recomenda os seguintes valores:
Quadro 13 - Incomodidade: Valores Limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no Local
Velocidade (mm/s)

Sensação

Vef< 0,11 mm/s

Nula

0,11 mm/s< Vef <0,28 mm/s

Percetível, suportável para pequena duração

0,28 mm/s< Vef <1,1 mm/s

Nítida, incómoda, podendo afetar as condições de trabalho

Vef> 1,1 mm/s

Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho

Quanto a danos nas edificações correntes (excluindo monumentos e edifícios sensíveis), o LNEC
tem utilizado o seguinte critério:
Quadro 14 - Danos: Valores Limite da Velocidade Eficaz da Vibração, no Local
Velocidade (mm/s)

Efeitos

Vef< 3,5

Praticamente nulos

3,5 < Vef < 7

Possibilidade de danos cosméticos em edifícios antigos

7 < Vef <21

Fendilhação ligeira dos revestimentos

21 < Vef <42

Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias

Vef> 42

Danos consideráveis; possível fendilhação da estrutura de betão armado

A velocidade eficaz deverá ser o maior valor entre as velocidades vertical e horizontal.
As ondas vibráticas propagadas através do solo ao atingirem um edifício originam ruído para o
interior do mesmo através da vibração das paredes, que se constituem como radiadores
secundários. O LNEC tem utilizado o seguinte critério, que assegurará geralmente a não emissão
pelo elemento vibrante, piso, teto ou parede, de ruído superior a 40 dB(A): valor eficaz da
componente da vibração perpendicular ao elemento vibrante acima dos 63 Hz, e nas bandas
audíveis:
vef(f ≥ 63 Hz) < 0,03 mm/s
Na presente fase de Estudo Prévio foi utilizada como metodologia de comparação de soluções
alternativas a Norma Austríaca - “ÖNORM S 9012: 2010 - Evaluation of human exposure in
buildings to vibration emissions by land-based traffic Vibrations and structure-borne noise.” De
acordo com esta Norma, apenas as habitações que se encontrem a uma distância à via-férrea
igual ou inferior a 90 m poderão, eventualmente, ser afetadas pelas emissões de vibração e ruído
transmitido por via estrutural. De referir que o tráfego ferroviário na Áustria tem comprimentos e
cargas por eixo superiores aos previstos para o presente projeto ferroviário, pelo que as
emissões de vibrações serão superiores.
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Foi então considerada como área potencialmente afetada por transmissão de ruído por via
estrutural um corredor de 100 m, para cada lado do eixo da via, maximizando a área onde
poderão existir eventuais impactes. Remete-se para projeto de execução, com a existência de
maior precisão de dados e maior detalhe de projeto a reavaliação destes impactes e a sua
avaliação de acordo com os critérios atrás enunciados.



Fase de construção
Na fase de construção, poderão ser sentidas perturbações provenientes de vibrações originadas
pelo funcionamento de equipamentos e máquinas afetos às atividades construtivas.
As velocidades de vibração previstas nos pontos recetores são função do tipo de equipamento em
funcionamento e da distância entre a fonte vibratória e recetor sensível.
O Quadro seguinte mostra a ordem de grandeza espectável dos valores de pico da velocidade de
vibração, originados por maquinaria tipicamente utilizada em atividades de construção civil 1, a
uma distância de referência de 7,5 m do ponto de operação.
Quadro 15 - Velocidade de vibração de equipamentos característicos em obras de construção civil de via
férrea
Pico de Velocidade de Vibração a 7,5 m
[mm/s]

Equipamento
máximo

38,56

típico

16,36

máximo

18,64

típico

4,32

no solo

0,20

em rocha

0,43

Bate Estacas (impacto)

Bate Estacas (sónico)

Perfuradora a água
Rolo Compressor

5,33

Retroescavadora (martelo pneumático)

2,26

Bulldozer grande

2,26

Retroescavadora (broca)

2,26

Camiões carregados

1,93

Martelo Pneumático

0,89

Bulldozer pequeno

0,08

De referir que os valores médios (como os valores rms) das velocidades de vibração são
tipicamente bastante inferiores (1,7 a 6 vezes abaixo) ao seu valor de pico, expresso no quadro
anterior.

1

Os valores do Quadro 14 foram obtidos a partir de dados da FTA, Federal Transit Administration (2006). “Transit Noise and Vibration
Impact Assessement”, Estados Unidos da América
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É expectável que, pelo menos pontualmente, os valores da velocidade de vibração nos edifícios
mais próximos às atividades construtivas sejam percetíveis de acordo com os limites de perceção
humana estabelecidos nos critérios seguidos pelo LNEC.
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.


Fase de exploração
O mecanismo de condução estrutural é importante quando as estruturas sólidas são percutidas
diretamente pelas fontes radiantes. É o caso do tráfego ferroviário.
Embora relacionados, os mecanismos de transmissão de ruído por via aérea e de vibrações
requerem procedimentos de análise distintos. Se na transmissão sonora por condução aérea, o
meio de condução é o ar, as vibrações são transmitidas por via estrutural, ou seja, em meio sólido
(edificações ou o próprio solo). Devido às suas características físicas, um meio sólido suporta
outros tipos de ondas de propagação. Se no ar a propagação se processa por ondas longitudinais
de compressão, num meio sólido têm de ser considerados outros tipos de ondas de propagação,
algumas delas sem equivalente na condução aérea (ondas de corte transversais, ondas de
superfície, ondas de flexão). A velocidade com que estas ondas se propagam é característica do
seu tipo e função da elasticidade e massa do solo ou meio. O facto de as vibrações, no solo, se
propagarem através de uma sucessão de meios sólidos com diferentes composições (rochas,
estratos, fundações de edifícios) torna complexa tanto a sua quantificação como a sua previsão,
em termos de níveis de vibração expectáveis (Hunt et al. 20072).
As vibrações devidas aos veículos ferroviários provêm das forças de inércia geradas durante a
passagem dos veículos por irregularidades das vias. No tráfego ferroviário as forças dinâmicas
geradas pela ação do rodado de aço em carris do mesmo material provocam importantes
vibrações no material circulante e na estrutura do carril. Estas últimas podem ser transmitidas a
estruturas do edificado próximas, via solo, ou excitar e fazer vibrar outros tipos de estrutura (por
ex. uma ponte).
A Figura seguinte ilustra as vias de propagação da vibração, em relação a um edifício devido à
passagem de um comboio.

2 Hunt, S.; Hussein, M. (2007). “Ground-Borne Vibration Transmission from road and rail systems: prediction and control”, em Handbook
of Noise and Vibration Control, Ed. Malcolm J. Crocker, John Wiley & Sons, New York, 2007.
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Figura 16 – Caminhos de propagação por condução estrutural devido a fonte vibrátil - Fonte: FTA, 2006

A vibração do carril e suas estruturas excita o solo adjacente, criando ondas de vibração, as quais
através das fundações, se propagam pela estrutura do edifício. A amplitude máxima de vibração
das paredes e pavimentos ocorre nas frequências de ressonância destes elementos de
construção. Estes elementos comportam-se como superfícies de radiação sonora, podendo emitir
som audível às baixas frequências (< 200 Hz). Este constitui o mecanismo responsável pela
geração secundária de ruído.
O nível ou a intensidade de uma vibração é obtido, geralmente pela determinação do valor máximo
ou do valor eficaz do deslocamento, velocidade ou aceleração de um ponto da estrutura ou solo
cuja vibração de pretende avaliar. É prática corrente, nas vibrações transitórias, referir o valor
máximo (valor de pico) e nas vibrações contínuas, o valor eficaz (ou rms). A velocidade v de uma
vibração pode ser quantificada em níveis de velocidade Lv (dBV), segundo:

 v 
Lv  20 log10 
v 

 ref 
em que para a velocidade de referência é comum utilizar-se o valor de Vref = 0,5×10-7 m/s.
O grau de incomodidade sentido
pelos seres humanos, no que respeita às vibrações, depende da

magnitude, composição espectral, direção e duração da exposição, bem como da postura e
orientação do corpo. Em geral, as respostas dos seres humanos às vibrações podem ser divididas
em três categorias: o limiar da perceção, o limiar da incomodidade e o limite de tolerância. Estas
categorias estão espelhadas nos critérios do LNEC para a avaliação de incomodidade causada
por vibrações.
No presente projeto ferroviário, os recetores mais próximos da via situam-se a cerca de 10 m da
via. Como tal, os mecanismos de geração de ruído por via estrutural ou de transmissão de
estímulos de vibrações assumirão importância. Poderá haver deste modo lugar a impactes
negativos sendo justificável a adoção de medidas minimizadoras de ruído (medidas antivibráteis)
nas seguintes zonas, representadas na Figura 10.1 do Anexo 10:
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Solução 1
-

entre o PK inicial e pk 119+700;

-

entre o PK 119+900 e o PK 120+200;

-

entre o PK 122+400 e o PK 123+200;

Solução 2
-

entre o PK inicial e PK 118+300;

-

entre o PK 118+500 e o PK 118+800;

-

entre o PK 119+300 e o PK 120+250;

-

entre o PK 122+400 e o PK 123+200 (quilometragem da Solução 1);

Solução 3
-

entre o PK inicial e PK 118+300;

-

entre o PK 118+500 e o PK 118+800;

-

entre o PK 119+500 e o PK 120+200;

-

entre o PK 124+400 e o PK 125+000.

Recomenda-se, assim, a adoção de mantas sub-balastro, podendo ser utilizadas mantas de SubBalastro do tipo Sylodyn DN325, do tipo CDM_UBM-H35-C ou equivalente.
De referir que a localização das zonas a proteger poderá ser alterada, com inclusão de outras
zonas e/ou locais ou eliminação de algumas das indicadas, com o conhecimento do traçado
definitivo em fase de Projeto de Execução.
Os impactes provenientes de vibrações mecânicas deverão ser avaliados em fase de projeto de
execução, atendendo ao projeto final da linha e suas características.

2.5.

Sistemas Biológicos e Biodiversidade
Situação de referência

2.5.1.

Na área de estudo é indicado que apenas a solução 3 interseta a IBA (Importante Bird
Area) da Planície de Évora. Tendo em conta que todas as soluções apresentadas
intersetam a IBA (algumas apenas em área inferior e em canal ferroviário já existente),
deve efetuar-se a correção, em todas as referências efetuadas neste sentido.
Salienta-se que no EIA, por exemplo, nos quadros 7.10 a 7.12 (“Interferências com
restrições e servidões de utilidade publica e outras condicionantes – impactes
residuais”), encontra-se indicado que os três corredores alternativos intercetam a IBA
da Planície de Évora, embora só a solução 3 em ferrovia nova.
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Propõe-se a reformulação do ponto 4.11.2 nos seguintes termos:
4.11.2 Área de estudo
A área de estudo considerada no presente trabalho inclui o corredor de 400m, centrado no eixo
dos diferentes traçados em apreciação, bem como áreas exteriores a este corredor sempre que a
mobilidade das espécies potencialmente afetadas o justifique.
Os corredores em estudo não atravessam nenhuma Área Classificada. No entanto o corredor
situado mais a nascente (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).
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Figura 17 - Corredores em estudo e Important Bird Area (IBA) da Planície de Évora intersectada

2.5.2.

