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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) que acompanha o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora, 

desenvolvido em Fase de Estudo Prévio. 

O troço ferroviário em estudo desenvolve-se entre o PK1 117+700 e o PK 126 da atual Linha de Évora, 

ligando ao projeto da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia (em fase de concurso para 

construção), permitindo assim, a inserção deste projeto no Corredor Internacional Sul, ligando os Portos 

do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz). 

O projeto insere-se no concelho de Évora, a nascente da cidade de Évora. 

O Proponente e entidade licenciadora do projeto é a IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. (à frente 

designado por IP). 

A IP adjudicou à VIAPONTE a elaboração do projeto e à ARQPAIS - Consultores de Arquitectura 

Paisagista e Ambiente, Lda. a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. 

O EIA referente ao Projeto referido tem por objetivo a análise ambiental da implantação da linha 

ferroviária e estruturas complementares, tendo sido efetuado com vista ao cumprimento da legislação 

em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental e aplicável ao projeto em análise, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações dos Decretos-Lei n.º 47/2014 de 24 

de março e 179/2015, de 27 de agosto. Especificamente o projeto da linha ferroviária em estudo 

enquadra-se no Anexo I – “7. a) Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso (…)”. 

A título informativo, refere-se ainda a publicação do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

o qual entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018 procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, o qual não é aplicável ao presente procedimento de AIA2, que teve início 

em novembro de 2017. 

O objetivo deste estudo é, com base no diagnóstico da situação atual, analisar as implicações 

ambientais (impactes) do projeto e identificar o corredor alternativo ambientalmente mais favorável à 

implantação futura do projeto. São igualmente identificadas as principais condicionantes e medidas 

de minimização dos impactes gerados passíveis de implementação na fase de Projeto de Execução, 

como se apontam também já algumas orientações para as fases de Construção e de Exploração, 

bem como é proposto um plano de monitorização a ser complementado na fase seguinte de 

desenvolvimento do projeto de execução. 

O EIA é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório Síntese, um volume de 

Anexos Técnicos e um volume de Peças Desenhadas, agora complementados com o 

Aditamento 1. 

                                                   
1 PK – ponto quilométrico 
2 De acordo com o número 1 do artigo 6º, o presente decreto-lei não se aplica aos procedimentos de avaliação de impacte ambiental 

(AIA) cuja tramitação se tenha iniciado junto da Autoridade de AIA ou da entidade licenciadora ou competente para a autorização 
do projeto antes da sua entrada em vigor, mesmo que se encontrem nas fases de apreciação prévia, de definição do âmbito do 
EIA ou de avaliação e de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução. 
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O presente Resumo Não Técnico (RNT) tem como principal objetivo apresentar de forma sintética e 

simplificada, numa linguagem acessível a todos, o projeto e os impactes ambientais associados à sua 

construção e funcionamento (exploração), que se encontram amplamente desenvolvidos nas 

restantes peças do EIA apresentado. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Naturais; Solos e Aptidão Agrícola; Usos do Solo; Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos; Qualidade da Água; Ruído e Vibrações; Qualidade do Ar; Resíduos; 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade; Paisagem; Património Arquitetónico e Arqueológico; 

Ordenamento do Território e Componente Social e Identificação dos Principais Riscos. 

O EIA foi elaborado entre junho e novembro de 2017 e o Aditamento 1 em Março de 2018. 

2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em estudo, com desenvolvimento entre o km 117+700 da Linha de Évora e o projeto da Nova 

Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia, ao km 126+000 da atual linha de Évora, insere-se 

no Corredor Internacional Sul (CIS). 

O Corredor Internacional Sul tem como objetivo a concretização de uma ligação direta interoperável 

e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz). 

Este itinerário ferroviário de importância estratégica para Portugal, tem como objetivo 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 (e do arco 

Sines – Setúbal - Lisboa) e da sua competitividade internacional (pelo alargamento da sua área de 

influência ao centro da Península Ibérica). 

Reforçando o papel da ferrovia no transporte internacional de mercadorias, esta ligação possibilitará 

a estruturação das acessibilidades do país quer internamente, quer relativamente ao exterior, 

facilitando o funcionamento em rede e articulando os diferentes modos de transporte numa lógica de 

complementaridade, especialização e eficiência, com efeitos muito positivos na economia e no 

ambiente (transferência de carga da rodovia para a ferrovia). 

O projeto foi acordado na XIX Cimeira Luso-Espanhola, na Figueira da Foz, em 2003, e reafirmado 

nas subsequentes cimeiras, e faz parte do Projeto Prioritário nº 16 (Eixo ferroviário de transporte 

de mercadorias Sines / Algeciras - Madrid - Paris) da Rede Transeuropeia de Transportes e do 

Corredor Atlântico, que envolve Portugal, Espanha, França e Alemanha. 
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Figura 1 - Projeto Prioritário n.º 16 “Sines/Algeciras-Madrid-Paris” (REFER, Ligação Ferroviária Sines/Elvas 

(Espanha) – Análise Económico-Financeira, abril 2014) 

 

Os principais objetivos deste corredor ferroviário em território nacional são: 

 Redução da distância em 140 km; 

 Redução do tempo de percurso em cerca de 3h00; 

 Viabilização de circulação com tração elétrica em todo o percurso; 

 Viabilização da circulação de comboios de mercadorias com 750 m de comprimento; 

 Aumento da capacidade de carga rebocada para 1400 t com tração elétrica simples; 

 Dotação de condições de interoperabilidade ferroviária a nível nacional, ibérico e europeu; 

 Melhoria da fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura; 

 Redução da sinistralidade nas passagens de nível (PN). 

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

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

a surgir o corredor internacional sul, que engloba o eixo portuário Lisboa / Setúbal / Sines e uma nova 

ligação ferroviária internacional, desta vez permitindo a circulação, essencialmente de mercadorias, 

entre estes portos e até Espanha, pelo Poceirão / Caia. 

Os investimentos previstos para o Corredor Internacional Sul (Sines/Setúbal/Lisboa – Caia) irão 

melhorar as condições operacionais neste corredor e consequentemente, aumentarão a atratividade 

dos serviços ferroviários de transporte de mercadorias e passageiros. Os principais impactes 

operacionais nos serviços ferroviários são: 

 Permitir a circulação e cruzamento de comboios com 750 m de comprimento; 
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 Melhorar a qualidade, a fiabilidade e a segurança dos serviços ferroviários através da 

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

sinalização eletrónica ERTMS/ETCS; 

 Reduzir as distâncias e tempos de viagem entre o Porto de Sines e a fronteira Portugal-Espanha; 

 Criar uma nova ligação direta com a fronteira de Espanha. 

O troço Évora – Évora Norte, em via única, permite estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária 

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

entre Évora Norte e Elvas/Caia (atualmente em fase de concurso para construção). 

3 ANTECEDENTES 

O projeto em estudo corresponde ao desenvolvimento de uma Variante Ferroviária à Linha de Évora, 

existente na zona nascente da cidade de Évora mas inativa desde 2009. 

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

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

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

Inicialmente pretendia-se optar unicamente pela modernização e reativação da linha de Évora neste troço 

entre os km 117+700 e 126+800. A modernização incluía a renovação integral de via, melhoramento da 

plataforma, substituição integral das passagens hidráulicas e das pontes, ajustamentos pontuais de 

traçado, eletrificação, implementação de sistemas de sinalização eletrónica, controlo de velocidade, 

telecomunicações e comunicação solo-comboio e supressão de passagens de nível, intervenções 

previstas dentro do Domínio Público Ferroviário. 

Neste contexto, em outubro de 2014, a Agência Portuguesa de Ambiente (APA) pronunciou-se dando 

o seu entendimento sobre o não enquadramento do projeto no regime de Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

Contudo, a reativação deste troço da linha existente, que circunda a cidade por nascente, originou 

uma grande preocupação e contestação por parte da Câmara Municipal de Évora e população local, 

devido à afetação que esta solução poderia originar na ocupação urbana e dinâmicas populacionais 

da envolvente do corredor ferroviário e na evolução que a ocupação do território nesta zona sofreu 

desde a desativação da linha. 

Assim, sob orientação da Tutela, a IP-Infraestruturas de Portugal, S.A. decidiu estudar e comparar 

corredores alternativos à solução de beneficiação e modernização da linha existente. 

Desta forma, e no sentido de integrar as preocupações ambientais nos corredores alternativos o 

projeto, agora em estudo, foi objeto de acompanhamento ambiental pela equipa de ambiente ao longo 

de todo o seu desenvolvimento, materializando-se numa primeira etapa num Estudo de Viabilidade 

Ambiental (EVA) a que se seguiu o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

O Estudo de Viabilidade Ambiental pretendeu assim constituir um primeiro documento de enquadramento, 

identificando as principais questões ambientais condicionantes das soluções de traçado desenvolvidas. 
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Neste âmbito, foram estudadas várias soluções alternativas de corredores, num total de seis, tendo por base 

a informação fornecida por diversas entidades. 

 

Figura 2 - Plantas síntese de condicionantes, desenvolvida em fase de Estudo de Viabilidade de Corredores 

As conclusões finais do estudo apontaram para a escolha de 3 corredores (os corredores 1, 2 e 4), 

os quais constituem a base de análise do presente EIA. 

Da avaliação ambiental efetuada, com particular realce para a interferência/ proximidade com solo 

urbano e com afetação dos recursos e valores naturais, face à presença significativa de habitações 

na envolvente do corredor ferroviário atual (Corredor 0), nos primeiros 1500m da atual linha de Évora, 

considera-se que o Corredor 1, mantendo o projeto na mesma zona, se apresenta como alternativa 

viável e favorável face ao corredor existente, minimizando a proximidade a habitações. Após a 

travessia do perímetro urbano de Évora o Corredor 1 (à semelhança do Corredor 0) segue pela linha 

existente, o que permite aproveitar este corredor, evitando a afetação do território e otimizando o 

investimento. 

O Corredor 2 apresenta a vantagem de se afastar completamente do perímetro urbano de Évora e, 

desta forma, da zona com maior ocupação habitacional, aproveitando o espaço canal do Ramal de 

Reguengos nos primeiros 2800m, seguindo posteriormente, num pequeno troço, junto ao IP2, 

continuando para norte até ligar à linha existente. Face ao Corredor 3, considera-se o Corredor 2 

uma solução mais favorável uma vez que apresenta as mesmas vantagens (nomeadamente o 

afastamento do perímetro urbano), não constituindo qualquer restrição à futura viabilidade do IP2 ou 

constrangimento pela ligação ao troço da linha de Évora – Elvas num local distinto do previsto e já 

estudado. Os Corredores 5 e 6, não trazem mais-valia face aos demais corredores (em especial face 
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ao Corredor 2, do qual derivam e voltam a fazer ligação). Ainda que possibilitem o afastamento ao 

perímetro urbano de Évora, desenvolvem-se segmentando dois bairros da periferia, criando um efeito 

barreira. O aproveitamento dos corredores ferroviários existentes é mais diminuto. 

O Corredor 4 corresponde a uma solução intermédia (entre o Corredor 1 e 2) que permite aproveitar 

uma boa parte do traçado existente da atual linha (a norte da cidade de Évora). O seu 

desenvolvimento permite um afastamento do perímetro urbano, ainda que se desenvolvendo junto a 

alguns bairros da periferia. 

Desta avaliação identificaram-se os corredores 1, 2 e 4 como os mais favoráveis para prosseguir 

para a fase de EIA, em que têm a seguinte correspondência: o Corredor 1 mantem-se como Corredor 

1, o Corredor 2 passa a Corredor 3 e o Corredor 4 constitui o atual Corredor 2. 

Os resultados desta primeira análise constituíram, assim, uma base de informação de partida para o 

prosseguimento dos trabalhos associados ao projeto e aos estudos ambientais a desenvolver na 

presente fase de EIA.  

À medida que foram sendo recolhidos novos dados, tanto das entidades contactadas (organismos da 

administração central, regional, local e outras partes interessadas), como dos trabalhos específicos 

desenvolvidos pelos especialistas que integram a equipa técnica do EIA (identificações in situ, através 

de trabalho de campo; fotointerpretação através da fotografia aérea; consulta bibliográfica, etc.), 

foram sendo desenvolvidas comunicações entre a equipa do EIA e os restantes intervenientes do 

projeto, possibilitando à equipa projetista ajustar os corredores, sempre que tecnicamente viável, às 

condicionantes que o território atravessado apresenta. 

4 ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 Localização Administrativa 

A área em estudo insere-se no concelho de Évora, por sua vez inserido no distrito também de Évora 

e na NUTS III – Alentejo Central integrada na NUTS II – Alentejo. 

Quadro 1 – NUTS III, distrito, concelho e freguesias intersectadas pelas alternativas em estudo 

NUTS III Distrito Concelho Freguesias 

Alentejo 
Central 

Évora Évora 

Nossa Senhora de Machede 

União das freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde 

Canaviais 

União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 

Na figura seguinte representa-se o enquadramento do projeto ao nível do concelho de Évora e 

freguesias (Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP 2016). 



