PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Estudo de Impacte Ambiental

“Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Faro – Vila Real de Santo
António”

Projeto de Execução

(AIA 3291)

Agência Portuguesa do Ambiente
Direção Geral do Património Cultural
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
Administração Regional de Saúde do Algarve
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Instituto Superior Técnico – FUNDEC
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia

Fevereiro 2020

Parecer da Comissão de Avaliação

ÍNDICE

Página
1. INTRODUÇÃO

01

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

03

3. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO DO PROJETO

05

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

12

5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS

24

6. PARECERES EXTERNOS

89

7. CONSULTA PÚBLICA

99

8. CONCLUSÕES

102

9. ELEMENTOS, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÂO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

115

ANEXOS:

Anexo I: Esboço Corográfico
Anexo II: Pareceres Externos

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3291
Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António
Fevereiro de 2020

Parecer da Comissão de Avaliação

1.

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nos termos do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 de
dezembro, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), na qualidade de entidade proponente do projeto submeteu
na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, no Módulo LUA, o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto de “Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real
de Santo António” em fase de Projeto de Execução. A Infraestruturas de Portugal, SA é, também, a entidade
licenciadora ou competente para a autorização do projeto.

O projeto foi submetido a AIA tendo por base a pronúncia emitida pela autoridade de AIA no âmbito do parecer
emitido sobre a aplicabilidade do Regime Jurídico de AIA no qual se considerou que o projeto devia ser sujeito
a AIA nos termos definidos no RJAIA.

A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), na sua qualidade de Autoridade de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) nomeou ao abrigo do Art.º 9º do RJAIA, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída
pelas seguintes entidades: APA: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que preside, Departamento de
Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental (DGA), Departamento de
Alterações Climáticas (DCLIMA), e a Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve); DireçãoGeral do Património Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR
Algarve); Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve); Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, IP (LNEG); Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP); o Instituto Superior Técnico – FUNDEC (IST); e, o Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes:
APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja.
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso.
APA/ARH Algarve – Eng.º Alexandre Furtado.
APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes.
APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama.
CCDR Algarve – Engª Luísa Ramos.
DGPC – Dr. João Marques.
LNEG – Dr. Pedro Ferreira.
ICNF – Eng.º Paulo Renato Silva
ARS Algarve – Dr.ª Alexandra Monteiro e Engª Nélia Guerreiro.
CEANB/ISA – Arq.º Pais. João Jorge.
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FEUP – Professora Cecília Coelho da Rocha.
IST – Professor Filipe Moura.

O EIA, datado de junho de 2019, foi elaborado pela empresa JGP NVIST – Consultora Ambiental, S.A.,
contratada pela empresa NRV, Norvia, Consultores de Engenharia, que elaboraram o projeto de execução,
também datado de junho 2019, conjuntamente com SETEC Ferroviaire e SETEC International.

O projeto corresponde à “Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António”, no
sistema 25 kV/50Hz, incluindo a instalação do sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção
(RCT+TP) no troço compreendido entre a estação de Faro (exclusive) e a estação de Vila Real de Santo António
(inclusive), respetivamente entre os km 340+000 e o km 396+050. Estão ainda previstos um conjunto de outros
trabalhos acessórios, designadamente a supressão de passagem de nível existente ao km 371+317, a
intervenção em taludes, um conjunto de intervenções relacionadas com a introdução de sistema de
videovigilância (CCTV) e informação ao público (SIP) em estações e apeadeiros, a construção de salas de
equipamentos de telecomunicações nos apeadeiros e a subestação de tração (SST) a construir no apeadeiro de
Marim (desativado), junto a Olhão.

O projeto afeta áreas sensíveis no âmbito do definido nas subalíneas ii) e iii), da alínea a), do Art.º 2º do RJAIA,
designadamente:
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António (RNSCMVRSA), o Sítio de Importância Comunitária Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013), Zona
de Proteção Especial (ZPE) da Ria Formosa e ZPE dos Sapais de Castro Marim (PTZPE0017). São ainda
atravessados pontualmente os Sítios Ramsar da Ria Formosa e de Castro Marim (3PT002).
Zona Geral de Proteção (ZGP) à Fortaleza de Faro – IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 3011-1993 e Zona Especial de Proteção (ZEP) da Estação Arqueológica Romana da Luz - Anúncio nº 66/2017;
DR, 2ª série, nº 89 de 9/5/2017, em Luz, Tavira.

Com a exceção de um trecho com cerca de 11 km, entre o km 378+820 e a estação de Castro Marim,
praticamente toda a extensão da linha férrea existente e que será objeto de eletrificação ou faz limite com uma
área sensível ou está dentro de uma área sensível.

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram
relevantes na avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão
relativamente à viabilidade ambiental do projeto em avaliação.
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2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte:
Realização de reunião para apresentação do EIA e respetivo projeto pelo proponente e equipa consultora,
à CA, a 3 de setembro de 2019.
Análise da conformidade do EIA - solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Art.º 14º, do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, relativos à Descrição do Projeto,
Objetivos e Justificação do Projeto, Lacunas Técnicas e de Conhecimento e aos fatores: Geologia e
Geomorfologia, Sistemas Ecológicos, Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo,
Vibrações, Saúde Humana, Alterações Climáticas e Património. Reformulação do Resumo Não Técnico
(RNT).
Análise dos Elementos Adicionais, datados de outubro de 2019, remetidos pelo proponente.
Declaração da Conformidade do EIA, a 28 de novembro de 2019.
Solicitação de elementos complementares relativos aos fatores: Geomorfologia, Vibrações e Património.
Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise da
CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Olhão, Câmara Municipal de
Tavira, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Câmara Municipal de Castro Marim, Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Águas do
Algarve,

Autoridade

nacional

de

Comunicações

(ANACOM),

Direcção-Geral

De

Agricultura

E

Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição – Energia,
SA (EDP distribuição), Rede Elétrica Nacional (REN), ANA – Aeroportos de Portugal SA, Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT) e Direção Geral do Território (DGT). Os Pareceres, até à data,
recebidos encontram-se no Anexo 2.
Realização de visita ao local de implantação do projeto, no dia 9 de janeiro de 2020, onde estiveram
presentes os técnicos que integraram a CA e representantes do proponente e da equipa que elaborou o
EIA.
Análise dos Elementos Complementares, datados de dezembro de 2019, remetidos pelo proponente.
Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de dezembro a 17 de
janeiro de 2020.
Análise técnica do EIA com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA, de acordo com as suas competências: a APA/ARH
Algarve sobre os Recursos Hídricos e Hidrologia, a APA/DGA sobre o Ambiente Sonoro, FEUP sobre as

Vibrações, a APA/DCLIMA sobre as Alterações Climáticas, a CCDR Algarve sobre os Solos e Uso do Solo,
Qualidade do Ar, Ordenamento do Território e Sócio Economia, o ICNF sobre os Sistemas Ecológicos, a
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ARS Algarve sobre a Saúde Humana, a DGPC sobre o Património Cultural, o LNEG sobre a Geologia e

Geomorfologia, e o ISA/CEABN sobre a Paisagem e o IST sobre o Projeto.
Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto
e os respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os pareceres
solicitados a entidades externas; analisar os resultados da consulta pública; definir os fatores ambientais
determinantes e relevantes na avaliação do projeto e identificar as Condicionantes, Medidas de Minimização
e Planos de Monitorização.
Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura:
1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, Objetivos e Enquadramento do Projeto, 4.
Descrição do Projeto, 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Consulta Pública, 8.
Conclusões. 9. Elementos, Medidas de Minimização e Compensação e Planos de Monitorização.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3291
Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António
Fevereiro de 2020

4

Parecer da Comissão de Avaliação

3. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO DO PROJETO

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA.

3.1 Antecedentes

Procedimento de AIA
Tal como mencionado a IP submeteu em novembro de 2018 um pedido de apreciação prévia para decisão de
sujeição a AIA do projeto em avaliação, em fase de Projeto de Execução, nos termos do artigo 3º do RJAIA.

A 21 de Dezembro de 2018, a APA emitiu um Parecer sobre a sujeição a AIA, no qual considerou que, “O projeto

em apreço tem enquadramento na tipologia constante do anexo II, ponto 10, alínea c), do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
localizando-se em área sensível, e pontualmente extravasando o domínio ferroviário.
Tendo em conta o procedimento que tem vindo a ser adotado para estes casos, resulta da análise do documento
remetido pelo proponente, tendo por base a pronúncia das entidades consultadas que, face aos potenciais
impactes negativos significativos que poderão ocorrer nos fatores Ecologia e Património, bem como no Uso do
Solo, se considera que o projeto do Corredor do Algarve – Eletrificação da linha do Algarve – Troço Faro-Vila
Real de Santo António deve ser sujeito a AIA, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.”
Projeto
O desenvolvimento do Projeto de Execução foi precedido da fase de Estudo Prévio finalizada em fevereiro de
2018, onde foram estudadas todas as componentes do projeto, nomeadamente:
a)

Eventual rebaixamento da via-férrea para eletrificação sob Passagens Superiores (PS) existentes com altura
livre insuficiente ou, em alternativa, substituição ou intervenção nos tabuleiros de PS com altura livre
insuficiente.

b)

Supressão ou reclassificação a peões de PN existentes.

c)

Intervenção em taludes com falta de espaço nos passeios de via, para permitir a colocação de maciços de
catenária, quer em perfil de escavação, quer em perfil de aterro com o alargamento do talude.

d)

Intervenção em coberturas das estações e apeadeiros para garantir guarda de ar à catenária/pantógrafo e
gabarit PTb+.

e)

Instalação de infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações.

Com vista à definição das soluções, foram identificados alguns condicionalismos ao projeto:
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Do ponto de vista ferroviário, desde logo, a existência de uma linha em exploração ferroviária, com estações
e apeadeiros em funcionamento, que implica a adoção de métodos construtivos e cuidados de faseamento
que deverão ser coordenados com a IP.
O facto de se tratar de uma linha existente, construída em 1906, implica que algumas das estruturas
edificadas ao longo do tempo de serviço desta via condicionem a eletrificação. Identificaram-se neste
contexto 15 PS, verificando-se que 3 não dispõem de gabarit suficiente para implementação da
infraestrutura fixa de tração elétrica (PS349+681, PS367+736 e PS387+014). Para cada caso foi estudada
a opção de rebaixamento da via ou de intervenção na obra de arte (substituição do tabuleiro ou alteamento
do mesmo).
A ponte de Tavira e o viaduto de Tavira condicionam igualmente os trabalhos de eletrificação pelas
características destas obras de arte.

Com base no Estudo Prévio foi desenvolvido o Projeto de Execução, foi apresentado em dezembro de 2018, o
qual desenvolveu as soluções aprovadas.

No caso das PN previamente identificadas, optou-se por apenas suprimir a PN371+317. Nas três situações que
a PS não dispõe de gabarit foram consideras as seguintes soluções:
PS 349+681 – substituição do tabuleiro rodoviário existente.
PS 367+736 – rebaixamento de via.
PS 387+014 – alteamento dos encontros dos tabuleiros exteriores da obra de arte.

3.2 Enquadramento e Justificação do Projeto

O projeto é parte integrante da Linha do Algarve. Esta linha articula-se com a rede nacional através da Linha
do Sul, em Tunes, através da qual a região se insere na rede ferroviária internacional.

A Linha do Algarve tem uma extensão total de cerca de 139,5 km, encontrando-se apenas eletrificado o troço
Tunes-Faro, com uma extensão de cerca de 38,5 km.

Está, igualmente, em fase de procedimento de AIA o projeto da eletrificação do troço Tunes-Lagos,
perspetivando-se assim a eletrificação de toda a Linha do Algarve.

Nos últimos anos a procura de transporte ferroviário de passageiros tem vindo a aumentar na região Algarve,
tanto nas ligações inter-regionais, como nas intrarregionais.
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No ano de 2017, o transporte ferroviário no Algarve movimentou 2 893 000 passageiros, dos quais 69,4% em
ligações intrarregionais. Nas ligações inter-regionais o maior número de passageiros (26,1%) teve origem ou
destino na Área Metropolitana de Lisboa.

Um estudo de diagnóstico e estratégia para a mobilidade e acessibilidades publicado pela CCDR Algarve em
2015 apontava, como problemas principais do transporte ferroviário na região, os seguintes:
Infraestruturas a necessitar de intervenções (eletrificação e sinalização automática).
Afastamento das estações e apeadeiros de alguns dos centros urbanos e sem ligações rodoviárias
complementares ajustadas às necessidades da população.

Este estudo apontava também a perda de procura nas ligações regionais e de longo curso, aspeto que se alterou
nos últimos anos.

No referido estudo foram definidas várias linhas orientadoras para a concretização do cenário de mobilidade
desejado para a região, entre as quais se destacam as seguintes:
− Organização do Sistema de Transporte Coletivo.
− Utilização da linha ferroviária como eixo estruturante de transporte coletivo.
− Criação de interfaces de transporte.
− Alteração da repartição modal das deslocações.
− Afastamento das estações e apeadeiros de alguns dos centros urbanos e sem ligações rodoviárias
complementares ajustadas às necessidades da população.

Na sequência dos corredores principais definidos no Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território
(PNPOT) e na RTE-T, o PETI 3+ 2014-2020 estabeleceu os eixos de desenvolvimento prioritários para o
investimento na rede de transportes, as quais viriam a ser materializadas no Plano de Investimentos Ferroviários
2016-2020 – Ferrovia 2020, bem como no Programa Nacional de Investimentos 2030, apresentado pelo Governo
da República, no início de 2019, no qual é atribuído um valor de 100 milhões de euros à modernização da
Ligação Lisboa-Algarve (GRP, 2019).

A Linha do Algarve pertence à rede Global da RTE-T. A ligação à rede principal é efetuada através da Linha do
Sul, podendo, com a concretização deste projeto, viajar-se em linha eletrificada entre Vila Real de Santo António
(extremo sul de Portugal) e Caminha (extremo norte de Portugal).

O projeto ferroviário previsto para a Linha do Algarve tem como objetivo aumentar a competitividade e
sustentabilidade deste corredor horizontal e melhorar o arco metropolitano do Algarve, tratando-se de uma
intervenção estratégica para o sector do turismo nacional.
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A realização deste projeto apresenta um potencial de captação de tráfego no que concerne ao transporte de
passageiros, sendo de destacar, ao nível da dimensão de intermodalidade, a melhoria de ligações consideradas
insuficientes a núcleos urbanos densos, interfaces, equipamentos públicos, serviços e indústria localizados ao
longo deste eixo ferroviário.

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve visa potenciar as condições de exploração da via-férrea, num
contexto de viabilidade do sistema ferroviário não dependente de combustíveis fosseis. Para além da
eletrificação dos troços Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António, será também efetuada a ampliação da
Subestação de Tração Elétrica (SST) existente em Tunes e a instalação de uma nova SST em Olhão, bem como
a ligação desta nova SST à rede elétrica nacional (alimentação elétrica).

Assim, o projeto de eletrificação integra a candidatura submetida no âmbito do COMPETE 2020, com a
designação “Linha do Algarve - Eletrificação”, relativamente à qual se prevê um financiamento comunitário de
85%. (IP, 2019).

Relativamente ao potencial de captação de tráfego (transferência do transporte rodoviário para o ferroviário),
de acordo com o Estudo “Análise Custo-Benefício – Linha do Algarve. Eletrificação Tunes-Lagos e Faro-Vila Real
de Santo António” (IP, 2017), em 2045 (ano horizonte do estudo), a captação de tráfego prevista é de 373 000
passageiros anuais (cenário central). Desse valor, a repartição do tráfego transferido previsto é de 12%
proveniente do transporte rodoviário coletivo e 88% proveniente do transporte individual (automóvel). Em
termos absolutos prevê-se uma captação anua de 328 240 de passageiros de automóvel e de 44 760 de
passageiros de transportes rodoviários coletivos.

3.3 Objetivos do Projeto

De forma a uniformizar a RFN, o principal objetivo do projeto em análise é a eletrificação do trecho em estudo
com o sistema 25 kV / 50 Hz, sendo ainda realizados um outro conjunto de intervenções, nomeadamente:
a)

Rebaixamento da via nas imediações da PS367+736, substituição do tabuleiro rodoviário da PS349+681 e
alteamento dos encontros dos tabuleiros exteriores da PS 387+014 que suportam condutas de água.

b)

Reclassificação a peões da passagem de nível PN371+317.

c)

Intervenção em taludes com falta de espaço nos passeios de via, para permitir a colocação de maciços de
catenária.

d)

Intervenção em coberturas das estações de Fuseta, Faro e Vila Real de Santo António para garantir a
distância de segurança à catenária/pantógrafo e gabarit PTb+.

e)

Intervenção em órgãos de drenagem longitudinal em zonas de interferência entre a implantação dos
maciços de catenária com a drenagem longitudinal.
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f)

Instalação de infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações.

g)

Expropriações dos terrenos confinantes e necessários à implementação das soluções de projeto.

Alternativas de Traçado
Uma vez que o âmbito do projeto considera a eletrificação de uma linha já em funcionamento, a escolha de
alternativas à plataforma da via-férrea não foi considerada.

Ao nível das intervenções nos taludes foi efetuado um inventário para caracterização da situação existente e
foram previstas medidas de beneficiação sempre que se identificaram patologias.

De um modo geral os trabalhos de terraplenagem previstos serão ligeiros e resumem-se a limpeza e
regularização. Nos casos específicos das intervenções com o objetivo de implantar os postes, considerou-se
necessário o reperfilamento de taludes para geometrias compatíveis com o DPF e nas situações mais complexas
será necessário recorrer a muros e muretes em betão ou pedra argamassada.

O efeito destas intervenções no meio ambiente é positivo, com diminuição do risco de erosão e deslizamento
de terras e melhoria da drenagem natural da plataforma da via.

Quanto às passagens de nível, a IP, optou por reclassificar para passagem de peões a PN371+317.

Em fase de Estudo Prévio foram analisadas duas soluções para o traçado do restabelecimento:
Solução 1 – restabelecimento cujo desenvolvimento termina junto da estação de Tavira.
Solução 2 – restabelecimento cujo desenvolvimento termina junto à Escola Secundária de Tavira/Rotunda
da Rua Dr. Fausto Cansado.

A designada solução 1 tem início sobre a Rua de S. Pedro contornando a sul a ocupação urbana (habitações)
consolidada que constitui o limite da cidade nesta zona. O atravessamento da via-férrea será em passagem
inferior que se localizará a 1,4 km a oeste da localização atual. Esta solução ocupa um caminho privado existente
entre o hipermercado existente junto ao antigo cais da estação e as instalações da Direção Regional de
Agricultura e Pescas terminando junto da rotunda do Largo da Estação. O percurso pedonal através do
restabelecimento da PN a suprimir, apesar de previsto no perfil transversal tipo, configura-se muito extenso
como alternativa à situação atual.

A designada solução 2 tem igualmente início sobre a Rua de S. Pedro contornando a sul a ocupação urbana
(habitação) consolidada que constitui o limite da cidade nesta zona. O atravessamento da via-férrea será em
passagem inferior e a 1,4 km a montante da localização atual. Depois da passagem inferior, esta solução
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desenvolve-se em alinhamento reto até à rotunda da Rua Dr. Fausto Cansado ocupando terrenos da Direção
Regional de Agricultura e Pescas.

De acordo com o proponente ambas as soluções apresentam características positivas e negativas relativamente
ao restabelecimento em causa. Em ambas se prevê a reclassificação da passagem de nível de peões, contudo
a solução 2, no que diz respeito ao acesso rodoviário à estação a partir da zona a poente da linha de comboio
e da EN125, é mais penalizante. Por outro lado, do ponto de vista da estrutura urbana parece uma solução que
permite uma melhor integração na rede viária da cidade e que permitirá por certo, um desenvolvimento mais
sustentado no longo prazo no que respeita ao planeamento de expansão da cidade no futuro. De acordo com
informações da autarquia encontra-se prevista uma interface de transportes nas imediações do atual edifício da
Direção Regional de Agricultura e a norte deste restabelecimento. Ainda assim, a solução 2 revela uma maior
ocupação dos terrenos da Direção Regional de Agricultura e Pescas, constituindo por tal um maior impacto. Já
a solução 1 tem como principal condicionante a passagem entre o limite atual do hipermercado e o edifício da
Direção Regional de Agricultura e Pescas.

Em fase de Projeto de Execução e decorrente das reuniões de articulação com a Câmara Municipal de Tavira,
a IP, S.A. optou por desenvolver a solução apresentada pela autarquia, para o restabelecimento rodoviário e
que se aproxima da solução 2 inicialmente prevista. A proposta da Câmara Municipal de Tavira propõe a adoção
de um perfil transversal tipo que contempla, além de passeios com 5 m, uma faixa ciclável e uma rotunda no
início do eixo, sobre a Rua de S. Pedro.

Face às condicionantes apresentadas, e após diversas reuniões de articulação entre a Câmara Municipal de
Tavira e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG), optou a IP por considerar a solução
2, visto que é que o que permite um melhor enquadramento com a rede rodoviária de Tavira.

Relativamente às obras de arte a intervencionar as soluções que foram propostas consistiam em rebaixar a
plataforma existente (no máximo 18 cm) ou altear os tabuleiros. Foram identificadas três zonas em que as PS
existentes não possuem gabarit suficiente: PS349+681, PS367+736 e PS387+014. Para as PS349+681 e
PS387+014 optou-se pela opção de intervenção no tabuleiro e na PS367+736 a solução de rebaixamento da
plataforma.

Por último, para a solução de localização adotada para a SST de Olhão procurou-se uma área já inserida no
DPF, tendo-se optado pelo antigo apeadeiro de Marim, ao km 353+600. Esta solução minimiza
significativamente os impactes tanto no uso do solo, como na conformidade com o PDM de Olhão, no entanto
localiza-se em área sensível, pelo que a IP solicitou parecer ao ICNF, que emitiu favorável à localização proposta.
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A eletrificação da via (principal intervenção do projeto), feita dentro do espaço canal já existente potencia o
espaço existente com o menor número de afetações possíveis. Também a SST de Olhão seguiu o mesmo
princípio de aproveitamento do espaço canal. Apenas algumas intervenções em taludes e o restabelecimento
da PN371+317 terão intervenções fora do DPF, tendo-se optado por soluções que minimizassem as
condicionantes identificadas.
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este capítulo, tal como o anterior, foi elaborado de acordo com a informação constante do EIA. No Anexo I
consta o Esboço Corográfico do projeto.

4.1. Localização do Projeto

O traçado desenvolve-se nos seguintes concelhos e respetivas freguesias:
Faro – União de Freguesias de Faro.
Olhão – Pechão, Olhão, Quelfes, União das Freguesias Moncarapacho e Fuseta.
Tavira – Luz de Tavira e Santo Estevão, Tavira (Santa Maria e Santiago), Santa Luzia, Conceição e
Cabanas de Tavira.
Vila Real de Santo António – Vila Nova de Cacela, Monte Gordo, e Vila real de Santo António.
Castro Marim – Altura e Castro Marim.

Figura 1 - Enquadramento administrativo e territorial do projeto
(Fonte: Relatório Síntese do EIA)
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4.2 Descrição do Projeto

O projeto consiste na eletrificação do troço da Linha do Algarve que dá continuidade à Linha do Sul já eletrificada
até Faro. Este troço tem um comprimento de cerca de 57,4 km, entre o km 339+000 (Estação de Faro) e o km
396+445 (Estação de Vila Real de Santo António).

Neste troço existem 6 estações (Faro, Olhão, Fuseta, Tavira, Cacela e Vila Real de Santo António) e 8 apeadeiros
(Bom João, Fuseta, Livramento, Luz, Porta Nova, Conceição, Castro Marim e Monte Gordo).

As principais intervenções consistem:
Intervenções no canal ferroviário para eletrificação da Linha do Algarve, incluindo em alguns taludes com
problemas de estabilidade ou que possam interferir com a eletrificação da linha férrea, para permitir a
colocação de maciços de catenária.
Supressão da passagem de nível PN371+317 e reclassificação a peões.
Intervenção nas passagens superiores PS349+681 (em Olhão) e PS387+014 (entre Cacela e Monte Gordo)
e rebaixamento da via nas imediações da PS367+736 (entre Luz e Tavira).
Intervenção nas coberturas do cais de mercadorias de Faro e Vila Real de Santo António e cobertura do
cais de passageiros da estação de Olhão para garantir distância de segurança à catenária.
Construção da Subestação de Tração de Olhão.

Intervenções no canal ferroviário
O atual traçado de via não será objeto de intervenção pelo que se mantêm as atuais velocidades de circulação,
pontualmente, superiores a 100 km/h (as velocidades máximas da linha variam entre os 70 e os 120 km/h).

Sendo a eletrificação da via o principal objetivo da intervenção, o sistema de catenária a instalar será do tipo
LP12. Não estão previstas alterações nos layouts (estações e plataforma da via) existentes.

Superestrutura de via
Ao nível da superestrutura da via (via corrente), o projeto propõe, na zona de rebaixamento, a reutilização dos
materiais existentes, nomeadamente carril 54E1, travessas de betão monobloco e fixações do tipo elástico,
nomeadamente Nabla e balastro granítico.

O projeto considera o reaproveitamento de 25% do balastro existente, sendo o restante obtido por fornecimento
de balastro granítico de acordo com a norma RF.IT.VIA.015 - Especificações técnicas. Nas zonas de plataforma
de via nova/tratada, a camada de balastro deverá ter uma espessura mínima de 25 cm abaixo da travessa (na
prumada do carril fila baixa, sob a face inferior da travessa).
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Intervenções em Taludes
Após a realização da caracterização da situação existente, foram identificadas patologias nos taludes de
escavação que podem interferir com a eletrificação da linha férrea ou que podem pôr em causa a estabilidade
do próprio talude a médio prazo.