Apresentar as áreas cartografadas dos habitats por corredor alternativo em estudo. Notese que a equipe procedeu à caraterização da área de estudo (corredor de 400 m, centrado
no eixo dos diferentes traçados em apreciação), no sentido de identificar os habitats
existentes, sendo apresentado a síntese das áreas cartografadas para a totalidade da
área do estudo.
No quadro seguinte registam-se as áreas cartografadas dos habitats por corredor alternativo.
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Quadro 16 - Habitats. Áreas cartografadas por corredor alternativo
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 + 92A0pt5

0,9

0,9

0
1,6

Habitats

0

0

Área sem Habitats

312,6

361,5

342,3

Área total

367,1

431,1

465,7

92A0pt5

2.5.3.

Apresentar a quantificação das áreas dos biótopos identificados, por corredor alternativo
em estudo.
No quadro seguinte apresentam-se as áreas dos biótopos identificados por cada corredor
alternativo
Quadro 17 - Áreas de biótopos ocupadas em cada um dos corredores. Valores em hectares.
Corredor 1

Corredor 2

Corredor 3

Linhas ou Planos de Água

1,3

1,5

1,2

Vegetação Ripícola

3,4

1,4

3,8

187,7

248,7

231,6

Montado

62,0

76,1

156,0

Espaços agrícolas de policultura fragmentados

30,8

37,6

25,0

Culturas arvenses de sequeiro (CAS)
Culturas arvenses de regadio (CAR)

2.5.4.

7,5

Corrigir a descrição apresentada no ponto “4.11.5.1. – Linhas de Água”, de modo a incluir
as restantes linhas de água identificadas na área de estudo (ex: Rio Xarrama, Ribeiro de
Vale de Figueiras).
Em resposta ao solicitado sugere-se que a descrição passe a ter a seguinte redação:
Descrição: Este biótopo inclui as linhas de água existentes na área de estudo, nomeadamente os
rios Degebe e Xarrama, o ribeiro de Vale de Figueiras e alguns açudes de muito pequena
dimensão.

Avaliação de impactes
2.5.5.

Desenvolver a avaliação de impactes nos sistemas ecológicos de modo a esclarecer, de
modo inequívoco, os impactes perspetivados em cada um dos corredores alternativos
em estudo, dado que a avaliação apresentada foi efetuada de forma genérica para a área
em estudo.
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Flora e Vegetação
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 do Corredor 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. Impacte negativo, significativo e de baixa magnitude,
direto, de dimensão local, temporário e irreversível.
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.
O Corredor 3 é o mais extenso, aquele 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. Impacte negativo, significativo e de média magnitude, direto, de dimensão
local, temporário e irreversível.



Fauna
Na comparação de alternativas os impactes foram estimados para cada uma das alternativas
(veja-se capítulo 9.2.8 do EIA).
Por outro lado, na caracterização dos impactes faz-se já uma diferenciação entre os efeitos nos
corredores.
De facto, no que respeita à Perturbação o texto é explícito na diferenciação dos efeitos em cada
um dos corredores, tal como consta do capítulo 6.11.2.1.2 do EIA.
Relativamente ao aumento de mortalidade por atropelamento na fase de construção há que
referir apenas que os efeitos serão semelhantes nos três corredores mas que no Corredor 3
poderá haver maior afetação de espécies com estatuto de ameaça.
No que respeita à fase de exploração, há que referir que no caso do efeito barreira, conforme
referido no relatório, os efeitos serão mais sentidos no Corredor 3 pois esta alternativa implica a
criação de um corredor inteiramente novo. A solução que se apoia na linha existente, Corredor 1,
será sempre a que produzirá menores impactes uma vez que já existe uma infraestrutura no
terreno.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

47

No que respeita ao acréscimo de mortalidade por eletrocussão e ao impacte associado ao
acréscimo de mortalidade por aprisionamento nos carris identifica-se o Corredor 3 como
aquele onde se esperam maiores impactes. Nos outros dois a diferença é menos importante,
embora naquele que segue ao longo da linha existente se prevejam menores impactes.
Finalmente, no que respeita aos impactes relativos ao acréscimo de mortalidade por colisão
nas catenárias diferencia-se a Alternativa 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 pela mais forte ocupação humana.
2.5.6.

Corrigir o quadro “6.23 – Afetação de habitats”, de modo a também apresentar a afetação
de habitats por corredor alternativo em estudo.
No quadro seguinte apresenta-se o Quadro 6.23 do EIA, reformulado de modo a evidenciar a
afetação de habitas por cada uma das soluções (e não corredores) alternativos em estudo, o qual
é idêntico ao Quadro 9.2 do EIA e de novo apresentado no ponto 2.5.10.
Quadro 18 – Afetação de habitats por corredor alternativo
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 + 92A0pt5

Salix salviifolia subsp. australis

991

991

0

Montado

Narcissus bulbocodium, Hyacinthoides
vicentina subsp. transtagana

32 708

57 788

226 999

33 699

58 779

227 993

Total com habitats

2.5.7.

Reformular a avaliação dos impactes ambientais cumulativos, a qual apenas refere os
projetos ferroviários Linha de Évora Norte – Elvas / Caia e restante continuidade do eixo
Sines – Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid e Linha do Leste de modo a contemplar
estes e outros diversos projeto já previstos em áreas adjacentes (ex: em fase de projeto),
como por exemplo, o IP2, Variante Rodoviária de Évora, Frente Urbana Adjacente à Expo
Évora, etc.
Tendo em conta a mesma tipologia do projeto em estudo, os impactes que resultam do presente
projeto terão um efeito cumulativo com os impactes que resultam da execução dos lotes da ferrovia
adjacentes, nomeadamente: Linha de Évora Norte – Elvas/Caia e restante Continuidade do eixo
Sines-Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid e Linha do Leste.
Este efeito cumulativo será mais sensível no efeito de barreira, pois serão acrescentadas novas
barreiras à deslocação de animais no contexto regional, e no acréscimo de mortalidade associada
à presença da catenária, pois poderá afetar a mesma população de aves que utiliza a região.
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De facto, embora os impactes cumulativos sejam semelhantes aos identificados para o projeto em
avaliação, assumirão uma maior dimensão espacial, podendo ser considerados de dimensão
regional, e de maior magnitude, devido ao maior número de populações potencialmente afetadas.
A eventual construção de outras vias na envolvente à área de estudo contribuirá igualmente para
uma amplificação de impactes, mas, nesta fase, não será possível avaliar a sua amplitude, dado
que não são conhecidos os traçados. De qualquer modo, é previsível que o efeito seja mais
acentuado quanto maior for a distância destas vias ao núcleo urbano da cidade de Évora.
Finalmente, no que respeita ao IP2 há que ter em atenção o facto de não estar prevista, neste
momento, a sua continuidade. A abertura do corredor já terá produzido impactes sobre os sistemas
ecológicos, decorrendo atualmente um processo de renaturalização.
Medidas de minimização e valorização de impactes e impactes residuais
2.5.8.

Dada a presença de quercíneas com proteção legal em todos os corredores alternativos
em estudo, apresentar outras medidas que sejam mais eficazes, para as diferentes fases
do projeto, de modo a minimizar os impactes nesta espécie protegida.
Uma vez que a construção da linha não é compatível com a manutenção de árvores na área
afetada, consideramos que a medida C34, no sentido de limitar a afetação de árvores na
envolvente da obra, é essencial.
Adicionalmente, recomenda-se que a medida D1 seja alterada, passando a ter a seguinte redação:
Implementação de um Projeto de Integração Paisagística (a desenvolver em fase de projeto de
execução) na área expropriada e em todas as áreas afetadas pela obra (estaleiros, áreas de
empréstimo e de depósito, entre outras) de modo a reconstituir os ecossistemas, assegurando a
manutenção do contínuo natural/estrutural dos Habitats em presença e o valor ecológico da
paisagem, integrando prioritariamente quercíneas no seu estrato arbóreo.

2.5.9.

Explicitar quais as medidas de compensação perspetivadas, dado que a Medida C35
refere que “…deverão adotar-se medidas de compensação relativamente aos exemplares
abatidos, no caso dos sobreiros e azinheiras.”
As medidas de compensação mencionadas no enunciado da medida C35 referem-se às medidas
previstas na legislação nacional em vigor - Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na sua atual
redação.
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Comparação de alternativas
2.5.10. Reformular o “Quadro 9.2. – Análise comparativa das ocorrências de flora e vegetação
nos corredores em estudo”, de modo a também incluir a potencial afetação, por cada
uma das soluções e não apenas por corredores.
Os valores apresentados no Quadro 9.2 do EIA, que se repete abaixo, correspondem, de facto, à
afetação estimada para cada solução, e não à área dos habitats abrangida pelos corredores de
400 m, como referido por lapso (e que foram apresentados atrás, no ponto 2.5.2).
Quadro 19 – Análise comparativa da afetação de habitats por corredor alternativo
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 + 92A0pt5

Salix salviifolia subsp. Australis

991

991

0

Montado

Narcissus bulbocodium, Hyacinthoides
vicentina subsp. transtagana

32 708

57 788

226 999

33 699

58 779

227 993

Total com habitats

2.6.

Paisagem
Situação de Referência
Carta de Qualidade Visual

2.6.1.

Substituir a Carta de Qualidade Visual com a devida correção da legenda e assinalando
as ocorrências de Projeto – taludes de aterro e de escavação.
No Anexo 8 – Figura 8.1 apresenta-se a Carta de Qualidade Visual alterada de acordo com o
solicitado, tendo-se corrigido a legenda e assinalado as ocorrências de projeto.

2.6.2.

Apresentar em tabela da área (ha) das classes presentes, assim como o total da área de
estudo.
No quadro seguinte apresenta-se a área das classes de qualidade visual presentes em cada uma
das soluções estudadas, assim como o seu total.
Quadro 20 – Classes de qualidade visual, por solução estudada
Qualidade Visual
Elevada

Total

Área afetada (ha)

Reduzida

Moderada

Solução 1

0 (0%)

24,0 (83%)

4,9 (17%)

28,9

Solução 2

0 (0%)

24,7 (71%)

10,1 (29%)

34,8

Solução 3

0 (0%)

23,2 (52%)

21,2 (48%)

44,4
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Carta de Absorção Visual
2.6.3.

Substituir a Carta de Absorção Visual com a devida correção da legenda. Na referida
carta devem ainda ter representação gráfica os pontos de observação, assim como as
diversas ocorrências do Projeto, em particular os taludes de aterro e escavação.
No Anexo 8 – Figura 8.2 apresenta-se a Carta de Absorção Visual alterada de acordo com o
solicitado, tendo-se corrigido a legenda, inserido os pontos de observação e assinalado as
ocorrências de projeto.

Avaliação de Impactes
2.6.4.