  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 9 

 

Figura 3 – Enquadramento Administrativo do Projeto  

4.1.1 Áreas Sensíveis 

De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-

Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas como “Áreas sensíveis”: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.  

A figura seguinte representa as áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza 

existentes na envolvente do projeto. 
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Figura 4 – Localização das alternativas de projeto, relativamente a áreas sensíveis do ponto de vista de proteção da 

natureza 

Não existem áreas protegidas (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho) interferidas 

pelo projeto ou na sua envolvente. 

Como demonstrado na imagem anterior, também não existem áreas da Rede Natura 2000 

intercetadas pelo projeto, verificando-se, contudo, que este interceta a IBA Planície de Évora. 

Relativamente ao património cultural, apesar do traçado interferir, inevitavelmente, com ocorrências 

patrimoniais identificadas, este não interfere com zonas especiais de proteção de bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 

nomeadamente o Centro Histórico de Évora, classificado como Património Mundial da Unesco. 

4.1.2 Planos de Ordenamento do Território 

Ao nível nacional, o território é regido pelo Programa Nacional de Politica de Ordenamento do 

Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações 

de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro. 
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O território em estudo encontra-se abrangido pelos planos sectoriais (PS) identificados no quadro 

seguinte: 

Quadro 2 – Planos sectoriais em vigor, com incidência no corredor em estudo 

Planos Sectoriais Diploma Legal Situação Atual 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Alentejo Central 

Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de abril 

Com suspensão parcial pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de 
fevereiro, e prorrogada pela Portaria 141/2015, de 21 de maio 

Suspensão 
Parcial 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Sado e Mira (RH6) - PGBH do Sado e Mira e 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Guadiana (RH7) - PGBH do Guadiana 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 
setembro com Declaração de Retificação 22-B/2016, de 18 de 

novembro 
Em vigor 

Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) 
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei n.º 98/99, 

de 26 de julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto 
Em vigor 

Ao nível regional importa salientar o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

(PROT Alentejo), publicado pela Resolução de Concelho de Ministros 53/2010, de 2 de agosto, com 

primeira retificação pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro. 

Ao nível local (municipal), os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) compreendem 

os planos diretores municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor 

(PP). Incidindo sobre a área em estudo, refere-se o PDM de Évora com 1ª revisão publicada pelo 

Regulamento n.º 47/2008, de 25 de janeiro. Entretanto, foi objeto de 3 retificações e 4 alterações. 

Consultados os Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) com incidência na área em 

estudo refere-se unicamente o Plano de Urbanização de Évora (3.ª revisão) ratificado pela Resolução 

do Conselho de Ministros 13/2000, de 28 de março, com alteração pelo Aviso n.º 12113/2011, de 2 de 

junho e posterior Declaração de Retificação n.º 1970/2011, de 26 de dezembro. 

4.1.3 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área em estudo, que considera uma área significativa da envolvente do projeto, existem algumas 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, nem todas interferidas diretamente pelas 

soluções em análise, das quais se salientam as mais relevantes: 

 Áreas Sensíveis; 

 Domínio Público Hídrico; 

 Albufeiras de Águas Públicas; 

 Reserva Agrícola Nacional; 

 Reserva Ecológica Nacional; 

 Obras de Aproveitamento Hidroagrícola; 

 Áreas de Montado de Sobro e Azinho; 

 Olival; 

 Defesa da Floresta contra Incêndios e Povoamentos Florestais percorridos por incêndios; 

 Infraestruturas básicas (rede rodoviária, redes de abastecimento de água, eletricidade, gás, etc.). 

4.1.4 Equipamentos e Infraestruturas afetados pelo projeto 

No seu desenvolvimento, a Linha ferroviária em estudo transpõe os equipamentos e infraestruturas 

seguidamente referidas: 
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 Infraestruturas ferroviárias: o projeto liga a sul com o troço da Linha de Évora já alvo de 

beneficiação. É sobreposto parcialmente o Ramal de Reguengos (atualmente sem circulação), em 

especial na Solução 3. No final o traçado, o troço termina novamente na Linha de Évora, dentro do 

Domínio Público Ferroviário.  

 Infraestruturas rodoviárias: o projeto interseta as seguintes estradas da rede nacional, rede 

regional e rede municipal: IP2 Évora (A6)/São Manços (por construir), EN254 (Évora / Redondo / 

Vila Viçosa), EN18 (Évora / Estremoz), CM1149 (Évora / bairro da Comenda / bairro de Santo 

António), Estrada dos Aliados (Évora / Bairro de Santa Luzia / Cotovelos / Quinta do Evaristo / Bairro 

da Caeira), Estrada de Beja ( Évora / Bairro de São José da Ponte). 

 Infraestruturas de Transporte de Energia Elétrica: a Linha de Évora intercepta em vários pontos 

a rede de Transporte de Energia de Média e Alta (30 e 60 kV). 

 Infraestruturas de Telecomunicações: o projeto interseta em vários locais a rede de 

telecomunicações. 

 Infraestruturas de abastecimento e saneamento: é intercetada uma adutora da Águas pelas 3 

soluções alternativas, podendo ser afetadas igualmente redes domésticas locais.  

Refira-se que em fase de Projeto de Execução, todas as infraestruturas intersectadas pelo projeto, 

serão acauteladas e repostas, no âmbito do designado Projeto de Serviços Afetados. 

4.2 Descrição do Projeto e das Soluções Alternativas Consideradas 

4.2.1 Requisitos Técnicos do Traçado 

O projeto foi desenvolvido considerando os seguintes requisitos: 

 Via única; 

 Bitola3 1668 mm; 

 Tráfego misto (passageiros e mercadorias); 

 Travessa de betão monobloco polivalente; 

 Velocidades de projeto de 120 km/h; 

 Eletrificação: sistema 2x25 kV/50Hz; 

 Carga rebocável em tração simples: 1400 t; 

 Cargas por eixo de 22,5 t 

 Obras de Arte Especiais4 projetadas para via única; 

 Inexistência de atravessamentos de nível; 

 Obras de Arte Correntes5 projetadas para via única; 

 Comprimentos úteis das linhas adequados ao cruzamento/ultrapassagem de composições com 

750m. 

Não existem novas Estações e Apeadeiros neste troço, em nenhuma das soluções em estudo. 

                                                   
3 Bitola – espaçamento entre os dois carris 
4 Obras de Arte Especiais – pontes e viadutos 
5 Obras de Arte Correntes – Passagens superiores e inferiores 
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4.2.2 Referencial Técnico Adotado 

Apresentam-se em seguida os critérios geométricos e dinâmicos adotados no estudo, de acordo com 

a Norma Portuguesa ENV 13803-1. 

Quadro 3  – Parâmetros Geométricos e Dinâmicos para Bitola Ibérica (1668 mm) 

PARÂMETRO 

TIPO DE COMBOIOS 

Convencionais Mercadorias 

Limite Normal Limite Excecional Limite Normal Limite Excecional 

Velocidade máxima (km/h) 120 60 

Parâmetros Funcionais 

Escala máxima (mm) 185 205 185 205 

Insuficiência de escala (mm) 150 185 - - 

Excesso de escala (mm) - - 110 130 

Variação de escala no tempo (mm/s) 50 60   

Variação de escala com o comprimento (mm/m) 2.4 2.7   

Variação de insuficiência de escala em função do 
tempo (mm/s) 

60 100   

Parâmetros Geométricos em Planta  

Raio Horizontal mínimo (m) 13.7 V2 / (D+I) 

Comprimento mínimo de transição (m) 40 (excecional 20) 

Comprimento mínimo de alinhamento reto e curvas 
circulares (m) 

167 (excecional 125) 

Parâmetros Geométricos em Perfil Longitudinal  

Raio vertical mínimo (m) 0.35 V2 

Comprimento mínimo das curvas verticais (m) 40 

Comprimento mínimo dos traineis (m) 100 (excecional 40) 

Inclinação máxima (‰) 12.5 ‰ 

4.2.3 Descrição das Soluções em Estudo 

O estudo teve como referência o eixo da atual linha de Évora, sobre a qual se estudaram alternativas. 

A definição da diretriz teve como base os pressupostos referidos anteriormente, o cumprimento de 

requisitos e parâmetros geométricos, e ainda a minimização dos impactes ambientais. 

 Velocidade de projeto de 120km/h, sempre que possível; 

 Minimização das interferências com infraestruturas existentes, designadamente edificações e 

instalações/propriedades agrícolas, e elementos de património cultural; 

 Otimização do volume de movimentos de terras; 

 Minimização das extensões e altura das obras de arte;  

 Minimização das interferências com as principais infraestruturas de serviços afetados. 

O objetivo principal foi o de procurar alternativas de traçado que se afastassem do perímetro urbano 

da cidade de Évora, procurando, se possível, evitar provocar impactes noutros locais, maiores do que 

aqueles que se estariam a eliminar ao deslocar a linha férrea. 

Como referido, no EVA foram estudados 6 corredores alternativos dos quais, face à avaliação 

ambiental efetuada, foram selecionadas as 3 soluções ambientalmente mais favoráveis que agora se 

estudam. 
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O ponto de início do projeto foi definido ao PK 117+700 da linha de Évora, localizado após a 

passagem inferior (PI) da Estrada de Beja e coincidente com o término dos trabalhos de 

modernização e eletrificação da linha de Évora (troço Casa Branca-Évora), não pondo assim em 

causa os investimentos já efetuados nesta linha. Apenas no caso da Solução 1, por questões de 

projeto, a intervenção inicia-se ligeiramente antes (16 m), extensão que contudo não representa 

qualquer expressão nesta fase de projeto e na análise de impactes efetuada. 

O término da intervenção ocorre no início da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia 

(km 126+000 da linha atual), estando ambos os projetos devidamente articulados e compatibilizados. 

Quadro 4 – Soluções em estudo 

Soluções em 
estudo 

PK inicial e final 
Extensão de troço 

existente a beneficiar (m) 
Extensão de 

troço novo (m) 
Extensão Total 

(m) 

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

Solução 2 

117+700 a 122+700,2 (Solução 2) 

+ 

121+084,1 a 126+249,5 (Solução 1)6 

5165,4 5000,2 10165,5 

Solução 3 

117+700 a 128+517,7 

+ 

126+177.2 a 126+249.5 (Solução 1)7 

1369 9520,9 10889,9 

4.2.4 Condicionantes ao desenvolvimento do traçado 

O desenvolvimento das novas soluções de traçado da via foi condicionado, tanto em planta como em 

perfil longitudinal, pelos seguintes aspetos: 

 O ponto de arranque na Linha de Évora por forma a preservar a passagem inferior rodoviária 

existente sobre a Estrada de Beja; 

 As intersecções com as vias rodoviárias e ferroviárias existentes e a conexão com a nova ligação 

ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia; 

 O atravessamento de linhas de água; 

 As áreas urbanas e urbanizáveis, e outros empreendimentos previstos; 

 Os elementos patrimoniais e outros aspetos ambientais na zona em estudo; 

 A orografia do terreno; 

 A necessidade de inserção de uma Zona Neutra 

 A articulação com a linha da Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas / Caia 

Assim, nos pontos seguintes procede-se à descrição das soluções, tendo por base as condicionantes 

identificadas. 

Na Figura seguinte, apresenta-se a implantação das Soluções em Estudo. 

                                                   
6 Troço em que a Solução 2 se sobrepõe à Solução 1 
7 Troço em que a Solução 3 se sobrepõe à Solução 1 
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4.2.4.1 Solução 1 

Esta alternativa inicia-se após a Passagem Inferior (PI) da Estrada de Beja e caracteriza-se por se 

afastar do atual canal ferroviário na extensão coincidente com a zona de maior densidade urbana 

junto à linha, em cerca de 2 km. Desta forma permite aproveitar, quase na totalidade, tanto o canal 

ferroviário existente como os projetos de execução já desenvolvidos sobre esta linha dentro do 

Domínio Público Ferroviário (DPF). 

A Solução 1 corresponde a uma opção que pretende evitar a proximidade a grande parte das habitações 

que envolvem a linha atual, sem contudo, no seu troço inicial até aproximadamente ao PK 119+500, sair da 

área do perímetro urbano da cidade de Évora, classificada em PDM como solo urbano.  

 

Figura 6  – Desenvolvimento da Solução 1 no perímetro urbano da cidade de Évora 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 - Zona de derivação face ao 

espaço canal da atual Linha de Évora 
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Fotografia 2 – PK 

118+000 – Solução 1 

 

Como pode ser observado na figura e fotografias anteriores, a Solução 1 deriva para nascente do 

canal existente para uma zona mais próxima do limite do perímetro urbano da cidade de Évora, 

contornando as edificações e equipamentos existentes, de onde se destaca um campo desportivo 

(equipamento E23 de acordo com o PU de Évora), ao PK 118+400, ocupando uma área atualmente 

com prado. 