Designação

Tipo

de

Pk inicial

Pk final

Extensão

intervenção

Necessidade
expropriação
(área)

Talude 348+900

Reperfilamento

348+820

348+950

130 m

(918,50 m2)

(LE)
Talude 352+000

Reperfilamento

351+980

352+035

55 m

Sim,
(148,30 m2 DP1)

LE
Talude 352+700

Sim

Máscara

352+625

352+640

15 m

Não

363+430

363+625

195 m

Sim

drenante LE
Talude 363+450

Reperfilamento

(595,47 m2 DP)

LE
Talude 364+850

Escavação

no

talude

364+875

365+100

225 m

Não

366+975

367+100

125 m

Sim

e

colocação

de

muros

de

proteção

ao

poste LE
Talude 367+000

Muros

de

proteção

ao

(510,97 m2)

poste.
Demolição

e

reconstrução de
muros LE
Talude 367+700

Reperfilamento

367+565

367+962

397 m

(3635,89 m2)

LE / LD
Talude 369+100

Reperfilamento

369+075

369+275

200 m

Pedra

Sim
(488,98 m2)

LE
Talude 372+400

Sim

372+380

372+455

argamassada LE

75 m

Sim
(86,29 m2)
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Talude 372+600

Pedra

372+580

372+600

20 m

Não

374+650

375+500

850 m

Não

376+475

376+525

100 m

Não

385+650

385+900

250 m

Não

argamassada LE
/ LD
Talude 375+000

Reperfilar zona
dos postes

Talude 376+500

Colocação
redes
pregagens

de
com
/

pedra
argamassada LE
Talude 385+750

Escavação
talude

no
e

colocação

de

muros

de

proteção

ao

poste LE
Quadro 1 – Intervenções em Taludes

Fonte: EIA
Intervenções em vedações
A linha do Algarve encontra-se atualmente vedada apenas em algumas partes do seu traçado. As vedações
utilizadas são as comummente preconizadas nas instruções técnicas da ex-REFER. Verifica-se também a
existência de vedações implantadas pelos proprietários das zonas limítrofes à via. Relativamente às vedações,
de uma forma geral, é considerada a execução de vedação nas seguintes situações:
a) Reparação de vedação existente.
b) Execução de vedação na passagem de nível a reclassificar para passagem de peões, compatibilizada
com o labirinto de guarda-corpos a instalar definido em tomo específico.
c) Execução de vedação em zonas onde se verifica o atravessamento indevido.
d) Execução de vedação na crista de taludes de escavação com altura significativa.
e) Execução de vedação nas imediações de caminhos ou vias próximas da linha de caminho-de-ferro.

Em nenhuma destas situações está prevista a afetação de áreas fora do Domínio Público Ferroviário, não sendo
necessário recorrer a expropriações.
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PN371+317
A PN371+317 classificada como passagem de nível pública do Tipo A, situa-se no concelho de Tavira, freguesia
de São Tiago. A intervenção pretende dotar esta passagem de nível de características adequadas para
atravessamento pedonal. O projeto prevê a sua reclassificação a passagem de peões. Preveem-se os seguintes
trabalhos:
Remoção dos equipamentos da PN que não sejam necessários para a reconversão numa passagem de
peões.
Encurtamento do pavimento da PN para uma largura aproximada de 2 metros.
Instalação de labirintos.
Execução das ligações à terra de todas as partes metálicas do labirinto de acordo com o projeto de RCT+TP.
Execução do caminho de cabos de modo a permitir a instalação dos sinais rodoviários de peões.
Execução dos maciços para suporte dos sinais rodoviários de peões de acordo com o desenho tipo da IP.

O restabelecimento da circulação rodoviária será efetuado através de uma passagem desnivelada. Com a
supressão do atravessamento rodoviário na PN371+317, será necessário proceder ao seu desnivelamento e
restabelecimento do arruamento afetado. A solução adotada apresenta um desenvolvimento de 608,5 m. Iniciase a poente da linha de caminho-de-ferro sobre a via que restabelece prevendo-se a construção de uma rotunda.
Imediatamente após a passagem inferior à ferrovia o traçado desenvolve-se através de um alinhamento reto
até encontrar a estrada existente nas imediações da escola secundária.

Este alinhamento rodoviário foi articulado com o executivo camarário de Tavira e com a Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG), proprietária dos terrenos afetados. A solução adotada irá implicar
a demolição de cinco pré-fabricados (ver figura 2), pertencentes à Direção Regional da Agricultura e Pescas.
Estes edifícios são antigos laboratórios do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT).

Figura 2 – Restabelecimento resultante da supressão da PN371+137
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O restabelecimento apresenta um perfil transversal tipo com 20,0 m de largura e as seguintes dimensões
parciais:
Faixa de rodagem com 7,0 m de largura (uma via de circulação com 3,50 m de largura em cada sentido).
Faixa ciclável, em cada sentido, com 1,50 m de largura.
Passeio com 5,0 m de largura de ambos os lados.

Intervenções associadas a gabarits insuficientes em obras de arte correntes
Nas zonas onde as passagens superiores (PS) não apresentam gabarit suficiente para a instalação da
infraestrutura fixa de tração elétrica, as soluções propostas passam pelo rebaixamento da plataforma existente
ou o alteamento no tabuleiro.

Foram identificadas, ao longo do traçado, três zonas em que as PS existentes não possuem gabarit suficiente:
PS349+681, PS367+736 e PS387+014.

Nome

km

Gabarit vertical

Vão

Condicionalismo

à

eletrificação
PSR Rua 18 de

349+681

4,90m

12m

Substituição Obra de Arte

367+766

5,12m

5m

Rebaixamento

Junho
PSR M1347

de

via

18cm
PSR

Conduta

387+014

Conduta

1

Adutora

+

5.22m

Rodovia

+

PSR – 6.19m

Conduta Adutora

Conduta

–

18m

Alteamento dos Encontros
da Obra de Arte

2

–

5.12m
Quadro 2 – Intervenções associadas a gabarits insuficientes em obras de arte correntes

Fonte: EIA
PS 349+681
A solução adotada consiste na substituição do tabuleiro rodoviário com desmonte do arco existente. O novo
tabuleiro não apoiará na infraestrutura existente e terá um vão único com um comprimento total de 15 m
executado “in situ”.

PS 367+736
Para a PS367+736, optou-se pelo rebaixamento da via-férrea no troço entre os km 367+566 e 367+888, numa
extensão aproximada de 322 m. O rebaixamento neste trecho será de 18 cm.
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PS 387+014
A PS387+014 é composta por três tabuleiros: um tabuleiro rodoviário e dois tabuleiros de apoio às condutas de
água existentes a ladearem o tabuleiro rodoviário. No que se refere aos dois tabuleiros de apoio às condutas
de água, optou-se pelo seu alteamento. Será necessário garantir uma altura adicional de 25 cm no canal
ferroviário para implementação das instalações fixas de tração elétrica no tabuleiro nascente e de 15 cm no
tabuleiro poente. Face à pequena distância entre os encontros e o tabuleiro atual, serão executados novos
encontros para servirem de apoio aos macacos hidráulicos usados para a realização das operações de
levantamento dos tabuleiros. Não se prevê que seja necessário o corte da água nas condutas durante a
execução dos trabalhos.

Drenagem
No âmbito do presente projeto apenas se contempla a drenagem longitudinal, considerando-se as intervenções
estritamente necessárias à instalação da infraestrutura fixa de tração elétrica.

Tratando-se de uma linha existente, onde as intervenções definidas como de maior importância são as
associadas à eletrificação da linha, na definição das soluções de drenagem reconheceu-se como de central
relevância a resolução das zonas de “interferência” entre a implantação dos maciços de catenária com a
drenagem longitudinal existente, em estreita articulação com as intervenções definidas nas restantes
especialidades. Para além destas zonas, analisam-se e apontam-se soluções para o reajustamento do sistema
de drenagem longitudinal na situação pontual de rebaixamento de via ao km 367+736 e das zonas de
estabilização de taludes ao longo de todo o traçado, e para a beneficiação e melhoramento das estruturas e
dos dispositivos do sistema de drenagem superficial e profundo da via-férrea no troço entre Faro e Tavira.

Em todas as situações está prevista a limpeza e desmatação incluindo a remoção de vegetação arbórea. O
restabelecimento da PN371+317, tratando-se de um novo arruamento, é dotado de um sistema de drenagem
pluvial específica.

Catenária e energia de tração
A Linha do Algarve encontra-se eletrificada entre Tunes e Faro desde 2004, alimentada pela SST de Tunes
através de um sistema 1x25kV 50Hz. O projeto prevê a utilização de um sistema de alimentação elétrica de
1x25kV / 50Hz e um sistema de catenária do tipo LP12.

O fio de contacto será montado a uma altura nominal de 5,50 m acima do plano dos carris (PMR) e a catenária
terá uma abertura nominal de 1,40 m. Em zonas em que se justifique, a altura do fio de contacto no apoio de
catenária poderá ser reduzida para a altura mínima definida na nota técnica de catenária de 4,84 m.
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A subestação de tração que alimentará a totalidade do novo troço a eletrificar, estará localizada
aproximadamente ao km 353+600 (apeadeiro de Marim), será denominada de SST de Olhão e terá uma
potência instalada a definir pela IP, mas que nesta fase se prevê entre 12MVA e 15MVA.

A totalidade do troço a eletrificar será alimentado da seguinte forma:
No sistema 1x25kV / 50Hz a partir da nova Subestação de Olhão (SST Olhão) – entre a nova Zona Neutra
(pequeno troço de catenária sem tensão, da ordem das dezenas de metros) a instalar na eletrificação
existente (próximo da Estação de Loulé) ao km 322+800 e o Seccionamento de Lâmina de Ar (SLA)
localizado ao km 353+600 (em frente à nova Subestação de Olhão).
No sistema 1x25kV / 50Hz a partir da nova Subestação de Olhão (SST Olhão) – entre o SLA ao km 353+600
e o final da eletrificação na Estação de Vila Real de Santo António, ao km 396+468.

Entre a nova SST de Olhão e a Ponte de Tavira será instalado um feeder (linha de alimentação elétrica) de
reforço devido à extensão do troço alimentado através desta SST. O feeder será aéreo, a instalar nos postes de
catenária e ligado à catenária através de seccionadores.

A catenária a instalar será do tipo LP12 com características que permitem velocidades até 160km/h, contudo, a
velocidade máxima a praticar no troço entre o km 339+743 e o km 396+468 é de 120km/h, sendo atingida
apenas pontualmente. No caso da ponte de Tavira, optou-se pela colocação de pórticos.

Está prevista a instalação dos seguintes transformadores de alimentação:
Posto de Zona Neutra de Loulé: km 322+800.
Estação de Olhão: km 349+951.
Subestação de Olhão: km 353+600.
Estação da Fuseta: km 359+469.
Estação de Tavira: km 371+127.
Estação de Cacela: km 384+058.
Estação de VRSA: km 395+978.

Ao longo de todo o troço será implementado um sistema de RCT+TP de forma a garantir um ambiente seguro
para seres humanos e sistemas eletrotécnicos e a redução das emissões eletromagnéticas na vizinhança da viaférrea. Todas as modificações aos layouts das estações, serão devidamente integradas e compatibilizadas com
o projeto de RCT+TP. Todas as Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos), passagens inferiores (PI),
passagens superiores (PS) e Passagens de Nível (PN) localizadas ao longo da Linha do Algarve, Troço Faro –
Vila Real de Santo António, serão devidamente compatibilizadas/integradas com o sistema de RCT+TP.
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Edifícios e intervenções em estações e apeadeiros
De forma a garantir as condições para eletrificação, todos os obstáculos, e mais concretamente todas as
coberturas de estações e apeadeiros que entrem na zona do gabarit livre de obstáculos PTb+ e o Gabarit
Elétrico do Pantógrafo, devem ser cortadas/adaptadas de modo a cumprirem os gabarit referidos.

Devido à necessidade de garantir o gabarit PTb+livre de obstáculos, será removida a cobertura do cais de
passageiros de Olhão. Devido ao gabarit elétrico do pantógrafo serão intervencionadas as coberturas dos cais
de mercadores de Faro e Vila Real de Santo António.

Estação de Faro - A intervenção proposta para a cobertura do cais de carga na estação de Faro implica a
remoção das telhas da cobertura, na zona intervencionada, o corte da estrutura de madeira com eventual
retificação de madres e a recolocação das telhas da cobertura e acabamentos finais.
Apeadeiro de Bom João, Apeadeiro de Fuseta-A, Apeadeiro Livramento, Apeadeiro da Luz, Apeadeiro da
Porta Nova, Apeadeiro da Conceição, Apeadeiro de Castro Marim, Apeadeiro de Monte Gordo - Para garantir
a alimentação do apeadeiro, PN e da futura Sala de Equipamentos de Telecomunicações (SET) considerase o aumento da potência da instalação existente para 17,25 kVA. Está prevista a construção de uma SET
em edifício técnico em alvenaria / betão com cerca de 12 m2 de área útil para instalação de equipamento
para sistemas de videovigilância e informação ao público. Este edifício irá localizar-se dentro do DPF, exceto
para o Apeadeiro da Porta Nova em que será necessário expropriar um terreno de 185,22 m2 ao km
372+800.
Estação de Olhão, Estação de Tavira e Estação de Vila Real de Santo António - Estão previstas melhorias
na sala de exploração/sala de quadros, sala de sinalização e sala de telecomunicações. Para a Estação de
Vila Real de Santo António está ainda prevista uma intervenção para a cobertura do cais de carga na
estação que implica a remoção das telhas da cobertura, na zona intervencionada, o corte da estrutura de
madeira com eventual retificação de madres e o fecho das paredes de alvenaria, colocação de caleiras e
tubos de queda e acabamentos finais.
Estação de Fuseta-Moncarapacho, Estação de Cacela - Para garantir a alimentação do apeadeiro, e da
futura SET considera-se o aumento da potência da instalação existente para 34,5 kVA. Estão previstas
melhorias na sala de exploração/sala de quadros, sala de sinalização e sala de telecomunicações. Nesta
estação, para garantia do gabarit PTb+ junto do alpendre do edifício de passageiros prevê-se a remoção
da chapa de cobertura da pendente em causa e da madre de extremidade, o corte das vigas principais e a
colocação da madre de extremidade, montagem da chapa de cobertura (com comprimento inferior) e
acabamentos finais.

Projetos Associados
São projetos essenciais ao funcionamento normal do projeto principal em análise, designadamente:
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Subestação de Tração de Olhão (SST de Olhão) – a construir em área de DPF, no antigo apeadeiro de
Marim, (concelho de Olhão) ao km 353+600. Os dois edifícios existentes no antigo apeadeiro de Marim
serão reconvertidos no âmbito deste projeto, não se prevendo a sua demolição. A SST será alimentada por
uma linha elétrica de 60kV em cabo enterrado, com origem na Subestação da EDP de Olhão (SS-EDPOlhão). Esta linha irá acompanhar as vias públicas de circulação de forma a minimizar os impactes no uso
do solo. O traçado da futura alimentação da EDP à SST de Olhão será da responsabilidade da EDP. A área
total a expropriar é 717,05 m2.
Zona Neutra de Loulé (ZN de Loulé) - A separação elétrica dos sectores de catenária alimentados pela atual
SST da Tunes e a nova SST de Olhão será efetuada através da nova Zona Neutra de Loulé (ZN de Loulé)
a instalar ao km 322+800. A ZN de Loulé será composta por:
Criação de uma SET em edifício técnico em alvenaria / betão (de 3,75 m por 5,55 m) com cerca
de 21 m2 (12 m2 de área útil), incluindo todas as instalações técnicas no interior e com barra
coletora de terras com ligador amovível em caixa de visita para interligação com o CDTE.
Instalação de controlo de acessos ao edifício técnico.
Pavimentação da zona exterior envolvente.
Instalação de vedação tipo rural para criação de zona de acesso reservado.
Será necessário proceder-se à expropriação de cerca de 219,9 m2 de terreno.

Impactes cumulativos com outros projetos
Um projeto do qual podem resultar efeitos cumulativos prende-se com a necessidade da construção da linha
elétrica de 60 kV que irá alimentar a SST de Olhão (SS-EDP-Olhão).

Esta linha irá acompanhar as vias públicas de circulação e será totalmente enterrada, de forma a minimizar os
impactes tanto no uso do solo, como na ecologia (em particular na avifauna), visto que junto à SST de Olhão a
linha irá atravessar (ainda que marginalmente) uma área sensível da Rede Natura 2000.

Assim, na fase de construção o efeito cumulativo será resultante das movimentações de terras e circulação de
veículos e máquinas, sendo no geral impactes negativos, diretos, mas minimizáveis e pouco significativos.

No que se refere a efeitos positivos, estes têm de ser perspetivados no contexto mais geral das políticas,
medidas e ações que favoreçam as acessibilidades, a mobilidade e a intermodalidade na região.

Nesta perspetiva, há desde logo a referir a prevista eletrificação do troço Tunes/Lagos, como um dos principais
fatores de impacte cumulativo positivo no âmbito do transporte ferroviário e da intermodalidade.
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Resíduos
Será elaborado um PPGRCD (Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição), no qual
será considerado o tipo de gestão prevista para os resíduos produzidos.

O principal resíduo produzido resultará das terras provenientes das escavações. No total prevê-se a produção
de 33 760 m3 de terras sobrantes que serão enviadas para depósito licenciado.

Para a fase de exploração os resíduos produzidos por esta infraestrutura serão enviados para um operador
licenciado, de acordo com a sua tipologia.

Estaleiros
Nesta fase ainda não se encontram definidas as localizações tanto dos estaleiros, como das áreas de depósito
ou de empréstimo. Estas áreas serão definidas e devidamente licenciadas pelo empreiteiro que irá executar a
obra. Para esta fase apenas se referem os locais condicionados a localização dos estaleiros (Desenho
PF0016.PE.0003.222 - Locais Condicionados à Implantação de Estaleiros).

Os acessos às frentes de obra serão efetuados através da rede de estradas e caminhos existentes. Caso haja
necessidade de abrir novos acessos às frentes de obra estes serão identificados pelo empreiteiro que terá que
proceder ao licenciamento após a aprovação pelo Dono de Obra.

Programação Temporal e Faseamento Construtivo
Os trabalhos na PS de Olhão (349+681), no rebaixamento nas imediações da PS367+736 e a reclassificação a
peões da PN371+317 constituem as intervenções em obra de arte com maior potencial de interferência com a
exploração ferroviária. No caso da PS de Olhão ao km 349+681, a substituição do tabuleiro implicará o corte
da circulação rodoviária na cidade.

A execução das fundações de poste de catenária com micro-estacas e na zona de taludes, associada também
à intervenção nos próprios taludes, constituem os trabalhos referentes à eletrificação da linha com maior
complexidade e cuja execução deverá ser cuidadosamente planeada.

A intervenção para construção da Zona de Neutra de Loulé e a interligação, na estação de Faro, entre os troços
em serviço e eletrificados com a intervenção prevista neste projeto representam, igualmente, trabalhos que
necessitam de coordenação adicional por forma a minimizar a afetação da exploração ferroviária.

Relativamente às intervenções na cobertura das estações, na Fuseta, os trabalhos terão que ter em atenção a
necessidade de interdição da Linha I e inviabilizarão o cruzamento de comboios. Também na estação da Faro,
a Linha III terá que ser interdita dificultando as operações de exploração na estação. No caso de VRSA a
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intervenção decorre numa linha junto ao cais de carga não afetando a exploração regular de passageiros, mas
implicando eventual coordenação com circulações de mercadorias que utilizem o cais.

A obra será executada sem interrupção de serviço, com uma duração prevista de 23 meses, de acordo com a
calendarização prevista:
Montagem de estaleiro: 1 mês.
Infraestrutura e plataforma da via, obras de arte e edificações: 9 meses.
Instalações fixas de tração elétrica (catenárias), RCT+TP e caminho de cabos (trabalhos em contínuo): 12
meses.
Testes e ensaios: 1 mês.

Não está prevista a desativação do projeto, pelo que não se apresenta uma estimativa temporal da fase de
exploração.
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS

5.1. Geomorfologia, Geologia

A diversidade morfológica da Orla Algarvia, considerando as suas características litológicas, estruturais e
climatológicas têm determinado a evolução dos principais conjuntos geomorfológicos da região. De acordo com
Gouveia (1939), consideram-se três sub-regiões morfológicas: o Baixo Algarve (Beira-Mar ou Litoral Algarvio),
o Algarve Calcário (Barrocal Algarvio) e o Alto Algarve (Serra Algarvia). O Litoral Algarvio e o Barrocal
correspondem à unidade morfoestrutural Orla Meso-Cenozóica, e a Serra Algarvia pertence à parte meridional
da Zona Sul Portuguesa.

No Litoral, observam-se extensas áreas planas correspondentes às formações mais recentes que cobrem a Orla
Algarvia e que constituem a faixa costeira. Esta Unidade Geomorfológica é composta por depósitos recentes
(Cenozóico-Quarternário). O Litoral Algarvio apresenta uma grande sensibilidade geomorfológica, resultante da
fraca resistência dos materiais à ação marinha, ao escoamento superficial e à intensa ocupação humana. A
costa algarvia tem morfologia de arriba desde o limite NW até perto de Quarteira, interrompida pela foz de
diversos cursos de água, pelo sistema lagunar do Alvor e por pequenas lagoas costeiras. As restantes praias,
contíguas a arribas, são em geral estreitas e pouco extensas.

O troço em estudo, enquadra-se praticamente na sua totalidade no litoral do Algarve, no entanto, num troço
próximo de Tavira, aproximadamente entre os km 371+000 e 378+000, a plataforma aproxima-se do Barrocal
onde para se vencerem os cumeeiras mais ou menos acentuadas e as depressões geradas pela passagem de
cursos de água como o Rio Gilão levou à necessidade de se criarem aterros e escavações importantes, bem
como pontes e viadutos.

Foi apresentado no EIA um quadro com o resumo da geomorfologia observada no local. Saliente-se que se
tratam de taludes de uma infraestrutura já existentes, não se prevendo a necessidade de execução de novos
taludes mas apenas da sua estabilização.

No que respeita à geologia, e tendo por base a Carta Geológica da Região do Algarve (Folha Oriental), à escala
1/100 000, as unidades geológicas intersectadas pelo traçado da linha férrea em estudo são:

Aluviões (a)
Os depósitos aluvionares formam-se através da acumulação de materiais transportados pela água estando por
isso associados às linhas de água de maior relevância. Assim, cobrem as zonas depressionárias originando
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largas superfícies aplanadas com aproveitamento agrícola e pastagens. Os níveis mais modernos são
constituídos por areias e argilas, que se sobrepõem a níveis conglomeráticos. Estes depósitos são atravessados
ao longo da extensão da linha férrea sob estudo, numa extensão total de cerca de 15 km.

Estas zonas, geralmente com fracas características geotécnicas, quer pela presença de elevado teor de finos,
siltosos ou argilosos, quer pela presença de níveis freáticos próximos da superfície, deverão ser zonas críticas
para a fundação dos postes de catenária. Estes materiais poderão ainda conter elevados teores em matéria
orgânica.

Areias de duna e dunas (d)
Estes depósitos formam-se através da acumulação de materiais pela ação do vento pelo que deverão constituir
areias de grão fino a médio, praticamente sem finos. Esta unidade ocorre unicamente no final do troço, zona
de Vila Real de Santo António e corresponde a uma extensa área aplanada por vezes alagada. A presença de
nível freático próximo da superfície e a previsível descompressão desta unidade leva a que seja considerada
uma zona crítica para fundação dos postes da catenária. Estes depósitos são somente atravessados pela linha
férrea numa extensão de 2,87 km, num só local entre os km 393+580 e 396+445.

Depósitos do Plistocénico: Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira (Qa)
Constituem das mais vastas unidades de cobertura do Algarve e sobrepõe-se aos depósitos de Morgadinho (P).
Predominam areias de grão médio a fino, no geral rubificadas o que muitas vezes lhes confere uma tonalidade
laranja ou avermelhada. Nas camadas superiores, as areias de Faro podem conter pontualmente cascalheiras e
seixos boleados de quartzo, quartzito e grauvaque. A espessura máxima é, segundo Moura e Boski (1994), de
30m e datada do Plistocénico superior, ou talvez já do Holocénico (Antunes et al., 1990). As areias de FaroQuarteira são atravessadas pela linha férrea numa extensão total de 11 km.

Depósitos do Pliocénico: Camadas de Morgadinho (PM)
Esta unidade, mal representada em afloramentos, excede os 120m de espessura, foi depositada num
compartimento abatido que afeta a formação de Cacela, subjacente. Estes são depósitos constituídos por uma
sucessão estratigráfica bastante heterogénea quer em termos geológicos quer em termos geotécnicos. Estes
depósitos ocorrem pontualmente na zona de Luz de Tavira e iniciam-se com siltes de cor ocre e terminam com
níveis constituídos por areias finas de diferentes tonalidades. Os níveis intermédios podem ser argilosos,
margosos e constituídos por calcários compactos. Esta unidade é atravessada pela linha férrea numa extensão
de cerca de 2 km, entre os km 364 e 366, sensivelmente.

Depósitos Miocénico:
Formação de Cacela (Mc): Formação constituída por níveis conglomeráticos, biocalcarenitos e siltes
glauconíticos. Geralmente de tons castanho a amarelo e avermelhado, esta formação detrítica é
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constituída por sedimentos relacionados com depósitos de terraço marinho, em que a sua
ferruginização está relacionada com intensos fenómenos de laterização e carsificação. Apesar de
consolidados, estes sedimentos poderão apresentar estratos siltosos e/ou argilosos menos resistentes.
Estes depósitos assentam em discordância angular em arenitos do Triásico, e a parte inferior desta
unidade é rica em fósseis.
Siltes da Campina de Faro (MF): A formação Siltes Glauconíticos de campina de Faro é constituída por
cerca de 30 a 40m de siltes, localmente ricos em glauconite, podendo apresentar fácies mais grosseiras
e carbonatadas (Antunes e Pais, 1987).