Apresentar a Bacia Visual do Projeto, ou seja, a bacia visual de cada uma das soluções
em separado. As referidas bacias devem ser geradas tendo em consideração as cotas
mais desfavoráveis, ou da catenária, cerca de 5,5m e/ou dos taludes sempre que os
mesmos, pela sua altura o justifiquem. Quantificar em tabela a área (ha) das classes de
Qualidade Visual afetadas, por cada uma das bacias visuais, com particular destaque
para a de ‘Elevada’.
Nas Figuras seguintes, são apresentadas as bacias visuais de cada uma das alternativas tendo
em conta a cota mais desfavorável do aterro acrescida da altura da catenária e uma distância
máxima de visualização de 3 000 metros.
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Figura 18 - Bacia Visual da Solução 1 (escala aproximada 1:50 000)
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Figura 19 - Bacia Visual da Solução 2 (escala aproximada 1:50 000)
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Figura 20 - Bacia Visual da Solução 3 (escala aproximada 1:50 000)
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No quadro seguinte expõem-se as classes de qualidade visual abrangidas pela bacia visual de cada
uma das soluções estudadas.
Quadro 21 – Classes de Qualidade Visual abrangidas pela bacia visual da Solução 1
Área Visível

Qualidade Visual
Reduzida

Moderada

Elevada

Total

Solução 1
ha

152,95

%

3

4137,99

1664,16

5955,1

69

28

100

Solução 2
ha

162,08

4227,58

1825,46

6215,12

%

3

68

29

100

ha

306,90

3919,41

2474,70

6701,01

%

5

58

37

100

Solução 3

2.6.5.

Apresentar a Bacia Visual do ponto de observação terraço da Sé Catedral e de outros
pontos de observação que possam ser considerados relevantes.
No caso da Sé, deve ser considerada a cota ao nível da cobertura e um raio de 5km. Nos
restantes casos deve ser considerada a cota dos miradouros ou edifícios a partir dos
quais será gerada cada uma das bacias visuais. Nas cartas a apresentar, uma por cada
bacia, deve constar a representação gráfica do Projeto com as suas ocorrências.
Foi gerada a bacia visual a partir do terraço da Sé Catedral, tendo em conta um ponto de
observação na extrema nascente dos terraços e uma altura de 21 metros (altura do terraço
acrescida da altura média da visão humana), a qual se apresenta na Figura 22.
Da bacia visual gerada verifica-se, dada a posição proeminente deste terraço, que este ponto de
observação frui de elevada amplitude visual, manifestando visibilidade para todas as alternativas.
Contudo, as soluções mais próximas e visíveis numa extensão mais expressiva, Soluções 1 e 2,
apresentam um perfil longitudinal com escassas ocorrências de projeto gravosas, prevendo-se
que em ambos os casos esta infraestrutura não se destaque de forma significativa da envolvente.
Acresce que, na área de implantação destas duas alternativas, proliferam elementos “verticais”
que dissimularão parcialmente a presença da futura linha férrea, edificações e exemplares,
alinhamentos e manchas arbóreas, conforme se pode visualizar na fotografia seguinte, elementos
estes que não entram na definição da bacia, que considera o terreno livre de obstáculos de
qualquer espécie, a não a ser a própria topografia.
A reforçar, note-se que não é possível identificar a linha atual na fotografia apresentada.
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Figura 21 - Visibilidade do terraço da Sé para a área de desenvolvimento do projeto

De modo a dar cumprimento à restante solicitação, foi analisada a malha da cidade e a sua
morfologia de forma a identificar outros pontos notáveis, monumentos ou miradouros, dos quais o
projeto poderá ser visível. Verificou-se, à partida, pelas bacias visuais geradas para cada uma das
soluções tendo em conta a situação mais desfavorável (cota de aterro mais elevada acrescida da
altura da catenária), que apenas a encosta nascente da cidade de Évora será potencialmente
afetada visualmente pela implementação do projeto, independentemente da alternativa
selecionada (ver Figuras 24, 26 e 29).
Da análise da altimetria da cidade e do tecido urbano que a constitui, verificou-se que na
generalidade as bacias visuais no interior da cidade de Évora se manifestam muito condicionadas
pela presença de diversas barreiras visuais - o casario de malha apertada, a muralha, os
alinhamentos arbóreos ao longo dos arruamentos, dos quais se destaca o presente na Avenida
São João de Deus, entre outros, considerando-se que não existe uma relação visual relevante da
cidade com a sua envolvente.
A maioria dos pontos notáveis identificados, Praça do Giraldo, jardins do Palácio D. Manuel, Igreja
de São Francisco e da Graça, Templo de Diana, entre outros, apresenta-se envolvida de uma
mancha edificada muito apertada, não permitindo o prolongamento dos eixos visuais dos
observadores presentes, resguardando-os visualmente da área de desenvolvimento dos
diferentes traçados.
Dos escassos pontos notáveis da encosta nascente, de onde se frui de maior amplitude visual,
foram geradas as bacias visuais. Importa ressalvar que estas bacias são elaboradas com base
exclusivamente na morfologia do território, sendo que a visibilidade será necessariamente
influenciada pela ocupação do solo, sobretudo na envolvente direta dos pontos de observação.
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Figura 22 - Bacia Visual da Sé Catedral de Évora sobre fotografia aérea (escala aproximada 1:50 000)
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Foi assim gerada a bacia visual do Jardim de Diana (miradouro) tendo em conta um ponto de
observação na extrema norte e a altura média da visão humana, verificando-se através da bacia
visual, que deste jardim serão potencialmente visíveis as três soluções (ver Figura 24). Contudo,
verifica-se que a presença de edificações na envolvente do jardim circunscreve significativamente
a sua bacia visual, prevendo-se que se possam vislumbrar apenas pequenos troços das Soluções
1 e 2 num troço a cerca de 2500 metros, distância a partir da qual se considera que este tipo de
infraestrutura se encontra praticamente diluída na paisagem envolvente (ver fotografia seguinte).

Figura 23 - Visibilidade do Jardim de Diana para a área de desenvolvimento do projeto

Foi ainda gerada a bacia visual a partir da Universidade de Évora tendo em conta um ponto de
observação na fachada nordeste (Avenida da Universidade), uma vez que as restantes frentes do
edificado se encontram envolvidas por edifícios que se assumem como barreira visual. Foi
considerada uma altura de visualização de cerca de 12 metros, que corresponde sensivelmente à
altura do piso superior do edifício acrescida da altura média da visão humana.
Através da bacia visual constata-se que serão potencialmente visíveis as três soluções (ver Figura
26). Contudo, verifica-se que a plataforma onde se localiza a universidade se encontra orientada
a nordeste, não sendo possível visualizar os traçados no seu desenvolvimento a sul da estrada
nacional EN254. Verifica-se também que neste eixo visual, a Solução 2 se encontra a cerca de
2500 metros, distância a partir da qual se considera que este tipo de infraestrutura se encontra
praticamente diluída na paisagem, e que a Solução 3 se encontra a mais de 5000 metros, não
sendo por isso percetível.
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Figura 24 - Bacia Visual do Jardim de Diana sobre fotografia aérea (escala aproximada 1:50 000)
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Acresce que a Solução 1 e os troços visíveis da Solução 2 serão visíveis sobretudo dos pisos
superiores dos edifícios da universidade, uma vez que ao nível do terreno se verifica, na
envolvente, a presença de inúmeros elementos que se assumem como barreiras visuais, dos quais
se destacam os edifícios e os elementos arbóreos na proximidade (ver Figura 25).

Figura 25 – Visibilidade da Rua José Estevão Cordovil, a noroeste da universidade para a área de
desenvolvimento do projeto

Por fim, foi gerada a bacia visual do Paço de Condes de Basto tendo em conta um ponto de
observação no pátio e a altura média da visão humana.
Através da bacia visual verifica-se que, do terraço (local de maior afluência de observadores),
serão potencialmente visíveis as três soluções (ver Figura 29). Contudo, verifica-se que a bacia
visual se apresenta circunscrita à zona de abertura do pátio para nordeste, do qual a Solução 1 se
manifesta muita vezes dissimulada pelos volumes construídos na envolvente (bairros da Comenda
e Poço Entre-Vinhas), e as Soluções 2 e 3 se encontram a cerca de 2500 e a mais de 5000 metros,
distâncias a partir das quais se considera que este tipo de infraestrutura se encontra praticamente
diluída na paisagem envolvente ou já não é percetível (ver Figuras 27 e 28).
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Figura 26 - Bacia Visual da Universidade sobre fotografia aérea (escala aproximada 1:50 000)
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Figura 27 - Visibilidade do Paço de Condes de Basto para a área de desenvolvimento do projeto

Figura 28 - Visibilidade do Paço de Condes de Basto para a área de desenvolvimento do projeto

Perante o enunciado, prevê-se que independentemente da solução selecionada, a implementação do
projeto em estudo não altere de forma relevante o skyline da cidade de Évora.
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Figura 29 - Bacia Visual do Paço de Condes de Basto sobre fotografia aérea (escala aproximada 1:50 000)
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2.7.

Património
Da análise do EIA verificou-se o seguinte:
i. As ocorrências patrimoniais inventariadas, nomeadamente na área de incidência do
Projeto, encontram-se cartografadas somente à escala 1:25 000, o que não o as permite
observar com o detalhe desejável;
ii. O fator ambiental Património Cultural (arquitetónico e arqueológico) não aborda a
cidade de Évora, enquanto conjunto monumental classificado como Património Mundial
pela UNESCO;
iv. O EIA refere a realização de prospeções arqueológicas sistemáticas «(…) nos 2
segmentos comuns aos três corredores em estudo, num corredor com 200m de largura»
e seletivas «(…) nos 3 corredores em estudo e exclusivamente nos sítios
georreferenciados na recolha bibliográfica», mas na cartografia apresentada (EIA-574EVEN-VOL4-DES.1301.00.DWG, e não conforme referido pelo EIA EIA-574- EVEN-VOL4DES.1401.00.DWG na página 4-150) não se verifica que se tenha procedido a essa
prospeção sistemática integral no início e final do troço comum, nem nos 400 m dos
corredores em estudo, tratando-se esta nos restantes troços de mera relocalização de
ocorrências; a insuficiência destes trabalhos denota-se no facto de o EIA referir que foi
empregue um único dia de trabalho para os realizar (RS, p. 4-150);
v. A prospeção arqueológica foi assim direcionada para a relocalização de ocorrências já
anteriormente conhecidas, correspondendo estas no seu conjunto a uma área diminuta
da que será afetada pelo projeto;
vi. Acresce que no caso das quintas, (como por exemplo no caso das ocorrências n.ºs 3,
6, 8 e 9) não foi concretizada a sua caraterização e prospeção por o «edificado encontrase vedado ao acesso público»;
vii. 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 bibliografia, mas não se observaram vestígios arqueológicos à superfície»
(caso dos sítios n.ºs 13, 14, 19 – via – e 20);
viii. Assim, de um 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;
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ix. Estas situações constituem lacunas que dificultam a identificação e seleção do
corredor ambientalmente menos desfavorável.
Assim importa:
2.7.1.