Neste troço, o corredor desenvolve-se parcialmente no corredor previsto para a Variante rodoviária à 

cidade de Évora, sem porém inviabilizar a sua execução, conforme se pode observar na figura 

seguinte. 

 
Figura 7  – Desenvolvimento da Solução 1 face à Variante de Évora 

O cruzamento com a prevista Variante Rodoviária de Évora ocorre cerca do PK 119+160, na zona de 

cruzamento igualmente da via-férrea atual. 
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Aproximadamente ao PK 119+365 é intercetada a EN254 que faz a ligação ao Redondo e que será 

restabelecida pela Passagem Inferior 119.1. 

Aproximadamente ao PK 119+500, como referido, o corredor sai do perímetro urbano da cidade de 

Évora e passa a desenvolver-se em solo rural classificado no PDM como Espaços Agrícolas e 

Florestais – Espaços rurais envolventes da cidade de Évora. 

Aproximadamente a partir do PK 119+850 o corredor segue o canal ferroviário existente passando 

este corredor a ser coincidente com o espaço canal da linha atual, em área do Domínio Público 

Ferroviário (DPF). 

  

Fotografia 3 – Zona de travessia da EN254 – Solução 1 

Este troço coincidente com a ferrovia existente tem como pontos singulares o atravessamento do rio 

Xarrama ao PK 120+170, o cruzamento com a EN 18 ao PK 121+250 que será objeto de 

desnivelamento, e os atravessamentos do rio Degebe ao PK 124+780 e da ribeira de Vale Figueira 

ao PK 125+690. 

  

Fotografia 4 – Zona de travessia do rio Degebe – atual 

ponte (PK 124+780) 

Fotografia 5 – Desenvolvimento da via-férrea 

existente (PK 124+900) 

 



  

 

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE ÉVORA E ÉVORA NORTE - VARIANTE DE ÉVORA 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 19 

4.2.4.2 Solução 2 

A existência da Passagem Inferior (PI) da Estrada de Beja condiciona o arranque das soluções 2 e 3, 

não sendo possível o aproveitamento dos 1000 metros iniciais do canal ferroviário do Ramal de 

Reguengos. Assim, a Solução 2 segue para nascente em terrenos fora do DPF possibilitando o 

afastamento do perímetro urbano consolidado da cidade de Évora mas ainda dentro de solo urbano 

classificado no PDM.  

Depois do PK 118+200 o traçado atravessa território que integra uma UOPG – Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão, mais precisamente UOPG (1) - Frente Urbana Adjacente à Expo Évora como 

pode ser observado na figura seguinte. 

 

Figura 8 – Desenvolvimento das Soluções entre a Expo Évora e a UOPG1 

Apesar do desenvolvimento no limite do perímetro urbano, a sul do Bairro de Santa Luzia (PK 

118+600), esta área não se encontra edificada, sendo atualmente constituída por áreas agrícolas de 

culturas arvenses. 

O atravessamento do rio Xarrama ao PK 118+450 será assegurado por ponte, num outro local devido 

à impossibilidade de aproveitamento do canal existente. Esta linha de água tem associada uma zona 

ameaçada pelas cheias integrada na Reserva Ecológica Nacional.  

Expo Évora 

UOPG1 
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Após a travessia do rio Xarrama, o traçado aproxima-se (cerca de 30 metros) por sul do Bairro de 

Santa Luzia (aproximadamente do PK 118+600). 

 

 

 

Fotografia 6 – Ponte do 

ramal de Reguengos 

sobre o rio Xarrama e 

vista para o Bairro de 

Santa Luzia 

Do lado direito da via-férrea (sul), aproximadamente entre os PK 118+500 e 118+900 a Planta de 

Ordenamento do PDM caracteriza o território como integrado em Áreas Especiais de Comércio e 

Equipamentos n.º 3 - Expo Évora – Parque de Exposições e Atividades Económicas Regionais, 

contudo, esta área encontra-se ainda sem ocupação. 

O desenvolvimento das soluções 2 e 3 é comum até ao PK 118+800. Neste ponto a Solução 2 inflete 

para norte, ao passo que a Solução 3 continua para nascente aproveitando o canal do Ramal de 

Reguengos até ao PK 120+200. 

Na inflexão para norte da Solução 2 procura-se aproveitar um canal sem edificado, entre duas áreas 

classificadas no PDM como Espaços de Edificação Dispersa que correspondem respetivamente, a 

Cotovelos, a nascente, e Quinta do Evaristo, a poente. Há duas pequenas interferências com a área de 

Cotovelos, sem, contudo, haver afetação direta de edificado habitacional. 

Continuando para norte o traçado passa a cerca de 125 m a nascente do bairro de Santo António, 

entre o PK 120+200 e o PK 120+500, infletindo para noroeste até à interseção com a EN254 ao 

PK 121+360, que será restabelecida pela PI 121.1. 

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

122+700 onde o traçado se liga novamente ao corredor da linha existente (PK 122+085 da Solução 1).  

A partir deste ponto o corredor segue o canal ferroviário existente, desenvolvendo-se de modo 

coincidente com a Solução 1 dentro do DPF. 

4.2.4.3 Solução 3 

A Solução 3 constitui a solução alternativa mais afastada da área urbana da cidade de Évora, 

pretendendo-se aproveitar o canal ferroviário do Ramal de Reguengos, cuja linha há muito se 

encontra desativada.  
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Conforme já referido anteriormente não é possível aproveitar os 1000 metros iniciais do Ramal de 

Reguengos. A partir do PK 118+800 a Solução 3 desenvolve-se sobre o canal do Ramal de 

Reguengos e entre os PK 119+745 e 120+135 o projeto desenvolve-se junto ao Bairro da Caeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – 

Desenvolvimento da 

Solução 3 no limite sul do 

bairro da Caeira 

Após a derivação do ramal de Reguengos para norte, a Solução 3, a partir do PK 121+500 atravessa 

uma zona de montado, na proximidade do IP2 (parcialmente construído) desenvolvendo-se num 

território de orografia mais ondulada até aproximadamente ao PK 124+000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  – Zona de 

desenvolvimento do 

projeto em área de 

montado na proximidade 

do IP2 (parcialmente 

construído) 

Ao PK 123+015 está previsto um Viaduto que pretende vencer a travessia desta zona de relevo mais 

acidentado. Ao PK 124+750 a Solução 3 desenvolve-se a cerca de 50 metros a nascente do Bairro 

do Degebe. 
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Fotografia 7 – Zona de desenvolvimento da Solução 3 na proximidade do Bairro do Degebe - PK 124+750 

Após esta zona o corredor volta a desenvolver-se em zona de montado, até ao PK 125+450 na 

travessia do rio Degebe. O rio Degebe tem associados leitos de cheia e zonas inundáveis na sua 

envolvente. 

A partir da travessia do rio Degebe até ao ponto final deste corredor, o traçado desenvolve-se dentro 

da IBA (Important Bird Area) da Planície de Évora. 

Ao km 128+518 a Solução 3 junta-se à linha de Évora existente, prosseguindo até ao PK 126+000 da 

linha de Évora (cerca de 75 metros) sobre a linha existente (em situação comum às Soluções 1 e 2).  

4.2.5 Via Férrea 

A Via Férrea é o conjunto de elementos que serve de suporte e encaminhamento dos comboios e é 

constituída por duas partes fundamentais: Infraestrutura e Superestrutura, tal como se pode observar 

na figura seguinte. 

  

Figura 11 - Identificação da Infraestrutura e da Superestrutura 

4.2.5.1 Superestrutura  

A superstrutura é constituída por: 

 Balastro – Material granular resultante da britagem de pedra com elevada resistência ao 

desgaste e à fragmentação. 
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 Travessas – Elemento intermédio da superestrutura da via e destina-se a apoiar e fixar os carris 

e manter a distância entre as duas filas (bitola).  

 Carril – Viga de aço laminado, com uma secção transversal formada por cabeça, alma e patilha.  

4.2.5.2 Infraestrutura 

A infraestrutura da via é formada pelas camadas localizadas sob o balastro (plataforma), aterros e 

taludes de escavação, sistemas de drenagem e onde se incluem as obras de arte destinadas a 

suportar a via. 

De forma a assegurar a transposição de linhas de água, vales ou zonas onde os traçados cruzam 

infraestruturas viárias ou outras, de maior porte, foi prevista a implantação de viadutos/pontes. Encontra-

se previsto a construção de 3 pontes/viadutos, em cada uma das soluções de traçado em estudo: 

Quadro 5 – Obras de Arte 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Obras de 
Arte 

Km de 
travessia 

Extensão 
(m) 

Obras de Arte 
Km de 

travessia 
Extensão 

(m) 
Obras de 

Arte 
Km de 

travessia 
Extensão 

(m) 

Rio Xarrama 
120+150 a 
120+180 

30 Rio Xarrama 
118+423 e 
118+473 

40 
Rio 

Xarrama 
118+423 a 
118+473 

50 

Rio Degebe 
124+760 a 
124+800 

40 Rio Degebe 
124+760 a 
124+800 

40 Viaduto 
123+015 a 
123+090 

75 

Ribeiro de 
Vale Figueiras 

125+680 a 
125+700 

20 
Ribeiro de 

Vale Figueiras 
125+680 e 
125+700 

20 Rio Degebe 
125+420 a 
125+510 

90 

Para o atravessamento das restantes linhas de água, de pequena dimensão intercetadas são 

consideradas passagens hidráulicas com secção adequada. 

4.2.6 Restabelecimentos  

Os restabelecimentos rodoviários previstos resultam da necessidade de repor a circulação na 

rede viária existente com a introdução da nova infraestrutura ferroviária. Encontra-se prevista a 

execução de nove passagens superiores (PS) e de três passagens inferiores (PI), distribuídas pelas 

várias soluções alternativas: 

 Solução 1 - PI 118.1, PI 119.1, PS 121.1 e PS 124.1 

 Solução 2 - PS 119.1, PS 120.1, PI 121.1, PS 121.1 (da Solução 1) e PS 124.1 (da Solução 1) 

 Solução 3 - PS 119.1, PS 121.1, PS 122.1, PS 124.1 e PI 125.1 

Na Solução 1 estão ainda previstas 2 passagens para peões (PP118.1 e PP 119.1), aos PK 119+728 

e 119+000, respetivamente. 

4.2.7 Instalação fixas de tração elétrica 

As instalações fixas de tração elétrica são compostas pelas instalações de Catenária, de Energia de 

Tração (Subestações, Postos de Autotransformador e toda a restante aparelhagem de corte, 

seccionamento, medida e proteção da catenária) e do Retorno de Corrente de Tração, Terras e Proteções. 
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A catenária é um sistema mecânico que transmite energia ao material motor em circulação através 

de pantógrafos (dispositivo montado no topo da locomotiva ou automotora, que os alimenta com 

corrente elétrica recolhida da catenária). 

O perfil tipo da catenária em plena via é o apresentado na figura seguinte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Exemplo de Sistema de Catenária 

Foram estudadas 3 soluções para as quais foi definida uma localização para a futura Zona Neutra1 

mediante as características do traçado de via. 

 Solução 1 – PK 120+070 

 Solução 2 – PK 125+750 (quilometragem da Solução 1) 

 Solução 3 – PK 118+350 

Numa primeira fase, a Zona Neutra da Variante de Évora não funcionará como zona de separação 

elétrica. Posteriormente e depois de construída a Subestação de Tração de Évora, a Zona Neutra da 

Variante de Évora verá a sua função de zona de separação elétrica estabelecida. 

4.2.8 Áreas a expropriar  

As áreas a expropriar foram definidas tendo por base os limites exteriores da intervenção, definidos 

pelos taludes de aterro e escavação da plena via e dos restabelecimentos. 

Os limites de expropriação foram obtidos considerando-se uma sobrelargura de 7 m relativamente 

aos limites referidos anteriormente, correspondentes a uma faixa de segurança ao longo da via, para 

limpeza e desmatação e eventual colocação dos órgãos de drenagem. 

Na zona das obras de arte considerou-se a área correspondente à sua projeção vertical, acrescida 

de uma largura de 7 m. Nos restabelecimentos foi considerada uma faixa de 3 m. Nos trechos onde 

o traçado é coincidente com linhas existentes (dentro do Domínio Público Ferroviário), considerou-se 

não ser necessário expropriações. 

                                                   
1 Pequeno troço de catenária sem tensão (da ordem da dezena de metros) que serve para separar eletricamente as duas fases da 

corrente de alimentação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva
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No quadro seguinte apresenta-se uma estimativa da área de expropriação necessária para cada 

solução. 