Os depósitos Miocénicos são atravessados, intercaladamente, entre os km 360 e 381, numa extensão de 15
km.

Cretácico (C1)
As unidades deste período formam uma faixa de afloramentos quase contínuos na zona de Luz de Tavira, muitas
vezes biselado por sedimentos do quaternário. Esta formação é constituída por arenito calcário amarelo, com
estratificação ondulada intercaladas por níveis mais margosas e por argilas verdes. Tratando-se de materiais
com fenómenos de carsificação superficial e subterrânea, poderiam chegar a aparecer cavidades subterrâneas.
Esta formação ocorre no traçado especialmente entre Olhão e Fuseta (ao km 357, numa pequena extensão de
250 m).

Jurássico (J)
Jurássico Superior (J5): Ao longo do traçado em estudo o Jurássico Superior é caracterizado pela
presença de bancadas de calcários com dimensões decimétricas a métricas, frequentemente nodulares,
intraclásticos e oolíticos, alternando com calcários argilosos e margas. O conteúdo de fosseis é muito
diversificado. São atravessados pela linha férrea ao longo de 2 km.
Jurássico Médio (J3 / J3-4): Esta unidade aflora exclusivamente no anticlinal de Tavira, constituindo o
seu núcleo. Trata-se de calcários marinhos, micríticos, a que se sobrepõe calcários oolíticos. O anticlinal
de Tavira é cortado pelo Rio Gilão, segundo uma direção aproximada N-S. Estes calcários são
atravessados, intercaladamente, entre os km 371 e 375, numa extensão total de 3,6 km.
Jurássico Inferior (J2 / J1): Afloram a norte, ao longo da N125 de Tavira – Vila Real de Santo António
e contacta por falha com o Complexo Vulcano-sedimentar. Foi uma unidade formada por rochas
micríticas e calsiclásticas mas posteriormente foi totalmente dolomitizada. Esta unidade ocorre no
traçado em diversas zonas do traçado, onde afloram associados ao complexo Vulcano-sedimentar
sendo por vezes difícil a sua diferenciação. O Complexo Vulcano-sedimentar é formado por alternâncias
de escoadas lávicas básicas, tufos vulcânicos, e brechas explosivas, ricas em afloramentos calcários. A
linha férrea atravessa esta unidade numa extensão de 6 km.
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Ao nível tectónico, a região do Algarve localiza-se na placa Euro-Asiática, perto do sector oriental da fronteira
das placas Euro-Asiática / África.

A estruturação do Sector Oriental da Orla Algarvia inicia-se a partir do Triásico e evolui por todo o Jurássico
através de sucessivos “riftings”. A parte atualmente emersa da Bacia Algarvia é dominada por flexuras de
direção E-W, como as falhas de Silves-Querença, S. Estêvão-Vale Judeu e Galvanas e, ainda, por diversas
fraturas de orientação N-S.

Na área do projeto existem várias falhas. Estas falhas prolongam-se para sul no Oceano e estão cartografadas
de forma clara, assumindo maior expressão as de Aljezur, Portimão, Quarteira-São Marcos, e num pequeno
troço, em Loulé. De interesse para o projeto refere-se a falha com direção N-S que atravessa Faro e a falha
com direção E-O que atravessa Portimão e Vila Real de Santo António, designada por Falha do Guadiana.

De referir ainda a existência de falhas de menor importância nos maciços calcários do Jurássico que são
atravessados pelo traçado entre os km 371+650 e 377+200. Com a atividade sísmica estas falhas podem sofrer
deslocamentos e promover fenómenos de instabilidade nos taludes de escavação existentes, interferindo com
os postes da catenária.

Na região do Algarve, a atividade sísmica está correlacionada com as grandes unidades tectónicas de contacto
interplacas. Esta região tem sido afetada por uma sismicidade instrumental importante, cuja distribuição
evidencia uma sismicidade intensa localizada na área imersa, a S e SW do território continental, numa faixa que
se estende desde o Banco de Gorringe, a W, até ao estreito de Gibraltar, a E, e uma sismicidade histórica com
sismos fortes que causaram danos avultados, dos quais se destacam sismos distantes, de tipo interplacas, de
que o sismo de 1755 é o evento melhor caracterizado (Dias, 2001; Dias e Cabral, 2000).

A atividade sísmica não se propaga significativamente para o interior do território algarvio, correspondendo
mesmo, a uma fronteira que limita a sul uma área de sismicidade muito fraca, correspondente ao Baixo Alentejo,
corroborando que as estruturas geológicas submarinas absorvem a parte mais importante da deformação
interplacas e reduzem a importância da atividade intraplaca (Dias, 2001; Dias e Cabral, 2000). A sismicidade
instrumental no território emerso é distribuída. Contudo, existem três zonas de maior concentração de
sismicidade, designadamente a área que se estende da Serra de Monchique até Portimão, a área entre AlbufeiraLoulé-Faro, e a área de Tavira-Vila Real de S. António-Castro Marim.

Assim, a área em estudo insere-se numa região em que as intensidades sísmicas máximas terão atingido,
segundo a carta de isossistas de intensidades máximas (1996), o valor de IX e X, de acordo com a escala de
Mercalli modificada, correspondendo a sismos de classificação “destruidor” a “catastrófico”, onde as vias férreas
são grandemente deformadas.
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De acordo com o Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 1: Regras Gerais,
ações sísmicas e regras para edifícios (NP EN 1998-1, 2010), a região do projeto encontra-se nas zonas 1.2 e
1.3, referente Ação sísmica Tipo 1, e na zona 2.3 no que respeita Ação sísmica Tipo 2.

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) a
área de estudo da linha férrea insere-se na zona sísmica A, correspondente à zona de maior sismicidade das
quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade
(α) igual a 1.

De acordo com a informação existente no LNEG, e disponibilizada em http://geoportal.lneg.pt, juntamente com
a obtida no Inventário nacional do património geológico, disponível em http://geossitios.progeo.pt, não estão
referenciados quaisquer locais de Interesse Geológico nas áreas de implantação deste projeto. Foi ainda
consultado o inventário nacional do património geológico, que reúne os principais locais em Portugal (geossítios)
onde ocorrem elementos da geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas) com elevado valor científico
e que integrará o Sistema de Informação do Património Natural e o Cadastro Nacional dos Valores Naturais
Classificados, da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Segundo este
inventário, também não se identificou qualquer geossítio nos locais de implantação do projeto.

Nas proximidades da linha férrea, apenas se localiza um geosítio ou local de interesse geológico, o Corte
geológico do vale do Rio Séqua. No entanto, este geosítio encontra-se a norte da ponte de Tavira, não sendo
afetado pelo projeto (nesta área as intervenções limitam-se à própria ponte).

Com base na informação disponibilizada pela Unidade de Recursos Minerais e Geofísica (URMG) do LNEG, e
com base no “Sistema de Informações de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses” (SIORMINP), não foi
identificada qualquer ocorrência mineral que possa vir a ser afetada pela realização deste projeto.

No que se refere a servidões administrativas no âmbito mineiro, de acordo com a informação da DGEG não
existem concessões mineiras, exploração de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou
concedidas para prospeção e pesquisa de recursos que se encontrem dentro da área de estudo (faixa de 100
m), não se prevendo qualquer tipo de afetação por parte do projeto destes recursos.

Tendo em conta o tipo de projeto (eletrificação de uma linha férrea existente) e as ações previstas identificadas,
os impactes na geologia e geomorfologia ocorrem fundamentalmente na fase de construção, em resultado das
movimentações de terra (aterros e escavações) para implantação de algumas infraestruturas, podendo-se
manter durante a fase de exploração do projeto.
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As intervenções previstas nos taludes e nos projetos associados serão responsáveis pelos únicos impactes
negativos na geologia e geomorfologia.

As operações de terraplenagem (intervenções nos taludes, rebaixamento de via férrea associados a passagens
superiores, escavações e aterros no restabelecimento da supressão da PN371+317) irão conduzir a uma
destruição do substrato geológico e a uma alteração da morfologia local.

Relativamente à destruição do substrato geológico, o total das escavações irá originar 11 775 m3 de terras
sobrantes, o que corresponde a um valor baixo de volume de escavações, do qual resulta um impacte negativo
pouco relevante.

No que se refere às intervenções na via (taludes e rebaixamento de via associado a passagens superiores),
tratando-se de uma área já intervencionada, os impactes serão pouco relevantes e no caso dos taludes tratase de intervenções que visam igualmente a melhoria da sua estabilidade.

A situação mais relevante é a necessidade de construção do restabelecimento da supressão da PN371+317.
Tratando-se de uma passagem inferior, para a sua construção serão efetuadas escavações (com um volume
total de 19 918 m3), cuja altura dos taludes não ultrapassa os 3 metros.

Assim, considerando as características do projeto descritas, o substrato geológico presente e a metodologia de
avaliação adotada, tanto a nível geológico, como geomorfológico os respetivos impactes são considerados pouco
significativos negligenciáveis.

Considera-se de implementar as medidas de minimização apresentadas no ponto 9.

5.2 Recursos Hídricos

No âmbito do POOC a proteção à rede Ferroviária está identificada como uma das Servidões Administrativas
elencadas naquele Plano. Atendendo às características da intervenção pretendida (colocação de postes para as
catenárias na sua área de Servidão), não se afigura que as mesmas conflituem com as disposições aplicáveis
às categorias de Espaço atravessadas pela via (“Espaços Agrícolas e Áreas Húmidas e Áreas Ameaçadas pelas

Cheias”).
Relativamente aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considera-se a avaliação efetuada no EIA
adequada, nas diferentes componentes do projeto, sendo identificadas as potenciais interferências do projeto
com os mesmos. Tratando-se de uma via existente, o projeto não prevê a intervenção estrutural em qualquer
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linha de água, mantendo inalteradas as travessias das ribeiras, ou seja não haverá interferência na drenagem
transversal, a não ser a beneficiação da capacidade de vazão das linhas de água, por limpeza e desmatação
nos troços contíguos a pontes e passagens hidráulicas. Deste modo será apenas intervencionada/beneficiada a
drenagem longitudinal da via, ao longo dos seus passeios, no interior da servidão ferroviária. Os recursos
subterrâneos também não serão afetados. Assim, em concordância com o que é referido no EIA, considera-se
genericamente que os recursos hídricos não serão afetados pelo projeto, pelo que os impactes gerados serão
pouco significativos tanto a nível quantitativo como qualitativo.

No entanto, o EIA identifica um conjunto de medidas a implementar por forma a enquadrar a construção do
projeto num quadro de boas práticas que, salvaguardam os valores em presença e respeitam os instrumentos
de gestão territorial e as servidões existentes, com principal foco nos critérios para a escolha de locais para
implantação de estaleiros e do seu funcionamento.

Face à pouca significância dos impactes, não será necessário proceder à monitorização dos recursos hídricos
nas diferentes fases do projeto.

Considera-se assim que deve ser dado cumprimento às medidas de minimização e condicionantes preconizadas
no EIA e com as quais se concorda e que se encontram no ponto 9 deste parecer.

5.3 Ruído

Foi efetuada no EIA a avaliação acústica através de medições junto de recetores sensíveis (habitações, escolas
e biblioteca) situados na proximidade da Linha, tendo sido obtidos valores de Lden inferiores a 65 dB(A) e de
Ln inferiores a 55 dB(A).

As previsões da situação futura relativas ao ruído associado ao projeto foram realizadas utilizando o software

CadnaA, considerando a alteração de circulação na linha, das atuais composições a diesel pelas futuras
composições elétricas menos ruidosas, e com uma estimativa de tráfego superior ao atual.

Junto aos recetores sensíveis previsivelmente mais afetados, o ruído particular não ultrapassou para o Lden os
63 dB(A) e para o Ln os 54 dB(A).

Foi assim estimado que os limites estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo DecretoLei nº 9/2007, não serão ultrapassados.
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Atendendo às incertezas da modelação, o EIA propõe a monitorização de ruído, com a qual genericamente se
concorda, considerando-se contudo o seguinte:

A monitorização da fase de obra apenas deve ocorrer em caso de virem excecionalmente a ocorrer no período
entardecer e/ou noturno e para as quais tenha sido obtida uma Licença Especial de Ruído dos municípios
envolvidos.

A monitorização na fase de exploração, para além do referido no EIA, deve considerar o seguinte:
•

pelo menos, os locais de medição R01b, R02b, R03d, R03e, R05b, R11, R13d, R13i e incluir também dois
pontos junto a cada uma das escolas existentes na proximidade do local de intervenção onde está previsto
o restabelecimento relativo à supressão da PN 371+317;

•

realizar uma campanha e entregar o respetivo relatório no primeiro ano de exploração do projeto; realizar
segunda campanha no segundo ano se tiverem sido instaladas medidas de redução suplementares; realizar
terceira campanha no ano intermédio face ao horizonte de projeto, caso o tráfego aumente.

Para além das medidas de carater geral e setorial indicadas no EIA, deve ser acrescentado o seguinte, para a
Fase de exploração:
Adotar medidas de minimização de ruído suplementares, no caso dos resultados da monitorização virem a
indicar valores superiores aos limites estabelecidos no RGR, de forma a ser reposta a conformidade legal.

5.4 Vibrações

Relativamente a este fator salienta-se a necessidade de dar cumprimento ao enquadramento normativo nacional
e internacional, nomeadamente a NP ISO 2631-1: 2007 - Vibrações mecânicas e choque. Avaliação da exposição
do corpo inteiro e vibrações. Parte 1 - requisitos gerais, a ISO 14837-1: 2005 - Mechanical vibration. Ground-

borne noise and vibration arising from rail systems. General guidance e a ISO 14837-31: 1027 - Mechanical
vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems. Part 31: Guideline on field measurements
for the evaluation of human exposure in buildings, sem prejuízo da utilização de outros documentos como os
referidos no EIA, nomeadamente as orientações do LNEC, da UIC (União Internacional de Caminhos-de Ferro)
ou das normas britânicas como a BS 5228-2:2009.

Salienta-se também a necessidade de ter em consideração o Decreto-Lei n.º 27/2011, de 17 de fevereiro (e
alterações posteriores) que fixa as condições técnicas e procedimentais relativas à segurança da circulação de
comboios, contribuindo para o bom nível de desempenho e qualidade do sistema ferroviário convencional e de
alta velocidade e no seu Anexo III determina, como requisitos essenciais, que 1.4.5 — A exploração do sistema
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ferroviário não deve, em estado normal de manutenção, provocar, no solo, um nível de vibrações inadmissível
para as atividades nas áreas próximas da infraestrutura e em condições normais de manutenção.
Segundo o mencionado no EIA, a avaliação das condições atuais de vibração, foi realizada no exterior das
edificações. Apesar de ter sido solicitada uma caracterização complementar que contemplasse medições no
interior dos edifícios, o proponente optou por não as realizar tendo apresentado uma fundamentação que não
se considerou aplicável à situação em causa, uma vez que o tipo de terreno e as condições de construção dos
edifícios existentes na proximidade da linha diferem das que fundamentam a justificação apresentada.

Assim, e de forma a complementar a caracterização da situação atual efetuada, em fase prévia à intervenção,
devem ser realizadas medições no interior dos edifícios nos pisos mais desfavoráveis e estabelecida a relação
com as medições in situ feitas anteriormente no exterior imediato da via-férrea.

Apesar de se ter descrito no EIA sumariamente o procedimento de medição, em relação à localização dos pontos
de selecionados, e das condições (valor máximo das velocidades eficazes de vibração de segundo a segundo à
passagem dos comboios), não foram facultados elementos que permitissem analisar os valores de referência
deduzidos utilizados na modelação nem tecidos comentários sobre eventual incomodidade que pudesses existir,
atendendo aos critérios adotados.

Considerando como critério de avaliação da incomodidade às vibrações, o critério LNEC, constata-se que, dos
resultados reportados no EIA, transcritos no quadro seguinte, da eventual relação entre a vibração transmitida
ao solo e a vibração dentro do edificado, na grande maioria das situações existirá incomodidade, tanto em
relação à própria vibração como ao ruído estrutural advindo dessa vibração. Independentemente de, como
refere o proponente, não terem sido expressas reclamações em relação a este facto.
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Velocidade eficaz de vibração [mm/s]
Ponto

de

monitorização

Registo fotográfico

Medição

situ

in Valor
referência

de Estimativa da
situação2

deduzido1
Ponto 1:

0.05

0.06

0.038 (0.045)

0.57

0.14

0.428 (0.105)

0.15

0.15

0.113 (0.113)

0.03

0.05

0.023 (0.038)

0.05

0.06

0.038 (0.045)

37°00'52.6"N
7°56'13.4"W

Ponto 2:
37°01'00.4"N
7°54'50.3"W

Ponto 3:
37°01'46.7"N
7°50'33.3"W

Ponto 4:
37°02'22.2"N
7°47'54.9"W

Ponto 5:
37°03'35.4"N
7°45'03.7"W

1

(distância de 20 m à linha e velocidade das composições de 70 km/h)
Assumindo como ponto de partida os resultados para uma velocidade de 70 km/h e aplicando um fator multiplicativo de
0.75, associado a uma provável menor emissão vibrátil dos comboios elétricos, como indicado pelo proponente no
Relatório Síntese do EIA.

2
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Velocidade eficaz de vibração [mm/s]
Ponto

de

monitorização

Registo fotográfico

Medição

situ

in Valor
referência

de Estimativa da
situação2

deduzido1
Ponto 6:

0.01

0.02

0.01 (0.02)

0.10

0.08

0.075 (0.06)

0.15

0.07

0.113 (0.053)

0.18

0.16

0.135 (0.12)

0.04

0.12

0.03 (0.09)

37°03'41.9"N
7°45'09.3"W

Ponto 7:
37°06'50.8"N
7°39'41.1"W

Ponto 8:
37°07'28.4"N
7°39'19.3"W

Ponto 9:
37°07'46.9"N
7°39'11.1"W

Ponto 10:
37°08'29.0"N
7°36'36.0"W
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Velocidade eficaz de vibração [mm/s]
Ponto

de

monitorização

Registo fotográfico

Medição

situ

in Valor
referência

de Estimativa da
situação2

deduzido1
Ponto 11:

0.07

0.06

0.053 (0.045)

0.11

0.15

0.083 (0.113)

37°11'08.0"N
7°31'25.0"W

Ponto 12:
37°11'45.6"N
7°25'46.2"W

Critério do LNEC para evitar:
(1) Danos em edifícios/estruturas: vmax,ef,1s < 3.5 mm/s;
(2) Afetação humana devido à sensação da vibração como tal: vmax,ef,1s
< 0.11 mm/s;
(3) Afetação humana devido ao ruído estrutural resultante da vibração
(para frequências superiores a 63 Hz): vmax,ef,1s < 0.03 mm/s.

Quadro 3 – Resumo da caracterização da situação atual em relação ao fator ambiental Vibrações

Relativamente à avaliação de impactes são apresentadas considerações iniciais sobre a avaliação de impactes
que, genericamente, se adequam ao projeto em apreciação. São, ainda, indicadas as ações da fase de
construção e de exploração que potencialmente induzirão impactes.

Em relação à avaliação de impactes devido à propagação de vibrações, não se concorda que não tenha sido
avaliada por não se aplicação o RGR. A incomodidade associada às vibrações e ao ruído com propagação
estrutural estão indicadas em todos os documentos considerados neste EIA, assim como na normalização
específica para a ferrovia (ISO 14837-31), pelo que devem ser contempladas todas as situações.

Relativamente à fase de construção nada é referido, no entanto, atendendo às ações a desenvolver, exceto nas
localizações mais próximas de zonas de rebaixamento da via, não são esperadas ações geradoras de níveis de
vibração significativos.
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Para a fase de exploração considera-se no EIA a não ocorrência de impactes associados às vibrações, mesmo
para velocidades de circulação das composições ferroviárias mais elevadas (120 km/h).

Partindo dos registos atuais de vibrações apresentados pelo proponente e aplicando o mesmo fator
multiplicativo de 0,75, obtiveram-se os resultados inseridos na última coluna do
Quadro 3 atrás apresentado que espelham uma potencial incomodidade associada às vibrações, segundo o
critério LNEC.

Desta forma, não se concorda com a avaliação efetuada no EIA, o qual conclui pela ocorrência de impactes
positivos, permanentes, diretos, de magnitude reduzida e pouco significativos, podendo-se antecipar a
necessidade de algum acompanhamento desta situação em termos de monitorização.

Não são apresentadas medidas de minimização específicas para as Vibrações, remetendo o proponente para a
implementação de minimização genéricas associadas ao ruído e vibrações.

Adicionalmente, são indicadas algumas referências de normalização específica para a fase de construção que,
segundo o proponente poderão ser utilizadas para avaliação das medidas que possam ser necessárias.

Quanto à fase de exploração o proponente entende que devido a limitações várias do modelo seguido, que
conduziram à não identificação de impactes, não se justifica a indicação de medidas de minimização.

Novamente se salienta para a necessidade de se implementar um Plano de Monitorização de vibrações.

É apresentado no EIA um plano de monitorização conjunto para ruído e vibrações. Este Plano deve ser
reformulado, em fase prévia ao licenciamento e apresentado para aprovação. Deve sempre integrar uma
campanha de monitorização, no interior do edificado, em fase prévia à obra. Posteriormente, e segundo o tipo
de ações a empreender na proximidade de edificações existentes, poderá ser necessário acautelar a realização
de monitorizações durante a fase de construção. Adicionalmente, devem ser previstas campanhas de
monitorização em fase de exploração, concordando-se com uma periodicidade anual, nos 3 primeiros anos,
após os quais se passará a uma monitorização quinquenal.

Na eventualidade de virem a existir compromissos legais ou da ocorrência de reclamações deve ser equacionada
a necessidade de se implementarem medidas de minimização.
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Concorda-se com os pressupostos subjacentes à seleção dos pontos de monitorização que no âmbito do Plano
de Monitorização reformulado devem ser identificados de forma clara pelas suas coordenadas geográficas e
com representação fotográfica.

5.5 Alterações Climáticas

Este fator inclui a vertente de mitigação e adaptação às alterações climáticas.

A Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho,
contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).

Na vertente mitigação, a caracterização da situação atual teve por base o PNAC 2020/2030, que constitui o
instrumento central das políticas de mitigação que estabelece um conjunto de medidas setoriais e elenca um
conjunto de opções de políticas e medidas para assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões
nacionais de gases com efeito de estufa (GEE). Importa também referir que foi aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050)
que visa explorar a viabilidade de trajetórias que conduzam à neutralidade carbónica, identificar os principais
vetores de descarbonização e estimar o potencial de redução dos vários setores da economia nacional.

Da análise do fator alterações climáticas foram identificadas as principais fontes de emissão associadas ao
projeto, como as emissões de GEE e de gases fluorados com efeito de estufa associadas à eletrificação da rede,
bem como os emitidos nos equipamentos de refrigeração a usar na climatização das composições para melhoria
do conforto e atratividade do modo ferroviário.

É de referir que o setor dos transportes é, a par do sistema electroprodutor, um dos principais emissores
nacionais (representando cerca de 25% das emissões), sendo o setor com maior crescimento de emissões nas
últimas décadas. O RNC2050 estabelece como uma das linhas de atuação para que se atinja a neutralidade
carbónica até 2050, “Descarbonizar a mobilidade, privilegiando o sistema de mobilidade em transporte coletivo,

através do seu reforço e da descarbonização das frotas (…)”.
Assim, pode concluir-se que a eletrificação da ferrovia entre Faro e Vila Real de Santo António e a alteração das
composições de diesel para elétricas, enquadra-se como uma medida essencial, dentro desta linha de atuação.
O estudo considerou que o total de redução das emissões para o período 2021-2045 previsto com a
concretização do projeto é de cerca de 59,3 mil toneladas de CO2eq, o que representa 50% das reduções das
emissões de GEE.
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Considera-se importante que as novas composições com tração elétrica sejam equipadas com melhores
sistemas de refrigeração do que os atualmente utilizados e, por isso, reduzam as fugas de gases fluorados.
Assim, é relevante que se tenha em atenção a utilização de fluídos de refrigeração com o menor Potencial de
Aquecimento Global (PAG) possível, e até um valor máximo de PAG de 1500, sem prejuízo das proibições de
colocação no mercado explanadas no Anexo III do Regulamento UE 517/2014. No entanto e uma vez que esta
componente não é da responsabilidade da IP mas sim da CP, pelo que deve constituir uma recomendação para
esta entidade.

Outra medida relevante é a não utilização do Hexafluoreto de Enxofre (SF6), como mencionado no EIA, gás
fluorado com um elevado potencial de aquecimento global, que é comummente utilizado na eletrificação de
redes.

Uma vez que, com o decorrer da obra vai existir perda de revestimento vegetal, provocando a diminuição da
capacidade de sumidouro de carbono, salienta-se a importância da sua reposição com espécies
preferencialmente autóctones e da flora local. A implementação de uma estrutura verde associada à nova via a
poente da cidade de Tavira também é uma medida a ter em conta, contribuindo para compensar as árvores
que forem eliminadas. Considera-se relevante manter estas áreas como fonte de sumidouro de carbono.

Admite-se que os impactes do projeto nas Alterações Climáticas são principalmente positivos e que os impactes
negativos podem ser parcialmente minimizados, desde que se cumpra o disposto nos pontos anteriores.

Na vertente adaptação, a caracterização da situação atual teve por base a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas (ENAAC 2020).

De realçar que foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), pela RCM
n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC
2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange
diversas medidas integradas em oito linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de
calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma
de minimizar os impactes das alterações climáticas devem ser consideradas o referencial para efeitos de
implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do
projeto.