Apresentar cartografia do projeto (e respetivas componentes) em formato ESRI shapefile
com implantação de todas as ocorrências patrimoniais.
No Anexo 9 apresentam-se todas as ocorrências patrimoniais identificadas, procedendo-se à
entrega de ficheiro digital em formato ESRI shapefile (Anexo 4).

2.7.2.

Elaborar e apresentar uma caraterização e avaliação de impactes, nomeadamente
visuais, relativamente à Cidade de Évora, enquanto conjunto monumental Património
Mundial.
O Centro Histórico de Évora, classificado como Monumento Nacional, decorrente da sua inscrição
como Património Mundial da UNESCO, em 1986 (art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de
8/09/2001), não foi integrado no Descritor de 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, 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.
Pelo motivo exposto, é certo que não há impactes negativos diretos no centro histórico classificado
como Monumento Nacional.
A avaliação dos impactes negativos indiretos (impacte visual na paisagem cultural) decorrentes
deste projeto ferroviário é mais complexa e merece uma análise mais cuidada.
Os potenciais impactes visuais observados a partir do centro da cidade de Évora para o exterior
são genericamente reduzidos e circunscritos, porque o próprio edificado do núcleo histórico
constitui uma barreira visual à população que circula no espaço público. De facto, a paisagem
alentejana, localizada a norte e a nordeste do casco histórico, é observada, maioritariamente, a
partir das janelas existentes nos edifícios, sendo o seu acesso restrito e muito limitado.
Na via pública do centro histórico existem apenas 3 locais, de onde se pode observar a paisagem
rural envolvente à cidade:


Topo da Rua de José de Estevão Cordovil: vista muito condicionada pelo edificado existente, sendo
possível observar ao fundo da bacia visual a paisagem rural. Mas, será muito difícil distinguir, a
mais de 1800m de distância um pequeno segmento de ferrovia da Alternativa 1 (pequeno troço que
sobe acima da cota de 250m antes de atingir o cabeço da Nossa Senhora da Piedade).



Limite NO do terraço do largo do Conde de Vila Flor: vista muito condicionada pelo edificado
existente, sendo possível observar ao fundo da bacia visual a paisagem rural. Como na rua de José
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de Estevão Cordovil, será muito difícil observar, a mais de 1800m de distância, um troço da ferrovia
da Alternativa 1 e, a mais de 2300m de distância, um troço da Alternativa 2.


Limite NE do Paço de Condes de Basto: vista com acesso restrito e condicionada pelo edificado
existente, embora a bacia visual seja maior que os 2 locais anteriormente descritos. Mas, continua
a ser difícil distinguir na paisagem, a mais de 1800m de distância, um troço da ferrovia da Alternativa
1 e, a mais de 2500m de distância, um troço (agora maior) da Alternativa 2.

Apenas no telhado da Sé Velha de Évora, que tem acesso limitado e restrito (mediante
pagamento), será possível ver sem restrições físicas, extensões amplas das 3 alternativas em
estudo. A Alternativa 1 desenvolve-se, no troço inicial, numa cota baixa, e enquadrada na malha
urbana dos arrabaldes de Évora, sendo apenas visível, quando sobe a cota dos 250m, a mais de
2000m de distância. As Alternativas 2 e 3 têm uma maior extensão de troço visível, mas aumenta
a distância na bacia visual, que é sempre superior a 2000m. No topo da Sé Velha, as Alternativas
1, 2 e 3 não podem por isso constituir uma barreira visual, pois a sua perceção será bastante
limitada pela distância existente e pelo ângulo superior do ponto de observação. Como se verifica
atualmente, a antiga linha férrea está presente na paisagem rural, mas consegue-se ver para além
daquela barreira, não existindo impactes patrimoniais graves na paisagem.

.
Figura 30 – Vista geral da paisagem a partir da Rua de

Figura 31 - Vista geral da paisagem no jardim a partir do

José de Estevão Cordovil

Largo do Conde de Vila Flor
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.
Figura 32 - Vista geral da paisagem a partir do Paço de Condes de Basto

.
Figura 33 - Vista geral da paisagem a partir do telhado da Sé Velha de Évora

Em síntese, considera-se que os impactes visuais a partir do núcleo histórico de Évora são
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.

No sentido oposto (do exterior para o centro histórico de Évora), os resultados da nossa análise
são os seguintes:


Na Alternativa 1, entre os Kms 117+700 e 119+800, a linha existente desenvolve-se integrada na
malha urbana dos arredores da cidade, não se observando os edifícios do núcleo histórico em
grande parte do traçado. Somente, a partir do Km 119+800, se começa a ver o edificado do centro
da cidade, até se atingir o Km 121+000, onde se deixa de ver a cidade. No primeiro troço, os
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impactes visuais são residuais, enquanto no segundo troço os impactes visuais são idênticos aos
agora existentes e que não impediram a classificação do centro histórico de Évora como
Monumento Nacional e como Património Mundial da UNESCO.


O traçado das Alternativas 2 e 3 desenvolvem-se mais longe da cidade e apresentam uma extensão
maior de ferrovia na paisagem rural alentejana. No entanto, fruto da tipologia de projeto e do relevo
do terreno, o projeto tem um desenvolvimento muito “agarrado” ao terreno, com taludes
genericamente de pequena dimensão. Neste aspeto, a Alternativa 3 é mais gravosa, pois à medida
que nos afastamos da cidade, o relevo vai-se acidentando obrigando a taludes de maior dimensão.

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.

Figura 34 - Inserção dos corredores das Soluções 1 e 2 na proximidade de Évora
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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.



Quanto à Solução 3, a situação é semelhante à Solução 2, acrescendo que a distância à cidade é
muito maior, pelo que a percepção de eventuais obstáculos é muito menor.

.
Figura 35 - Vista geral do núcleo histórico a partir do traçado da Alternativa 1 (Km 118+300 e Km 119+400)

.
Figura 36 - Vista geral do núcleo histórico a partir do traçado da Alternativa 2 (Km 119+300 e Km 119+400)
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.
Figura 37 - Vista geral do núcleo histórico a partir do traçado da Alternativa 3 (Km 119+500 e Km 121+250)

Em síntese, para quem vê o 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.
Por fim, importa destacar que a linha férrea existente estava em pleno funcionamento à data de
classificação do Centro Histórico de Évora como Monumento Nacional e como Património Mundial,
não tendo sido um obstáculo ou condicionante a essa classificação.

2.7.3.

Esclarecer se o traçado desenvolvido nos três corredores em avaliação permite na fase
subsequente de elaboração do Projeto de Execução efetuar ajustes ao mesmo, dado que
se trata de uma área muito sensível do ponto de vista do património cultural.
No decorrer da elaboração do Projeto de Execução serão realizados todos os ajustes necessários
ao traçado da linha férrea para evitar potenciais impactes negativos diretos e reduzir ao máximo
os potenciais impactes negativos indiretos.

2.7.4.

As quintas com valor histórico-cultural devem ser objeto de cartografia específica que
as delimite como conjuntos e não apresente somente o respetivo edificado.
No Anexo 9 – Figura 9.2, é apresentada a cartografia do projeto com os limites conhecidos das
quintas com valor histórico-cultural

2.7.5.

Complementarmente aos trabalhos arqueológicos realizados para relocalização das
ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, efetuar a prospeção arqueológica de
cerca de um mínimo de 25% das áreas de incidência / afetação nos corredores / traçados
alternativos, incluindo a totalidade dos trechos comuns (numa faixa de 400 m), de forma
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a permitir uma seleção informada e criteriosa da solução a adotar, e eventualmente,
nessa fase possibilitar ajustes dentro dos corredores de 400 m.
Os troços comuns às alternativas localizam-se em troços de linha já construídos, cuja morfologia
será alterada residualmente no âmbito deste projeto, nunca saindo do Domínio Público Ferroviário.
Este facto explica o motivo da escolha de um corredor com 200m de largura para as prospeções
arqueológicas sistemáticas realizadas, em detrimento de um corredor de 400m de largura.
Mas, tendo em conta que o pedido de autorização de trabalhos arqueológicos foi aprovado, pela
Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Direção Geral de Património Cultural, para a
prospeção de um corredor com 400m de largura nos troços comuns às alternativas em estudo,
decidiu-se voltar ao terreno e prospetar os remanescentes 200m, quer no segmento comum inicial,
quer no segmento comum final.
Os resultados obtidos nos trabalhos adicionais foram nulos, não tendo sido identificadas
ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou
etnográfica (vide documento no Anexo 9 - Adenda, com os resultados dos trabalhos de campo).
Como se pode verificar na Figura 9.1 em anexo, no âmbito de estudos ambientais anteriores, a
mesma equipa de arqueologia já prospetou de forma sistemática praticamente todo o traçado da
Solução 1 (corredor com 400m de largura), o que ultrapassa os 25% solicitados.
Complementarmente, e também em estudos anteriores, já prospetou de forma seletiva alguns
troços agora em estudo. Os resultados destes trabalhos foram integrados na situação de
referência deste projeto.
Ainda assim, por uma questão de conforto e de apoio à decisão, proceder-se-á com a brevidade
possível, mas dentro do período de AIA, à prospeção sistemática da Solução 2, cujos resultados
serão reportados em relatório.

2.7.6.

Relativamente às ocorrências patrimoniais inventariadas, que não foram relocalizadas
devido às áreas onde se localizam se encontrarem vedadas, devem ser tentados /
efetuados contactos com os proprietários, eventualmente com o apoio da autarquia local,
no sentido de serem facilitados os trabalhos de prospeção.
No decorrer da campanha de prospeção da Solução 2, procurar-se-á fazer a prospeção o mais
completa possível, como é habitual, sem invadir propriedade privada sem autorização dos
proprietários, e sem pôr em causa a integridade física dos técnicos.
No decorrer dos trabalhos de campo é preciso ter especial cuidado com os terrenos vedados ao
acesso público e deve ser cumprida a informação apresentada pelos proprietários, que proíbe a
entrada em propriedade privada sem prévia autorização.
Com muita experiência de trabalhos de campo no Alentejo, alerta-se uma vez mais que os
arqueólogos não podem entrar na casa das pessoas (nas quintas, por exemplo) sem o
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conhecimento dos seus donos e sem a sua prévia autorização, sob pena de haver riscos para a
sua integridade física (como já aconteceu com membros da presente equipa técnica).
Por este motivo, a melhor forma de percorrer de forma sistemática o terreno será após a escolha
do corredor, após a identificação dos proprietários e após o primeiro contacto do Dono de Obra
com os proprietários a respeito da expropriação dos terrenos. E, só depois, será possível percorrer
com segurança a maioria dos terrenos que se encontram vedados ao acesso público.

2.8.

Ordenamento do Território

2.8.1.