Quadro 6 – Áreas a expropriar por cada solução alternativa 

Solução Área Total a expropriar (ha) 

Solução 1 12,36 

Solução 2 21,53 

Solução 3 39,72 

Desta forma, no desenvolvimento do presente EIA considerou-se a área total de implantação do 

projeto de cada solução (incluindo a área dentro do Domínio Público Ferroviário), diferenciando 

contudo quais as áreas que reportam a troço novo ou troço a beneficiar (dentro do Domínio Público 

Ferroviário) como exposto no quadro seguinte: 

Quadro 7 – Áreas totais de implantação do projeto, por cada solução alternativa 

Solução Total 
(ha) 

Troço existente a 
beneficiar (ha) 

Troço novo + restabelecimentos do 
troço a beneficiar (ha) 

Solução 1 29,1 16,7 12,4 

Solução 2 34,9 13,4 21,5 

Solução 3 44,0 4,3 39,7 

4.2.9 Fase de Construção 

4.2.9.1 Faseamento construtivo 

A construção da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora decorrerá 

entre 2020 e 2021. 

Dado tratar-se de um troço novo mas também em parte aproveitando linhas existentes, atualmente 

desativadas, não existirá interferência com a exploração de vias ferroviárias. 

Esta intervenção corresponde à construção de uma via única e, de uma forma geral, o faseamento 

construtivo desta nova infraestrutura será desenvolvido em 2 grandes fases: 

 Fase 1 – Construção da infraestrutura de via, constituída por toda a plataforma ferroviária, até à 

camada do sub-balastro (inclusive), sistemas de drenagem, obras de arte especiais e correntes, 

restabelecimentos rodoviários, obras acessórias, construção civil associada a sinalização e 

catenária; 

 Fase 2 – Instalação da superestrutura de via (incluindo balastro, travessas, carril e aparelhos de 

via), das instalações fixas de tração elétrica e dos sistemas de sinalização e telecomunicações. 

Em fase de projeto de execução, o planeamento será mais detalhado em termos temporais.  

Em fase de obra, o empreiteiro deverá sujeitar à aprovação da fiscalização, um planeamento 

detalhado de todos os trabalhos a executar. 

4.2.9.2 Estaleiros e outras zonas de apoio à obra 

Os estaleiros correspondem a instalações temporárias indispensáveis ao desenvolvimento da 

construção da Linha. Contudo, as suas características e licenciamento são da responsabilidade direta 
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do(s) empreiteiro(s). A localização dos estaleiros será definida em fase posterior pela entidade 

executante (empreiteiro), obedecendo a um conjunto de condicionantes a salvaguardar, 

nomeadamente: 

 Áreas classificadas (IBA de Évora); 

 Habitats Naturais e zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior 

sensibilidade paisagística e ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água 

(galerias ripícolas), florestas de folhosas e áreas de montado; 

 Locais onde existam ocorrências de interesse patrimonial; 

 Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou outras áreas com aptidão e/ou valor 

agrícola; 

 Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional;  

 Áreas do domínio hídrico, Áreas inundáveis ou outras áreas sensíveis do ponto de vista dos 

Recursos Hídricos: linhas de água, captações de água e áreas de recarga de aquíferos com 

nível freático perto da superfície; 

 Proximidade de áreas com ocupação urbana e/ou turística; 

 Proximidade a locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente casas de habitação. 

Em fase de Projeto de Execução/RECAPE, conhecida a solução definitiva do projeto, será elaborada 

uma planta com identificação das condicionantes à implantação de estaleiros e outras zonas de apoio 

à obra. 

4.2.10 Fase de Exploração 

De acordo com os dados disponibilizados para o troço Évora-Elvas, na análise económico-financeira, 

realizada em 2014, para o projeto da ligação ferroviária Sines/Elvas2, 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 8 – Tráfego ferroviário (passageiros e mercadorias) previsto para o troço Évora-Elvas, nos anos 2020 e 2026 

Tipologia Comboio 
Nº comboios por dia (2 sentidos) Carga/Passageiros Transportados 

2020 2026 2020 2026 

Passageiros 8 4081 passageiros/dia 

Mercadorias 14 18 54442 toneladas/dia 70002 toneladas/dia 
1 Tendo em conta que cada comboio transporta, em média, 51 passageiros (REFER, 2014).  
2 Relação estabelecida tendo em conta a indicação de que 18 comboios/dia transportam cerca de 2 milhões de toneladas/ano (REFER, 2014). 

Os Tempos de Percurso previstos são da ordem dos 5 min /7 min  (comboio de passageiros/ comboio 

de mercadorias). 

4.2.11 Projetos complementares e subsidiários 

São considerados projetos complementares ao projeto em estudo os projetos que, conjuntamente, 

promovendo sinergias, permitem potenciar os objetivos de concretização da Ligação entre Évora e 

Évora Norte – Variante de Évora, em avaliação. Nestes termos apenas se considera como projeto 

                                                   
2 REFER, 2014. Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) – Análise económico-financeira. Abril 2014.  
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complementar o eixo Sines-Setúbal-Lisboa/Évora/Elvas-Caia/Madrid, particularmente o troço entre 

Évora Norte e Elvas/Caia, atualmente em fase de Concurso para Construção. 

Resumidamente o projeto da “Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia” é constituído 

por uma linha eletrificada, com sinalização eletrónica, destinada tanto a comboios de passageiros 

como de mercadorias estando, neste último caso, preparada para comboios com uma extensão 

máxima de 750 m e uma carga máxima de 1400t quando se utiliza apenas uma locomotiva. 

A “Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia”, perfazendo um total de 84,1km de novas 

vias ferroviárias é constituída pelas seguintes linhas ferroviárias, além dos projetos complementares 

que a seguir se discriminam: 

 Linha de Évora, entre o PK 126 da atual Linha de Évora (a norte de Évora) e o PK 204 (ligando 

à atual Linha de Leste na direção de Espanha), numa extensão total de cerca de 78,3 km; 

 Linha do Caia, com início ao PK 0, coincidindo com o PK 201+000 da Linha de Évora e fim no 

PK 4+661, junto à fronteira com Espanha, numa extensão total de cerca de 4,7 km; 

 Concordância de Elvas, com o objetivo de ligar a Linha de Évora à Linha do Leste na direção de 

Elvas, com uma extensão total de cerca de 1,2 km; 

 3 Estações Técnicas (ET):  

- ET 1 – entre o km 132+332,477 e o km 133+526,167; 

- ET 2 – entre o km 160+998,426 e o km 162+414,617; 

- ET 3 – entre o km 189+246,958 e o km 190+440,648. 

 29 Viadutos; 

 239 Passagens Hidráulicas; 

 34 Passagens Superiores; 

 23 Passagens Inferiores. 

Como projetos subsidiários identificam-se os projetos decorrentes dos serviços afetados que serão 

necessários restabelecer, nomeadamente infraestruturas de saneamento básico e infraestruturas 

elétricas e de telecomunicações. 

4.2.12 Programação Temporal dos Trabalhos 

Prevê-se que a obra tenha início em 2020 e conclusão em 2021, permitindo que a entrada em 

exploração ocorra no final de 2021. A partir desta data está prevista uma procura progressiva, 

prevendo-se que em 2026 o projeto esteja consolidado e o tráfego seja constante nos anos 

subsequentes. 

Dada a natureza e o nível de serviço do projeto, não é expectável que se verifique a fase de 

desativação da linha ferroviária, num horizonte de projeto de pelo menos 100 anos, prevendo-se 

apenas que ocorram operações de manutenção e beneficiações da linha, sendo, contudo, difíceis de 

definir no tempo. 
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5 ANÁLISE AMBIENTAL  

Apresenta-se em seguida, para cada descritor ambiental estudado, uma breve caracterização da 

situação atual onde se desenvolve o projeto, seguida da identificação e avaliação das principais 

alterações decorrentes da construção e funcionamento do projeto, bem como a identificação de qual ou 

quais as soluções que se apresentam como mais favoráveis face à análise desenvolvida.  

5.1 Geologia e Geomorfologia 

Os traçados em análise desenvolvem-se na peneplanície alentejana que constitui a unidade 

morfológica dominante nos arredores de Évora. As formações geológicas intercetadas pelos traçados 

em análise correspondem essencialmente a formações ígneas e metamórficas do Complexo Migmatítico, 

da Formação dos “Xistos de Moura” e de Tonalitos (granitóides). Estes conjuntos geológicos integram-se na 

unidade geotectónica de Ossa Morena. 

Relativamente à sismicidade, a área em estudo enquadra-se numa zona de sismicidade moderada a 

elevada, com intensidade sísmica média de VIII na escala de Mercalli modificada.  

A área de estudo apresenta pouco desenvolvimento de exploração de recursos minerais, quer 

metálicos quer não metálicos, estando identificada apenas a publicitação de uma concessão de 

prospeção e pesquisa atribuída à empresa OpusGreen Agricultura e Exploração Mineira, Lda. 

Os impactes ao nível deste descritor fazem sentir-se essencialmente na fase de construção e estão 

relacionados com as atividades de escavação e aterro, sendo a magnitude dependente da dimensão 

dos aterros/escavações e a significância função da importância das formações afetadas. 

Desta forma, em função das intervenções previstas considera-se que os impactes na fase de 

construção assumem um caráter negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, de baixa a 

elevada magnitude e de baixa significância. 

A afetação assumida pelas diferentes soluções de traçado é semelhante nas Soluções 1 e 2 e 

ligeiramente mais gravosa na Solução 3. Pela proximidade ao local das obras do IP2, a Solução 3 

surge como a mais gravosa em termos de impactes cumulativos.  

A análise comparativa permite constatar que a Solução 1 é a mais favorável, seguida da Solução 2. 

A Solução 3 surge como a menos favorável do ponto de vista da movimentação de terras por ser a 

solução que envolve taludes de maior dimensão, e consequentemente, maiores volumes de 

escavação e de aterro, como se pode verificar no quadro seguinte: 

Quadro 9 – Áreas a expropriar por cada solução alternativa 

Solução 
Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Balanço  

(m3) 

Solução 1 92.304 70.850 21.454 

Solução 2 163.326 100.435 62.891 

Solução 3 735.876 274.320 461.556 
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No que respeita à afetação de áreas de prospeção e pesquisa de recursos geológicos, a Solução 3 

surge, também, como a mais desfavorável apesar da reduzida magnitude e significância do impacte. 

Na fase de exploração, face à ausência das atividades de construção e mobilização de terrenos não 

haverá impactes neste descritor. 

5.2 Solos e Aptidão Agrícola 

No que respeita aos solos, na área de influência do projeto predominam solos de baixa aptidão 

agrícola, estando os solos de maior fertilidade, bem como as áreas englobadas na Reserva Agrícola 

Nacional, quase exclusivamente circunscritos às estreitas várzeas associadas às linhas de água. 

Este lanço induzirá, na fase de construção, um impacte de magnitude reduzida, certo, direto, 

permanente e irreversível, de dimensão local e ação imediata, pelo que será responsável por um 

impacte negativo, pouco significativo devido à ocupação de 4 a 5 ha de solos com aptidão agrícola e 

2,2 a 5,3 ha de solos pertencentes à RAN.  

Na fase de exploração, considera-se que serão provocados impactes negativos de magnitude e 

significância reduzidas, improváveis, temporários, locais e reversíveis resultantes da contaminação 

com resíduos provenientes das máquinas em circulação ou de eventuais derrames acidentais.  

A Solução 1 é a mais favorável do ponto de vista dos solos, e a Solução 3 a menos favorável. 

5.3 Uso Atual do Solo 

Os usos do solo predominantes na área em estudo repartem-se maioritariamente entre áreas 

urbanas descontínuas na periferia da cidade de Évora, e mosaico agrícola a elas associado, a par de 

áreas agrícolas de culturas anuais e permanentes, e, ainda áreas de montado de sobro e azinho. 

Os impactes sobre os Usos do Solo resultantes da construção da linha férrea em estudo serão 

negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, de ocorrência imediata e incidência local, de 

magnitude reduzida a moderada, e moderados a muito significativos, dependendo das soluções, 

principalmente devido à afetação das áreas de uso urbano na periferia da cidade de Évora, com 

grande proximidade a diversas habitações e, no caso da Solução 3, afetação direta de diversas casas 

de habitação e dois anexos agrícolas.  

Na fase de exploração, considera-se que o efeito barreira provocado pela implementação da linha 

impõe a divisão entre áreas urbanas adjacentes, alterando desta forma os padrões de mobilidade e 

de relacionamento da população, a que acresce a divisão de parcelas agrícolas, podendo conduzir à 

redução da sua viabilidade económica e, em último caso, ao abandono das explorações, verificando-

se impactes negativos indiretos por abandono e/ou perda de solos agrícolas. Considera-se que estes 

impactes serão negativos e irreversíveis, mas de magnitude reduzida. 

Da análise efetuada, considera-se ser a Solução 1 a mais favorável por afetar menor área e a Solução 

3 a menos favorável, por afetar maior área, dado que tem maior extensão de linha nova. 
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5.4 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Em termos de recursos hídricos superficiais, o projeto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio 

Sado e do rio Guadiana, mais especificamente nas sub-bacias do rio Xarrama (Sado) e do rio Degebe 

e respetivo afluente, o ribeiro de Vale Figueiras (Guadiana). 