O estudo analisou as principais vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas e constatou que os principais
impactes projetados relativamente aos cenários climáticos são as cheias e inundações, a afetação das zonas
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costeiras devido à subida do nível médio do mar (NMM), o aumento da ocorrência de ondas de calor e o aumento
do risco de incêndio.

Relativamente ao aumento de ocorrência de cheias, face ao cenário referido no EIA até 2100 e de acordo com
o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL, 2019), as duas situações
que se encontram na área de estudo são o rio Seco e o rio Gilão. No primeiro caso, “aumentar a capacidade de

vazão da obra de arte que o atravessa, por si só, não traduzirá por certo uma medida suficiente, se a mesma
não for acompanhada das medidas de regularização e requalificação do curso de água”. No caso do rio Gilão,
a Linha do Algarve atravessa este rio através da Ponte de Tavira, a uma altura suficiente para que não ocorra
afetação neste tipo de eventos.

O proponente conclui que “Face ao histórico de inexistência de situações graves de cheias ao longo da linha,

os impactes, a ocorrer, serão localizados e pouco significativos”.
No que se refere às zonas costeiras e à subida do nível médio do mar, o PIAAC-AMAL identificou as zonas
vulneráveis e os pontos críticos em 2100. Pelo apresentado, nenhuma das áreas identificadas se encontra dentro
da área de estudo, pelo que os impactes esperados serão localizados, pouco prováveis, temporários e pouco
significativos na infraestrutura, como mencionado no EIA.

Relativamente ao risco de incêndio, de acordo com a Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal (ICNF, 2019),
a área do projeto atravessa essencialmente zonas de classe de perigosidade nula, muito baixa ou baixa,
podendo atravessar pontualmente classes de perigosidade média. De destacar que a IP está obrigada a
desenvolver todas as atividades necessárias, nomeadamente de deservagem e de corte seletivo de vegetação
herbácea, arbustiva e arbórea até dez metros do limite do carril exterior, nas faixas de gestão de combustível.
Com a aplicação anual desta medida, considera-se que o impacte resultante dos incêndios poderem afetar a
infraestrutura é reduzido e pouco significativo.

Considera-se que as principais situações relativas aos impactes das alterações climáticas no âmbito da
adaptação foram devidamente abordadas no EIA e que as alterações climáticas não suscitam consequências
relevantes no projeto, desde que se cumpra o disposto nos pontos anteriores. Desta forma, caso as medidas
propostas tanto na vertente mitigação, como adaptação às alterações climáticas sejam aplicadas de forma
correta consideram-se opções positivas.

Conclui-se que o projeto não apresenta impactes negativos significativos no âmbito do fator alterações
climáticas.
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5.6 Qualidade do Ar

O EIA identifica adequadamente as fontes de emissão existentes nas imediações da área do projeto. São
igualmente identificadas as fontes de emissão durante a fase de obra. Na medida em que se trata de projeto
que visa a substituição de equipamento que utiliza combustíveis fósseis, diesel, por equipamento movido a
eletricidade a melhoria da qualidade do ar ao longo do trajeto do projeto será significativa.

Consideram-se adequadas as medidas de minimização propostas para a fase de obra. O estudo não indica
medidas de minimização na fase de exploração face à alteração de fonte de energia que o projeto consubstancia.

No que se refere à proposta de nova variante rodoviária na cidade de Tavira e que tem orientação norte-sul, a
poente do CEAT, para a qual não foram apresentadas alternativas, considera-se que a mesma vai induzir um
aumento de poluentes atmosféricos resultantes do tráfego, numa zona de recetores sensíveis, moradias e duas
escolas, contribuindo para a degradação da qualidade do ar na zona.

5.7 Sistemas Ecológicos

Considera-se fundamental, na apreciação a efetuar sobre este fator, garantir o cumprimento dos objetivos
gerais e específicos dos espaços naturais protegidos do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), que o
projeto atravessa ou é limite, designadamente, a ZPE Ria Formosa PTZPE0017, ZPE dos Sapais de Castro Marim
PTZPE0018 e do SIC Ria Formosa/Castro Marim PTCON0013, da Rede Natura 2000 (RN2000) (Decreto-Lei nº
140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelos DL nº 49/2005, de 24 de Fevereiro e nº 156A/2013, de 8 de Novembro, que transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas “Aves” e “Habitats” da
União Europeia e pelo respetivo Plano Sectorial, com enquadramento na Resolução do Conselho de Ministros
(RCM) nº 115-A/2008, de 21 de Julho) e as Áreas Protegidas (AP), Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)
[Plano de Ordenamento e Regulamento (POReg-PNRF), aprovados pela RCM nº 78/2009, de 2 de Setembro] e
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA) [Plano de Ordenamento
e Regulamento (POReg-RNSCMVRSA), aprovados pela RCM nº 181/2008, de 24 de Novembro].
Apresenta-se de seguida os quadros 4, 5 onde se apresentam a extensão das áreas protegidas a afetar (valores
aproximados em metros lineares e percentagens), considerando as seguintes tipologias das áreas sujeitas a
regime de proteção – Artigo 10º (PNRF) e Artigo 11º (RNSCMVRSA):

ASRP – Áreas não abrangidas por regime de proteção – Artigo 31º (PNRF) e Artigo 37º (RNSCMVRSA);
PPI – Áreas de proteção parcial do tipo I – Artigos 19º e 20º (PNRF) e Artigos 14º e 15º (RNSCMVRSA);
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PPII – Áreas de proteção parcial do tipo II – Artigos 21º e 22º (PNRF) e Artigos 16º e 17º
(RNSCMVRSA);
PCI – Áreas de proteção complementar do tipo I – Artigos 13º e 14º (PNRF) e Artigos 18º e 19º
(RNSCMVRSA);
PCII – Áreas de proteção complementar do tipo II – Artigos 15º e 16º (PNRF) e Artigos 20º e 21º
(RNSCMVRSA).
Considerando a proximidade entre âmbitos, definições e objetivos das diversas tipologias das áreas sujeitas
a regime de proteção que se verifica nos Planos de Ordenamento e Regulamentos do PNRF e da
RNSCMVRSA, considera-se que as PPI e PPII constituem a “zona húmida” (ZH), áreas de elevada
sensibilidade ecológica, cuja salvaguarda constitui o principal objetivo da criação destas áreas protegidas e
dos respetivos Planos de Ordenamento e Regulamentos e as PCI e PCII “áreas de enquadramento e
transição, com grau de humanização variável” (AET).
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Quadros 4 e 5: Extensão das áreas protegidas atravessadas pelo projeto
O projeto, no seu conjunto de intervenções, e de acordo com os quadros atrás apresentados, integra-se da
seguinte forma integra-se nos espaços naturais protegidos (ENP) atrás referidos:
PNRF + RNSCM + RN2000
As ZPE e SIC, da RN2000, que são atravessadas ou tocadas pela ferrovia não têm limites totalmente coincidentes
com os do PNRF e da RNSCMVRSA; no interior destas AP, a ferrovia atravessa na quase totalidade do traçado
as ZPE e em parte do traçado (“zona húmida”) o SIC; a ferrovia é limite N da ZPE Ria Formosa, em 6500m (fora
destas AP). A ferrovia é limite ou atravessa os ENP em 37340m, que corresponde a 65,05% da extensão total
a intervencionar. A ferrovia é limite em 19 700m (52,76%) e atravessa os ENP em 17640m (47,24%).
PNRF + RNSCMVRSA
A ferrovia é limite ou atravessa estas AP em 30800m, dos quais 12040m (39,04%) correspondem à ZH.
A ZH é atravessada, no conjunto das duas AP, em 3330m (10,80%) e é contatada (em limite e interior das
AP) em 8710m (28,24%).
A ZH é atravessada e contatada, no interior das AP, em 10700m (34,79%).
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A ZH é atravessada e está no limite, na área do PNRF, numa dimensão absoluta maior do que na área da
RNSCMVRSA (8610m contra 3430m), enquanto em termos relativos o impacte sobre a área do PNRF é
muito menor (35,29% contra 53,26%).
A ferrovia atravessa a ZH da RNSCMVRSA em 2810m (43,63%) e a ZH do PNRF em 520m (2,13%), tendo
um impacte direto (absoluto e relativo) muito maior na RNSCMVRSA;
A ferrovia atravessa e contata o PNRF, no seu interior, em 7330m (30,04%) e a RNSCMVRSA em 3400m
(52,80%), tendo um impacte direto absoluto maior no PNRF e um impacte direto relativo maior na
RNSCMVRSA.
Desta análise consideram-se relevantes as seguintes considerações e pressupostos:
É inegável o interesse público estratégico da implementação do projeto e que o ICNF já se pronunciou
sobre dois projetos com este relacionado, embora de menor dimensão e impacte, designadamente o projeto
do Subsistema BSS (Sistema GSM-R), no troço Faro – VRSA e o Projeto de Instalação de Subestação de
Tração no antigo Apeadeiro de Marim.
No interior das duas áreas protegidas e das ZPE e SIC, que são percorridas pela ferrovia, no troço Faro –
VRSA, sobretudo nas Zonas Húmidas respetivas, existem valores naturais excecionais, de ecossistemas,
habitats, de vegetação e espécies da flora e da fauna, cujas orientações de gestão definidas para este
território têm o objetivo da sua salvaguarda.
São de realçar os impactes particularmente negativos sobre a avifauna residente e migradora, na sua
nidificação, refúgio, alimentação, estadia e mobilidade, de carácter temporário, mas longo tendo em conta
a duração dos trabalhos e o tempo de recuperação de alguns habitats e de carácter permanente com a
instalação de linhas de alta e média tensão (catenárias) e outros obstáculos, que a colocação de
sinalizadores só resolvem parcialmente.
Em sede de Aditamento e face ao solicitado, considerou-se:
Relativamente à apresentação de carta de condicionantes à localização, organização, funcionamento e
gestão de estaleiros e carta de condicionantes à circulação e estacionamento de máquinas, viaturas e
pessoas, considerando que apenas os estaleiros foram objeto de análise de condicionamento à sua
localização, estes elementos devem ser supridos com medidas de minimização de potenciais impactes
negativos e a apresentação de um plano geral concreto e detalhado, sobre esta matéria, a ser verificado
em prazo razoável antes do início das obras.
As respostas dadas a algumas questões solicitadas revelam uma visão reduzida da importância global do
ecossistema Zona Húmida, à escala mundial (um dos mais ricos e produtivos), ao ser definido apenas um

buffer de 50m centrado ao eixo da via, para o estudo dos “sistemas biológicos”, bem como ao facto de
apenas ser conferida relevância à “prospeção” dos habitats e “valores florísticos e vegetacionais
protegidos”, minimizando a verdadeira dimensão do conjunto dos sistemas naturais presentes e das
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respetivas espécies da flora e da fauna, que os povoam e como e de que forma concorrem para assegurar
o bom desempenho das funções ecológicas amplamente reconhecidas às Zonas Húmidas, que a não ser
devidamente valorada, numa perspetiva de melhor avaliação dos impactes negativos da obra, obrigará a
um maior esforço e uma responsabilidade acrescida na definição do seu condicionamento, com a inclusão
das adequadas medidas de minimização e eventualmente de compensação e do indispensável e rigoroso
controlo e monitorização, nas fases de execução e exploração da obra.
Quanto à avaliação que é efetuada à falta de conhecimento atualizado sobre a avifauna, considerando que os
dados obtidos, na sua quase totalidade, se reportam ao período de tempo, distante, entre 1992 e 1996 e da
justificação para a não realização de um recenseamento atualizado da população da avifauna, manifesta-se
discordância com a desvalorização que é dada ao impacte, sobre a avifauna, da instalação de uma catenária
que atravessa ou é limite das duas áreas protegidas em 30,80 km, dos quais 12,04 km correspondem à Zona
Húmida e consequentemente com afirmações produzidas, contraditórias e não fundamentadas, de que não é
justificável um recenseamento atualizado (mesmo não havendo informação disponível como também é
referido), considerando que a via-férrea já existe há mais de 100 anos (note-se, sem catenária) e que os
existentes (de há mais de 20 anos) traduzem, sem qualquer dúvida, uma perspetiva correta da situação atual,
pelo que continua essencial garantir por parte do proponente a realização de Censos sobre a avifauna, com
particular acuidade para a avifauna aquática, no interior destas áreas protegidas, bem como a sua atualização
durante período conveniente, de modo a que nas fases de execução e exploração da obra seja possível introduzir
ajustamentos e correções que permitam reduzir eventuais impactes sobre a sua população, de mortalidade ou
de exclusão do território.
Assim, e considerando ser fundamental garantir a integridade ambiental dos espaços naturais integrados no
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, considera-se no que diz respeito à apreciação dos impactes sobre o
este fator ambiental, que deve ser dado cumprimento aos aspetos que de seguida se referem:
a)

O Projeto da Subestação de Tração de Olhão, uma vez que foi anteriormente sujeito a parecer do ICNF e
tendo em consideração que nesta fase não é apresentada o projeto de execução desta componente, apenas
se analisando o espaço onde se implantará, deve previamente ao licenciamento desta componente, ser
remetida ao ICNF para pronúncia desta entidade.

b)

Previamente ao início da obra, apresentar um plano geral de acessos à obra detalhado (por veículos,
máquinas e pessoas) incluindo o seu parqueamento, que inclua a respetiva carta de condicionantes.

c)

As vedações, salvo se por justificações de segurança, devem ser de malha ecológica com abertura suficiente
para não impedir a circulação da fauna menor e não serem encimadas por arame farpado, que constitui
um perigo acrescido nas colisões da avifauna e dos morcegos.

d)

Considera-se para a avifauna a ocorrência de impactes negativos, diretos, significativos, irreversíveis e
permanentes, resultantes da construção da catenária e dos elementos em tensão, dado o aumento
apreciável dos riscos de colisão, eletrocussões e morte de aves e a existência de diversas áreas naturais,
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biótopos e habitats associados (para além da zona húmida e respetivas áreas de sapal, salinas e corpos de
água, áreas agrícolas de culturas permanentes, áreas de matos e de pastagens e floresta) na área de
projeto e na envolvente, as quais se consideram prioritárias para a avifauna, considerando as linhas de voo
que se estabelecem entre elas para a sua mobilidade, refúgio, estadia, alimentação, nidificação e migração.
Desta forma foi prevista como medida de minimização a instalação de sinalização intensiva com dispositivos
anti colisão, a qual se considera dever ser reforçada para uma extensão superior à proposta, incluindo,
também, outros locais igualmente sensíveis e de maior risco, nos três seguintes locais, de acordo com as
figuras seguintes:
Entre o km 352+000 a 353+500 (Figura 3).
Entre o km 375+000 a 376+500 (Figura 4).
Entre o km 390+000 a 395+000 (Figura 5).

Figura 3: Local de colocação dos Dispositivos anti colisão (vermelho) e Buffer (azul) a considerar para os Censos
Avifauna, entre os km 352+000 a 352+500
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Figura 4: Local de colocação dos Dispositivos anti colisão (vermelho) e Buffer (azul) a considerar para os Censos
Avifauna, entre os km 375+000 a 377+000
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Figura 5: Local de colocação dos Dispositivos anti colisão (vermelho) e Buffer (azul) a considerar para os
Censos Avifauna, entre os km 390+000 a 395+000

e)

No âmbito da monitorização da avifauna proposta no EIA, nas duas Áreas Protegidas (PNRF, RNSCMVRSA),
com atravessamento ou contacto da linha férrea, considera-se que se deve:
i) Realizar um Censo inicial da avifauna, com particular acuidade para a avifauna aquática, que atualize a
informação existente à data, devendo a sua conclusão verificar-se antes do início da execução das obras
previstas no projeto.
ii) Monitorizar a avifauna (atualizações do Censo inicial), durante as fases de construção e exploração do
projeto, num período mínimo de 5 anos, correspondendo 3 anos obrigatoriamente à fase de exploração,
de modo a ser possível introduzir ajustamentos e correções que permitam reduzir os impactes sobre a sua
população, de mortalidade ou de exclusão do território.
iii) O Censo inicial e a subsequente monitorização deve incidir sobre o espaço territorial abrangido pelas
Áreas Protegidas mencionadas, nas áreas consideradas de maior mobilidade da avifauna que incluam ou
tenham como limite a linha férrea num buffer variável, conforme figuras 3 a 5.
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Os impactes do projeto sobre a avifauna resultantes do aumento significativo dos riscos de colisão, sendo
irreversíveis e permanentes (sendo que a instalação de dispositivos anti colisão apenas minimizará parcialmente)
e a elevada sensibilidade ambiental das espécies presentes, constando muitas delas nos Anexos A-I, B-II e BIV da RN2000 e possuindo algumas um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, segundo o Livro
Vermelho de Vertebrados (Cabral et al., 2006), constituem fundamento para ser exigida uma medida de
compensação adequada e equilibrada:

Neste contexto, com o objetivo de melhorar as condições ambientais de áreas de grande valor e importância
ecológica, que fazem parte do ecossistema zona húmida da RNSCMVRSA (o que contribui para a redução da
utilização da área de instalação do projeto pela avifauna), estas devem situar-se na envolvente do projeto, mas
em locais que guardem alguma distância da linha ferroviária, o que faz aumentar a segurança das espécies em
causa e contribuir para compensar o aumento da mortalidade que a exploração do projeto possa provocar na
avifauna, pelo que se considera necessária a implementação de um projeto diretamente conexo com a proteção
e conservação das aves selvagens, a localizar no interior da RNSCMVRSA, relativamente ao qual se apresentam
duas opções, em alternativa:

A.

Projeto para a Criação das Condições Ambientais Favoráveis ao Estabelecimento de Colónias
Reprodutoras de Flamingos nas Salinas do Cerro do Bufo, na RNSCMVRSA.

Considerando que as Salinas do Cerro do Bufo são a área da Reserva Natural mais representativa da
diversidade da avifauna aquática e constituem o eixo central das atividades de educação ambiental e
daquelas que se integram no turismo de natureza e sendo de especial destaque a presença de uma
importante população migrante de flamingos, seria importante desenvolver um projeto que criasse as
condições ambientais necessárias para a sua reprodução e sedentarização, através da construção de
pequenas ilhas de nidificação, de entre outras ações, seguindo o exemplo de sucesso noutras Áreas
Protegidas próximas, nomeadamente na Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva, España) e
garantisse, ao mesmo tempo, a implementação das adequadas medidas de ordenamento e gestão do uso
público. As salinas industriais do Cerro do Bufo dada a sua grande dimensão, que propicia o afastamento
da presença humana, a garantia de água o ano todo, cujos fluxos e altura estão regulados
permanentemente e com elevado grau de salinidade o que assegura uma maior quantidade de recursos
alimentares, fundamentalmente de artémia, requeridos por esta espécie na sua etapa de acasalamento,
reprodução e criação, reúnem um conjunto de caraterísticas promissoras do êxito de um projeto desta
natureza, pioneiro em Portugal.

No entanto e uma vez que estas Salinas têm uma gestão privada que decorre da existência de uma licença de
utilização atribuída, a concretização deste projeto dependerá de acordo a estabelecer com a respetiva entidade.
No caso de não ser possível a concretização deste projeto, deve, em alternativa implementar-se o projeto que
a seguir se apresenta.
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B.

Projeto de Regeneração Hídrica, Recuperação e Valorização Ambiental do Sapal de Venta Moinhos, na
RNSCMVRSA – Fase III.
Este projeto, implementado há mais de 20 anos, sobre uma área de 120ha, pertencente ao Estado
Português, na margem direita do rio Guadiana, com relativa proximidade da sua foz, devolveu a este
local as suas caraterísticas naturais originais, de zona húmida, constituída por sapais, lagoas, charcas
e canais, cuja principal ação foi restabelecer um fluxo de água de maré que inundasse toda esta área,
com a criação de corpos de água permanente e temporários. Na fase anterior a este projeto, em toda
a propriedade, estavam instaladas culturas cerealíferas e pastagens, viáveis pela construção de muros
de contenção ao longo do Guadiana, de modo a impedir a entrada de água salobra, que destruíram,
também, a modelação e a amplitude de cotas do terreno.
Para manter este ecossistema em equilíbrio e a cumprir na plenitude todas as suas funções ecológicas,
é fundamental, intervir periodicamente, de modo a garantir a manutenção da quantidade necessária
e a constante renovação de água salobra que aflui ao Sapal de Venta Moinhos que, pela colmatação
do canal principal aberto ao Guadiana e dos respetivos ramais desenhados em toda a área, vão
progressivamente diminuindo. A situação que ao tempo de hoje se verifica já justifica uma terceira
intervenção.
Em cada Fase será necessário desenvolver outras ações que concorram para aumentar a diversidade
e a estabilidade ecológica do ecossistema de zona húmida e alcançar objetivos conexos. Seria
importante, numa Fase III de intervenção prever a realização do seguinte:
Estudar a viabilidade da implementação de sistema misto de comportas e bombagem, controladas
automaticamente, de modo a garantir o adequado e constante fluxo de água salobra provinda do
Guadiana.
Realizar obras de reparação dos cômoros no interior do Sapal de Venta Moinhos e limpeza das
valas de drenagem.
Instalar observatório para a avifauna aquática.
Instalar Estações de Esforço Permanente para a avifauna (passeriformes), com o objetivo de
monitorização geral e sendo particularmente importante para a anilhagem e estudo das
migrações, controlo sanitário e registo e interpretação de dados morfológicos e biométricos.
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Figura 6: Limites da RNSCMVRSA e localização das opções para medida de compensação

(Fonte: Google Earth)

5.8 Solo e Usos do Solo

Na área de estudo, predominam os solos Solonchaks gleizados (cerca de 73%), seguidos pelos Luvissolos

rodocrómicos (cerca de 14,9%) e Cambissolos crómicos calcários (cerca de 10%), e pelos Regossolos êutricos,
com uma representatividade diminuta (1,9%).

Quanto à capacidade de uso do solo, verifica-se que predominam os solos incluídos em zonas de salina ou sapal
(cerca de 29,8%), seguindo-se os solos da Classe A (24,3%), com elevada aptidão agrícola e poucas ou
nenhumas limitações. Esta classe de solos ocorre em vários locais ao longo do traçado, nomeadamente entre
aproximadamente o km 356+100 e o km 357+500 (a oeste da área urbana da Fuseta), entre o km 363+100 e
o km 371+000 (a oeste da área urbana de Tavira, é a mancha mais extensa de terrenos de classe A),
aproximadamente ao km 361+450 (na zona da Arroteia), entre os km 380+150 e 383+400 e, por fim, cerca do
km 386+900.

As outras classes mais representativas referem-se a solos da Classe B (cerca de 15,7%), solos agrícolas com
aptidão agrícola moderada (no início do traçado em Faro, entre os km 345+600 e 346+400, na zona de Pinheiro,
entre os km 376+600 e o km 380+100, entre os km 383+400 e 386+900 e entre os km 391+500 e 391+900)
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e a solos da Classe E (11,2%), solos agrícolas com limitações severas (na zona de Marim, ao km 354+100, na
zona de Conceição, ao km 376+300, na zona de S. Bartolomeu, ao km 389+900, do km 391+900 ao km
395+450, na zona de Vila Real de Santo António). Com menor representatividade surgem os solos da classe D
(com limitações moderadas) e C+D ou E (solos complexos), correspondendo a aproximadamente 6% da área
de estudo, e as áreas sociais (que se referem às áreas urbanas, nomeadamente na zona de Olhão e de Tavira)
com cerca de 5% da área de estudo.

No que se refere à ocupação dos solos, predominam os usos agrícolas (aproximadamente 67% da área de
estudo), referentes a áreas de pomar (25%) e a áreas com culturas agrícolas heterogéneas (24%). As culturas
temporárias ocupam cerca de 12% do total da área de estudo. Existem ainda algumas áreas de estufas, na
zona de Vale Caranguejo, em Tavira.

No que respeita ao solo urbano, (aglomerados, sedes de concelho de Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim, Vila
Real de Santo António, bem como áreas de habitações dispersas ou isoladas), ocupa cerca de 10% do total da
área de estudo, as áreas de uso industrial, comércio e transportes. No solo rústico cerca de 8% da área total é
ocupada por florestas e meios naturais e seminaturais e cerca de 7% com predominância dos matos (5,9%).
As áreas de floresta são pontuais, e são compostas maioritariamente por povoamentos de pinheiro manso e
algum pinheiro bravo. Estão ainda incluídas as áreas ocupadas por praias, areais e dunas (0,6% da área de
estudo), salinas e sapais representando cerca de 5% da área de estudo e as áreas ocupadas pelas linhas de
água e pelos estuários (2%).

Os impactes identificados sobre os solos e ocupação dos solos, consequência das ações previstas são a perda
de solos (cerca de 2,95 ha), a alteração das suas propriedades físico-químicas, a degradação ou destruição da
vegetação presente, a diminuição da qualidade dos solos devido à compactação, a contaminação ou alteração
hídrica, assim como o aumento do escoamento superficial e o consequente aumento de vulnerabilidade aos
agentes erosivos.

De uma forma geral, os impactes previsíveis ao nível dos solos e da sua capacidade estão associados aos
trabalhos de terraplanagens e à ocupação/perda de solos fora do DPF, no troço entre Faro e Vila Real de Santo
António. No que respeita à perda de solos, incide sobre as zonas onde as intervenções irão obrigar à necessidade
de expropriação, ou seja, a execução de novos taludes e reperfilamento de alguns dos existentes onde se prevê
a necessidade de expropriação, a construção da nova SST de Olhão, a reconversão da PN371+317 a peões e
respetivo restabelecimento, e a construção da SET no apeadeiro da Porta Nova.

Os impactes previstos são negativos, certos e diretos, embora reversíveis e temporários desde que sejam
implementadas as devidas medidas de minimização. A sua influência é de carácter local e baixa magnitude face
à reduzida extensão na totalidade do traçado. A significância dos impactes será tanto mais significativa
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consoante a qualidade dos solos afetados (solos com elevada aptidão agrícola – classe A, e solos pertencentes
à RAN), nomeadamente a intervenção relativa à supressão da PN371+317, em Tavira, em solos com elevada
aptidão agrícola, pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, e classificados como
RAN (2,74 ha) onde o impacte será negativo, direto, localizado, permanente, irreversível, de magnitude média
e significativo.