Apresentar a compatibilidade de cada uma das alternativas com os Instrumentos de
Gestão Territorial em vigor e a estratégia municipal.
Nos pontos seguintes é feita uma síntese das análises e avaliações efetuadas.
i)

Instrumentos de nível estratégico

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da análise de conformidade com os IGT de nível
estratégico. Não são incluídos o Plano Nacional da Água (PNA), o Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Guadiana (PGRH do Guadiana) e o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Sado e Mira (PGRH do Sado e Mira), uma vez que a análise específica, relativamente às
orientações e disposições constantes nestes planos, é efetuada na componente Recursos
Hídricos do EIA, para a qual se remete.
Quadro 22 – Análise da conformidade das diversas soluções com os IGT de âmbito estratégico
IGT

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Considerando os efeitos negativos nos recursos (solos, recursos hídricos), no montado, na RAN e na REN, entre
outros, o projeto não está em conformidade com objetivo nº1 do Programa de Ação “Conservar e valorizar a
biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos
energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos”.

PNPOT

Considerando os efeitos positivos da nova funcionalidade proporcionada pelo projeto, a sua configuração como
peça da 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, para além de outros impactes positivos potenciais com incidência local, o projeto
contribui de forma muito positiva para a concretização do objetivo nº2 do Programa de Ação “Reforçar a
competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global”, bem
como com o objetivo nº 3 “Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas
de suporte à integração e à coesão territoriais”, e com o objetivo nº 4 “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”.
Interceção, com restabelecimento, da EN18 – Estremoz (entroncamento
da EN4) / Évora, por parte das Soluções 1 e 2.

-

Inconformidade temporária, não afeta a funcionalidade estratégica da
ligação rodoviária.

PRN

Interceção, com restabelecimento, da EN254 – Évora / Redondo (entroncamento da EN373), por parte das três
Soluções.
Inconformidade temporária, não afeta a funcionalidade estratégica da ligação rodoviária.

-
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IGT

PROF AC

PROT Alentejo
(eixos
estratégicos)
I – Integração
Territorial e
Abertura ao
Exterior
II – Conservação
e Valorização do
Ambiente e do
Património
Natural

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Em função do atravessamento de áreas de montado e de espaços agrícolas, tanto na fase de construção, pela
afetação direta de espécies, como na fase de funcionamento, pelos potenciais efeitos negativos na
conservação e gestão destes espaços, em função da ocupação e seccionamento do território, efeito de barreira
criado e algum (residual) risco de incêndio, as diversas soluções, com maior incidência na Solução 3, não
contribuem positivamente para os objetivos de sustentabilidade definidos nos PROF AC, nomeadamente a
existência de “espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, onde se complementam as atividades
tradicionais dos montados e as novas oportunidades provenientes de projetos estruturantes e onde a floresta
desempenha um papel determinante na caracterização da paisagem” (Artº 5º do Regulamento do PROF AC),
sendo de referir que as Soluções em estudo não interferem com corredores ecológicos definidos no PROF.
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).
O contributo das diversas soluções é positivo e moderadamente significativo, na fase de funcionamento.

Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade através de uma
integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas áreas classificadas para a
conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem às atividades produtivas (OEBT II.1).
O contributo das diversas soluções é negativo, moderadamente significativo a pouco significativo, nas
fases de construção e funcionamento.
Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores tradicionais estratégicos ampliando
e qualificando as respetivas cadeias de valor. A agricultura, a pecuária e a floresta têm um papel relevante nas
cadeias de valor, contribuindo para a existência de uma agroindústria com grande tradição na produção de
produtos de qualidade, como as carnes, queijos, enchidos, pão, doces, mel, vinho, uva de mesa e azeites
(OEBT III.1.1).

O contributo das diversas soluções é negativo e moderadamente significativo a pouco significativo, na fase
III –
Diversificação e
Qualificação da
Base Económica
Regional

de construção. Potencialmente e indiretamente positivo e pouco significativo na fase de funcionamento.
Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras estratégias regionais,
identificando-se como fileiras estratégicas: o olival e o azeite, a vinha e o vinho, as frutícolas, as hortícolas, os
produtos de qualidade da pecuária extensiva e outros produtos de qualidade diferenciada, o sistema de montado
e a cortiça, o pinhão e a caça. (OEBT III.2).

O contributo das diversas soluções é negativo, moderadamente significativo a pouco significativo, nas fases de
construção e funcionamento.

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).
O contributo das diversas soluções é positivo e moderadamente significativo, na fase de funcionamento.

IV – Afirmação
do Policentrismo
e do
Desenvolvimento
Rural

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 e, simultaneamente, Beja, Portalegre, Sines-Santiago
do Cacém-Santo André, Elvas-Campo Maior devem especializar-se e articular-se entre si enquanto principais
centralidades funcionais regionais. (OEBT IV.1).

O contributo das diversas soluções é positivo e moderadamente significativo, na fase de funcionamento, caso
a articulação da nova linha com a estação ferroviária de Évora permita o reforço da polarização do centro
urbano.



Análise de alternativas
Considerando que estabelecer diferenciações entre alternativas muitas vezes não é exequível,
tendo em conta a natureza estratégica das orientações e objetivos consignados nos instrumentos
analisados, e que, no caso em que a diferenciação é exequível, não se verificam diferenças
suficientemente significativas para pesar na escolha entre soluções, considerou-se a análise de
conformidade efetuada para os IGT de nível estratégico como não diferenciadora para a seleção
da alternativa mais favorável, relativamente aos diversos instrumentos considerados.
Para esta opção de não diferenciação foi tida em conta outra razão fundamental. Sendo que as
orientações e objetivos estratégicos dos IGT de ordem superior são refletidos, por
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compatibilização, no PDM de Évora, não apenas ao nível das estratégias mas também das
consequentes regulações do uso do solo, considerou-se que é ao nível do PDM que a
diferenciação entre soluções é mais pertinente e objetivável.
ii)

PDM de Évora

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA (capítulo 6.14.4.2), para perspetivar o impacte que
o projeto irá ter no ordenamento do território, importa ter em conta as principais políticas e
orientações de ordenamento estabelecidas no PDM para a área de intervenção, as quais conferem
coerência à leitura do território e sua potencial evolução, fornecendo uma base para estabelecer
critérios de significância na avaliação de impactes.
O PDM define um modelo de ordenamento assente em quatro grandes opções estratégicas de
ordenamento territorial, a que correspondem outras tantas opções estratégias de desenvolvimento
territorial.
As quatro opções estratégicas de ordenamento são as seguintes:
-

Afirmar Évora enquanto polo estruturante do território regional;

-

Estimular novas centralidades na cidade;

-

Consolidar a rede de aglomerados rurais do concelho;

-

Valorizar o espaço rural do concelho.

As quatro opções estratégicas de desenvolvimento são as seguintes:
-

Potenciar os recursos ambientais e patrimoniais;

-

Robustecer a base económica;

-

Promover a qualidade de vida;

-

Reforçar as condições de mobilidade.

Da articulação entre estas opções resultam orientações de ordenamento e respetiva definição e
regulação do uso dos solos. Refere-se de seguida, de forma resumida, aquelas que têm incidência
na zona Leste da cidade e envolvente, na qual se inserem as soluções de projeto em estudo.


Área urbana e periurbana

Em coerência com o modelo preconizado para toda a Cidade, o PDM preconiza para a faixa Leste
da Cidade e periferia um conjunto de orientações tendentes a solucionar ou mitigar problemas e
dinâmicas menos positivas de evolução urbana e a perspetivar o futuro.
Pretende-se, designadamente:
-

Aumentar a oferta de solo urbanizável, como forma de:
o Assegurar a expansão natural da cidade;
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o Evitar ou mitigar o inflacionamento dos preços dos terrenos em solo edificável;
o Oferecer alternativa à procura de terrenos para habitação unifamiliar nos bairros

periféricos e ‘quintinhas’ por forma a contrariar a pressão para construção dispersa na
área envolvente da cidade e a conter a edificação periurbana;
-

Requalificação urbanística da cidade extramuros, estabelecendo elos de continuidade com
os bairros periféricos e colmatando áreas intersticiais de forma qualificada;

-

Estruturar centralidades emergentes, em articulação com o núcleo histórico, desenvolvendo
funções de nível hierárquico superior, potenciando o desenvolvimento de atividades
económicas e de afirmação da cidade, no caso concreto, a zona prevista para a Expo Évora;

-

Promover uma frente urbana adjacente à Expo Évora – correspondente à UOPG 1 –,
predominantemente habitacional, por forma a estruturar a nova centralidade associada à
Expo, e integrar as periferias do Bairro de Santa Luzia e dos Cotovelos;

-

Conferir coerência à expansão urbana e à interligação funcional e à mobilidade entre cidade,
periferias e novas centralidades, promovendo uma via circular estruturante, na faixa
nascente da cidade.

Relativamente à versão anterior do PDM, estes aspetos traduzem-se no alargamento do perímetro
urbano, nomeadamente integrando a nova área da UOPG 1.


Área rural

Relativamente à área rural, o PDM estabelece as seguintes orientações, numa perspetiva
integrada e sustentável de ordenamento do território:
-

Valorização do solo rural, enquanto recurso ativo para o desenvolvimento local, traduzindose quer no aproveitamento das potencialidades específicas (agrícolas, silvícola, turísticas)
quer na preservação dos recursos naturais, nomeadamente os solos e as reservas de água;

-

Promover a preservação dos solos com maior aptidão agrícola e/ou maior significado
biofísico no equilíbrio ambiental

-



Limitar a edificação desordenada em espaço rural.

Impactes positivos
A implementação do projeto, em qualquer das soluções alternativas, está em conformidade
com a opção estratégica de ordenamento de “Afirmar Évora enquanto polo estruturante do
território regional”, designadamente ao nível da valorização da posição geográfica no contexto
dos grandes eixos viários nacionais e internacionais, neste caso a ligação ferroviária Sines-ÉvoraElvas/Caia, fator potencial de alargamento da base económica da cidade e do concelho e a sua
integração em dinâmicas regionais e internacionais.
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Ao constituir uma ‘peça’ da ligação Sines-Évora-Elvas/Caia, o projeto em estudo tem um impacte
positivo moderadamente significativo, para a concretização dos objetivos estratégicos acima
referidos, sendo positivo e muito significativo o impacte cumulativo com a beneficiação dos
restantes troços da ligação Sines/Évora e com a construção da nova ligação entre Évora
Norte e Elvas/Caia.
Estes impactes fazem-se sentir na fase de exploração.


Impactes negativos
Os impactes negativos fazem-se sentir logo na fase de construção, prolongando-se pela fase de
exploração.
De um modo geral, há a referir que em nenhuma das categorias de uso do solo interferidas pelo
projeto, com exceção dos espaços canais ferroviários, é permitida, pelo Regulamento do PDM, a
implementação de uma infraestrutura ferroviária, pelo que o PDM terá que ser alterado, em
conformidade, por forma a contemplar os troços de nova ferrovia e respetiva área de servidão.
No caso dos troços que se desenvolvem aproveitando os canais ferroviários da Linha de Évora e
do Ramal de Reguengos, a servidão ainda permanece ativa, embora a exploração ferroviária tenha
sido desativada, em 2011 e 2003, respetivamente. No entanto, as características da nova ligação
ferroviária implicam a necessidade de alargamento pontual (nas passagens superiores e
inferiores) dos canais ferroviários existentes, pelo que a área de servidão terá que ser alterada.