Na envolvente do projeto verifica-se a inexistência de albufeiras expressivas. Contudo, existem 

algumas charcas ou pequenas albufeiras particulares construídas essencialmente com o objetivo de 

rega dos campos agrícolas adjacentes. 

Os principais impactes nos recursos hídricos superficiais ocorrem durante a fase de construção e 

resultam das intervenções que irão ocorrer com vista à execução dos atravessamentos das linhas de 

água, nomeadamente execução de aterros e obras de arte, com necessidade de intervenções nos leitos 

das linhas de água, dos quais irão resultar constrangimentos temporários ao escoamento superficial. 

Esses constrangimentos serão temporários, localizados, reversíveis, passíveis de minimização, sendo 

os impactes residuais de magnitude reduzida a moderada e pouco significativos. 

Durante a exploração, o projeto prevê o restabelecimento de todas as linhas de água por meio de 

passagens hidráulicas ou pontes, considerando-se adequadas as localizações e dimensões 

propostas, bem como os pressupostos adotados no seu dimensionamento. 

Os leitos de cheia são na sua maioria atravessados em aterro, com exceção das principais linhas de 

água, intercetadas por obras de arte (pontes), ainda que se preveja que não alberguem todo o leito 

de cheia dos rios Xarrama e Degebe e ribeiro de Vale Figueiras. A magnitude e o significado dos 

impactes são, para estas situações, moderados, necessitando que se otimize, tanto quanto possível, 

esta situação em fase de projeto de execução. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os traçados em análise desenvolvem-se sobre 

duas unidades hidrogeológicas: a Unidade Hidrogeológica das Rochas Ígneas e Metamórficas da 

Zona de Ossa Morena (A0 – Maciço Antigo Indiferenciado) e, em menor extensão, sobre o Sector de 

Évora do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba. O Sector de Évora do Sistema Aquífero Évora-

Montemor-Cuba é o mais importante pois constitui o reservatório aquífero com maior potencialidade 

nos arredores de Évora. No entanto, esta área encontra-se já abrangida pela expansão urbana e 

industrial de Évora, pelo que as suas potencialidades hidrogeológicas estão grandemente 

condicionadas na área dos corredores em estudo. 

Não existem diferenças assinaláveis entre as três combinações possíveis de traçado, sendo que 

nenhuma das soluções coloca em risco captações de relevância, tanto particulares como públicas.  

Das soluções em estudo apenas a Solução 3 interceta uma zona de nascente em ambiente 

naturalizado (N3), reconhecendo-se que em fases posteriores do EIA, deverá ser realizado um 

inventário mais detalhado sobre o traçado escolhido. 

Comparando as alternativas propostas, todas se afiguram semelhantes, embora de acordo com o 

atravessamento de áreas ameaçadas por cheias, delimitadas no âmbito da REN (PDM de Évora), a 
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Solução 2 surge como a menos favorável por afetar uma maior extensão de áreas desta tipologia 

(1.125 m). 

No meio subterrâneo, a afetação assumida pelas diferentes soluções em relação ao dispositivo 

hidrogeológico é semelhante nas Soluções 1 e 2 e ligeiramente distinta na Solução 3 pela 

profundidade das escavações. Os troços mais sensíveis, a exigir o cumprimento rigoroso das 

medidas de minimização, correspondem às áreas onde se prevê proceder a escavações com mais 

de 10m de profundidade. Desta forma, a análise comparativa global permite constatar que a Solução 

1 é a mais favorável, seguida da Solução 2. A Solução 3 surge como a menos recomendável do ponto 

de vista da movimentação de terras por apresentar volumes de escavação mais significativos, com 

potencial de interferência com o nível freático. 

Ao nível da qualidade da água superficial, as ações de construção, particularmente as 

movimentações de terra junto de linhas de água, serão responsáveis pela sua alteração temporária, 

introduzindo no meio recetor sólidos em suspensão, e, eventualmente, hidrocarbonetos e óleos. Estes 

impactes têm maior probabilidade de ocorrência quando as atividades são desenvolvidas junto das 

massas de água, quando o atravessamento das linhas de água é efetuado em aterro ou são 

atravessadas zonas protegidas. 

Os atravessamentos das principais linhas de água (rio Xarrama, rio Degebe e ribeiro de Vale 

Figueiras) serão efetuados através da construção de pontes. Os impactes descritos serão, no 

essencial, negativos, diretos, certos, temporários, localizados, reversíveis, sendo os impactes 

residuais de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Os impactes negativos induzidos na fase de exploração serão, na sua maioria, negligenciáveis, uma 

vez que o material circulante será de propulsão elétrica e a circulação das composições irá apenas 

provocar a produção de metais provenientes do desgaste na linha e das composições e óleos 

provenientes dos sistemas de travagem. 

Em termos de qualidade da água, considera-se que todos os corredores são igualmente viáveis, não 

se destacando nenhuma solução em particular. 

Dada a conjugação com os impactes de outros projetos lineares que se desenvolvem na vizinhança, 

os efeitos cumulativos sobre os recursos hídricos e qualidade da água surgem com expressão difusa 

no território, resultando sobretudo na alteração do escoamento natural das linhas de água interferidas 

pelo projeto, da diminuição da permeabilidade dos solos e da eventual afetação da qualidade da 

água. Contudo, refere-se que no cômputo geral, dada a reduzida magnitude e significância dos 

impactes residuais, o efeito cumulativo induzido pelo projeto em apreço será diminuto. 

5.5 Ruído e Vibrações 

Do ponto de vista do ruido e vibrações, verificou-se que as soluções em estudo se desenvolvem em 

zonas periurbanas de topografia plana, com média densidade de ocupação humana intercalada com 

áreas agrícolas e pecuárias. 
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Na envolvente dos traçados observam-se dois tipos de zonas consoante as caraterísticas de ocupação: 

 Locais próximos das EENN 18 e 254 e de outras vias rodoviárias existentes e os situados na 

imediata proximidade da cidade de Évora exibem um ambiente sonoro determinado pelo ruído 

emitido pela circulação rodoviária; 

 Locais afastadas da periferia da cidade de Évora, de vias rodoviárias e de outras fontes sonoras 

relevantes, revelam um ambiente sonoro pouco perturbado e determinado essencialmente por 

fenómenos naturais. 

Para a caracterização da Situação de Referência da área envolvente do traçado foram realizadas 

medições (i) de ruído ambiente na vigência dos três períodos de referência definidos na legislação 

em vigor e (ii) de vibrações. Estes locais foram selecionados tendo em conta (i) a sua proximidade 

aos traçados propostos e (ii) a sensibilidade da respetiva utilização, que se verificou ser 

essencialmente habitacional. 

As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na zona 

envolvente do projeto são: (i) tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes, (ii) fenómenos 

naturais e (iii) movimentação local e atividades humanas. 

Relativamente à componente de vibrações, as visitas técnicas e as medições realizadas junto dos 

locais com ocupação sensível ao ruído situados na envolvente da Ligação ferroviária entre Évora e 

Évora Norte permitiram concluir que: (i) a maioria dos locais encontram-se afastados de fontes 

vibratórias e (ii) um número muito reduzido de locais situam-se na proximidade de vias rodoviárias 

com tráfego rodoviário reduzido e da via-férrea existente mas inativa. 

Os valores das vibrações registadas são baixos, com as componentes espectrais a apresentarem 

valores sempre inferiores ao valor limite de incomodidade. Esta conclusão é válida para todos os 

locais com usos sensíveis afastados ou não de fontes vibratórias. 

As perturbações esperadas nos níveis de ruído ambiente nas áreas próximas da via-férrea em análise 

verificar-se-ão tanto na fase de construção como, posteriormente, na fase de exploração.  

Na fase de construção, são expectáveis níveis de ruído elevados na vizinhança das áreas onde 

ocorrerem as operações de construção envolvendo maquinaria pesada, martelos pneumáticos, 

circulação de camiões. No entanto, para além de temporários, os consequentes impactes negativos 

serão muito localizados no tempo e no espaço. As zonas potencialmente mais afetadas são as 

ocupadas pelas casas mais próximas do traçado da via-férrea. 

Assim, as operações de construção poderão induzir impactes negativos no ambiente sonoro nos 

locais mais próximos com utilização sensível ao ruído. Estes impactes serão mais significativos se as 

operações de construção ocorrerem durante o período noturno. 

Nestes locais, os níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os 80 dB(A). 

Estes valores elevados poderão, no entanto, ser pontuais e com duração limitada aos intervalos e 

períodos de execução de tarefas e operações, pelo que os valores médios do ruído serão inferiores. 
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Consideram-se como suscetíveis de sofrer impactes negativos as zonas com usos do solo com 

sensibilidade ao ruído que se indicam de seguida: 

Quadro 10 - Zonas com usos do solo com sensibilidade ao ruído suscetíveis de sofrer impactes negativos na fase 

de construção 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

- Cerca do PK inicial, lado descendente; 

- Entre o PK inicial e cerca do PK 118+200, 
lado ascendente; 

- Cerca do PK 118+600, lado descendente; 

- Entre cerca do PK 118+750 e cerca do PK 
119+600, lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 118+900 e cerca do PK 
119+400, lado descendente; 

- Cerca do PK 120+025, lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 122+000 e cerca do PK 
122+500, lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 122+700 e cerca do 
PK. 123+150, lado descendente. 

- Cerca do PK inicial, lado descendente; 

- Entre cerca do PK 118+600 e cerca do 
PK 118+750, lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 119+400 e cerca do 
PK 120+500, lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 122+000 e cerca do 
PK 122+500, da Solução 1 (zona de 
troço comum), lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 122+700 e cerca do 
PK 123+150 da Solução 1 (zona de troço 
comum), lado descendente. 

 

- Cerca do PK inicial, lado descendente; 

- Entre cerca do PK 118+600 e cerca do 
PK 118+750 (zona de troço comum à 
Solução 2), lado ascendente; 

- Entre cerca do PK 119+600 e cerca do 
PK 120+100, lado ascendente; 

- Cerca do PK 124+600, lado 
descendente; 

- Cerca do PK 124+900, lado 
descendente. 

 

Nestes locais recomendou-se a adoção das seguintes medidas minimizadoras de ruído na fase de 

construção, nomeadamente na limitação das ações mais ruidosas ao período diurno, ou, caso 

contrário, mediante licença especial de ruído. 

Recomenda-se igualmente que os estaleiros sejam implantados em zonas menos ocupadas, e o mais 

afastadas possível dos locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com casas 

de habitação. 

Para além das medidas referidas anteriormente, deverão ser informadas as populações na 

envolvente próxima do traçado sobre a ocorrência das operações de construção, nomeadamente 

indicando a hora de início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração. 

Para a fase de exploração, foram efetuadas previsões de ruído de circulação ferroviária para os anos 

de 2020 (inicio da exploração) e de 2026 (ano de pleno funcionamento). Estas previsões foram 

efetuadas com o modelo de previsão Cadna/A, contabilizando os dados de tráfego, perfil de 

velocidades de acordo com cada tipo e comprimento de comboio e tipo de via.  

A análise detalhada dos Impactes gerados no Ruído Ambiente na fase de exploração permitiu concluir 

pela previsão de impactes negativos em zonas e/ou locais situados na envolvente dos traçados, pelo 

que poderá revelar-se necessário adotar medidas minimizadoras de ruído nos seguintes locais:  

Quadro 11 - Zonas onde será necessário equacionar a colocação de medidas minimizadoras 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

- No PK inicial, lado descendente; 

- Entre o km inicial e o km 118+000, lado 
ascendente; 

- Entre cerca do km 118+650 e cerca do 
km 119+350, ambos os lados;  

- Ao PK 120+050, lado ascendente; 

- Ao km 122+800, lado descendente. 

- Entre o km inicial e o km 118+000, lado 
ascendente; 

- No PK inicial, lado descendente; 

- Ao PK 120+050 da Solução 1 (zona de 
troço comum), lado ascendente; 

- Ao km 122+800 da Solução 1 (zona de 
troço comum), lado descendente. 

- Entre o km inicial e o km 118+000, 
lado ascendente; 

- No PK inicial, lado descendente; 

- Entre o PK 119+600 e o PK 
120+100, lado ascendente. 

 

A análise realizada na componente de vibrações refere a possibilidade de ocorrência de impactes, 

tendo em conta a presença de recetores próximos da via. Nestas situações e para minimizar os 
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impactes justifica-se a adoção de medidas minimizadoras (medidas antivibráteis) nas seguintes 

zonas: 

Quadro 12 - Zonas a equacionar a colocação de medidas antivibráteis 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

- Entre o PK inicial e PK 119+700; 

- Entre o PK 119+900 e o PK 120+200; 

- Entre o PK 121+800 e o PK 123+200. 