Os impactes na ocupação do solo resultam da alteração do uso, sobretudo na fase de construção, resultantes
da implantação das várias infraestruturas que constituem o projeto, bem como da construção de acessos
temporários, instalação dos estaleiros, desmatação e movimentos de terras, sendo impactes diretos sobre a
ocupação atual do solo, uma vez que as classes existentes serão substituídas por outras. São considerados
impactes de magnitude elevada quando a afetação de uma determinada classe de uso do solo engloba uma
área significativa da área total analisada.

Os impactes sobre o uso do solo possuem carácter permanente e irreversível (e.g. movimentos de terras na
zona de implantação do projeto) ou temporário e reversível (estaleiros, acessos temporários, entre outros). Os
impactes previstos são negativos, permanentes, de magnitude média e significativos.

Assim, os principais impactes decorrentes da exploração do projeto dizem respeito à alteração dos usos
atualmente existentes. Os impactes serão negativos sendo significativos nas zonas mais sensíveis (zonas
agrícolas e zonas com interesse ecológico), e pouco significativos nas restantes classes. No que diz respeito à
magnitude, esta corresponderá à área a afetar, tratando-se de um impacte de ocorrência certa, a situação mais
relevante consiste na intervenção relativa à supressão da PN371+317, havendo substituição dos usos atuais
(área agrícola).

A localização dos estaleiros deverá implantar-se em áreas não afetas à REN, RAN e Áreas protegidas.

5.9 Ordenamento do Território

O estudo observou as propostas e orientações previstas nos instrumentos de gestão territorial (IGT), tendo sido
feita uma caracterização completa neste domínio, designadamente ao nível de:
Instrumentos de Estratégia Nacional - Estratégia Rede Ferroviária Nacional (RFN) 2014 - 2050 e Plano
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas Horizonte 2014-2020 (PETI3+).
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) - Instrumentos de Desenvolvimento Territorial (Programa Nacional
da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), e ao nível regional, o PROT Algarve (Plano Regional de
Ordenamento do Território do Algarve).

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3291
Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António
Fevereiro de 2020

52

Parecer da Comissão de Avaliação

Instrumentos de Política Sectorial - Planos Nacional e Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH RH7
e 8), Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) e Plano Rodoviário Nacional
(PRN2000).
Instrumentos de Natureza Especial - Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura – Vila Real
de Santo António, Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF), Plano de
Ordenamento da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (PORNSCMVRSA).
Instrumentos de Planeamento Territorial (PMOT) - Planos Diretores Municipais de Faro, Olhão, Tavira,
Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O PROT Algarve refere nos seus objetivos operativos específicos para o transporte ferroviário de passageiros
que os serviços devem desempenhar um papel de relevo no funcionamento do Modelo Territorial, dado o seu
potencial de captação de mercado, e recomenda a canalização de recursos de investimento no curto/médio
prazo para a melhoria das ligações e transporte ferroviários, identificando as seguintes normas orientadoras:

a) Melhoria da articulação dos horários dos serviços regionais com os serviços de longo curso,
nomeadamente em Tunes — ligações para Barlavento — e em Faro — ligações a Vila Real de Santo
António;
b) Redução dos tempos de percurso e aumento das frequências dos serviços de média distância nas
ligações Portimão — Lagos e Faro — Vila Real de Santo António, sendo que nesta segunda ligação o
investimento inicial deve concentrar-se em Faro — Tavira, por ser o troço em que se identificou o maior
potencial de resposta de mercado ao aumento da oferta;
c) Reequacionar o tipo de material circulante a utilizar nas ligações regionais, avaliando a viabilidade da
sua conversão progressiva para composições automotoras, mais leves e com melhores níveis de
desempenho em termos de conforto (…).
d) Assegurar, ao nível das infra-estruturas, os volumes de investimento necessários para assegurar o
reforço de oferta que se propõe, devendo ainda ser reavaliadas correcções de traçado da via, a sua
eventual duplicação e electrificação, a localização dos locais de paragem, adaptando-a assim à expansão
urbana das localidades servidas. As acessibilidades rodoviárias e pedonais a estes locais, que constituem
actualmente uma das restrições ao desenvolvimento da ferrovia, deverão ser concebidas de forma a
potenciar a utilização dos serviços ferroviários.
O projeto é abrangido por áreas nucleares integradas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental
(ERPVA) que agrega áreas nucleares de elevado valor conservacionista e corredores ecológicos que asseguram
a continuidade dos processos ecológicos entre as áreas nucleares e os territórios do interior e do litoral.
Atendendo a que correspondem, em termos gerais, a espaços incluídos na Rede Nacional de Áreas Protegidas,
ZPE e Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, o seu planeamento e gestão deve ter uma
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atenção especial para os imperativos de conservação da biodiversidade, neste caso através da manutenção de
atividades compatíveis com os valores em presença.

Relativamente à análise das Plantas de Ordenamento dos PDM, verifica-se que na zona onde se desenvolve o
projeto predominam os Espaços afetos a Solo Rural (68% da área total), nomeadamente Espaços Agrícolas
(com cerca de 50%), maioritariamente classificadas como RAN e também Espaços Naturais (cerca de 15%),
em áreas classificadas como REN, pertencentes ao Parque Natural da Ria Formosa e à rede hidrográfica, bem
como área de Reserva Natural dos Sapais de Castro Marim e Vila Real de Santo António, e com menor expressão
os Espaços agroflorestais (2,7%).

Uma vez que o projeto se desenvolve sobre uma infraestrutura existente, não se verificam na generalidade
incompatibilidades com o uso proposto relativamente aos PMOT existentes e em vigor.

Assim, e relativamente aos instrumentos de gestão territorial em vigor, na área do projeto da Eletrificação da
Linha do Algarve, considera-se que os mesmos são compatíveis com a estratégia definida pelo Plano Nacional
de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), com os objetivos específicos do Plano Estratégico dos
Transportes e Infraestruturas 2014-2020, com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT
Algarve) e com o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve), assim como, com os
Planos Diretores Municipais de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António e Castro Marim (uma vez que
dispõem de um espaço canal delimitado por uma faixa non aedificandi para implantação de infraestruturas
viárias).

No que se refere às Condicionantes ao uso do solo, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
presentes na área de estudo e por se tratar de uma infraestrutura existente, a grande maioria do projeto inserese dentro do Domínio Publico Ferroviário (DPF).

Existem, no entanto, algumas intervenções onde haverá necessidade de efetuar exclusões/ desafetações:
Reserva Agrícola Nacional (RAN): corresponde a 2,74 ha (4% do total de DPF) nas intervenções relativas
à SST de Olhão (Marim, concelho de Olhão), ao restabelecimento da PN371+317 (Tavira), à intervenção
ao km 363+450 (na zona de Pinheiro, concelho de Tavira), taludes 367+000 e 367+700 (localizados em
Pedras D´El Rei, concelho de Tavira) e talude km 369+100 (na zona de Santa Luzia, concelho de Tavira);
Obras de Aproveitamento Hidroagrícola: abrange o restabelecimento a construir na zona da PN371+317
que também compreende RAN dentro do perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento
Algarvio, (1,8 ha ocupada por pomar, alguma vinha e incultos);
Reserva Ecológica Nacional (REN): nas tipologias “Faixa de Proteção à Lagunar”, “Laguna” e “Zonas

Ameaçadas pelas Cheias” num total de 0,036 ha na sua maioria referente à SST de Olhão, localizada em
Marim, no concelho de Olhão, ao km 353+600;
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Rede Natura 2000: 1,4 ha nas intervenções a realizar na zona da SST de Olhão (Área de Proteção do
Parque Natural da Ria Formosa), aos km 366+900 e km 367+600 e na zona do restabelecimento da PN
371+317 (que abrange parcialmente área do Parque Natural da Ria Formosa).

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor para os vários concelhos abrangidos, a implantação
do corredor incide maioritariamente na tipologia “Faixa de Proteção à Laguna” que corresponde à nova categoria
de áreas integrada na REN de “Áreas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção”, conforme
estabelecido no Anexo IV do Regime Jurídico da REN (RJREN), pelo que está sujeito às disposições deste
Regime. Apenas no atravessamento do rio Séqua, na cidade de Tavira e a nascente da ribeira da Almargem, a
linha existente incide em “Leitos dos cursos de água e Zonas ameaçadas pelas cheias”, embora a intervenção
prevista (Km 376+500) para implantação da catenária não afete estas áreas.

De acordo com o RJREN, o Anexo II identifica um conjunto de “usos e ações compatíveis com os objetivos de

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN”, em
função das categorias de áreas integradas em REN, constando no Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de
dezembro, as condições para a sua viabilização.

Na área do antigo apeadeiro de Marim onde vai ser instalada a Subestação de Tração (Olhão, Marim,
Km353+500), fora do DPF, que ocupará na sua totalidade uma área de cerca de 2500m2, os edifícios existentes
serão reabilitados e adaptados para esse fim. A ação proposta está prevista na alínea q) Construção de

subestações de tração para eletrificação ou reforço da alimentação em linhas ferroviárias existentes, do ponto
II- Infraestruturas, do Anexo II do RJREN, mas não é elegível na tipologia da REN em presença “Áreas de
transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção”.
Contudo, dado que a subestação será constituída a partir de uma infraestrutura existente e considerando que
o projeto em apreciação poderá resultar em sede de decisão da comissão de avaliação numa declaração
ambiental favorável ou condicionalmente favorável, esta equivalerá ao reconhecimento público da ação, pelo
que a mesma poderá vir a ser viabilizada, ao abrigo do n.º 3 do artigo 21º - Ações de relevante interesse público
do RJREN. Considera-se, assim, face à apreciação da CA que o projeto está em conformidade com o Regime
Jurídico da REN (n.º 3 do art.º 21º).

O projeto afeta, também, algumas áreas em Reserva Agrícola Nacional (RAN) que correspondem a solos com
grande capacidade de uso agrícola. Nestas áreas, as utilizações com finalidade não agrícolas, só podem verificarse quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 22.º do
Regime Jurídico da RAN, e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às
componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e
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solos classificados como de menor aptidão. Fazem parte destas utilizações, as “Obras de construção,

requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, (…)”.
As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão, aprovação,
licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio e vinculativo das
respetivas entidades regionais da RAN.

Tendo em conta que o projeto da eletrificação da linha do Algarve, se desenvolve sobre uma via existente, e
maioritariamente dentro da área do Domínio Público Ferroviário, considera-se que as intervenções a efetuar
são pouco significativas ao nível das estratégias específicas de ocupação e organização do território. As
alterações decorrentes da construção e exploração do projeto não colidem, de uma forma geral com os
instrumentos de ordenamento do território em vigor para a área, uma vez que o projeto em apreço decorre das
estratégicas de desenvolvimento e de ordenamento contidas nos diversos IGT, conforme atrás exposto, os quais
objetivam a qualificação do território e o reforço das acessibilidades internas e externas, numa perspetiva de
cooperação interurbana/intermunicipal, coesão do território e dinamismo económico, conforme objetivos
específicos do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020.

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os PMOT em vigor na área, verifica-se que as
intervenções a realizar no âmbito da Eletrificação da Linha do Algarve inserem-se, em espaço-canal ferroviário
existente. As intervenções preconizadas determinam impactes pouco significativos sobre as várias classes de
ocupação de solo classificadas nos PDM face à compatibilidade existente com as classes de ocupação e uso de
solo existentes e previstos.

Assim, pode-se concluir que, do ponto de vista do ordenamento do território, a eletrificação da Linha do Algarve
irá induzir impactes positivos significativos ao nível da melhoria das acessibilidades, concretizando os objetivos
do planeamento municipal e da sua estratégia atual de desenvolvimento local. Os impactes negativos incidirão
sobre a afetação de usos em Espaços Agrícolas e Espaços urbanizáveis e pela afetação de áreas de RAN e REN.
Impactes esses que poderão ser mitigados através das Medidas de Minimização a adotar para as fases de
construção e de exploração previstas pelo EIA.

Relativamente a Planos de Pormenor e de Planos de Urbanização, constata-se que as intervenções pontuais a
ocorrerem na Linha não interferem com quaisquer Planos aprovados no âmbito territorial definido para o
presente projeto.

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os IGT e com as Servidões administrativas e
Restrições de Utilidade Pública, verifica-se que a maioria das intervenções a realizar no âmbito da Eletrificação
da Linha do Algarve inserem-se, no espaço-canal ferroviário existente, tendo o projeto aproveitado ao máximo
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os limites da atual plataforma, tem enquadramento no PROT Algarve e nos PDM dos vários concelhos
abrangidos, pelo que a proposta de ocupação prevista assegura a conformidade com os instrumentos de gestão
territorial aplicáveis.

O projeto incidirá maioritariamente em solo rural, afetando espaços agrícolas (70% da área total), nas
intervenções relativas à SST de Olhão (Marim, concelho de Olhão), ao restabelecimento da PN371+317 (Tavira),
à intervenção ao km 363+450 (na zona de Pinheiro, concelho de Tavira), taludes 367+000 e 367+700
(localizados em Pedras D´El Rei, concelho de Tavira) e talude km 369+100 (na zona de Santa Luzia, concelho
de Tavira). Assim, os impactes associados serão negativos, significativos mas de magnitude reduzida, face à
dimensão das áreas afetadas (2,1 ha) quando comparadas à área global de DPF (3% da área de DPF). É no
concelho de Tavira onde se verifica uma maior ocupação de área a expropriar (1,99 ha), devido à construção
do restabelecimento previsto na zona da supressão da PN 371+317. As restantes áreas agrícolas pertencem ao
concelho de Olhão, na zona de Marim (SST de Olhão).

Na fase de construção, as principais ações causadoras de impactes referem-se às movimentações de terras,
decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens com intervenções/modificações e com a ocupação
temporária dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra.

Os impactes negativos associados a servidões administrativas e restrições de utilidade pública ocorrem, na sua
grande maioria, durante a fase de construção, com a alteração dos usos afetos às áreas ocupadas pela
infraestrutura nas zonas intervencionadas.

Foram apresentadas medidas de caracter geral e específicas para as fases de construção e exploração
mitigadoras e/ou compensatórias dos impactes negativos potenciais nas diferentes fases e para os vários fatores
ambientais, com as quais se concorda.

5.10 Socioeconomia

A abordagem do EIA à componente social contemplou o contexto regional e local tendo incidido,
fundamentalmente, nas zonas em que há intervenções significativas, temporárias ou permanentes.

Na fase de construção, uma obra desta natureza, que atravessa diversos concelhos, terá efeitos positivos diretos
mesmo que reduzidos, ao nível da contratação de trabalhadores, no comércio e na restauração local.

A preferência de mão-de-obra local nem sempre será fácil de efetivar devido a diversas variáveis que passam
pela origem da empresa adjudicatária, tipo de mão-de-obra especializada necessária e a relação que existe com
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a região. Neste sentido os efeitos indiretos serão mais fáceis de verificar ao nível de bens e serviços, aluguer
de espaços para habitação, armazenagem e restauração. Assim, pode considerar-se que a magnitude e
significância destes impactes será sempre positiva, limitada temporalmente à execução da obra.

Os impactes negativos resultam das perturbações dos trabalhos necessários para a execução da obra,
nomeadamente as expropriações, construção das subestações, intervenções em estações e apeadeiros,
intervenções em algumas passagens superiores, colocação de catenárias, perturbações que poderão afetar
diretamente moradores ou utilizadores desses espaços, com a possibilidade também de redução de velocidade
nos troços que vão sendo intervencionados com consequências nos horários de chegadas e partidas. A
diversidade dos trabalhos previstos terá reflexos distintos, podendo ser localizados ou abrangerem a área de
intervenção do projeto.

Os impactes negativos mais importantes serão aqueles que vão interferir com o tráfego rodoviário e pedonal
existente e/ou pela natureza das obras, e que poderão afetar as populações mais próximas em termos de ruído,
poeiras e segurança.

Uma vez que o EIA não é claro quanto à possibilidade de ocorrência de trabalhos em período noturno, considerase que nos troços de características urbanas estes devem ocorrer em período diurno.

Das diversas obras que estão previstas realizar destacam-se pelo seu impacte, o restabelecimento a sul da
cidade de Tavira, resultante da passagem da PN371+317 exclusivamente a peões, onde os valores do solo,
ecológicos e socioculturais vão ser subtraídos e destruídos, e a PSR358+816 (Ponte Grande) na Fuseta.

No quadro apresentado no EIA relativo à “Análise particular das intervenções mais significativas” é apresentada
a justificação para a intervenção proposta e avaliados os impactes esperados, concluindo-se que a eliminação
da PN371+317 terá um impacte positivo no que respeita à circulação ferro/rodoviária com efeitos positivos na
qualidade ambiental nas ruas adjacentes, registando alguns impactes negativos a circulações rodoviárias locais
face à impossibilidade de atravessar a referida PN.

O encerramento desta PN ao tráfego rodoviário prevê como medida de minimização para os habitantes dos
quarteirões mais próximos o seu restabelecimento a sul de Tavira, o que vai aumentar os percursos dos
moradores em mais de 1 Km, considerando-se este um impacte negativo.

Foram elaboradas duas alternativas ao restabelecimento: Solução 1 “restabelecimento cujo desenvolvimento
termina junto da estação de Tavira” e Solução 2 “restabelecimento, cujo desenvolvimento termina junto à Escola
Secundária de Tavira/Rotunda da Rua Dr. Fausto Cansado”. A solução encontrada implica o atravessamento de
terrenos do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), uma quinta de 29ha, com dimensão e
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características únicas, pertencentes à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, onde entre outros
está guardada a maior coleção de variedades fruteiras portuguesas e provavelmente uma das maiores da bacia
do mediterrâneo.

Esta apropriação de solo e construção da via vai originar impactes “negativos, significativos” superiores aos que
são gerados pela PN existente, obrigando segundo o EIA também a medidas mitigadoras.

O restabelecimento vai ligar a Rua de S. Pedro com a Rua Dr. José Raimundo Passos, numa extensão de 608
m de comprimento, possuindo um amplo perfil transversal (duas faixas de rodagem com 7,00 m, dupla ciclovia
e passeios de 5m), totalizando cerca de 20m de largura em solos da Reserva Agrícola Nacional pertencentes
exclusivamente ao CEAT. O perfil transversal na passagem inferior sobre a linha férrea passa drasticamente
para metade (10,7 m), obrigando à redução da largura das faixas de rodagem, à interrupção da ciclovia e à
passagem dos generosos 5 m de largura dos passeios para os desconfortáveis e provavelmente inseguros 1,50
m de largura.

Esta solução de cortar esta ampla “quinta” tem impactes socioeconómicos culturais e ambientais, que não foram
avaliados no EIA, ignorando-se as suas características únicas, associadas ao património cultural e genético
existente, para além dos projetos que estão previstos alavancar no CEAT.

Refira-se que esta intervenção não está prevista no PDM atualmente em vigor.

O CEAT constitui-se como um património único do Algarve, insubstituível, tendo em consideração a sua
localização, dimensão e valor patrimonial no seu todo. Neste contexto, não é apresentado um projeto que
pudesse reconstruir/minimizar a funcionalidade perdida, limitando-se o EIA somente a propor um conjunto de
medidas mitigadoras que não se consideram suficientes para o grau de interferência e afetação que se pretende
fazer.

As cidades mudaram muito rapidamente nos últimos anos, expondo-se atualmente a novos problemas, desde
o consumo de solo, às alterações climáticas, descarbonização, mobilidade suave, reabilitação, inclusão,
identidade, habitação, entre outras, os quais terão que ser resolvidos e que não passarão pelo aumento do
fluxo automóvel, e/ou pela destruição de valores patrimoniais e ambientais que o concelho de Tavira possui,
únicos a nível nacional.

Considera-se também que não foram efetuados estudos específicos, nomeadamente de tráfego, que permitam
avaliar com alguma exatidão quais os fluxos que vão ser esperados ao “completar uma espécie de anel circular

sul e nascente”, quais as alternativas rodoviárias ao atual projeto, quais os inconvenientes de não realizar o
restabelecimento.
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A solução preconizada vai ainda desviar e facilitar o acesso rodoviário para zonas habitacionais, criando conflitos,
um contrassenso para uma cidade que procura cada vez mais evoluir para a pedonalização e fruição do espaço
público.

Existem ainda impactes em consequência do aumento significativo de gases poluentes resultantes do tráfego
rodoviário, em locais como a Escola Básica e Estação Agraria (com possíveis reflexos na coleção instalada de
fruteiras) que praticamente não existia ou eram muito baixos.

Ao nível da Paisagem a avaliação que é efetuada no EIA conclui que a via “induza uma intrusão visual de

magnitude reduzida, ao não se assumir de forma significativa na paisagem”. “Perante o enunciado, prevê-se
que os impactes associados à necessária implementação deste restabelecimento sejam pouco significativos”.
Esta conclusão é bastante redutora resumindo-a meramente a uma questão visualidade (visto e ser visto). As
orientações da Convenção Europeia da Paisagem consideram paisagem como um sistema dinâmico com
memória material e imaterial, desempenhando importantes funções de interesse publico nos campos ecológicos,
cultural e social e será desta forma que a teremos de avaliar.

Evidencia-se ainda que o projeto do restabelecimento interceta a principal via interior do CEAT. A solução
concetual de ligação com as duas áreas previstas no projeto do arruamento é de nível, o que certamente não
será a mais indicada e segura, já que vai obrigar ao atravessamento perpendicularmente à via dos
trabalhadores, tratores com alfaias, atrelados, camiões do CEAT, para além dos heterogéneos grupos etários
de visitantes, pelo que se sugere que seja equacionada uma passagem superior.

O projeto de integração paisagística submetido limita-se arborizar e estabilizar taludes do novo arruamento. A
abordagem e orientações concetuais de integração paisagística deviam ter compreendido as relações espaciais
existentes e a “transparência” e profundidade que atualmente existe. A proposta apresentada devia ser
reformulada por forma a assimilar concetualmente a perda de interioridade que foi originada pela via e
compreender quais os princípios de composição que devem ser reconstruídos (continuidade, métrica, luz,
funcionalidade, amplitude visual, entre outros).

Chama-se ainda a atenção de que o projeto de execução referente ao restabelecimento associado à supressão
da circulação rodoviária na PN371+317, pela perigosidade que apresenta deve prever a instalação de sinais
rodoviários e sinalização e de elementos sonoros/ táteis para pessoas com problemas de audição e visão.

Passagem Superior PSR358+816 (Ponte Grande) na Fuseta.
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Se uma das intenções da eletrificação da linha é procurar resolver restrições impostas pelo traçado da linha,
então deve-se procurar solucionar também as limitações impostas à povoação da Fuseta, na zona da Ponte
Grande, que justifica, há muito uma Passagem Superior (PS) que inclua passeios para atravessamento pedonal.
No caso da Fuseta a PS da Ponte Grande, desde que foi construída, impôs restrições físicas e administrativas
com reflexos no desenvolvimento socioeconómico da vila.

Atualmente a linha férrea, ao contrário do que é afirmado, não ”contorna, a poente, a vila de Fuseta” mas sim
divide a Fuseta (núcleo antigo e zona de expansão), existindo somente duas Passagens Superiores, Ponte
Pequena só pedonal e a Ponte Grande PSR358+816, com um perfil transversal muito reduzido que obriga a ter
um sinal de cedência de passagem devido ao estreitamento da faixa de rodagem, onde os passeios estão
praticamente ocupados pela mesma. Conforme o desenho PF0016.PE.0205.3.005, nesta passagem superior
(Ponte Grande) vai ser fixado no passeio uma guarda de proteção, reduzindo ainda mais uma possível passagem
pedonal, o que vai aumentar ainda mais a atual insegurança de atravessamento (pessoas com mobilidade
reduzida, carrinhos de bebés etc.).

Figura 4: PS358+816 (Ponte Grande) na Fuseta

Sugere-se por isso que se aproveite este projeto para se equacionar a possibilidade de se introduzir pelo menos
passagens pedonais seguras nesta PS358+816 (Ponte Grande) na Fuseta.

No projeto é referido ainda a ponte rotativa de atravessamento sobre a doca de Faro, que desde a sua
construção restringiu fortemente a entrada e saída de embarcações. Neste projeto qualquer que seja a solução
que se venha a desenvolver, deve melhorar-se a operacionalidade e segurança da entrada e saída de
embarcações, e avaliar qual a viabilidade do atual mecanismo de rotação manual da ponte poder ser eletrificado,
embora condicionado à altura das catenárias.
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Importa evidenciar que existe um património ferroviário com cerca de 120 anos que nem sempre foi estimado,
por vezes deixado mesmo ao abandono ou foi substituído por modernidades nem sempre enquadráveis e
compreensíveis com os valores patrimoniais em presença.

Embora sem estarem classificadas, as estações fazem parte de uma património ferroviário que deve ser
salvaguardado, devendo-se procurar evitar intervenções que possam desvirtuar, em parte, a dignidade cultural
/social inicial do imóvel.

As obras que se vão realizar devem ter a preocupação de não destruir acabamentos e pormenores que
identificam e personalizam as estações (azulejos pavimentos interiores/ exteriores de calçada, mobiliário interior
ou exterior, cais de pedra, entre outros).

As Estações e Apeadeiros devem adaptar-se logicamente às necessidades funcionais e exigências técnicas que
um projeto desta natureza exige. As obras que se pretendem realizar devem permitir a reversibilidade das
intervenções, o que nem sempre tem acontecido com algumas alterações e intervenções arquitetónicas,
algumas delas chegando a empobrecer o património ferroviário.