Analisam-se de seguida os principais impactes do projeto, em função das orientações de
ordenamento anteriormente resumidas, complementadas com a quantificação das áreas das
categorias de ordenamento afetadas, indicada nos quadros apresentados mais adiante.


Solução 1

Esta Solução 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.
Neste troço, a Solução 1 conflitua com todas as orientações de ordenamento estabelecidas no
PDM (com exceção da já analisada nos impactes positivos) 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;
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-

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.

Os impactes são negativos e muito significativos.
Ao contrário, no restante troço (cerca de 6,9 km), ao desenvolver-se no canal ferroviário da Linha
de Évora, os impactes da Solução 1 são bastante menos significativos. Os impactes são, porém,
negativos, quer porque se trata da reativação de um canal ferroviário, cujos efeitos já há alguns
anos deixaram de se fazer sentir na sua envolvente, nomeadamente de características
habitacionais, quer porque há interferência com o espaço canal da EN18, sendo necessário
restabelecer esta via em dois pontos, com passagens desniveladas.
Para além dos espaços canais, as principais áreas afetadas inserem-se em solo rural, sendo
constituídas por espaços de pequena propriedade, espaços de especial valor patrimonial e zonas
de proteção das bacias de albufeiras. É ainda afetada uma área de equipamento existente (área
de expansão do Cemitério Municipal do Espinheiro).
Considerando globalmente este troço, os impactes são negativos, moderadamente significativos
a pouco significativos.


Solução 2

Ao infletir para nascente perto da sua origem, esta Solução evita grande parte dos impactes
causados pela Solução 1 nos primeiros 1,9 km, embora dê origem a outros problemas.
Esta solução desenvolve-se dentro do perímetro da cidade numa extensão de cerca de 1,7 km,
na proximidade da cidade de Évora e aproximando-se do Bairro de Santa Luzia. No entanto, a
afetação de áreas de expansão habitacional programada é muito mais reduzida (cerca de 1,2 ha)
do que no caso da Solução 1. A principal afetação resulta do atravessamento da UOPG 1, sendo
ocupados 3,3 ha, em espaços atualmente afetos a uso agrícola.
No troço seguinte, entre os km 119+400 e 120+250, a Solução 2 atravessa espaços integrados
em solo rural, onde alternam os espaços de pequena propriedade e as áreas de edificação em
solo rural periurbano (Cotovelos e Quinta do Evaristo), sendo afetados cerca de 0,7 ha da área
afeta aos Cotovelos.
Numa apreciação geral destes troços, entre a origem e o km 120+250, o impacte é negativo e
moderadamente significativo.
Entre o km 120+250 e o km 122+600, no qual a Solução 2 toma o canal ferroviário da Linha de
Évora, é afetado solo rural, nas categorias de espaços de pequena propriedade (afetados 5 ha) e
espaços de especial valor patrimonial (afetados 4,1 ha).
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Nos espaços de pequena propriedade o PDM preconiza a manutenção das características de
ruralidade (Artº 90º, nº 2, do Regulamento), não sendo permitidas ações que promovam a
destruição do solo vivo e do coberto vegetal, salvo as que se compreendam na normal atividade
agrícola ou de produção florestal, ou as que decorram de atividade permitidas nestes espaços,
nos termos do presente regulamento (Artº 91º, nº 1).
Os espaços de especial valor patrimonial Incluem as zonas situadas a poente e norte da cidade e
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, tendo em conta a ocorrência de espécies
prioritárias” (Artº 125º, nº1), só sendo admitidas intervenções compatíveis com a salvaguarda e
valorização dos patrimónios natural, arqueológico e construído, prevalecendo as funções de
proteção e recuperação sobre as de produção em caso de conflito (Artº 125º, nº4).
Neste troço considera-se que o impacte da Solução 2 é negativo e moderadamente significativo.
No restante troço, entre o km 122+600 e o final (cerca de 5,4 km), a Solução 2 coincide com a
Solução 1, desenvolvendo-se no canal ferroviário da Linha de Évora. Tal como para a Solução 1,
os impactes são negativos quer porque se trata da reativação de um canal ferroviário, quer porque
provoca igualmente interferência com o espaço canal da EN18, sendo necessário restabelecer
esta via em dois pontos, com passagens desniveladas.
Para além dos espaços canais, as principais áreas afetadas inserem-se em solo rural, sendo
constituídas por espaços de pequena propriedade, espaços de especial valor patrimonial e zonas
de proteção das bacias de albufeiras. É também afetada a área de expansão do Cemitério
Municipal do Espinheiro.
Considerando globalmente este troço, os impactes são negativos, moderadamente significativos
a pouco significativos.


Solução 3

Esta Solução desenvolve-se ainda mais para nascente do que a Solução 2, permitindo reduzir
significativamente a afetação de espaços integrados no perímetro urbano da Cidade, não evitando,
porém, alguns impactes significativos.
No restante troço, a Solução 3 afeta, sobretudo, solo rural, sendo muito reduzida a extensão (cerca
de 400 m) em que, no trecho final, se desenvolve no canal ferroviário da Linha de Évora.
Até cerca do km 118+800, o traçado desta solução é idêntico ao da Solução 2, desenvolve-se
dentro do perímetro da cidade, afetando cerca de 1,2 ha de áreas de expansão habitacional
programada. A partir deste ponto até cerca do km 120+100, a Solução 3 toma o canal ferroviário
do Ramal de Reguengos, numa extensão de cerca de 1,3 km.
Esta opção permite reduzir a afetação da UOPG 1. Deste modo, embora a Solução 3 se
desenvolva dentro do perímetro da cidade numa extensão de cerca de 1,6 km, cerca de 900 m
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são no limite do perímetro urbano, ao coincidirem com o canal do Ramal de Reguengos. Embora
a afetação de áreas de expansão habitacional programada seja idêntica à da Solução 2 (cerca de
1,2 ha) a afetação da UOPG 1 é bastante inferior, sendo ocupados 1,65 ha, em espaços na maior
parte marginais ao canal do Ramal de Reguengos.
Contrariamente, porém, a opção pelo Ramal de Reguengos provoca um impacte muito significativo
no espaço urbano do Bairro da Caeira (km 119+600 a 120+050), localizado já fora do perímetro
urbano da cidade, afetando diretamente várias habitações, construções anexas e logradouros,
pondo mesmo em causa a viabilidade global do bairro que se localiza ‘encostado’ à linha do Ramal
de Reguengos.
Entre o km 120+050 e o final, a Solução 3 desenvolve-se em solo rural (com exceção parcial de
um pequeno troço entre os km 124+700 e 124+750, na zona do aglomerado do Degebe), afetando
as categorias de espaços de pequena propriedade (3,8 ha), espaços de média e grande
propriedade, subcategoria de espaços de proteção ao aquífero de Évora (4,2 ha), e zonas de
proteção das bacias de alimentação de albufeiras (25,2 ha).
Os espaços de pequena propriedade foram já definidos anteriormente.
Os Espaços de Média e Grande Propriedade integram as zonas do concelho nas quais a estrutura
fundiária é dominantemente constituída por propriedades autónomas de média e grande
dimensão, afetas essencialmente à agricultura, produção florestal e pastorícia (Artº 94º, nº1, do
Regulamento do PDM), não sendo permitidas ações que promovam a destruição do solo vivo e
do coberto vegetal, salvo as que se compreendam na normal atividade agrícola ou de produção
florestal, ou as que decorram de atividades permitidas nestes espaços (Artº 94-B, nº 1).
Os espaços de proteção ao aquífero de Évora são definidos com o objetivo de conciliar os sistemas
produtivos com a manutenção dos níveis de recarga do aquífero e com qualidade da água nele
armazenada” (Artº 101º, nº 2).
As zonas de proteção das bacias de alimentação de albufeiras são definidas com o objetivo de
proteger as bacias drenantes das albufeiras das barragens do Monte Novo, Divor e Minutos, que
asseguram ou estejam reservadas para assegurar o armazenamento de água para abastecimento
público, de modo a garantir não só a suficiência do recurso mas igualmente a sua qualidade” (Artº
131º).
Nestes espaços não são permitidas quaisquer ações potencialmente poluidoras das águas
superficiais ou subterrâneas ou que provoquem alterações significativas nas condições naturais
de drenagem para as albufeiras, nem ações que promovam a destruição do solo vivo e do coberto
vegetal, salvo as que se compreendam na normal atividade agrícola ou de produção florestal, ou
as que decorram de atividades permitidas nestes espaços (Artº 133º).
Considera-se, no conjunto, o impacte nestas três categorias, como negativo e moderadamente
significativo.
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No pequeno trecho entre os 124+700 e 124+750, a Solução 3 aproxima-se do aglomerado urbano
do Degebe. O corredor abrange cerca de 0,7 ha do espaço urbano, mas não é interferido pela
área de intervenção direta, pelo que se consideram os impactes como pouco significativos.
Em suma, para além da afetação da qualidade urbana, no troço inicial e, em especial, no Bairro
da Caeira, a Solução 3 é a que conflitua mais significativamente com as estratégias do município
de desenvolvimento sustentável do território, nomeadamente no que concerne à “valorização do
solo rural, enquanto recurso ativo para o desenvolvimento local, traduzindo-se quer no
aproveitamento das potencialidades específicas (agrícolas, silvícola, turísticas) quer na
preservação dos recursos naturais, nomeadamente os solos e as reservas de água” quer no que
respeita à “promoção e preservação dos solos com maior aptidão agrícola e/ou maior significado
biofísico no equilíbrio ambiental”.



Análise de alternativas
Considerando-se os aspetos analisados anteriormente, concluiu-se que, no que respeita à
conformidade com o PDM de Évora, as Soluções 1 e 3 são as mais penalizadoras (ver quadro
seguinte). A Solução 1 pela significativa afetação de solo urbano. A Solução 3 pela afetação direta
de espaço urbano do Bairro da Caeira e pela maior extensão e continuidade de afetação de várias
categorias de solo rural.
A Solução 2, implicando menores impactes em solo urbano do que a Solução 1 e menores
impactes em espaço urbano consolidado e em solo rural do que a Solução 3, é mais favorável do
que as restantes.
Quadro 23 – Conformidade com o PDM de Évora – síntese da avaliação de alternativas
PDM de Évora

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Solo urbano ou urbanizável

1

3

2

Solo rural

3

2

1

Avaliação global

2

3

1

Escala da classificação: 1: alternativa menos favorável; 2: alternativa intermédia; 3: alternativa mais favorável

2.8.2.