 

- Entre o PK inicial e PK 118+300; 

- Entre o PK 118+400 e o PK 
118+900; 

- Entre o PK 119+300 e o PK 
120+350; 

- Entre o PK 121+800 e o PK 123+200 
(quilometragem da Solução 1). 

- Entre o PK inicial e PK 118+300; 

- Entre o PK 119+400 e o PK 120+200; 

- Entre o PK 124+500 e o PK 125+000. 

 

Uma vez que o EIA é desenvolvido em fase de Estudo Prévio, os locais acima indicados serão aferidos à 

solução final do projeto de execução. 

A introdução das medidas minimizadoras de ruído e vibrações irão “conter” os efeitos dos níveis sonoros 

gerados pela circulação ferroviária dentro dos valores limite legalmente estabelecido, sendo evitados os 

eventuais impactes mais gravosos. 

Nesta fase, tendo em consideração o traçado das três Soluções projetadas considera-se como 

elemento diferenciador dos traçados, a extensão (número de zonas e/ou locais potencialmente 

afetadas), magnitude e significância dos impactes gerados pela circulação ferroviária por cada uma 

das soluções propostas, junto dos recetores sensíveis. 

Assim, da análise desenvolvida, conclui-se que Solução 1 é a menos favorável uma vez que a 

extensão e magnitude dos impactes induzidos por esta solução são superiores aos induzidos pelas 

Soluções 2 e 3. A Solução 3 é a solução mais favorável sendo a extensão dos impactes induzidos 

inferior à induzida pela Solução 2.  

Refere-se, ainda, que 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. 

5.6 Qualidade do Ar 

A qualidade do ar na área do projeto apresenta-se na sua generalidade boa, não se verificando níveis 

relevantes de poluentes na atmosfera. 

Os impactes expectáveis na qualidade do ar durante a fase de construção são negativos, temporários, 

locais, reversíveis, e resultam essencialmente das operações de terraplanagem, movimentação de 

terras e circulação de máquinas e veículos.  

No que concerne à fase de exploração, os impactes serão indiretamente positivos, uma vez que o 

funcionamento da linha ferroviária será indutor da utilização deste meio de transporte em detrimento 

de outros meios de transporte mais poluentes (como é o caso do rodoviário e aéreo). 
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Relativamente a efeitos cumulativos com outros projetos existentes ou futuros (como é o caso da 

Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte – Elvas / Caia) não são expectáveis alterações 

significativas na qualidade do ar.  

Com a adoção das medidas de boas práticas associadas à fase de obra, os impactes na qualidade 

do ar serão negativos, diretos, certos, temporários, reversíveis, reduzidos e pouco significativos. 

Em termos comparativos dos corredores em estudo, considera-se que, para a qualidade do ar, a 

Solução 1 é a menos favorável, visto que se desenvolve nas proximidades da área urbana de Évora, 

onde se encontra a maior concentração de edifícios de habitação, sendo por esse motivo a solução 

indutora de maiores incómodos à população durante a fase de construção. 

Na fase de exploração não existem impactes diferenciadores das três soluções em análise, 

considerando-se um efeito positivo, de magnitude e significância reduzida, a transferência modal de 

tráfego rodoviário para o ferroviário. 

5.7 Gestão de Resíduos 

Os impactes mais significativos na gestão de resíduos ocorrem claramente na fase de construção. 

Destacam-se, pelas quantidades que se estima produzir, as terras sobrantes que não possam vir a 

ser reutilizados na obra e que por essa razão terão de ser colocadas em vazadouro. Destaca-se 

ainda, a produção de resíduos verdes (que dada a ocupação do solo presente, em especial na 

Solução 3, poderão ser em quantidade elevada), os quais deverão ser preferencialmente valorizados 

– valorização energética ou compostagem. 

Decorrentes das operações de manutenção de máquinas e veículos afetos à obra, serão originados 

resíduos perigosos, como os óleos usados, baterias, filtros e desperdícios contaminados, cuja gestão 

deverá ser rigorosa, face aos impactes negativos significativos associados a uma eventual 

contaminação de solos e linhas de água. 

Na fase de exploração, os resíduos gerados serão de tipologia semelhante aos da fase de construção, 

se bem que em quantidades muito inferiores. 

A aplicação de medidas para prevenção e minimização da quantidade de resíduos a produzir, e a 

opção por uma gestão adequada, que potencie a reutilização e/ou a valorização e reciclagem dos 

resíduos, em detrimento da eliminação, permitirão reduzir ou compensar grande parte dos impactes 

negativos identificados. 

Relativamente às várias soluções em apreciação, a diferença entre os volumes de terras envolvidos 

nas ações de construção bem como na área afetada de uso atual do solo, onde é previsível que 

venham a ser gerados resíduos verdes, aquando da desmatação/decapagem, possibilitam 

determinar a Solução 1 como mais favorável e a Solução 3 como menos favorável. 
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Relativamente aos impactes cumulativos, dada a reduzida magnitude e significância dos efeitos 

residuais, estes surgirão como adicionais a outros que decoram da concretização de outros projetos 

previstos para a zona, mas representarão um peso diminuto no global.  

5.8 Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

5.8.1 Flora e Vegetação 

No que respeita à flora e vegetação, verifica-se que na área de estudo são escassos os locais com 

vegetação natural. 

Os impactes identificados decorrem, antes de mais, da movimentação de maquinaria, impacte esse que 

é temporário e reversível, e da destruição irreversível da vegetação nos locais de implantação das 

infraestruturas a criar. Prevê-se a afetação de pequenas áreas de habitats ripícolas (91B0 e 92A0pt5), 

onde ocorre o salgueiro-branco (Salix salvifolia subsp. Australis), espécie protegida mas relativamente 

comum; e também de algumas áreas de montado, onde poderão ocorrer campainhas-amarelas 

(Narcissus bulbucodium) e Hyacinthoides vicentina subsp. Transtagana, espécies protegidas mas 

reconhecidamente pouco ameaçadas. 

No caso da Solução 1, a que inclui uma menor área de habitats por aproveitar o traçado da linha 

férrea de Évora existente e desativada, a área efetivamente alterada no terreno, implicando 

destruição de habitat, será muito reduzida. 

A Solução 2 é mais extensa do que a anterior, à 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. 

A Solução 3 é a mais extensa, aquela que inclui uma maior área de habitat e a que corresponde a 

um traçado menos conservativo, uma vez que apenas um pequeno troço do mesmo se sobrepõe a 

ferrovia desativada. 

Face ao referido, dos três corredores estudados, aquele que corresponde à Solução 1 define-se como 

o menos impactante no que respeita à flora e vegetação e a Solução 3 é a mais impactante; a Solução 

2 associa-se a um corredor intermédio, cujo impacte na flora e vegetação é também intermédio, ainda 

que mais próximo da Solução 1. 

5.8.2 Fauna 

A fauna da área de afetação deste projeto é bastante diversificada, pois o território a afetar está 

ocupado por um conjunto de biótopos que suportam normalmente comunidades animais diversas. No 

entanto, dada a sua localização a uma distância relativamente reduzida de um aglomerado urbano 

de grandes dimensões, estas comunidades são maioritariamente constituídas por espécies bem 

adaptadas à presença humana e bem distribuídas pelo território nacional. Deste modo, a presença 
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de espécies com estatuto de ameaça em Portugal ou com estatuto legal de proteção é relativamente 

pouco importante. Nas duas soluções mais próximas de Évora este efeito da presença urbana será 

mais evidente e na Solução 3, mais afastada da cidade o efeito será menor. 

É aliás na área de afetação da Solução 3 onde é maior a probabilidade de ocorrência das espécies 

de aves com estatuto de ameaça, nomeadamente os dois tartaranhões, o sisão e o alcaravão, uma 

vez elas frequentarem o território da IBA da Planície de Évora que é intersetada por esta solução. 

Os impactes mais importantes estão relacionados com os acréscimos de mortalidade associados à 

presença da catenária, quer porque ela poderá contribuir para a morte de aves por eletrocussão, quer 

ainda porque existe o risco de as aves colidirem com esta estrutura durante as suas deslocações. 

De entre as 3 soluções em apreciação, a Solução 1, que segue de perto uma linha já existente e se 

situa a menor distância do espaço urbano, será a que produzirá menos impactes sobre a fauna 

enquanto a Solução 3, mais afastada de Évora e atravessando a IBA da Planície de Évora, implicará 

impactes mais importantes e poderá afetar espécies com estatuto de ameaça em Portugal.  

5.9 Paisagem 

A paisagem em estudo, integrada nas bacias hidrográficas do rio Sado (quadrante sudoeste) e 

Guadiana (restantes quadrantes), caracteriza-se por um relevo aplanado a suavemente ondulado, 

determinado por um substrato predominantemente granítico, apresentando um maior vigor apenas 

no vale e vertentes do rio Degebe coincidente com uma intrusão dos Xisto de Moura, na face nascente 

da área de estudo.  

A ocupação do solo é dominada pelas culturas arvenses de sequeiro e pastagens, pelos montados 

de sobro e azinho com aproveitamento silvo-pastoril e, nas zonas de relevo mais vigoroso, por 

florestas de folhosas, dominadas pelas espécies referidas. 

Embora inserida numa paisagem pouco povoada, a área de estudo integra a cidade de Évora, 

aglomerado urbano que polariza a população, determinando uma proliferação de bairros periféricos 

e de aglomerados de montes e quintas na sua envolvente. 

A maior sensibilidade visual da paisagem está associada às zonas agrícolas e de menor densidade 

arbórea, olival e montado disperso, na proximidade de Évora, local de maior concentração de 

observadores. As zonas de montado mais denso e ocupação florestal, ao dissimularem melhor as 

alterações e possíveis impactes decorrentes da implementação do projeto, apresentam sensibilidade 

moderada. As áreas de sensibilidade reduzida estão associadas na sua maioria a zonas degradadas, 

povoamentos monoespecíficos de eucalipto e a zona industrial a sul de Évora. 

Tendo em conta o valor patrimonial da cidade de Évora, conjunto classificado como Património 

Mundial da Unesco, realça-se que o núcleo histórico é fechado em termos de panorâmicas para o 

exterior devido à morfologia da cidade e essencialmente ao denso casario, sendo escassos e 

diminutos os ângulos que permitam visualizar as soluções em estudo.  
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A exceção é o ponto privilegiado do terraço da Sé, do qual se frui uma elevada amplitude visual, 

sendo possível visualizar troços de todas as soluções. As soluções mais próximas e visíveis numa 

extensão mais expressiva, Soluções 1 e 2, apresentam contudo 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 

nas fotografias seguintes. 

   

Fotografia 8 – Visibilidade do terraço da Sé para a área de desenvolvimento do projeto 

Os principais impactes na paisagem, durante a fase de construção referem-se à diminuição da 

qualidade visual da paisagem, embora temporária, inerente à movimentação de terras e de máquinas 

no local da obra. Durante a fase de exploração, o impacte mais significativo e de carácter permanente 

diz respeito à intrusão visual que a infraestrutura, independentemente da solução selecionada, 

constitui, determinando alterações significativas na ocupação do solo e morfologia do terreno, com 

consequências na perceção da paisagem, que em áreas de moderada a elevada sensibilidade visual 

poderá assumir impactes relevantes. 

Da análise efetuada, verifica-se que na globalidade todas as soluções implicarão um impacte visual 

negativo, local, certo, permanente, de incidência direta, irreversível e moderadamente significativo, 

em função da proximidade à cidade de Évora, desenvolvendo-se em áreas com forte presença de 

observadores, no caso das Soluções 1 e 2, e das alterações significativas na morfologia do terreno, 

devido às escavações que atingem cerca de 16 metros profundidade e aos aterros com cerca de 13,5 

metros de altura, ambos numa extensão de cerca de 100 metros, no caso da Solução 3. 

Outras ocorrências de projeto consideradas potencialmente gravosas, dada a sua localização em 

áreas de sensibilidade visual moderada a reduzida e/ou visibilidade reduzida, vêm o seu impacte e 

consequentemente a sua significância, atenuadas. 

Da análise das características visuais de cada uma das soluções, da sua acessibilidade visual a partir 

dos pontos de observação presentes na envolvente e da sensibilidade visual das áreas atravessadas, 
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considerou-se que a Solução 2 se assume como a mais favorável, implicando menores impactes 

visuais e estruturais negativos na paisagem.  

Finalmente deve-se referir que os impactes previstos poderão ser minimizados se cumpridas as 

medidas expostas no EIA, aplicáveis à fase de construção e após a conclusão da obra, de entre as 

quais se destaca naturalmente a implementação do Projeto de Integração Paisagística, que terá 

um papel muito importante na minimização do impacte visual, sobretudo, nas situações já referidas 

de ocorrência mais gravosa. 

Este facto contribuirá, igualmente para a diminuição dos efeitos cumulativos, resultando numa melhor 

adaptação da infraestrutura à paisagem local. 