Chama-se a atenção para os trabalhos previstos na Estação de Vila Real de Santo António, obra do Arquiteto

Cottinelli Telmo, que se tornou numa referência nacional, pelo que a substituição do “vão de porta de entrada
em madeira e vidro (para aumento da resistência mecânica)” deve procurar preservar a atual estereotomia,
devendo-se privilegiar o reforço da existente e não a sua substituição, já que se trata dos poucos vãos ainda
originais.

Na Fase de Exploração a eletrificação da linha poderá mudar o paradigma do comboio na região, equivalente à
importância que teve no início do seculo XX.

Este projeto, para além das melhorias das condições de utilização do sistema ferroviário com a eletrificação de
estações e apeadeiros, vai permitir a introdução de novo material circulante, mais acessível, menos impactante,
mais eficiente energeticamente, com custos de manutenção significativamente menores e de maior qualidade.

Esperam-se no entanto alguns impactes negativos pontuais que se referem ao nível da solução encontrada para
o encerramento da passagem de nível, junto a Estação de Tavira ao Km 371+317.

São esperados impactes cumulativos positivos associados a outro projeto regional, a eletrificação do troço
Tunes/Lagos que permitirá eletrificar toda a linha do Algarve com efeitos positivos ao nível da mobilidade,
acessibilidades e intermodalidade, aumentando a diversificação e a qualidade da oferta do transporte público.
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Existem na fase de exploração impactes cumulativos negativos para outros projetos nomeadamente os que se
pretendem implementar para o CEAT e que tem âmbito regional/nacional.

5.11 Transportes e Acessibilidades

A avaliação de impactes sobre os Transportes e Acessibilidades foi desenvolvida no EIA nos capítulos relativos
aos Solos e Ocupação do Solo, Usos do Solo, Componente Social (Rede viária, transportes e mobilidade) e, de
forma indireta, no capítulo relativo ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo.

Pretende-se assim neste subcapítulo identificar os aspetos essenciais que caracterizam a situação atual naquilo
que respeita os transportes e as acessibilidades do território atravessado pela nova ligação ferroviária. Serão
analisados os impactes esperados, quer durante a fase de construção, quer na fase de exploração. Também
são feitas referências a alguns aspetos que se prendem com a socioeconomia e os usos do solo, na medida em
que sendo as acessibilidades elementos estruturantes do território com consequências prováveis sobre a
atividade económica e o bem-estar das populações da região atravessada, estão intrinsecamente relacionadas
com estes fatores.

Como atrás referido o projeto é enquadrado por um conjunto substancial de instrumentos de estratégia nacional
que justificam o investimento na eletrificação da Linha do Algarve, designadamente a Estratégia Rede
Ferroviária Nacional (RFN) 2014-2050; PETI3+, PNAC, QEPiC, PNEC 2030 e o Roteiro para Neutralidade
Carbónica. Da mesma forma, os Instrumentos de Gestão Territorial vêm reforçar a necessidade de requalificar
e expandir o setor ferroviário como alternativa de transporte que cumpre os objetivos de mobilidade e
acessibilidade nacional, ao mesmo tempo que vão ao encontro das restrições ambientais impostas ao setor dos
transportes. Destacam-se os seguintes objetivos relevantes para a justificação e necessidade do projeto em
causa:
No PNPOT, o Objetivo Especifico 3.2 – “Estruturar e desenvolver as redes de infraestruturas de suporte à

acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemas
urbanos mais policêntricos”;
Na análise ao PROT do Algarve, foi identificada a “Desadequação da rede ferroviária às necessidades e à

sustentabilidade da Região”; e
O PROT identifica como objetivo operativo prioritário para as linhas ferroviárias “Definir, em termos de

investimentos, as ligações regionais ferroviárias prioritárias, avaliando a sua conversão progressiva para
serviços a prestar por composições com desempenho e níveis de conforto mais adequados à natureza da
procura e à pretendida inserção em meio urbano”, “Definir prioridades para a melhoria imediata de
determinadas ligações ferroviárias regionais, designadamente no que se refere às frequências dos serviços:
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Faro/Tavira e Portimão/Lagos” e “concentrar investimentos na via e em material circulante na Linha do
Algarve nos troços Estômbar e Lagos, e entre Faro e Vila Real de Santo António”.
Realça-se ainda que os PDM dos municípios servidos por esta infraestrutura apontam para os mesmos objetivos
genéricos de garantia de acessibilidade às atividades no território, procurando soluções que promovam a coesão
desse território ao mesmo tempo que cumprem os requisitos de mobilidade sustentável. A linha do Algarve tem
cumprindo a sua função de garante de acessibilidade, embora perdendo progressivamente a sua quota modal
para o rodoviário, até recentemente. No troço em apreço, o serviço ferroviário tem sido garantido com tração

diesel, constituindo uma pior opção ambiental do que a tração elétrica, sobretudo na perspetiva da produção
de ruído e emissões atmosféricas.

O troço a eletrificar tem uma extensão de cerca 57,6 km, atravessando uma faixa de território litoral
compreendida entre Faro e Vila Real de Santo António. Nesta faixa verifica-se uma densa e extensa ocupação
do território, combinando um povoamento concentrado em vários núcleos urbanos de média dimensão (Faro,
Olhão, Tavira), com povoamento disperso, associado a ocupação turística de baixa densidade, a habitação
unifamiliar ou associada a explorações agrícolas.

No que se refere aos Usos do solo, as infraestruturas de transportes ocupam uma parte residual da zona
abrangida pelo projeto, nomeadamente 0,52ha (0,044% da área de estudo).

Rede rodoviária
As infraestruturas rodoviárias relevantes para o estudo são:
A A22 que constitui o principal eixo estruturador das ligações/circulações longitudinais, garantido os níveis
de mobilidade mais elevados (grande capacidade e velocidade).
A EN125/ER125 que tem uma função sobretudo de acessibilidade, transformando-se, em grande parte da
sua extensão, numa via urbana.
As várias vias que articulam as ligações entre estes dois eixos: EN270, EN398, ER2-6, EN2 e a EN396.

Realce ainda para a ER270, nas ligações longitudinais pelo Barrocal algarvio e os principais eixos transversais,
permitindo ligações interconcelhias e regionais, designadamente o IP1, o IC1, a EN2, o IC27 e a ER124. Existe
ainda uma rede viária local (estradas e caminhos municipais e caminhos rurais) constituída por uma malha
densa e pouco hierarquizada.

Rede ferroviária
A Linha do Algarve tem uma extensão total de cerca de 139,5 km, pertencendo à Rede Ferroviária Nacional
estruturante do País. Na Linha do Algarve, os serviços Alfa Pendular e Intercidades circulam entre Tunes e Faro.
As ligações entre Lisboa e Faro são efetuadas, diariamente, pela Linha do Sul, com duas composições do serviço
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Alfa Pendular e três composições do serviço Intercidades, em cada sentido. Estes serviços de longo curso
caracterizam-se por forte sazonalidade no 3º trimestre, correspondente ao verão.

Na Linha do Algarve, entre Lagos e Vila Real de Santo António, circulam composições de passageiros do serviço
regional. Neste serviço, circulam diariamente, nos dias úteis, 25 composições, 13 no sentido Lagos-Vila Real de
Santo António e 12 no sentido oposto (num total de 170 por semana, em ambos os sentidos). Ao contrário do
serviço de longo curso, não existe sazonalidade na procura, o que significa que é utilizado fundamentalmente
por residentes na região durante todo o ano, não refletindo de forma significativa a influência dos fluxos
turísticos.

Nos últimos anos a procura de transporte ferroviário de passageiros tem vindo a aumentar na região do Algarve,
tanto nas ligações inter-regionais, como nas intrarregionais. No ano de 2017, o transporte ferroviário no Algarve
movimentou 2 893 000 passageiros, dos quais 69,4% em ligações intrarregionais. Nas ligações inter-regionais
o maior número de passageiros (26,1%) teve origem ou destino na Área Metropolitana de Lisboa.

Aeroporto Internacional de Faro
A área de estudo abrange o Aeroporto de Faro, o terceiro mais importante a nível nacional, em movimento de
passageiros e aeronaves. No ano de 2017, o Aeroporto movimentou 16,9% do número de passageiros
desembarcados e 14,6% do número de aeronaves aterradas. A ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro está
prevista no PNI2030, com um horizonte de concretização entre 2021 e 2026. Esta ligação é particularmente
relevante para transferir de forma mais eficaz, os passageiros que queiram alcançar os vários destinos do
Algarve que, de momento, se deslocam em modos motorizados a combustíveis fósseis (automóveis, vans,

minibus ou autocarros).
Nesta secção, são analisados os impactes esperados sobre o fator Transportes e Acessibilidades. Como nota
introdutória, é fundamental enfatizar que o projeto está em conformidade com os objetivos de sustentabilidade
e desenvolvimento consignados nos instrumentos do SGT de âmbito nacional e regional, no que respeita a
acessibilidade do território que será reforçada pelo projeto, tal como foi referido anteriormente.

Na fase de construção o projeto será desenvolvido essencialmente no canal ferroviário existente, exceto em
cerca de 3,19ha que terão de ser expropriados e que, em proporção à área total do DPF do projeto, representa
uma parcela menor (<5%). Assim, não se preveem impactes significativos do ponto da ocupação do solo, no
que às infraestruturas de transporte diz respeito.

Do ponto de vista da acessibilidade, alguns dos impactes negativos das operações de construção prendem-se
com as perturbações criadas pela movimentação de máquinas e veículos que poderá́ afetar a segurança e
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fluidez na circulação de veículos e peões, nomeadamente nas intervenções em estações e apeadeiros. Destacase as intervenções que causarão incómodo à circulação de veículos em fase de obra:
Olhão km 349+681: substituição do atual tabuleiro da PS que irá implicar o corte do trânsito rodoviário
neste ponto da Rua 18 de Junho. Trata-se de um impacte muito significativo, embora temporário (tempo
de substituição do tabuleiro).
Olhão, Marim km 353+500: instalação da Subestação de Tração, cuja implantação irá interferir com um
caminho de acesso a uma das quintas situadas a norte da área de intervenção e, eventualmente, com o
respetivo portão e área de entrada (cerca de 23 m2) na propriedade. Embora se trate de um acesso
secundário e de uma área afetada reduzida, o impacte tem significado e o acesso deve ser devidamente
restabelecido.

Na fase de exploração ocorrerão impactes positivos, de magnitude elevada e significativos, decorrentes da
implementação do projeto e que estão fundamentalmente associados à sua justificação, designadamente:
1.

A eletrificação do troço Faro - Vila Real de Santo António permite em conjugação com o troço Tunes-Faro,
já eletrificado, e com a futura eletrificação do troço Tunes-Lagos, concretizar a eletrificação de toda a Linha
do Algarve e respetiva ligação à Linha do Sul.

2.

Permite a introdução de locomotivas elétricas, com melhorias significativas na eficiência energética,
redução dos custos operacionais, simplicidade de comando, versatilidade de adaptação às cargas, qualidade
da circulação, para além da melhoria da qualidade ambiental (qualidade do ar, ruído) na envolvente como
resultado da redução das emissões poluentes.

3.

Melhoria das condições de eletrificação e iluminação em estações e apeadeiros.

4.

Melhoria das condições de utilização de estações e apeadeiros, na sequência de ações de
conservação/manutenção e de implementação de sistemas de videovigilância e informação ao público.

5.

No caso particular da PN de Tavira, km 371+317, prevê-se a melhoria das condições de operação e de
segurança para a circulação ferroviária, e para a acessibilidade pedonal no entorno da estação, mantendose acessibilidade pedonal da PN, garantindo a permeabilidade da infraestrutura ferroviária à circulação dos
peões.

6.

O restabelecimento das circulações rodoviárias interrompidas pelo encerramento da PN Tavira km
371+317, embora seja um impacte positivo na perspetiva da acessibilidade rodoviária do território afetado
pela supressão da PN da estação de Tavira, apresenta as seguintes situações:
O restabelecimento rodoviário com uma PI tem um perfil transversal de 20 m de largura que inclui 2
vias de circulação (1 por sentido com 3,5m de largura, que poderia ser reduzido a 3m dada a
velocidade de circulação aconselhável neste enquadramento urbano), uma ciclovia (1 via por sentido
com 1,5m o que poderia ser reduzido a 1,2m) e um passeio em cada sentido (com 5m de largura que
poderiam ser reduzidos para 2,5m dados os níveis espectáveis de circulação pedonal, neste
enquadramento urbano).
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Embora o perfil tenha sido recomendado pela Câmara Municipal de Tavira, discute-se a necessidade
de ser tão generoso no seu dimensionamento, uma vez que esta zona não tem usos do solo de cariz
urbano, havendo, no essencial, terrenos agrícolas. Não havendo atividades urbanas de relevo, não se
prevê que seja uma zona de circulação pedonal que justifique uma largura de passeio de 5m.
Por outro lado, critica-se a solução adotada para as ciclovias que são estranguladas na PI (largura de
cerca de 10m). A ciclovia deixa literalmente de existir nesse trecho, comprometendo a conetividade,
segurança e conforto da ciclovia para os utentes. Esta opção deficiente deve ser corrigida ainda em
fase de projeto. Uma solução que pode minimizar esta interrupção (não sendo possível alargar a PI)
será a inclusão de uma faixa de circulação ciclável partilhada com o restante tráfego rodoviário que
deverá começar pelo menos 20m a jusante e a montante da PI, em cada sentido. Esta partilha obriga
também à implementação de medidas de acalmia de tráfego a montante e a jusante da PI, por forma
a garantir que os veículos rodoviários circulem no máximo a 30km/h, para garantir os standards de
segurança para os ciclistas, exigíveis nestas situações de partilha.
Recomenda-se a elaboração de um estudo de tráfego para antecipar eventuais dificuldades geradas
por esta solução da Câmara Municipal de Tavira.

O impacte negativo relevante para a acessibilidade e transportes associados ao projeto acontece no essencial
ao nível local, com a supressão da PN371+317 que constitui um impacte negativo nas acessibilidades e
circulações rodoviárias junto à estação de Tavira, para as entradas e saídas na zona poente da cidade (EN125,
EN270). Este impacte é significativo, sobretudo, para as deslocações rodoviárias de índole local:
Ponto de passagem para as circulações de entrada e saída de Tavira, a nascente, a partir da (e para
a) EN125 (via Rua de S. Pedro) e da EM514 (Rua de Santo Estêvão, no tecido urbano). A PN é utilizada
para as deslocações locais, nomeadamente entre as áreas habitacionais e os equipamentos existentes.
Estas circulações são particularmente importantes para os quarteirões delimitados pela Rua de Santo
Estêvão e pela Rua de São Pedro.

Também as circulações de veículos de emergência ficam afetadas. Para minimizar esta intervenção, o projeto
prevê a construção de um restabelecimento, na periferia sul da cidade, cujos impactes foram analisados
anteriormente.

O EIA detalha as medidas de minimização referentes à supressão da PN da Estação de Tavira, cujo impacte
deve ser minimizado pelo restabelecimento da ligação rodoviária para reduzir o efeito barreira da intervenção.

Na fase prévia à obra, está previsto a elaboração de um Plano de Acessos tendo em conta a localização dos
estaleiros e frentes de obra que pretende, genericamente, preparar a fase de construção, procurando prevenir
impactes evitáveis. Consideram-se as medidas identificadas adequadas.
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5.12 Saúde Humana

O EIA apresenta uma adequada caracterização da situação atual da Saúde Humana, abordando o perfil de
saúde da população na área de influência do projeto, e contemplando a exposição e a análise de diversos
indicadores do estado de saúde da população e dos seus determinantes (geográficos, administrativos,
demográficos, morbi-mortalidade, fatores de risco e serviços de saúde).

Apesar de não existirem ainda orientações ou metodologias reconhecidas para avaliar o significado dos efeitos
na saúde, e dos condicionamentos existentes na descrição e caracterização, com a especificidade devida, da
relação de atividades do projeto, das alterações num determinante da saúde e dos efeitos na saúde resultantes
dessa alteração, considera-se que a metodologia de avaliação/classificação dos impactes empregue neste EIA
se encontra adequada, contemplando os fatores que direta e indiretamente influenciem a População e Saúde
Humana.

Todavia, e mais concretamente no que concerne ao restabelecimento proposto à PN371+317, que pressupõe
a eliminação da passagem de nível rodoviária no tecido urbano de Tavira e a criação de uma nova
acessibilidade/ligação rodoviária para restabelecimento das circulações afetadas pela eliminação da passagem
de nível, considera-se que a solução preconizada face à proximidade às Escolas Básica e Secundária que se
localizam do troço final deste Restabelecimento, poderá ser suscetível de provocar impactes negativos nas
populações de maior proximidade, designadamente no que se refere ao agravamento das condições de
segurança rodoviária, ao aumento da emissão de poluentes atmosféricos e dos níveis de ruído. A manter-se, a
alternativa proposta vai desviar e potenciar o acesso rodoviário para zonas habitacionais, gerando conflitos sem
quaisquer ganhos qualitativos, não descurando os restantes impactes já supra mencionados.

5.13 Património

A área de estudo para o património cultural, com o objetivo de se conhecer o contexto histórico do território, a
área do enquadramento histórico foi de 100 m de largura centrado relativamente ao eixo da via e de 250 m
nos casos das obras de arte e do futuro restabelecimento da PN371+317.

Considera-se manifestamente insuficiente que a área de “enquadramento histórico” corresponda a um mínimo
de 100 m de largura centrado relativamente ao eixo da via, ou seja 50 m para cada lado, ficando centrada na
área de incidência do projeto. Esta limitada área deixa de fora sítios arqueológicos com relevância para
caraterizar a mais abrangente área local onde se insere o projeto, bem como outros imóveis com interesse
cultural, nomeadamente classificados ou em vias de classificação.
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Relativamente ao Património Classificado e Em Vias de Classificação e respetivas zonas de proteção (gerais e
especiais), foi apresentada a carta PF0016.PE.0003.234, onde se encontram implantados os 63 bens imóveis
georreferenciados constantes do registo de classificados da DGPC, situados numa faixa até 1 km de largura a
partir de cada lado da infraestrutura.

O EIA refere que o fator ambiental Património Cultural circunscreveu-se às áreas de intervenção localizadas
fora do domínio público ferroviário (DPF), dado que nos restantes troços da linha está prevista apenas uma
eletrificação da infraestrutura existente (colocação de postes de catenária e cabos para a eletrificação), pelo
que reforça o facto de não existirem bens imóveis classificados (ou em vias de classificação) e respetivas
servidões administrativas nas intervenções existentes fora do DPF.

Indica ainda o EIA que para a área de enquadramento de cada zona de intervenção foram localizados todos os
bens imóveis classificados (ou em vias de classificação) e respetivas servidões administrativas, para além da
Zona Geral de Proteção à Fortaleza de Faro (n.º 41) e do tholos da Marcela (n.º 46 /CNS 2120), conforme o
Quadro 1 (Aditamento) – Bens imóveis classificados localizados na área de enquadramento das intervenções
localizadas fora da faixa do DPF, onde se encontram referenciados 13 bens classificados, sendo que um se
encontra somente protegido através do PDM de Olhão.

A designação oficial deste bem imóvel classificado é “Monumentos da Quinta da Nora e Herdade da Marcela”,
que se encontra classificado como Monumento Nacional (MN) - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-061910. Tratava-se de um tholos em associação com menires, de cronologia neocalcolítica.

Apesar de os monumentos não terem sido encontrados aquando das mais recentes sondagens do local, na
envolvente, foram identificados vestígios e estes prolongar-se-iam pela herdade vizinha da Nora, onde, em
1997, foram recolhidos materiais osteológicos associados a fragmentos de pedra polida e alguns vasos em
barro, assim como pontas de sílex.

De acordo com o EIA, a prospeção arqueológica sistemática incidiu nas seguintes infraestruturas:
SST de Olhão, ao km 353+500.
Substituição de Passagem Superior:
ao km 349+681;
ao km 367+736;
ao km 387+014.
Melhoria pontual de apeadeiros e estação:
Apeadeiro da Luz (km 364+730);
Estação de Tavira (km 371+100);
Apeadeiro de Castro Marim (km 389+931);
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Apeadeiro de Monte Gordo (km 393+400).
Reclassificação de PN371+317 e substituição por restabelecimento.
Retificação de 13 taludes.

Foram efetivamente realizadas prospeções arqueológicas nos 13 taludes mencionados e a área efetivamente
prospetada correspondeu às zonas dos taludes e de uma zona tampão apresentando-se em cartografia a área
efetivamente prospetada.

A prospeção arqueológica cingiu-se assim às áreas em que o EIA identificou a existência de afetação que
extravasasse o DPF.

De acordo com o EIA foram identificadas 46 ocorrências patrimoniais na área de estudo, destacando-se sete na
área de incidência do projeto.

O tholos da Marcela (n.º 46/CNS 2120) atesta a ocupação humana nesta paisagem durante o neolítico final
(eventuais menires reutilizados no monumento megalítico) e no calcolítico – 1.ª fase de ocupação no sítio do
Amendoal (n.º 42/CNS 1634) e a construção do tholos da Marcela.

Figura 7 – Localização Monumentos da Quinta da Nora e Herdade da Marcela (MN) e das respetivas ZGP (61)
(fonte: Aditamento ao EIA de Outubro de 2019 – Carta de Património Classificado e Em Vias de Classificação)

Fonte: EIA
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Do período romano salienta-se a cidade romana de Balsa (n.º 36/CNS 60), em Tavira, a villa romana do
Amendoal (n.º 42/CNS 1634), em Castro Marim, a Horta do Ramos (n.º 45/CNS 7586), em Tavira, e as primeiras
fases de ocupação do Castelo de Faro (n.º 41).

Na área de incidência do projeto o EIA destaca para períodos mais recentes, o cemitério de Olhão (n.º 1), o
eventual sítio arqueológico moderno/contemporâneo de Santa Luzia 1 (n.º 1) e a estação ferroviária de Tavira
(n.º 3). Acresce a estes, o conjunto hidráulico de Salgados do Fialho (n.º 43), em Faro.

Encontra-se igualmente prevista a instalação dentro do DPF, de um caminho de cabos longitudinal em plena
via, com instalação diretamente em vala a 0,60 m (até 0, 80 m) de profundidade e uma largura de cerca de
0,35 m, com uma distância mínima ao carril mais próximo a considerar de 2,50 m, que poderá ser reduzida
para 1,40 m.

Trata-se da realização de ações dentro do DPF com impactes ao nível do subsolo, não se encontrando
demonstrado pelo EIA que essa área corresponde em toda a sua extensão a níveis arqueologicamente estéreis.
Neste caso, não se pode partir da premissa que nas áreas abrangidas pelo DPF não se encontrem quaisquer
vestígios arqueológicos preservados, mesmo que anteriormente tenham sido afetados pela obra. Também nem
todas as áreas onde se encontra implantada a linha ferroviária terão sido objeto de grandes escavações,
podendo inclusivamente o traçado apresentar áreas em aterro.

É de salientar, entre outras questões, que nesta fase desconhecem-se os acessos a utilizar na fase de obra e a
localização dos estaleiros.

Considera-se assim, que as ações a desenvolver no DPF poderão ser igualmente impactantes relativamente a
eventual património arqueológico que aí se encontre oculto, bem como relativamente ao património imóvel
classificado, mesmo que este se encontre no seu exterior, devidos aos impactes no seu respetivo
enquadramento.

No caso da “Fortaleza de Faro, incluindo todo o conjunto de elementos ainda existentes das muralhas”,
classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993),
verifica-se não só que o DPF neste local se encontra abrangido por esta servidão, como a muito curta distância
das muralhas serão instaladas catenárias, com evidente afetação visual do bem imóvel classificado, como se
ilustra na figura 8, constituindo-se estes como impactes diretos que permanecem na fase de exploração.

Esta situação requer que sejam ainda analisados ajustes ou soluções de projeto que possam minimizar este
impacte.
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Figura 8 – Implantação da linha ferroviária e dos postes de catenária na ZGP da Fortaleza de Faro

(Fontes: IP e DGPC)
Dada a servidão administrativa existente, a pronúncia nesta área recai sob o preceituado no n.º 4, do Artigo
43.º, da Lei 107/2001 de 8 de setembro, e legislação de desenvolvimento.

Quanto à “Estação Arqueológica Romana da Luz”, correspondente à “Cidade Romana de Balsa (n.º 36/CNS 60)”
e representada na figura 9, a sua Zona Especial de Proteção (ZEP) abrange a área de enquadramento histórico
de 2 áreas de reabilitação da via, mais concretamente uma ligeira alteração do layout do Apeadeiro da Luz e o
reperfilamento de talude, ao Km 364+850.

Convém salientar que o desenvolvimento da investigação em Balsa levou em 2017 ao alargamento da respetiva
área, (que se encontra Em Vias de Classificação) e da definição de uma ZEP provisória para acautelar eventuais
afetações deste sítio arqueológico, pelo que a administração do património cultural delimitou essa servidão
visando salvaguardar no presente caso, eventuais vestígios arqueológicos existentes nessa área. Esta servidão
encontra-se projetada tendo como limite norte a via-férrea.
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Também aqui, dada a servidão administrativa existente, a pronúncia nesta área recai sob o preceituado no n.º
4, do Artigo 43.º, da Lei 107/2001 de 8 de setembro, e legislação de desenvolvimento.

Refere-se ainda no EIA que a prospeção arqueológica sistemática realizou-se na área onde foi implantado o
Apeadeiro da Luz e teve resultados nulos, dado que não foi possível observar a topografia original do terreno,
devido às construções existentes (edifício do apeadeiro e anexos de apoio à atividade ferroviária, plataforma
do cais de embarque e linha de comboio), que alteraram profundamente a antiga superfície do solo.

Quanto à prospeção arqueológica sistemática da faixa prevista para o reperfilamento do talude, entre o km
364+850 e o km 365+300, não foram identificados vestígios arqueológicos à superfície do terreno, quer na
zona de intervenção direta prevista no talude, quer no corredor tampão prospetado (banda com 12m de
largura).