Ponderar o(s) impacte(s) expectáveis decorrente(s) de cada alternativa no que se refere
à afetação da IBA versus os decorrentes da proximidade da linha à zona urbana e
periurbana da cidade de Évora e a estratégia municipal.
As três Soluções interferem com a IBA no trecho final, onde as Soluções 1 e 2 são já coincidentes
entre si e com o canal ferroviário existente (troço desativado da Linha de Évora entre Évora e
Estremoz) e onde a Solução 3 conflui com as Soluções 1 e 2 no referido canal, embora esta seja
apenas marginal uma vez que a linha ferroviária existente e cujo canal ferroviário não vai ser
alargado, constitui o limite da referida IBA.
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Como se explicita mais adiante, procede-se no presente aditamento a uma revisão das áreas
afetadas da IBA.
Relativamente à significância da afetação da IBA por cada uma das Soluções, verifica-se que os
impactes são idênticos para as Soluções 1 e 2, e que, embora as diferenças entre estas duas
Soluções e a Solução 3 não sejam muito acentuadas, o impacte da Solução 3 é mais significativo
(ver quadro seguinte), pelo que é ligeiramente mais desfavorável dos que as Soluções 1 e 2.
Quadro 24 – Análise da afetação da IBA Planície de Évora pelas diversas Soluções
Solução 1

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

Solução 2

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

Solução 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

Observações
No caso das Soluções 1 e 2, o impacte é
marginal e ocorre no limite da IBA, limite este
que é constituído pelo próprio canal ferroviário
existente, sendo pouco significativo.
No caso da Solução 3, o impacte é mais
significativo, não apenas pela maior área
afetada, correspondendo a uma maior
extensão de presença da catenária, mas
também pelo facto de esta ocorrer sobretudo
em troço de nova via, embora muito perto do
limite da IBA.

No que respeita à afetação de espaços urbanos e periurbanos, como resulta da pormenorizada
análise efetuada na seção anterior deste aditamento, a Solução 1 é muito penalizada pelo facto
de afetar uma área muito mais significativa (6,7 hectares de solo da categoria “cidade de Évora” e
0,03 hectares da UOPG1).
Os impactes das Soluções 2 (afetação de 1,2 hectares na categoria “cidade de Évora”, 3,3
hectares na UOPG1, e 0,7 hectares em “áreas de edificação em solo rural periurbano - Cotovelos”)
e da Solução 3 (afetação de 1,2 hectares na categoria “cidade de Évora”, 1,9 hectares na UOPG1
e 0,3 hectares na categoria “bairros periféricos – Bairro da Caeira”) são menos significativos.
As Soluções 2 e 3 não se diferenciam no que respeita à categoria “cidade de Évora”, afetando a
mesma área, num troço que é comum. As diferenças residem na afetação da UOPG1, superior no
caso da Solução 2, na afetação de “espaços de edificação em solo rural periurbano” (Cotovelos),
apenas afetados pela Solução 2, e na afetação da categoria “bairros periféricos – Bairro da
Caeira”, apenas afetada pela Solução 3.
Importa referir, porém, que, embora no conjunto as áreas afetadas pela Solução 2 sejam
superiores às afetadas pela Solução 3, a Solução 2 afeta espaços edificáveis, mas não edificados
(no caso da UOPG1 ainda não planeados), ao passo que a Solução 3 afeta diretamente vários
edifícios e logradouros no Bairro da Caeira, pondo em causa a viabilidade do próprio bairro que
se localiza ‘encostado’ ao Ramal de Reguengos, cujo corredor ferroviário, neste trecho, vai ser
utilizado pela Solução 3. Considerando estes factos, a Solução 3 não pode ser considerada mais
favorável do que a Solução 2.
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No que respeita à comparação, para cada uma das Soluções, dos impactes na IBA com os
impactes em espaços urbanos e urbanizáveis, (IBA versus áreas urbanas e periurbanas),
consideram-se todos os fatores comparativos, no que respeita ao ordenamento do território, às
servidões e restrições de utilidade pública e outros condicionamentos. Deste modo, considerando
todas as categorias afetadas, a Solução 2 surge como mais favorável do que as restantes,
conforme à frente explicitado.
Por forma a complementar esta análise comparativa, apresenta-se no quadro seguinte um outro
tipo de classificação que permite tornar mais visível a ponderação da avaliação dos diferentes
fatores considerados. A cada fator é atribuído, para cada Solução, um grau de significância do
impacte, numa escala que vai de ‘1’ (impactes menos significativos) até ‘9’ (impactes mais
significativos). O grau de significância é atribuído combinando a consideração de fatores de tipo
quantitativo (áreas afetadas) com fatores de tipo qualitativo (importância atribuída ao impacte),
conforme expressos nos textos da presente secção e da secção anterior do aditamento.
Quadro 25 - Avaliação comparativa de alternativas
Dimensões de
impacte

Fase de projeto

Solução 1

Solução 2

Solução 3

PDM de Évora –
Solo urbano ou
urbanizável

Construção e
funcionamento

9

4

4

PDM de Évora –
Solo rural

Construção e
funcionamento

3

5

7

REN

Construção

2

3

4

RAN

Construção

3

3

4

Sobreiro, azinheira
e outros recursos
florestais

Construção

2

2

6

infraestruturas
rodoviárias

Construção e
funcionamento

5

2

2

Outras
infraestruturas

Construção e
funcionamento

4

1

1

Interseção de
zonas de caça

Construção e
funcionamento

2

2

4

Equipamentos

Construção e
funcionamento

4

2

0

IBA Planície de
Évora

Construção e
funcionamento

2

2

4

Total

36

26

36

AVALIAÇÃO GLOBAL

1

2

1

Escala da atribuição de significância: 1 (impactes menos significativos) a 9 (impactes mais significativos)
Escala da classificação da avaliação global: 1: Solução menos favorável; 2: Solução ligeiramente mais favorável; 3:
Solução mais favorável
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2.9.
2.9.1.

Socio economia (Componente Social)
Ponderar, para cada uma das alternativas, os impactes diretos e indiretos expectáveis
neste fator, para a fase de construção e exploração do projeto, designadamente:
Fase de construção
− no que se refere à proximidade à zona urbana e afetação do tecido periurbano da
cidade, relativamente ao efeito barreira e zonas edificadas versus afetações da grande
propriedade
O projeto encontra-se em fase de Estudo Prévio, razão pela qual, nesta fase não se dispõe de
levantamento cadastral que permita avaliar os impactes tendo como unidade de análise a
exploração agrícola e a respetiva dimensão (grande, média ou pequena propriedade).
Deste modo, é apresentada seguidamente uma síntese dos impactes de cada uma das
alternativas, considerando os seguintes fatores:
-

Afetação de áreas urbanas (cidade de Évora e bairros periféricos) e urbanizáveis;

-

Efeito de barreira (extensão total) em áreas urbanas e urbanizáveis;

-

Afetação de áreas rurais (excetuando áreas rurais em áreas urbanizáveis);

-

Efeito de barreira (extensão total) em áreas rurais (excetuando áreas rurais em áreas
urbanizáveis).
Quadro 26 – Afetação de áreas urbanas, áreas rurais e efeito de barreira
Fatores

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Observações

1 habitação afetada
1 área de
equipamento
coletivo afetada
Afetação de áreas
urbanas e
urbanizáveis

74 alojamentos e
147 pessoas
residentes
(estimativa) a
distâncias até 50 m
da ferrovia
Afetação de 0,02 ha
de áreas
urbanizáveis

Efeito de barreira
em áreas urbanas
e urbanizáveis

Afetação de áreas
rurais

1,8 km, totalmente
em áreas urbanas,
com corte de
circulação rodoviária
em duas vias
urbanas
Afetação de 2
habitações (1
devoluta) em áreas
rurais
13,26 ha, sendo
6,15 ha em via nova
e 7,11 ha em canal
ferroviário existente

1 habitação
afetada
46 alojamentos e
82 pessoas
residentes
(estimativa) a
distâncias até 50 m
da ferrovia
Afetação de 3,30
ha de áreas
urbanizáveis

1,2 km, sendo 0,8
km em áreas
urbanas e 0,4 km
em áreas
urbanizáveis
Afetação de 1
habitação
(devoluta) em
áreas rurais
36,63 ha, sendo
32,24 ha em via
nova e 6,39 ha em
canais ferroviários
existentes

6 habitações
afetadas
55 alojamentos e 95
pessoas residentes
(estimativa) a
distâncias até 50 m
da ferrovia
Afetação de 1,85 ha
de áreas
urbanizáveis

A Solução 1 é a mais
desfavorável e a Solução 2 a
menos desfavorável

0,7 km, sendo 0,55
km em áreas
urbanas e 0,15 km
em áreas
urbanizáveis

39,03 ha, sendo
36,41 ha nova e 2,62
ha em canais
ferroviários
existentes
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Fatores

Efeito de barreira
em áreas rurais

Solução 1

Solução 2

Solução 3

7,7 km, sendo 0,9
km em via nova e
6,8 km em canal
ferroviário existente

8,7 km, sendo 3,2
km em via nova e
5,5 km em canais
ferroviários
existentes

10,5 km, sendo 8,6
km em via nova e 1,9
km em canais
ferroviários
existentes

Observações

Apreciação global: A Solução 1 é a mais desfavorável, seguindo-se a Solução 3, sendo a Solução 2 a mais favorável

A Nova Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte é um projeto linear com uma curta extensão
8,55 km a 10,89 km) mas que se desenvolve dentro do perímetro da cidade de Évora ou na sua
periferia periurbana e rural.
Estas características traduzem-se em inevitáveis impactes negativos, quer ao nível da
desestruturação de funções urbanas, da transformação e condicionamento dos usos do solo, e
consequente afetação de recursos, quer ao nível da significativa afetação da permeabilidade do
território em função do efeito de barreira introduzido.
Deste modo, e de uma forma geral, todas as soluções implicam alguns impactes moderadamente
significativos a muito significativos.
Neste contexto, porém, a Solução 1 é a mais desfavorável, podendo mesmo considerar-se que
o troço desenvolvido dentro do perímetro da cidade de Évora reduz significativamente a viabilidade
desta solução, numa perspetiva social e urbanística.
A Solução 3 provoca também alguns impactes significativos, sobretudo pela interferência com o
Bairro da Caeira, colocando em causa a viabilidade do próprio bairro, e por atravessar explorações
agrícolas com culturas temporárias e áreas de montado, intersetando ainda 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.
A Solução 2 provoca também alguns impactes moderadamente significativos a muito
significativos, pela passagem dentro do perímetro urbano da cidade de Évora, no troço inicial, pelo
atravessamento de área de expansão urbana, a passagem na proximidade do Bairro de Santa
Luzia e da área de edificação dispersa dos Cotovelos / Quinta do Evaristo. No entanto surge como
a mais favorável, evitando muitos dos impactes da Solução 1 e os impactes mais gravosos
da Solução 3.