5.10 Património Arqueológico e Arquitetónico 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas (seletivas) executadas no 

âmbito deste descritor contribuíram para o registo de 26 ocorrências distribuídas pelas 3 soluções em 

estudo. Nos segmentos onde o eixo é comum às 3 alternativas não foram registadas ocorrências 

patrimoniais. 

A distribuição linear das 26 ocorrências é a seguinte:  

 Solução 1 – 11 unidades (n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8 e n.º 9, n.º 10 e n.º 11); 

 Solução 2 – 8 unidades (n.º 1, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11 e n.º13); 

 Solução 3 – 14 unidades (n.º 1, n.º 14, n.º 15, n.º 16, n.º 17, n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º 22, 

n.º 23, n.º 24, n.º 25 e n.º 26). 

Com os traçados propostos existem 2 ocorrências patrimoniais na área de incidência direta das 

Soluções 1 e 2 (n.º 6 e n.º 7), das quais 1 com potencial impacte negativo direto (n.º 7 – Cruzeiro da 

Piedade), que pode ser evitado em fase de projeto de execução. A Solução 3 não tem ocorrências 

inventariadas na área de incidência direta. 

A Solução 1 é a solução mais favorável do ponto de vista do património, porque é aquela que 

reaproveita a maior extensão da linha férrea existente, não provocando mais impactes patrimoniais 

negativos para além dos atualmente existentes. 

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), 

tem o limite da zona de proteção da área classificada no mínimo, 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, não havendo impactes negativos diretos no centro histórico classificado como 

Monumento Nacional. 

Da análise efetuada, conclui-se que os impactes visuais a partir do núcleo histórico de Évora são 

residuais e minimizáveis, dado que 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 
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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. 

Em sentido oposto, 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. Para este facto, contribui quer o relevo onde se implanta o projeto que 

conduz a que a linha se desenvolva muita “agarrada” ao terreno, quer a ocupação urbana do território 

atravessado. As áreas urbanas localizam-se na sua maioria entre a futura linha e a cidade, pelo que 

a linha não afeta a visão para a cidade, ou quando a montante da linha, esta desenvolve-se em 

escavação, não afetando o horizonte visual dos observadores. 

Face à possibilidade de existirem ajustes ao traçado definitivo da linha férrea e perante a ausência 

de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que não existem 

condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem qualquer um dos corredores em estudo. 

Após o estabelecimento final do traçado da linha de comboio, em fase e projeto de execução, deverão 

ser realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a sua extensão, num corredor com 

200m de largura, bem como, nas áreas de implantação dos estaleiros, dos acessos à frente de obra, 

dos locais de empréstimo e depósito de terras, e das centrais betuminosas. 

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de 

impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela 

materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial. 

5.11 Ordenamento do Território e Condicionantes 

O projeto em estudo, ao ligar a Linha de Évora existente à nova ligação entre Évora Norte e 

Elvas/Caia, constitui um projeto de importância local, com repercussões a nível regional, uma vez 

que constitui um dos trechos da ligação ferroviária Sines/Setúbal/Lisboa/Évora/Elvas/Caia, de 

importância regional, nacional e internacional.  

Esta ligação Sines/Caia constitui um dos investimentos prioritários definidos na política nacional de 

mobilidade e transportes. Da sua implementação esperam-se impactes positivos significativos na 

competitividade do sistema portuário da fachada atlântica centro e sul, particularmente do porto de 

Sines e da sua afirmação como principal porta de entrada na Europa, com relevantes reflexos na 

economia regional e nacional. Por outro lado, tanto o transporte de mercadorias como a valência de 

transporte de passageiros contribuem de forma relevante para o efeito de coesão territorial desta 

ligação ferroviária, particularmente numa sub-região em que o transporte ferroviário tem vindo a 

regredir (Linha Évora-Estremoz, Ramal de reguengos) ou é inexistente (Évora / Elvas). 

A estruturação e conclusão deste corredor ferroviário Sines/Évora/Caia e a sua articulação intermodal 

com eixos rodoviários fundamentais como a A2 e a A6, permitem potenciar a conectividade entre os 
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principais polos urbanos regionais, em particular Évora, a nível regional, nacional e internacional e, 

consequentemente, o reforço da sua centralidade e atratividade, que se espera possa também refletir-

se positivamente nos territórios de baixa densidade da sua área de polarização.  

Nesta perspetiva, os efeitos do projeto são globalmente positivos e significativos, e correspondem às 

orientações e objetivos de desenvolvimento definidos em instrumentos do Sistema de Gestão 

Territorial (SGT), como o PNPOT e o PROT Alentejo. 

Este é, por outro lado, um projeto linear com uma extensão relativamente reduzida (inferior a 11km) e com 

uma intervenção direta no território de magnitude média (entre os 29 e os 44 hectares). Estas características 

traduzem-se em inevitáveis impactes negativos, quer ao nível da transformação e condicionamento dos 

usos do solo, e consequente afetação de recursos e ecossistemas, quer ao nível da significativa afetação 

da permeabilidade do território em função do efeito de barreira introduzido. 

Os principais impactes traduzem-se na significativa afetação de solo urbano, no caso da Solução 1, 

e de solo rural, no caso da Solução 3, nomeadamente de montado de sobro e azinho, de espaços 

agrícolas, de solos de RAN e áreas de REN. 

A cumulatividade de efeitos, com outros projetos, sobre estes recursos, acentua a significância dos 

impactes. 

Nesta perspetiva, os efeitos do projeto são globalmente negativos, com alguns impactes 

moderadamente significativos a significativos, e contrariam as orientações e objetivos de 

sustentabilidade definidos em instrumentos do Sistema de Gestão Territorial, como o PNPOT, o 

PROF AC, e o PROT Alentejo, para além de não estarem em conformidade com a regulação dos 

usos do solo definida nos PDM, implicando a sua alteração. 

Pode concluir-se, portanto, que os contributos positivos ou negativos do projeto em estudo, como de 

outros projetos, expressam uma contradição subjacente ao conceito e às orientações de 

desenvolvimento sustentável, isto é, a procura de uma conciliação entre desenvolvimento e 

sustentabilidade, entre desenvolvimento e proteção e conservação, ambição e objetivo claramente 

expressos nos diversos instrumentos do SGT. 

Nesta perspetiva concluiu-se que, no que respeita à conformidade com o PDM de Évora, as Soluções 

1 e 3 são as mais penalizadoras. 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 ligeiramente mais favorável dos 

que as restantes. 

No que respeita às restrições e servidões de utilidade pública e outras condicionantes, a Solução 3 é 

mais penalizadora no que respeita à afetação de REN, RAN, sobreiro e azinheira, recursos florestais 

e afetação de zonas de caça, e a Solução 1 é mais penalizadora no que se refere à afetação de 
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equipamentos e infraestruturas rodoviárias. A Solução 2 situa-se numa posição intermédia, sendo, 

no cômputo geral, ligeiramente mais favorável dos que as restantes. 

Na avaliação global, a Solução 2 surge como a mais favorável. 

5.12 Componente Social 

O projeto em estudo, ao ligar a Linha de Évora existente à Nova Ligação entre Évora Norte e 

Elvas/Caia, constitui um projeto de importância local, com repercussões a nível regional, uma vez 

que constitui um dos trechos da ligação ferroviária Sines/setúbal/Lisboa/Évora/Elvas/Caia, de 

importância regional, nacional e internacional.  

Esta ligação Sines/Caia constitui um dos investimentos prioritários definidos na política nacional de 

mobilidade e transportes. Da sua implementação esperam-se impactes positivos significativos na 

competitividade do sistema portuário da fachada atlântica centro e sul, particularmente do porto de 

Sines e da sua afirmação como principal porta de entrada na Europa, com relevantes reflexos na 

economia regional e nacional. Por outro lado, tanto o transporte de mercadorias como a valência de 

transporte de passageiros contribuem de forma relevante para o efeito de coesão territorial desta 

ligação ferroviária, particularmente numa sub-região em que o transporte ferroviário tem vindo a 

regredir (Linha Évora-Estremoz, Ramal de Reguengos), ou é inexistente (Évora / Elvas). 

A estruturação e conclusão deste corredor ferroviário Sines/Évora/Caia e a sua articulação intermodal 

com eixos rodoviários fundamentais como a A2 e a A6, permitem potenciar a conectividade entre os 

principais polos urbanos regionais, nomeadamente Évora, a nível nacional e internacional e, 

consequentemente, o reforço da sua centralidade e atratividade, que se espera venham também refletir-

se positivamente nos territórios de baixa densidade da sua área de polarização. 

Nesta dimensão, os efeitos do projeto são globalmente positivos e significativos, e favorecem a 

concretização das orientações e objetivos de desenvolvimento local e regional. 

No entanto, quer na fase de construção quer na fase de funcionamento, é necessário promover, de 

forma proativa e efetiva, a maximização da repercussão dos efeitos positivos a nível local. 

A contratação de trabalhadores para a obra, as subcontratações de empreitadas, a aquisição de bens 

e serviços, o aluguer de habitações, instalações, máquinas e equipamentos devem ser feitos 

prioritariamente a nível local, de modo a fazer reverter, o mais possível em benefício da economia 

local, o elevado investimento previsto para a construção da ferrovia em análise no presente EIA.  

Esta linha constitui um projeto linear com uma curta extensão 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, com a 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. 
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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 

da UOPG 1, 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. 

5.13 Identificação dos principais riscos 

Qualquer risco é função da probabilidade de ocorrência de um determinado incidente / acidente e da 

severidade associada à sua natureza. Os riscos podem ter graus de incerteza e de gravidade 

diversos. 

Relativamente ao projeto em estudo foram analisados os fatores de risco de origem interna, (quando 

provocados por ações ou acontecimentos relacionados com a construção ou exploração do projeto) 

e de origem externa (quando constituem ações externas à ferrovia, mas que possam ter 

consequências para a mesma). Os riscos de origem externa são ainda divididos em riscos naturais 

(por exemplo: sismos, movimentos de massa em vertentes, cheias, inundações), riscos tecnológicos 

(cheias e inundações por rutura de barragens, acidentes no transporte de mercadorias perigosas) e 

riscos mistos (incêndios florestais). 

Da análise efetuada concluiu-se que, na maior parte das situações de risco identificadas, este pode 

ser considerado reduzido ou mesmo sem relevância.  

Em situações específicas, o risco foi considerado médio, nomeadamente, na Fase de Construção, 

associados a movimentação de terras, alterações na rede viária e a utilização de explosivos. Na fase 

de Exploração, apenas se considera haver um risco médio relacionado com atropelamento de 

animais. 

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 assegurar 

que o transporte de mercadorias perigosas e não perigosas na Rede Ferroviária Nacional obedece a 

critérios de segurança rigorosos impostos nacional e internacionalmente. 
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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. 

Em conclusão, da avaliação de riscos realizada constata-se que o projeto não apresenta riscos 

elevados, encontrando-se previsto um conjunto de medidas que conduzem à minimização dos riscos 

identificados, a par com a aplicação dos normativos da Infraestruturas de Portugal, nomeadamente o 

Plano de Emergência em vigor. 

6 COMPARAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS 

Face à tipologia do projeto em causa é importante desenvolver uma hierarquização de descritores por 

ordem de importância e de necessidade de pormenorização, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 

de outubro, com alterações pelos Decretos-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto. 

Esta hierarquização é especialmente importante na comparação das alternativas em estudo pois existem 

claramente descritores cujo valor ambiental passível de ser afetado é elevado, enquanto noutros casos, 

a sua importância e probabilidade de afetação é muito reduzida. 

Assim, consideram-se quatro grupos de classificação: fatores muito importantes (Ordenamento do 

Território e Condicionantes e os Usos do Solo e Componente Social); fatores importantes (Ruído e 

Vibrações, Sistemas Biológicos e Biodiversidade, Paisagem, e Património Cultural e Arquitetónico); 

fatores pouco importantes (Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais, Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos e Qualidade da Água, Solos e Aptidão Agrícola) e fatores muito pouco 

importantes (Qualidade do Ar e Gestão de Resíduos). 

No descritor Clima não existem diferenças relevantes que permitam distinguir as soluções em análise, 

sendo as soluções igualmente viáveis. 

O quadro seguinte resume, para cada descritor, qual a solução mais ou menos favorável para a 

implantação do projeto. 