Conclui-se assim no EIA que os trabalhos arqueológicos desenvolvidos nas duas áreas do projeto confirmaram
que não há afetação negativa dos vestígios arqueológicos da Cidade Romana de Balsa (n.º 36/CNS 60) e do
sítio n.º 45/CNS 7586 (Horta do Ramos).

Considera-se que nestas áreas de afetação devem ser realizadas sondagens arqueológicas de diagnóstico.
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Figura 9 – Implantação da linha ferroviária e dos postes de catenária na ZEP da Estação Arqueológica Romana
da Luz / Cidade Romana de Balsa

(Fontes: IP e DGPC)
Quanto aos impactes visuais em Faro e Tavira, apresenta-se no EIA uma sucinta análise dos mesmos,
concluindo-se que a presença das catenárias poderá ser o único elemento construído visível na paisagem, mas
sem impactes negativos indiretos determinantes, no caso de Faro, e sem impacte patrimonial negativo indireto
na paisagem histórica de Tavira (ver Figura 10).
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Figura 10 – Implantação da linha ferroviária e dos postes de catenária na cidade de Tavira e respetivos bens
imóveis classificados e zonas de proteção

(Fontes: IP e DGPC)
Conforme se referiu anteriormente, no caso da Fortaleza de Faro, incluindo todo o conjunto de elementos ainda
existentes das muralhas, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B,
n.º 280, de 30-11-1993), verifica-se não só que o DPF neste local se encontra abrangido por esta servidão,
como a muito curta distância das muralhas serão instaladas catenárias, com evidente afetação visual do bem
imóvel classificado, constituindo estes impactes negativos, significativos, diretos que permanecem na fase de
exploração, pelo que os mesmos deverão ser minimizados.

Quanto à prospeção arqueológica das áreas de escavação dos maciços das catenárias, o EIA refere que a
prospeção arqueológica não foi realizada no sítio de implantação das catenárias, porque estas localizam-se ao
longo da plataforma da linha férrea, em zonas cobertas por balastro, não sendo possível observar a superfície
do solo original.
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Trata-se de uma questão que remete para o projeto de execução e para as especificações da instalação das
catenárias. A situação descrita poderá não se verificar em todo o traçado a linha, como se pode ver na Figura
seguinte, que apresenta as catenárias em área limítrofe ao balastro.

Figura 11 – Exemplo de linha eletrificada

(Fonte: IP)
Conforme já referido, convém salientar que existirão outros impactes no subsolo, dado que se encontra
igualmente prevista a instalação dentro do DPF de um caminho de cabos longitudinal em plena via, com
instalação diretamente em vala a 0,60 m (até 0, 80 m) de profundidade e uma largura de cerca de 0,35 m, com
uma distância mínima ao carril mais próximo a considerar de 2,50 m, que poderá ser reduzida para 1,40 m.

O EIA preconiza ainda neste ponto que, para a fase de obra, seja efetuada o acompanhamento por arqueólogo
da escavação dos caboucos “sempre que se justificar”, não apresentando o critério que defina as situações a
que deve obedecer essa atuação.

Quanto ao interesse cultural da passagem superior PS349+681, dado que a solução adotada consiste na
substituição do tabuleiro rodoviário com desmonte do arco existente, o EIA faz uma breve análise desta
passagem superior salientado ser esta recente, sem significado histórico, ou de elementos que a destaquem
arquitetonicamente.
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No que concerne ao conjunto hidráulico de Salgados do Fialho (n.º 43), e à suposta villa romana do Amendoal
(n.º 42/CNS 1634), localizadas na cartografia de projeto, e apresentando-se no Anexo 8 as respetivas fichas de
sítio, o EIA conclui que dada a respetiva situação face ao DPF, não existirão impactes negativos patrimoniais
nestas ocorrências.

O sítio arqueológico da Horta dos Ramos (n.º 45/CNS 7586) foi localizado na cartografia, encontrando-se
também no Anexo 8 a respetiva ficha de sítio. Quanto ao monumento megalítico da Marcela (n.º 46/CNS 2120),
o qual se refere já ter sido destruído (ou está mal georreferenciado), foi igualmente localizado na cartografia
de projeto, encontrando-se no referido Anexo a ficha de sítio.

Refere ainda o EIA que a beneficiação do Apeadeiro da Luz será realizada numa área já afetada pela construção
do edificado existente, não havendo qualquer intervenção no terreno original, não esclarecendo se se tratam
de níveis geológicos arqueologicamente estéreis.

No Quadro 77 do EIA são apresentadas 46 ocorrências patrimoniais constantes no enquadramento histórico do
projeto.

De acordo com o EIA, nas áreas de intervenção fora do DPF localizam-se apenas 3 ocorrências patrimoniais,
motivo pelo qual se calculou a distância ao eixo da linha. As restantes 43 ocorrências patrimoniais identificadas
localizam-se na área de enquadramento histórico daquelas áreas ou nas proximidades da linha férrea,
considerando-se não haver qualquer tipo de impacte patrimonial (direto ou indireto), constando no Anexo 8 as
respetivas fichas de sítio das ocorrências n.ºs 1, 2, 3, 42, 43, 45 e 46.

Quanto à análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via no Quadro 103 do EIA faz-se referência às
distâncias a três destas ocorrências face às componentes do projeto (n.ºs 1, 2 e 3).

De acordo com o EIA, as ocorrências n.º 2 (Santa Luzia 1) e n.º 3 (Estação Ferroviária de Tavira) sofrerão
impactes negativos diretos, por ação de desmatação e escavação do terreno, decorrentes da requalificação de
talude ao km 367+736 (n.º 2) e da melhoria de condições na Estação de Tavira (n.º 3). Para o cemitério de
Olhão (n.º 1) o EIA não identifica impactes negativos, diretos ou indiretos.

De acordo com a cartografia (PF0016.PE.0003.214_rev20191031), salienta-se a localização dos Salgados do
Fialho (n.º 43 A, B e C) conjunto hidráulico situado junto à linha, bem como de Marcela (n.º 46), que poderão
assim sofrer impactes.
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Conforme esclarecido no EIA, a área de enquadramento histórico corresponde a uma faixa de 100 m centrado
no eixo da via (50 m para cada lado), o que coloca todas estas ocorrências na proximidade da infraestrutura a
intervencionar, ou até nas “nas proximidades da linha férrea”.

Também de acordo com o EIA o plano de acessos à obra será definido pelo empreiteiro o que justifica que a
prospeção/caraterização da rede de acessos terá de ser realizada pela equipa de acompanhamento arqueológico
numa fase prévia à empreitada, não se apresentando no entanto a respetiva medida de minimização.

Em síntese, foram identificados impactes para a fase de construção que podem ser considerados na
generalidade como pouco significativos e minimizáveis. Para a fase de exploração forma identificados impactes
significativos, nomeadamente no que concerne à Fortaleza de Faro (IIP), de difícil minimização.

Quanto às medidas preconizadas pelo EIA, nomeadamente em fase prévia à obra, encontra-se previsto o
levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos, empregando a seguinte
metodologia:
Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica.
Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação.
Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos arquitetónicos,
os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas.

A desmatação da área deve ser acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para
outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a
identificar.

As desconstruções devem ter acompanhamento arqueológico.

Para a fase de construção propõe-se o acompanhamento arqueológico, especificando-se ainda as seguintes
medidas:
Acompanhamento arqueológico sistemático e permanente durante a fase de desmatação e escavação dos
terrenos, com especial prudência no local onde se identificou o sítio de Santa Luzia 1 (n.º 2).
Proteção, sinalização e eventual vedação das ocorrências patrimoniais que venham a ser identificadas na
área de incidência do projeto, durante a execução da empreitada.
Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos arqueológicos,
durante o acompanhamento arqueológico.

Estas medidas, conforme atrás referido devem sofrer ajustes e ser ainda complementadas por outras, aspeto
que se concretiza no ponto 9 deste parecer.
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5.14 Paisagem

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu
(2004), a Área de Estudo insere-se em dois Grandes Grupos de Paisagem: U - Serras do Algarve e Litoral
Alentejano e V - Algarve. Dentro destes inserem-se cinco Unidades de Paisagem: Serra do Caldeirão (UP122),
Barrocal Algarvio (UP125), Litoral Centro Algarvio (126), Ria Formosa (UP127) e Foz do Guadiana (UP128).

O projeto localiza-se, na sua maior extensão, na Unidade de Paisagem “Faixa Costeira”. Apresenta alguns troços
que se localizam na zona de interface da anterior Unidade de Paisagem com a Unidade de Paisagem “Ria
Formosa”. A maior extensão desta interface localiza-se entre Faro, Olhão e Fuseta, mas não de forma contínua.
Atravessa ainda outras duas Unidades de Paisagem: “Barrocal Algarvio” e “Várzea do Guadiana”, sendo esta a
menos afetada de todas.

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual.

O território definido pela área de estudo apresenta um predomínio de ocorrência de áreas com qualidade visual
“Média” a “Elevada”, na parte terrestre. Nesta parte continental pode ainda referir-se que se regista um
progressivo aumento da classe de qualidade visual “Elevada” de poente para nascente, no sentido longitudinal
da área de estudo, que assume dimensão significativa na área a norte de Cacela e Monte Gordo e no rio
Guadiana, no extremo nascente da área de estudo. A área marítima e da Ria Formosa inserem-se, claramente,
na classe de qualidade visual “Muito Elevada”, constituindo uma parte muito significativa da área de estudo,
apresentando, também, uma continuidade territorial muito elevada. O seu limite mais recortado ocorre na
interface com a parte terrestre da área de estudo.

As restantes classes “Baixa”, Média” e “Elevada”, e que ocorrem sobretudo na parte terrestre, surgem,
relativamente, fragmentadas, e com dimensões, também relativamente, pequenas, sobretudo as das classes
“Baixa” e “Elevada”. A classe “Média” é a que apresenta maior continuidade territorial desta três, mas de poente
para nascente vai registando mais a presença de áreas da classe “Elevada” que surgem embebidas nesta como
“ilhas”, que mais para nascente formam áreas de maior dimensão e continuidade territorial. As áreas não se
apresentam muito recortadas nos seus limites, tendem a ter contornos mais geométricos.

O traçado atravessa áreas de várias classes de qualidade visual, mas predominam as da qualidade visual
“Média”. De poente para nascente regista-se também um aumento de áreas da classe de qualidade visual
“Elevada” intercetadas pelo traçado. Só pontualmente se regista o atravessamento de áreas consideradas como
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integradas na classe de qualidade visual “Muito Elevada”, de que se destaca a frente ribeirinha de Faro. A
Subestação de Tração de Olhão situa-se em área com qualidade visual “Média”, mas adjacente a área com
qualidade visual “Elevada”. O restabelecimento da PN371+317 localiza-se em áreas da classe de qualidade
visual “Média”.

A área de estudo caracteriza-se pela predominância de áreas com capacidade de absorção visual “Média”
apresentando a particularidade, em termos da sua distribuição espacial, de ser dominante entre as várias áreas
urbanas: Faro; Olhão; Tavira e Vila Real de Santo António. Caracteriza-se por uma grande continuidade
territorial/física abarcando quer a parte terrestre quer a parte ribeirinha ou marítima da área de estudo. A classe
que surge mais pronunciada, embebida nesta, é a de capacidade de absorção visual “Elevada”, relativamente
fragmentada, mas apresentando nalgumas zonas, maior dimensão e continuidade territorial.

A classe de capacidade de absorção visual “Elevada” apresenta a característica de se localizar mais nos extremos
norte e sul da área de estudo, sobretudo, na extensão entre Faro e Tavira. Na envolvente de Olhão as áreas
ocorrem muito fragmentadas e isoladas, embora se registe também áreas de maior dimensão e contínuas. Entre
Tavira e Vila Real de Santo António, já ocupa também uma parte significativa do território, que se faz de norte
para sul, numa área de dimensão significativa e com grande continuidade territorial. Os limites, ou contornos,
apresentam algum recorte.

A classe capacidade de absorção visual “Baixa” surge com uma distribuição particular, tem grande expressão
em área e de forma contínua, em torno das áreas urbanas de maior dimensão: Faro; Olhão; Tavira e Vila Real
de Santo António. Apresenta-se, nas referidas áreas, pouco fragmentada.

O traçado atravessa áreas de várias classes de capacidade de absorção visual, mas predominam as da classe
“Média”. Estas ocorrem, sobretudo, entre o lado nascente de Olhão e Monte Gordo, embora também sejam
atravessadas áreas da classe, sobretudo, “Elevada”. Na envolvente da cidade de Faro, de Olhão, de Tavira e
Vila Real de Santo António o traçado atravessa, sobretudo, áreas da classe de “Baixa”. A Subestação de Tração
de Olhão situa-se em área com capacidade de absorção visual “Média”. No caso do restabelecimento viário da
PN371+317, este localiza-se em áreas da classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa”.

Quanto à sensibilidade visual o território em análise, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, por apresentar
maioritariamente sensibilidade visual “Média”, na parte terrestre, apresentando a particularidade, em termos
da sua distribuição espacial, de ser dominante entre as várias áreas urbanas: Faro; Olhão; Tavira; Cacela; Monte
Gordo e Vila Real de Santo António.

Nesta parte continental, pode ainda referir-se que se regista um progressivo aumento da classe de sensibilidade
visual “Elevada” de poente para nascente, no sentido longitudinal da área de estudo, sobretudo, entre a Fuseta
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e Tavira e entre Cacela e Vila Real de Santo António, embora em áreas de dimensão relativamente pequenas e
muito fragmentadas assim como recortadas nas suas fronteiras externas. Na zona mais a nascente, a classe
“Elevada” apresenta áreas de maior dimensão, com destaque particular para o rio Guadiana. A norte da
povoação da Luz e de Vila Real de Santo António as áreas da classe “Elevada” apresentam dimensões mais
significativas, e com maior continuidade física. Os contornos apresentam-se relativamente recortados.

A área marítima e da Ria Formosa insere-se, claramente, na classe de sensibilidade visual “Elevada”,
constituindo uma parte muito significativa da área de estudo e com uma continuidade territorial muito elevada.
O seu limite mais recortado ocorre na interface com a parte terrestre da área de estudo.

O traçado atravessa áreas de várias classes de sensibilidade visual, mas predominam as de classe “Média” que
ocorrem, quase ao longo de toda a extensão linear do projeto. Na extensão compreendida, sensivelmente, entre
Olhão e a Fuseta o traçado insere-se, maioritariamente em áreas da classe “Baixa”. A Subestação de Tração de
Olhão situa-se em área com sensibilidade visual “Média”. No caso do restabelecimento viário da PN371+317,
este localiza-se em áreas da classe “Média”.

A implantação de uma infraestrutura linear induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na
paisagem, sobretudo, quando implantada de raiz, o que não se configura no presente caso. A magnitude de
ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de
desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual,
bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção.

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus
valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses
locais, condicionando assim negativamente a leitura da paisagem. As disrupções físicas e visuais mais
significativas, criadas na fase de construção, permanecerão de forma irreversível no tempo, com clara perda de
valor cénico dos locais afetados.

Neste contexto, de obra e de atividades, importa referir os impactes também sobre outra vertente, poucas
vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da paisagem,
complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas, fixas e/ou
em circulação, comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, de certa
forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da paisagem com níveis de qualidade elevados.

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Durante a fase de construção
ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, e permanente, uma vez que os mesmos transitarão para
futuro, cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacial, depende da intensidade da ação, ou seja, do grau
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de desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual,
bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção.

Assim, os impactes identificados são:
Impactes de natureza estrutural e funcional
Ocorrerão nas áreas correspondentes ao alargamento da faixa de terreno adjacente à linha e taludes associados,
expropriada e a expropriar. Incluem-se também as áreas relativas ao restabelecimento viário da PN371+317 e
à subestação de tração de Olhão (antigo apeadeiro de Marim ao km 353+600), assim como aos locais de
implantação dos estaleiros.
Desmatação - Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível, parcialmente
reversível a irreversível, baixa magnitude e pouco significativo.
Desflorestação/desarborização - Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude
e pouco significativo.
Alteração da topografia - Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco
significativo a significativo (taludes de aterro associados ao restabelecimento viário da PN371+317).

Impactes de natureza visual
Os impactes visuais negativos sobre a paisagem decorrem, sobretudo, e numa primeira fase, da intrusão visual
resultante da presença de entidades artificiais (máquinas, equipamentos e materiais). Num segundo momento,
ou em simultâneo, decorrem do resultado visual do seu movimento e das suas ações - desflorestação,
desmatação e alterações de morfologia – desempenhadas, gradualmente, pela maquinaria que se traduz,
inevitavelmente, em impactes de natureza visual, projetados pelas “feridas” que vão sendo geradas/abertas
assim como também decorrentes das perdas imediatas de valores/atributos visuais naturais por destruição
irreversível destes, sobretudo vegetação.

Num terceiro momento, eventualmente, também em simultâneo com outras obras ainda a decorrer noutros
espaços, ou frentes de obra, os impactes visuais negativos vão-se projetando muito para além do local físico
de obra, sobretudo, e no presente caso, com a construção da catenária em altura ou com o restabelecimento
viário da PN371+317.

Estas ações, por sua vez, bem como as alterações que geram, vão-se também constituindo em simultâneo
como impactes visuais, com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta, da
qualidade cénica e do número de observadores. Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais da
intervenção, ao longo do traçado, são também consideradas as bacias visuais elaboradas para o Projeto e
apresentadas no EIA, do traçado completo/integral, embora estas traduzam o impacte visual potencial final da
infraestrutura, pelo que serão objeto de maior detalhe na análise dos impactes visuais na fase de exploração.
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São considerados, e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre:
1.

Observadores permanentes – edificado/habitações.

2.

Observadores temporários - utentes das vias rodoviárias.

3.

Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe.

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual, destacam-se,
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da visibilidade,
sobretudo, localmente, e a construção da catenária, em particular do restabelecimento viário da PN371+317.
Impacte este, que poderá ser reforçado, verificando-se o recurso a gruas de apoio à montagem em altura.

Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo se os
trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante da desmatação, onde esta ocorrer, e, sobretudo, do
movimento de terras – subestação de tração de Olhão. A movimentação das máquinas em sistema de
repetidas passagens sobre as mesmas áreas, conduzirá, por si só, à compactação e à pulverização do solo
vivo, o que será suficiente para um aumento importante dos níveis de poeiras no ar. Um aumento
significativo, ou muito significativo, dos níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte significativo em termos
visuais, sobretudo no local de obra, e com consequências no bem-estar dos trabalhadores/observadores
permanentes presentes na obra e nas zonas habitadas.
- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco
significativo a significativo.
Beneficiação da Infraestrutura, Montagem da Catenária e construção da Subestação de Tração de Olhão:
o impacte resulta, sobretudo, da presença e circulação, em obra, de veículos e máquinas e de todas as
ações associadas à sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra (terraplanagem,
escavação e aterros), transporte de materiais e montagem da catenária e subestação de tração de Olhão.
No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local, ainda que se
esteja, por vezes, num contexto de uma paisagem artificializada e/ou de natureza industrial, sobretudo, na
extensão próxima e adjacente às áreas industriais existentes.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, de baixa magnitude e pouco
significativo a significativo.

Para as duas tipologias de impactes, acima referidas, no geral, as situações mais significativas são coincidentes
em termos de localização. Nestes termos, destacam-se as situações que se consideram mais relevantes:
i.

Observadores Permanentes: Faro: frente urbana marginal voltada para a ria; Olhão: rua do Caminho de
Ferro e rua Calouste Gulbenkian; Tavira: frente urbana oeste e norte; Tavira: Conceição e Vila Nova de
Cacela
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ii.

Observadores Temporários: proximidade com as vias, sobretudo as mais importantes, como a N125 ou
com a ligação – nó 17 - desta via com a A22/IP1, e nas diversas áreas envolventes onde se regista o
cruzamento, ou pontos de interceção, do Projeto com a rede viária existente, dita secundária.

iii.

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Faro: frente urbana marginal voltada para a ria; áreas mais próximas
da linha, onde a mesma se desenvolve adjacentemente ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim - em ambas, áreas de sapal e de salinas – ou próximo ou mesmo no
interior de áreas agrícolas de pomar que se localizam a poente de Tavira ou a área a sul da povoação de
Montinho, a poente do nó nº. 17 da A22/IP1. No caso da Subestação a frente de salinas imediatamente
próximas e a sul da sua localização.

Durante a fase de exploração os impactes visuais negativos decorrem, fundamentalmente, da intrusão visual
determinada pela presença da infraestrutura linear, mas, sobretudo, pela presença da catenária que é um novo
elemento na paisagem e, que é o que mais se destaca, dada a sua expressão (vertical) em altura.

De acordo com a cartografia, onde está expressa graficamente a bacia visual do projeto, o impacte visual fazse de forma contínua e consistente ao longo de toda a sua extensão longitudinal e, claramente, para os lados
da diretriz da linha. Dentro dessa área, ocorrem áreas que revelam qualidade visual “Elevada” e que são
claramente afetadas na sua integridade visual. Contudo, dado tratar-se da bacia visual potencial, a projeção do
referido impacte não terá tão relevante expressão. Nas áreas urbanas, no caso das situações em que o traçado
da linha se desenvolve ao longo de vias rodoviárias, o impacte fica confinado às mesmas. Nos casos em que a
linha se desenvolve em zonas mais periféricas, ou limítrofes, e onde se regista apenas uma frente edificada,
caso da cidade de Tavira, Vila Nova de Cacela e Vila Real de Santo António, o impacte é menos contido, mas,
também de um modo geral, do lado oposto a essas mesmas frentes, há vegetação, por vezes arbórea o que
reduz também a projeção e o alcance do impacte visual sobre a área de estudo, sobretudo para norte das
referidas áreas urbanas.

Nas áreas mais abertas, e de campos agrícolas, a vegetação existente, sobretudo, de estrato arbóreo, que é
frequente ao longo do traçado da linha férrea, representa um contributo relevante para a redução do alcance
do impacte visual sobre a área de estudo.

A presença da linha/superestrutura existente, em si mesma, e apesar de consolidada, representa um impacte
visual significativo, sobretudo, no interior das áreas urbanas e onde, particularmente, se localizam valores de
natureza edificada e patrimonial que, corresponderão também às áreas, de um modo geral, em que a catenária
terá, naturalmente, também, maior impacte visual.
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No restante território atravessado pela infraestrutura em causa, a presença da catenária, não assume um
impacte visual negativo que se possa considerar, particularmente, significativo, exceto, em situações de grande
proximidade a habitações/observadores permanentes, que se encontras dispersos pelo território.

No entanto, nas áreas de qualidade visual “Elevada” a sua presença já configura um impacte visual que poderá
tender para significativo, sobretudo, segundo determinadas perspetivas visuais ou pontos de observação. Nesta
situação, estarão as áreas mais próximas da linha, onde a mesma se desenvolve adjacentemente ao Parque
Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim - em ambas, áreas de sapal e de salinas
– ou próximo ou mesmo no interior de áreas agrícolas de pomar que se localizam a poente de Tavira ou a área
a sul da povoação de Montinho, a poente do nó 17 da A22/IP1.

No entanto, a catenária, no caso do desenvolvimento junto à muralha do castelo de Faro, gerará uma
segmentação do campo visual imposta pelos apoios e pelos cabos, de um modo mais significativo tendo em
consideração o contexto. Para além da alteração do, ou dos, sistemas de vistas, verifica-se uma alteração de
escala por conflito entre as muralhas e edificado e as referidas componentes do projeto interferindo com a
leitura natural da paisagem, quer deste para fora, quer de fora, sobretudo, da ria para este.

De igual modo, em termos de impactes visuais negativos, e no que se refere em concreto, à segmentação do
campo visual imposta pelos apoios e pelos cabos, alteração do sistema de vistas e à alteração de escala do
existente, estes adquirem maior relevância em termos de magnitude e significância em toda a extensão da
frente ribeirinha da cidade de Faro, sobretudo na extensão da linha compreendida entre a estação de Faro e a
rotunda onde confluem a Av. Eng. Joaquim L. Belchior, a rua da Polícia da Segurança Pública, a rua Pintor
Carlos Porfírio e a Av. Aníbal C. Guerreiro e estrada do Cais Comercial. Nesta extensão, a catenária interpor-seá no campo de visão de todo e qualquer observador que percorra estas áreas alterando o sistema de vistas e
perceção visual da ria Formosa, quer do sapal quer das salinas que se localizam mais a nascente.

Situação semelhante se identifica na cidade de Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, embora nestas duas
últimas o impacte visual não assuma tão forte expressão, dado a linha desenvolver-se numa extensão
maioritariamente mais limítrofe das referidas áreas urbanas.

No caso de Olhão, é ao longo da rua do Caminho de Ferro e da rua Calouste Gulbenkian que se identificam as
áreas mais sensíveis. Neste caso a área sobre a qual o impacte se faz sentir restringe-se às duas frentes de
edificado de cada uma das ruas e afeta sobretudo observadores permanentes ou residentes. O impacte visual
será mais sentido quando o observador tiver numa perspetiva oblíqua que determine a visão sobre um
alinhamento ou sucessão de vários apoios da linha. Dado serem elementos artificiais, a sua presença pode ser
mais dissimulada que no caso da frente ribeirinha de Faro, pois para além da fachada do edificado servir de
“pano de fundo” também, e apenas no caso da rua Calouste Gulbenkian, o alinhamento arbóreo existente
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contribuirá para a sua dissimulação, ainda que apenas ao longo de 250 m. Também na povoação de Conceição,
se verifica que o traçado da linha segmenta esta povoação e sobre a via apresenta duas frentes edificadas. No
entanto, existe uma faixa de terreno, relativamente larga, que envolve a área do domínio público ferroviário
onde se desenvolve o traçado da linha, que por ser relativamente arborizada, o impacte visual adquire menor
expressão sobre os observadores permanentes que nesse edificado habitam.