Fase de Exploração
− face à incerteza dos materiais a transportar, identificar os potenciais riscos nas áreas
adjacentes ao projeto, associados a acidentes decorrentes de transporte de mercadorias
de acordo com seu grau de perigosidade.
Não sendo possível identificar o tipo de produtos que virão a circular na linha em estudo, na medida
em que isso depende da procura dos interessados em utilizar a rede, é no entanto, possível
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assegurar que o transporte de mercadorias perigosas e não perigosas na Rede Ferroviária
Nacional obedece a critérios de segurança rigorosos impostos nacional e internacionalmente.
De acordo com o Diretório da Rede, IP, 2019, a circulação de mercadorias na Rede Ferroviária
Nacional obedece a diversos critérios de segurança, tais como:
“…
2.2.4 CERTIFICADO DE SEGURANÇA
Para poder utilizar a Rede Ferroviária Nacional, as empresas devem ser titulares de Certificado
de Segurança, emitido pelo IMT, que faça prova dos requisitos a satisfazer para garantir a
segurança do serviço nos itinerários que pretendam utilizar.
O Certificado de Segurança consta do Regulamento (CE) n.º 653/2007, de 13 de junho, que adota
um modelo comum de certificado de segurança e respetivo requerimento. Este diploma foi alterado
pelo Regulamento (UE) n.º 445/2011, de 10 de maio, no que diz respeito à parte A do certificado
de segurança.
Conforme estabelecido pelo IMT, para obter o Certificado de Segurança as empresas candidatas
devem fazer prova de satisfação de vários requisitos, nomeadamente:
• Dispor de um Sistema de Gestão da Segurança adequado aos serviços/itinerários, que inclua
procedimentos para situações de emergência compatíveis com os do gestor da infraestrutura e
procedimentos que assegurem o cumprimento das regras nacionais aplicáveis aos
serviços/itinerários, ao pessoal e ao material circulante.
• Dispor de adequada gestão das operações, contemplando nomeadamente:
o A vigilância do material circulante em trânsito;
o A formação de composições, os seus ensaios e verificações antes da partida;
o A condução, o acompanhamento da condução e a manobra do material circulante;
o O transporte de mercadorias perigosas, quando for caso disso.
• Dispor de material circulante compatível com a infraestrutura nos serviços/itinerários a utilizar;
possuir autorização para circular nesses itinerários; dispor de um programa de Manutenção
adequado ao material circulante e aos serviços/itinerários a utilizar.
• Dispor de pessoal habilitado, e credenciado quando exigido, para o desempenho adequado
das funções relevantes para a Segurança, designadamente:
o Condução, acompanhamento da condução e manobra de material circulante;
o Formação de composições, seus ensaios e verificações antes da partida;
o Inspeção do material circulante em trânsito;
o Transporte de matérias perigosas.
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…”
Ainda no mesmo documento, consta:
“…
2.6 TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS
Mercadorias perigosas consistem em substâncias e artigos cujo transporte é proibido de acordo com o
Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas (RID) ou
apenas autorizada em condições específicas.
O transporte nacional ferroviário de mercadorias é regulado pelo Decreto-Lei n.º 246-A/2015, de 21 de
outubro, do qual faz parte o Anexo II que corresponde à "Regulamentação do Transporte de
Mercadorias Perigosas por Caminho-de-ferro" e no qual estão identificadas as mercadorias perigosas
que podem ser transportadas por Caminho-de-ferro e os termos em que esse transporte poderá ser
efetuado.

…
As empresas cujas atividades incluam operações de transporte por caminho-de-ferro, de carga ou
descarga de mercadorias perigosas ligadas ao modo ferroviário, são obrigadas a nomear um ou
mais Conselheiros de Segurança para supervisionar as condições de realização desses
transportes e respetivas operações, colaborando na prevenção dos riscos para as pessoas, para
os bens ou para o ambiente, inerentes às operações referidas.
…
3.4.3 TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS
Os pedidos de canais horários relativos a transporte de mercadorias perigosas serão alvo de
estudo especial da IP, visando quer o cumprimento estrito da legislação aplicável, quer a
otimização da circulação deste tipo de transporte, procurando minimizar o contacto com os
serviços de passageiros.
…
4.7 TRANSPORTES EXCECIONAIS E DE MERCADORIAS PERIGOSAS
Um pedido de canal horário para um transporte desta natureza deve ser apresentado com uma
antecedência mínima de 30 dias úteis, em virtude da necessária análise e resolução de
incompatibilidades que a IP tem de efetuar.
Sem prejuízo da aplicação de outras medidas regulamentares previstas, antes de uma expedição de
uma circulação que transporte mercadorias perigosas, as mesmas não poderão iniciar a sua marcha
sem que o respetivo operador tenha dado prévio conhecimento à IP do plano de encaminhamento e
respetiva ficha de segurança redigida em português, composição detalhada e itinerário em que circula.”
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Refira-se ainda que a IP tem em funcionamento largos quilómetros de linhas onde circulam
mercadorias, muitos em meio urbano (caso da Linha do Norte) não havendo no seu historial casos
de acidentes graves com matérias perigosas.
Face ao exposto, é possível concluir que o risco associado ao derrame de produtos perigosos é
reduzido.

2.9.2.

Avaliar para o setor do turismo, os impactes socioeconómicos decorrentes da potencial
afetação do valor patrimonial e paisagístico da cidade de Évora, enquanto área
classificada como património mundial da Unesco. Alerta-se que o prestígio do selo de
Património Mundial da Unesco é estratégico para a região, bem como para Évora, pelo
que se deve acautelar em fase de AIA, numa visão alargada e multidisciplinar, esta
questão, considerando os seguintes aspetos na referida avaliação:
− as acessibilidades visuais do projeto, de forma a avaliar o impacte da presença da linha
na sua vista para Este e Nordeste a partir de potenciais observadores localizados nos
pontos altos da cidade, assim como a visualização do skyline da cidade de Évora, a partir
da linha de um qualquer comboio de passageiros, tendo em consideração que a questão
da paisagem deverá ser vista em função do plateau monumental de Évora (que envolve
a zona da Sé, o Templo Romano e Jardins e que se estende para os espaços
classificados da Universidade e da Fundação, num perfil urbano marcado pela visão da
cidade).
− dos impactes decorrentes do projeto no valor patrimonial universal da cidade de Évora,
segundo os valores que deram origem à sua classificação, como um dos compromissos
que devem ser assumidos pelo estado parte na sua proteção (Exemplos de Património
Mundial da Unesco no Alentejo: CENTRO HISTÓRICO DE ÉVORA [Data de inscrição:
1986 | Critérios: (ii) (iv)].
Em função das análises apresentadas nas seções 2.6.4, 2.6.5 (componente Paisagem) e 2.7.2
(componente Património) do presente aditamento, prevê-se que, independentemente da solução
selecionada, a implementação do projeto em estudo não altere de forma relevante o skyline da
cidade de Évora tal como, não se prevê que ocorram impactes relevantes no Centro Histórico de
Évora, Património Mundial da UNESCO.
Recorda-se, por outro lado, que, aquando da classificação do Centro Histórico de Évora como
Património Mundial, a Linha de Évora (trecho Évora – Estremoz) e o Ramal de Reguengos ainda
se encontravam em pleno funcionamento.
Tendo em conta o anteriormente referido, não é previsível a ocorrência de impactes
socioeconómicos no sector do turismo, resultantes da afetação do valor patrimonial do Centro
Histórico pelo projeto.
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Pelo contrário, a existência de uma nova via de transporte ferroviário entre a Cidade e concelho
de Évora e a fronteira do Caia, com Espanha, surge como muito positiva do ponto de vista das
acessibilidades e mobilidade, com benefício para os fluxos turísticos, nomeadamente com origem
em Espanha, e destino ao concelho e à cidade de Évora, fornecendo, concomitantemente, para
além de um potencial de intermodalidade, uma boa alternativa ao transporte rodoviário, permitindo,
paralelamente, reduzir as emissões poluentes inerentes a este modo de transporte. Todos estes
aspetos se afiguram benéficos para a atividade turística.

2.9.3.

Ponderar, para cada alternativa, os custos/benefícios das medidas compensatórias a
implementar para as afetações decorrentes dos usos do solo/valores naturais/valores
patrimoniais

em presença

(ex: socioecónomicos, sensibilidade ambiental/valor

patrimonial e paisagístico e riscos potencias – análise qualitativa e respetiva
minimização).
Face aos impactes identificados, não se preveem nesta fase do atual estudo a aplicação de
medidas compensatórias, mas apenas medidas de minimização.

3

RESUMO NÃO TÉCNICO
O Resumo Não Técnico (RNT) deve reformulado tendo em consideração os elementos
adicionais solicitados, e incluindo a seguinte informação:
− referência ao DL 152-B/2017, 11 de dezembro;
− razões que levaram a que, das seis soluções iniciais, tenham sido adotadas as
soluções de traçado, objeto do presente EIA;
− breve caracterização dos projetos complementares e subsidiários existentes;
− programação temporal dos trabalhos;
− referência aos impactes cumulativos que contemple os vários projetos existentes e
previstos, na envolvente do projeto;
− desenvolvimento da identificação dos impactes inerentes às diferentes fases do
projeto e descrever com maior rigor as medidas previstas para os evitar, reduzir ou
compensar, designadamente nos fatores ambientais, ambiente sonoro e vibrações,
efeito barreira, sistemas biológicos e biodiversidade, paisagem, património cultural e
arquitetónico, ordenamento do território, uso do solo e componente social;
− referência ao facto do Plano de Monitorização ser desenvolvido no Projeto de
Execução;
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− cartografia na qual se represente a totalidade das linhas e estações previstas e
existentes na área de Évora indicando, designadamente, as que se destinam ao
transporte de mercadorias e as que se destinam ao transporte de passageiros;
− reformulação do texto dos parágrafos iniciais da página 31 e também do 1.º parágrafo
da página 38, cuja redação resultou algo confusa;
− revisão do texto de modo a suprimir os parágrafos que, amiúde, se repetem ao longo
do texto e que não acrescem à qualidade do mesmo.
O novo RNT deve ter uma data atualizada.
Integrando os pontos acima, acompanhando o presente Aditamento, apresenta-se a reformulação
do Resumo Não Técnico em documento autónomo.

4
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ANEXO 1 - PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS
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ANEXO 2 – ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL (RESPOSTA AO
PONTO 1.4)
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ANEXO 3 – REEDIÇÃO DO CAPÍTULO 11_CONCLUSÕES (RESPOSTA
AO PONTO 1.18)
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ANEXO 4 - SIG – SHAPEFILES DO PROJETO (RESPOSTA AO PONTO
1.20)
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ANEXO 5 - ORTOFOTOMAPA COM AS SOLUÇÕES ASSINALADAS
(RESPOSTA AO PONTO 1.21)
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ANEXO 6 - CARTAS GEOLÓGICAS (RESPOSTA AO PONTO 2.1.1)
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ANEXO 7 - MAPAS DE RUÍDO (RESPOSTA AO PONTO 2.3.2)
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ANEXO 8 - PAISAGEM: QUALIDADE VISUAL E ABSORÇÃO VISUAL
(RESPOSTA AOS PONTOS 2.6.1 E 2.6.3)

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 1

99

ANEXO 9 - PATRIMÓNIO CULTURAL
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ANEXO 10 - VIBRAÇÕES
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