Quadro 13 - Comparação das Soluções Alternativas 

Descritor Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Clima Igualmente Viáveis Igualmente Viáveis Igualmente Viáveis 

Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Naturais 

Mais Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Solos e Aptidão Agrícola Mais Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos e Qualidade da Água 

Mais Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Ruído e Vibrações Menos Favorável Ligeiramente Favorável Mais Favorável 

Qualidade do Ar Menos Favorável Ligeiramente Favorável Ligeiramente Favorável 

Gestão de Resíduos Mais Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade Mais Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Paisagem Ligeiramente Favorável Mais Favorável Ligeiramente Favorável 

Património Arquitetónico e Arqueológico Mais Favorável Ligeiramente Favorável Ligeiramente Favorável 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

Menos Favorável Ligeiramente Favorável Menos Favorável 

Usos do Solo e Componente Social Menos Favorável Mais Favorável Ligeiramente Favorável 
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Da análise desenvolvida no EIA é possível retirar as seguintes conclusões: 

A Solução 1 considera-se mais favorável relativamente aos fatores: Geologia, Geomorfologia e 

Recursos Naturais, Solos e Aptidão Agrícola, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos e 

Qualidade da Água, Gestão de Resíduos, Sistemas Biológicos e Biodiversidade e Património 

Arquitetónico e Arqueológico. Esta situação deve-se essencialmente ao facto de esta solução se 

desenvolver aproveitando grande parte do espaço canal existente e, desta forma, minimizar a 

afetação de novas áreas, com uma componente menos humanizada. 

A Solução 2 é considerada como mais favorável nos fatores Paisagem e Usos do Solo e Componente 

Social, sendo considerada uma solução intermédia (Ligeiramente Favorável) para os demais 

descritores. Para nenhum dos descritores esta é considerada a solução menos favorável. Esta é uma 

solução intermédia que se afasta do perímetro urbano da cidade de Évora, permitindo ainda um 

aproveitamento de grande parte do espaço canal da ferrovia existente. 

A Solução 3, que mais se distancia do aglomerado de Évora é considerada a solução mais favorável 

apenas ao nível do Ruído e Vibrações. Para vários descritores esta é considerada uma solução 

menos favorável (Geologia, Geomorfologia e Recursos Naturais, Solos e Aptidão Agrícola, Recursos 

Hídricos Superficiais e Subterrâneos e Qualidade da Água, Gestão de Resíduos, Sistemas Biológicos 

e Biodiversidade e Ordenamento do Território e Condicionantes), nomeadamente em virtude de esta 

solução constituir uma opção mais extensa e que implica uma ação de construção mais expressiva 

em território não intervencionado, afetando uma extensão significativa de áreas de montado que 

integram a Important Bird Area (IBA) – Planície de Évora. 

Com base na análise efetuada e ponderando todos os descritores em virtude da sua relevância, 

determinada pela tipologia de projeto e região de desenvolvimento em causa, conclui-se que o mais 

favorável em termos ambientais para a implantação do projeto é a Solução 2. A Solução 1 constitui 

uma solução intermédia pelas mais-valias que apresenta no aproveitamento de grande parte do 

corredor ferroviário, não obstante as desvantagens pela maior inserção em meio urbano. A Solução 

3 é a que se apresenta claramente como menos favorável. 
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7 CONCLUSÃO FINAL 

O troço Évora – Évora Norte, em via única, permitirá estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária 

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

entre Évora Norte e Elvas/Caia (com projeto em fase de projeto de execução em avaliação ambiental 

enquanto decorreu o presente EIA), integrando o Corredor Internacional Sul desenvolvido com o 

objetivo de concretização de uma ligação direta interoperável e intermodal entre os Portos do Sul 

(Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz). 

O Corredor Internacional Sul constitui um dos investimentos prioritários definidos na política nacional 

de mobilidade e transportes. Da sua implementação esperam-se impactes positivos significativos na 

competitividade do sistema portuário da fachada atlântica centro e sul, particularmente do porto de 

Sines e da sua afirmação como principal porta de entrada na Europa, com relevantes reflexos na 

economia regional e nacional. 

Por outro lado, tanto o transporte de mercadorias como a valência de transporte de passageiros 

contribuem de forma relevante para o efeito de coesão territorial desta ligação ferroviária, 

particularmente numa sub-região em que o transporte ferroviário tem vindo a regredir (Linha Évora-

Estremoz, Ramal de Reguengos), ou é inexistente (Évora / Elvas). 

Para o troço em estudo (Évora – Évora Norte) estava prevista inicialmente, apenas a beneficiação do 

troço da atual Linha de Évora. Contudo, e em virtude da evolução na ocupação do território na sua 

envolvente (maior densificação urbana) desde a desativação da linha, a hipótese de reativação deste 

troço deu origem a uma grande preocupação e contestação por parte da Câmara Municipal de Évora 

e população local, pelas eventuais afetações na ocupação urbana e dinâmicas populacionais da 

envolvente do corredor ferroviário. Esta situação levou a Infraestruturas de Portugal a optar por 

estudar e comparar soluções alternativas à linha existente. 

Desta forma, no presente EIA foram estudadas 3 soluções alternativas (com uma extensão variando 

entre 8,55 km e 10,89 km, consoante a solução) e avaliados os seus impactes nos vários descritores 

ambientais, de modo a permitir a seleção de uma solução considerada como mais favorável para o 

prosseguimento do Projeto de Execução. 

Pelas características de linearidade desta tipologia de projeto, a ferrovia em questão apresenta-se 

com uma inevitável afetação direta no território, ainda que não apresente uma magnitude expressiva, 

pela curta extensão do traçado (sempre inferior a 11km), situação que é ainda minimizada pelo 

aproveitamento parcial dos espaços canais das vias ferroviárias existentes: Linha de Évora 

(principalmente as Soluções 1 e 2) e o Ramal de Reguengos (Solução 3). A Solução 1 é aquela que 

possibilita um maior aproveitamento do espaço canal existente (6237 metros) e a Solução 3 a que 

aproveita uma menor extensão (apenas 1369 metros). 

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

uma ocupação característica de uma zona periurbana, em especial na zona inicial dos corredores. A 

Solução 1 aproxima-se mais da cidade de Évora pelo que tem na sua envolvente uma ocupação 
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habitacional mais densa. As Soluções 2 e 3, ao infletirem desde logo para nascente, permitem um maior 

afastamento do núcleo urbano de Évora, referindo-se, contudo, na sua envolvente alguns bairros 

periféricos e zonas de habitação mais dispersa. 

Durante a fase de construção, a afetação decorre das ações de obra, nomeadamente: movimentação 

de pessoas, de maquinaria e implantação e funcionamento dos estaleiros, constituindo ações 

temporárias, genericamente com efeitos negativos, mas passiveis de minimizar com uma gestão 

adequada da obra. De salientar, também nesta fase, os efeitos positivos que estas ações 

representam, nomeadamente ao nível socioeconómico, pela dinamização da economia local, também 

de efeito temporário. 

As movimentações de terras necessárias à implantação da plataforma constituem, de igual forma, 

impactes importantes que se iniciam na fase de construção, mas que se mantêm para a fase de 

exploração, com a materialização da plataforma e com consequentes impactes determinados pela 

afetação direta do território, situação que é menos expressiva nos troços em que as soluções em 

estudo se desenvolvem aproveitando os espaços canais das vias ferroviárias existentes. 

Na fase de exploração, sendo este um projeto ferroviário refere-se, ao nível do Clima e Qualidade do 

Ar, um aspeto positivo importante pela contribuição para a diminuição das emissões de poluentes 

atmosféricos e de gases de efeito de estufa, devido à previsível transferência modal do transporte 

rodoviário para o transporte ferroviário. 

Os impactes negativos da implantação do projeto fazem sentir-se em grande parte pela afetação do solo 

urbano, pela proximidade do projeto à cidade de Évora, nomeadamente ao nível da transformação e 

condicionamento dos usos do solo, na afetação da permeabilidade do território e das dinâmicas 

atualmente existentes. Estes impactes ocorrem na fase de construção e mantêm-se na fase de 

funcionamento, em vários descritores ambientais estudados, nomeadamente: Usos do Solo, Componente 

Social, Ordenamento do Território e Condicionantes e Ruído e Vibrações.  

Estes impactes ocorrem com maior expressão na Solução 1, visto ser aquela que mais interfere com o 

solo urbano. Destacam-se os impactes decorrentes da proximidade a diversas habitações e 

equipamentos, nomeadamente ao nível do ruido e vibrações cuja minimização é conseguida pela previsão 

de barreiras acústicas e medidas antivibráteis. Destaque também para o efeito de barreira inevitavelmente 

introduzido por esta infraestrutura linear, totalmente vedada, que é, porem, mitigado, pela consideração 

de restabelecimentos das vias intercetadas, por meio de passagens superiores, inferiores e passagens 

pedonais. 

Em meio rural, mencionam-se alguns impactes negativos, essencialmente pela afetação direta dos 

solos e respetivos usos e de recursos ecológicos. Neste meio, a área de estudo é composta sobretudo 

por culturas agrícolas anuais, sendo ainda significativas as áreas de montado de sobro e azinho, em 

especial na Solução 3 e apenas pontuais os locais com vegetação natural. Refere-se ainda a afetação 

de solos de Reserva Agrícola Nacional (RAN), de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e da 

Important Bird Area (IBA) – Planície de Évora.  
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A interferência com os Recursos Hídricos e Qualidade da Água, bem como a afetação da Paisagem 

ocorre tanto em meio urbano como em meio rural. A adequada drenagem do projeto e a consideração 

de uma solução que implique menores movimentações de terras permitirá minorar o impacte no meio 

hídrico. A integração paisagística (nomeadamente através do desenvolvimento de um Projeto de 

Integração Paisagística, em fase de Projeto de Execução) permitirá dissimular a ferrovia, minorando 

os seus impactes paisagísticos. 

Ao nível geológico os principais impactes decorrem da modelação do terreno, ou seja, são mais 

expressivos nas zonas em que será necessário recorrer a maiores aterros e escavações, tendo por 

isso maior significância na Solução 3. 

Relativamente ao Património Arquitetónico e Arqueológico, a opção que permite um maior 

aproveitamento do corredor ferroviário existente (Solução 1) corresponde àquele que inevitavelmente 

trará menos impactes. Com a elaboração de prospeções sistemáticas já realizadas e 

complementadas em fase de projeto de execução, e com o acompanhamento arqueológico da obra 

será possível evitar e/ou minorar os impactes patrimoniais que venham a ocorrer.  

A implantação do projeto não trará alterações significativas no horizonte visual do Centro Histórico de 

Évora, classificado como Património Mundial da Unesco, quer da cidade para o exterior, quer em 

sentido inverso.   

Refira-se ainda que, ao nível socioeconómico, 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. 

Da avaliação de riscos realizada, constata-se que o projeto não apresenta riscos elevados, mesmo 

quando se considera a passagem de mercadorias, encontrando-se previsto um conjunto de medidas 

que conduzem à minimização dos riscos identificados, a par da aplicação dos normativos da 

Infraestruturas de Portugal, sustentados no cumprimento da legislação nacional e internacional a que 

todos os operadores são obrigados. 

Assim, apesar dos inevitáveis efeitos negativos, estes são genericamente localizados, em grande 

parte temporários, e minimizáveis através das diversas medidas apresentadas, que permitem reduzir 

as situações potencialmente mais críticas identificadas. As medidas aplicáveis à fase de construção, 

em fase de projeto de execução/RECAPE, serão integradas no Caderno de Encargos da Obra e no 

Plano de Gestão Ambiental, garantido o seu cumprimento e dando ainda resposta a eventuais 

questões de ordem ambiental que possam surgir no decurso dos trabalhos. Em obra, a adoção e 

cumprimento de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) irá garantir uma adequada gestão dos resíduos produzidos minimizando assim os 

impactes a este nível. 
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Para acompanhamento da evolução da implantação do projeto, nomeadamente a eficácia das 

medidas preconizadas, é proposto um plano de monitorização a ser complementado na fase seguinte 

de desenvolvimento do projeto de execução. 

Da análise comparativa efetuada no presente estudo, concluiu-se que o Corredor mais favorável para 

prosseguimento dos estudos, em fase de Projeto de Execução, corresponde ao corredor da 

Solução 2 na medida em que este permite um maior equilíbrio e integração no território, minimizando 

os principais impactes sobre a afetação do solo urbano e suas dinâmicas (mais afetados pela 

Solução 1) e evitando igualmente impactes mais expressivos sobre o meio rural - natural e agrícola - 

da envolvente (mais afetados pela Solução 3). 

Como conclusão final, é de referir mais uma vez que o projeto objeto da presente análise ambiental 

constitui o elo fundamental que permitirá estabelecer a ligação entre a Rede Ferroviária Convencional 

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

Norte e Elvas/Caia, integrando o Corredor Internacional Sul desenvolvido com o objetivo de 

concretização de uma ligação direta interoperável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal 

e Lisboa) e a fronteira espanhola (Caia/Badajoz). 

O Corredor Internacional Sul constitui um dos investimentos prioritários definidos na política nacional 

de mobilidade e transportes. Da sua implementação esperam-se impactes positivos significativos na 

competitividade do sistema portuário da fachada atlântica centro e sul, particularmente do porto de 

Sines e da sua afirmação como principal porta de entrada na Europa, com relevantes reflexos na 

economia regional e nacional. 
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