Ao longo da extensão do traçado da linha os impactes visuais assumirão, naturalmente, significâncias variáveis.
A presença destas componentes do projeto traduz-se sempre, pela sua artificialidade, numa perda de qualidade
cénica, sendo esta mais significativa nas áreas ou locais acima já identificados e referidos. Naturalmente, a
maior proximidade à componente catenária determinará um maior impacte do que quando o observador se
localize a maior distância. Neste último caso haverá uma menor perceção da sua presença no campo visual do
observador. No entanto, também haverá uma distância intermédia onde vários apoios da linha serão
percecionados e, nesses locais, o impacte visual negativo pode assumir-se como mais significativo do que nas
duas situações anteriores.

No presente caso, a execução do Projeto de Integração Paisagística pouco contribuirá no médio ou longo prazo,
sobretudo no que se refere à catenária. Só através da plantação de exemplares arbóreos relativamente próximos
de cada um dos apoios da catenária se obterá uma minimização da sua presença. Contudo, a faixa expropriada,
não apresenta a largura suficiente e necessária para que se possa aplicar esta solução, dado o porte de árvores
poder comprometer os níveis de segurança exigidos por uma infraestrutura desta natureza.

No que se refere às intervenções sobre os taludes a execução deste projeto contribuirá para minimizar os
impactes visuais. No presente caso as alterações de relevo e de afetação da vegetação existentes não se
traduzem, ou são responsáveis, por uma alteração do sistema de vistas natural sobre a paisagem.

Nesta fase, importa também referir os impactes que se prendem com a questão da identidade sonora da
paisagem, complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a circulação dos comboios com outra
frequência e velocidade superiores determinará também uma alteração do ambiente acústico da paisagem, que
será mais ou menos relevante em função dos níveis de utilização da via, comprometendo a qualidade acústica
e a identidade sonora de locais, como a ria Formosa, que é, de certa forma, indissociável da uma perceção e
apreensão da paisagem com níveis de qualidade elevados.

Os impactes identificados são:
•

Presença da infraestrutura linear: a presença da linha e da faixa de servidão constituir-se-á como uma
intrusão visual e contribuirá para a redução da qualidade visual. A sua presença cria uma faixa de limites
muito regulares/artificiais e simultaneamente gera a descontinuidade nas áreas habitadas, nas manchas
agrícolas, de matos e florestais. A catenária, por ser um elemento com expressão vertical, reforçada
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visualmente pelos cabos horizontais, é, neste caso, a componente principal e mais relevante do projeto em
avaliação.
- Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude baixa a média e pouco
significativo a significativo.
i.

Observadores Permanentes: Faro: frente urbana marginal voltada para a ria; Olhão: rua do Caminho
de Ferro e rua Calouste Gulbenkian; Tavira: frente urbana oeste e norte; Tavira: Conceição e Vila
Nova de Cacela).

ii.

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Faro: frente urbana marginal voltada para a ria; áreas mais
próximas da linha, onde a mesma se desenvolve adjacentemente ao Parque Natural da Ria Formosa
e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim; áreas agrícolas de pomar a poente de Tavira e a sul
da povoação de Montinho. No caso da Subestação a frente de salinas imediatamente próximas e a
sul desta.

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença, atual ou futura, na área de estudo
de outras infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da paisagem. O impacte advirá se houver
sobreposição espacial e temporal das áreas de estudo associadas aos projetos que possam induzir, ou traduzirse em impactes cumulativos.

A visibilidade sobre o presente projeto, sobretudo, sobre a catenária, e sobre outros projetos existentes é
pontual, pelo que, em termos de impactes cumulativos, não se considera que o projeto represente, no geral,
um impacte significativo. No entanto, podem referir-se algumas extensões, sobretudo as que se localizam
próximo da N125 e A22/IP1. Nestes casos, a presença da catenária, traduzir-se-á num reforço de perda de
valor cénico, de forma permanente e irreversível, pela sua presença artificial no território, como uma intrusão
visual.

Da avaliação acima exposta considera-se que o projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo
significativo, pese embora, se considerar que se registam situações com impactes significativos quer ao nível
estrutural quer visual, devidamente identificados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no
tempo. Há impactes sobre observadores permanentes e sobre observadores temporários, assim como sobre as
áreas com qualidade visual “Elevada”, quer na fase de construção quer na fase de exploração. No caso das
alterações mais significativas ao nível do relevo destacam-se o restabelecimento viário da PN371+317 e a
Subestação de Tração de Olhão. No caso da componente do projeto com maior relevo, em termos de impacte
visual negativo significativo, destaca-se a catenária.

Para a generalidade das intervenções, sobretudo ao nível dos taludes, considera-se que o Projeto de Integração
Paisagística, uma vez implementado, contribuirá para minimizar os efeitos da presença da via, propriamente
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dita, assim como da Subestação de Tração de Olhão. No entanto, no caso da catenária, o Projeto de Integração
Paisagística não dá, por si só, resposta adequada, com vista à minimização dos impactes visuais que lhes estão
associados, pois não se verifica ser possível, associar a plantação de exemplares arbóreos a cada um dos apoios
verticais da catenária, em toda a extensão da linha, devido à, relativa, reduzida largura da faixa do domínio
público ferroviário, e à questão de segurança. Mas, pontualmente, e nalguns casos, esta solução deverá ser
considerada no âmbito da integração paisagística, sobretudo quando próximos de habitações ou edificações de
relevante interesse patrimonial/histórico assim com áreas com maior interesse visual/paisagístico.

Também em meio urbano essa análise deve ser realizada de modo a poder-se minimizar o impacte visual desta
componente do projeto. Neste contexto, destaca-se a frente ribeirinha da cidade de Faro, sobretudo na extensão
da linha compreendida entre a estação de Faro e a rotunda onde confluem a Av. Eng. Joaquim L. Belchior, a
rua da Polícia da Segurança Pública, a rua Pintor Carlos Porfírio e a Av. Aníbal C. Guerreiro e estrada do Cais
Comercial.

No caso da muralha do castelo de Faro, revela-se necessária uma abordagem ao nível, também de projeto e
concetual, que determine opções de localização da catenária e de desenho/design arquitetónico com níveis de
qualidade elevados, compatíveis com os valores patrimoniais e paisagísticos em presença. Para além da questão
do desenho, outros aspetos devem ser objeto de consideração como as guardas/vedação, tipo de postes de
iluminação, se e quando aplicável.
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6. PARECERES EXTERNOS
Tal como referido no ponto 3. deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise
da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de
Olhão, Câmara Municipal de Tavira, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Câmara Municipal de
Castro Marim, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, Águas do Algarve, Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direcção-Geral De Agricultura E
Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição – Energia, SA
(EDP distribuição), Rede Elétrica Nacional (REN), ANA – Aeroportos de Portugal SA, Instituto da Mobilidade e
dos Transportes, IP (IMT) e Direção Geral do Território (DGT). Os Pareceres recebidos constam do Anexo 2. O
parecer da EDP distribuição foi considerado no âmbito da consulta pública.

Referem-se de seguida os principais aspetos incluídos nesses pareceres.

Câmara Municipal de Tavira
Recomenda, relativamente ao sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios, que seja dado
cumprimento ao anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua versão consolidada, antes da
execução da obra, de forma a minimizar eventuais possibilidades de ocorrências de pequenos focos de incêndios
decorrentes dos trabalhos de eletrificação da Linha, especialmente quando esta confine com terrenos ocupados
com pastagens, matos ou florestas.

Refere, também, que todos os eventuais novos edifícios propostos ou ampliados localizados fora de áreas
urbanas de acordo com os instrumentos de gestão territorial devem atender ao exposto no artigo 15º e 16º do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, conjugado com exposto no Aviso n.º 9860/2019 publicado em Diário
da República n.º 109/2019 06-06.

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Considera o projeto ambientalmente viável e o seu processo construtivo totalmente exequível e conforme com
os instrumentos de gestão territorial, proporcionando o cumprimento dos objetivos que são preconizados para
a Linha do Algarve.

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os PMOT, refere que as intervenções a realizar no
âmbito da Eletrificação da Linha do Algarve inserem-se, em espaço-canal ferroviário existente. Neste sentido,
as intervenções preconizadas não deverão determinar a ocorrência de impactes sobre as várias classes de
ocupação de solo classificadas nos PDM desses municípios, incompatibilidade com as classes de ocupação de
solo urbano e de solo rural, considerando-se que o projeto se encontra em sintonia com as estratégias definidas
nesses PMOT.
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Concluem que, do ponto de vista do ordenamento do território, a eletrificação da Linha do Algarve irá induzir
impactes positivos significativos ao nível da melhoria das acessibilidades, concretizando os objetivos do
planeamento municipal e da sua estratégia atual de desenvolvimento local. Emitem parecer favorável ao projeto
em apreço, condicionado, em fase de execução dos trabalhos, ao cumprimento integral ao estabelecido no n.°1
do Artigo 15.° (Licença Especial de Ruído) do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, na redação do Decreto-Lei
n.°278/2007), nomeadamente:
O exercício de atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, em casos
excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo
município, que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos espetos referidos no número
seguinte.
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Refere que no EIA são feitas menções e foram detalhadas implicações diretas e indiretas que a execução da
obra de Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Faro - Vila Real de Santo António terá no Aproveitamento
Hidroagrícola do Sotavento Algarvio (AHSA).

A obra implica pontualmente alterações ou criação de novas infraestruturas acessórias, nomeadamente ao nível
de acessos rodoviários e do alteamento de passagens superiores necessários à eletrificação da ferrovia,
resultando interferências pontuais com o AHSA, designadamente:
a)

O restabelecimento a construir na zona da PN371+317 abrange área de RAN que está dentro do perímetro
do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, sendo que este ocupa uma área de 2,07 ha
(atualmente com parte da área ocupada por pomar e alguma vinha e a restante inculto). Assim,
consideram-se os impactes negativos, certos, diretos, de magnitude elevada e significativos.

b)

Em ambos os lados da PS ao km 387+014 (integrada no CM 1251) que serve para passagem de condutas
de abastecimento de água, uma do sistema de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento
Algarvio, e outra para abastecimento de água às populações. Em ambos os casos, os encontros das PS
terão que ser alteados de modo a permitir a passagem da catenária.

Na primeira situação, a realização da obra irá provocar uma ocupação permanente do solo delimitado como
Aproveitamento Hidroagrícola, pelo que serão áreas que não irão ter condições para regar no futuro. Embora
essas áreas não tenham uma expressão muito relevante em termos de área global do aproveitamento
hidroagrícola, a entidade promotora da obra terá de sujeitar à aprovação da Autoridade Nacional do Regadio
(DGADR) a desafetação formal destas áreas do AHSA, demonstrando o interesse público e a inexistência de
alternativas que não passem pela ocupação permanente de solo, que se caracteriza por ter excelentes condições
para o desenvolvimento da atividade agrícola, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no art.º 38.°
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(Outras construções de utilidade pública) do Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola do
Sotavento Algarvio, publicado com o Aviso n.º 13362/2014, de 2 de dezembro que refere o seguinte:

1.

"Nos prédios ou parcelas de prédios das áreas beneficiadas são admitidas as ocupações necessárias à
construção, reconstrução, requalificação ou beneficiação e exploração de infraestruturas públicas para as
quais foi declarada utilidade pública, desde que comprovadamente não exista alternativa viável, técnica,
económica e ambiental fora da área beneficiada.

2.

As áreas referidas no número anterior, que inutilizem os solos para a atividade agrícola, ou complementar
da atividade agrícola, estão sujeitas ao procedimento de exclusão, nos termos do RJOAH."

Quanto à segunda situação, a interferência referida ao km 387+014 terá implicações diretas nas infraestruturas
de rega existentes. Refere-se no EIA que a relocalização da conduta sobre a linha férrea, com o seu alteamento,
terá de ser realizada em coordenação com a Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do
Algarve (ABPRSA), entidade responsável pela gestão e exploração do AHSA de acordo com o contrato de
concessão. No entanto, qualquer alteração ou intervenção ao nível da rede de rega deve obrigatoriamente obter
parecer e aprovação da DGADR antes da fase de execução, sendo que este aspeto já havia sido referenciado
em anterior Ofício desta entidade para a equipa consultora da IP.

Considera que a calendarização da intervenção deve ocorrer numa altura em que não exista rega ou a sua
expressão seja mínima, ou seja, no período de outono/inverno, devendo a DGADR e a ABPRSA serem
informadas antecipadamente do planeamento da referida intervenção.

Por último, após a conclusão da obra na infraestrutura de rega devem ser remetidos os desenhos com as telas
finais, bem como as características dos materiais utilizados, a fim de ser atualizado o cadastro das
infraestruturas de rega do AHSA.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
No âmbito de consulta efetuada pela Infraestruturas de Portugal à DRAP sobre o projeto de supressão da
PN371+317, foram referidos os seguintes aspetos:
1.

A supressão da PN 371+317 implica a construção de uma faixa de rodagem com o comprimento de cerca
de 625 m e um perfil transversal com cerca de 20 m (duas vias de 3,25 m, ciclovia e passeio) que atravessa
o Centro de Experimentação Agrário de Tavira (CEAT), implicando a expropriação desta área.

2.

Apesar de se admitir como definitiva a solução de travessia do CEAT, no contexto do EIA considera-se que
deve ser aprofundada a descrição e hierarquização dos impactes ambientais significativos decorrentes das
alternativas à solução apresentada.

3.

O EIA deve definir um limite mais alargado (não apenas a plataforma da via) para estudo dos diversos
fatores ambientais, tais como solos, capacidade de uso dos solos, uso do solo, RAN, AHSA (com consulta
à DGADR).
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Relativamente ao conteúdo do EIA, considera esta entidade o seguinte:
Alternativas: Para o restabelecimento da PN371+317, foram estudadas duas soluções, as quais são
identificadas no EIA e justificada a escolha da solução adotada, a qual, se refere ter merecido a
concordância da Câmara Municipal de Tavira e da DRAP. Refere nesta data a DRAP que desconhece a
existência duma tomada de posição oficial da entidade sobre qualquer um dos traçados, apenas se tendo
pronunciado pelo único traçado que lhe foi apresentado, que seria a opção final.
Localização dos estaleiros e acesso à obra - Conforme desenho "PF0016.PE003.222 - locais condicionados
à implantação de Estaleiros" do EIA, é definida uma área específica relativa ao restabelecimento da PN371
+317, a qual coincide com o CEAT, e acolhe a recomendação efetuada por esta entidade, definindo um
limite mais alargado (não apenas a plataforma da via), para estudo dos diversos fatores ambientais, tais
como Solos, Capacidade e Uso do Solo, RAN, AHSA. Uma vez que não estão ainda definidas as localizações
dos estaleiros bem como das áreas de depósito ou de empréstimo de terras, prevê-se no EIA que sejam
devidamente autorizadas e licenciadas pelo empreiteiro. Considera esta entidade que não é permitida a
instalação de estaleiro dentro da área do CEAT. Tendo presente que estão indicados ao longo do troço as
áreas condicionadas para a instalação de estaleiro e acessos à obra, considera esta entidade que estão
cumpridas as indicações relativamente a este ponto.
Solos e ocupação dos solos:
Caracterização da situação atual
Considera que a caracterização efetuada no EIA está conforma a informação fornecida por esta entidade.
Áreas e intervenção do projeto: Uma das intervenções que suscita maior preocupação é a supressão da
PN371+317 que implica a construção de uma faixa de rodagem que atravessa o CEAT. A via com a extensão
total de 608m desenvolve-se no sentido poente nascente, sendo que ao km 0+230 cruza a linha do Algarve
por meio de passagem inferior, e noutro ponto interseta a via principal do CEAT, não sendo esclarecido
qual o ponto, uma vez que no texto é indicado ao Km 0+320 e na Planta PF0016.PE.0003.201 observa-se
que essa interseção ocorre entre o Km 0+275 e Km 0+300, pelo que se solicita o seu
esclarecimento/correção no EIA.
Está quantificada a área afetada para a fase de construção no que respeita ao uso dos solos e solos,
capacidade de uso, RAN e AHSA, tal como recomendado no parecer anterior da DRAP.
Impactes Ambientais:
Considera que o EIA acolhe as indicações da DRAP de anteriores pareceres.
Medidas de Minimização: Tal como havia sido indicado pela DRAP, uma das medidas minimizadoras é a
localização do Estaleiro fora dos terrenos do CEAT, evitar terrenos com ocupação agrícola e a não afetação
de áreas edificadas.
A movimentação de máquinas e viaturas deve ser restringida à faixa de obra, devendo ser definida a rede
de acessos e a caminhos a utilizar entre o estaleiro e as frentes de obra. No caso particular do CEAT estão
previstas no EIA medidas minimizadoras específicas que vão ao encontro das indicadas pela DRAP nos
anteriores pareceres, tais como:
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Localização do estaleiro fora do CEAT.
Restringir a movimentação de máquinas e viaturas à faixa da obra, devendo ser previamente
definida a rede de acessos a utilizar na fase de construção.
Dentro do CEAT devem ser definidos trajetos para a circulação da maquinaria pesada, e após a
conclusão de movimentação de terras, os solos das áreas afetas à circulação de veículos e
maquinaria devem ser limpos e efetuada uma escarificação de forma a recuperem as
características naturais.
Execução de vedações de obra que impeçam o acesso de estranhos ao CEAT.
Execução de passagens que permitam o acesso a funcionários da DRAP e pessoal autorizado.
Nos terrenos do CEAT sempre que ocorra movimentação de terras a camada superficial deve ser
armazenada em pargas ou colocada em locais definidos pela DRAP.
Proceder à limpeza das linhas de água, implantação de um sistema de drenagem eficaz nos aterros
e escavações.
Reposição das áreas ocupadas temporariamente com os estaleiros.

Ordenamento do território: No que respeita à RAN importa sublinhar que, sempre que esteja em causa
qualquer utilização não agrícola (edifícios, muros novos por exemplo) deve ser submetida a parecer da
Entidade Regional da RAN nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as
alterações publicadas no Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, e respetiva Portaria n.º 162/2015,
de 18 de abril.
Considera que estão previstas as medidas mitigadoras necessárias tendo presente os valores afetados. No
entanto, considera relevante a elaboração do Plano de Gestão Ambiental da obra, o qual tem como objeto
garantir a aplicação das medidas de minimização preconizadas, e permitir a sua melhor eficácia perante as
situações concretas de obra e eventuais adaptações que se revelem necessárias, e enquadrar intervenções
específicas e especializadas estabelecendo uma relação direta entre a componente ambiental, os
adjudicatários dos trabalhos e o dono da obra. Neste contexto, considera que o PGAO deve incluir as
medidas mitigadoras preconizadas no EIA para a intervenção no CEAT, garantindo assim o cumprimento
das mesmas, através da integração do PGAO no caderno de Encargos da Obra.

Considera importante que sejam equacionadas medidas compensatórias, e incluir na Decisão de Impacte
Ambiental e já anteriormente transmitidas à IP, designadamente:
a)

Construção de estruturas de vedação eficazes que impossibilitem o acesso de pessoas estranhas.

b)

Garantir o normal atravessamento da via apenas pelas viaturas da DRAP Algarve, com acesso
exclusivamente através do portão principal do CEAT.

c)

Reposição das condutas de rega, bem como as de distribuição de água da rede da Câmara
Municipal de Tavira e das ligações elétricas e de telecomunicações existentes no Centro. Face à
dimensão da intervenção, e forma como está instalado o atual sistema de rega, esta reposição
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das condutas irá obrigar à renovação integral do sistema de rega, que inclui os engenhos
existentes, nomeadamente a Nora.
d)

Recuperação dos edifícios situados na zona da formação profissional que ainda estejam
oficialmente na posse da DRAP Algarve. Em termos de edifícios a recuperar, importa clarificar que
o conjunto a considerar inclui o edifício principal, onde funciona a sede da Delegação de Sotavento
da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e o conjunto edificado localizado a norte
da linha do caminho-de-ferro.

e)

A deslocalização das novas variedades de citrinos implicará uma nova plantação, alteração do
cabeçal de rega que também comanda o pomar de D. João, devendo os respetivos custos serem
imputados à IP.

f)

Pagamento de podas, plantações, cabeçais de rega, etc..

g)

A plantação de cortina arbórea e arbustiva ao longo da via que atravessa o CEAT, de forma a
constituir barreira visual para a propriedade.

Refere que apesar dos impactes ambientais positivos previstos para o troço em análise, a execução da
infraestrutura rodoviária em terrenos do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) implica alterações
de ordem estrutural e funcional que devem ser tidas em atenção, face aos valores e atividades desenvolvidas
no CEAT, o que resulta num impacte ambiental negativo.

Nesta medida, para além das medidas compensatórias identificadas, ainda na fase de obra, devem ser tomadas
medidas de forma, a que a execução da via não interfira com o normal desenvolvimento das atividades no
CEAT, nomeadamente ser executadas vedações de obra que impeçam o acesso de estranhos ao CEAT e
passagens que permitam o acesso a funcionários da DRAP Algarve e a pessoal autorizado.

Concluem considerando que foram acolhidas no EIA as indicações já transmitidas anteriormente ao proponente
pelo que propõe a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento das seguintes questões:
1.

Elaboração de Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) e sua integração no caderno de Encargos da
Obra, garantindo assim o cumprimento das medidas mitigadoras e de compensação preconizadas no EIA,
sobretudo no que refere à intervenção no CEAT.

2.

Indicação em Planta a integrar no PGAO, dos locais condicionados para a instalação de estaleiro e abertura
de eventuais acessos de obra, sublinhando-se que dentro do CEAT não é permitida a instalação de estaleiro.

3.

Correção no Relatório Síntese de que a RAN em vigor é a publicada na Planta de Condicionantes do Plano
Diretor Municipal dos respetivos concelhos.

4.

Esclarecimento sobre o ponto quilométrico em que o projeto atravessa o CEAT.

Ao longo do troço, sempre que esteja em causa qualquer utilização não agrícola (edifícios, muros novos por
exemplo), deve ser submetida a parecer da Entidade Regional da RAN nos termos definidos no Decreto-Lei n.º
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73/2009, de 31 de março, com as alterações publicadas no Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro e
respetiva Portaria n.º 162/2015, de 18 de abril.

Águas do Algarve
Reitera o parecer emitido anteriormente, e considera de ter em atenção os seguintes aspetos:
Na zona onde se encontram instaladas as infraestruturas identificadas não deve ser edificado qualquer tipo
de infraestruturas nem deve ser impedido o acesso, para que a qualquer momento a AdA possa ter que
efetuar trabalhos no local, com todos os inconvenientes que daí possam resultar e sem custos adicionais.
Não será permitido a deposição de quaisquer volumes ou objetos sobre urna faixa de 5 metros (2,5 metros
para cada lado do eixo da conduta) de proteção das referidas infraestruturas.
As máquinas e equipamentos a utilizar na escavação e movimentação de terras, na zona das valas das
tubagens existentes deve ser adequada, não sendo permitido o recurso a meios mecânicos para a
compactação, de forma a não prejudicar o normal funcionamento dos sistemas multimunicipais, não
comprometendo um eventual colapso das mesmas.
Devem ser salvaguardadas as infraestruturas da AdA, em particular o caboduto que se encontra instalado
a pouca profundidade, sendo essencial para o correto funcionamento dos Sistemas geridos por esta
Sociedade.

Informa que o processo para o alteamento da conduta adutora, designada por Adutor Nascente, ao km387+004,
da Linha do Algarve se encontra em curso e será executado pela IP, em vez da Águas do Algarve, S.A como
referido no projeto em análise. Face ao exposto, nada têm a opor à implementação do projeto.
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Refere esta entidade que o projeto acautela aspetos essenciais relativamente a alguns dos riscos a que se
encontra exposto, designadamente o facto dos trabalhos previstos promoverem uma melhoria da estabilidade
de alguns taludes detetados como deficientes na caracterização inicial, bem como o facto de não estar prevista
interferência na drenagem transversal existente. Contudo, devem ser consideradas outras medidas que
contribuam para a prevenção e redução do risco em presença e sobre o qual o EIA é omisso, garantindo a
segurança de pessoas e bens:
Serem adotadas as normas técnicas antissísmicas adequadas à construção da infraestrutura, face à
perigosidade sísmica da zona bem como aos efeitos de sítio associados.
Serem introduzidas medidas de mitigação face aos riscos costeiros, designadamente ao nível das
disposições construtivas que permitam a elevação das cotas de soleira para níveis compatíveis com os
cenários mais plausíveis de inundação, tendo em conta que parte da área de estudo é suscetível de ser
atingida por galgamentos costeiros.
Serem introduzidas medidas de mitigação face a outros riscos com expressão pontual na área de estudo,
como o risco de rotura de barragens (próximo do fim da linha, em Vila Real de Santo António).
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Ser garantida a proteção indispensável de estações emissoras ou recetoras de radiocomunicações
identificadas na área de estudo, por forma a não comprometer os fins de utilidade pública e de defesa
nacional que lhes são cometidos.
Serem equacionadas, durante a fase de construção, as acessibilidades e espaço de estacionamento
privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência.

Serem alertados sobre as obras todas as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os
corpos de bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil de Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real
de Santo António.

Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Considerou não existir motivo de objeção ao Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro - Vila
Real de Santo António, o qual considerou constituir uma mais-valia para a modernização do sistema ferroviário
nacional, em particular, e para o sistema de transportes em geral, tanto mais que se insere na Rede
Transeuropeia de Transportes (RTE-T), e uma peça fundamental rumo à descarbonização do setor e do País,
apresentando, no entanto, considerou de mencionar relativamente aos impactes nas alterações climáticas que:

Relativamente aos potenciais impactes ambientais negativos, e no que se refere aos potenciais impactes das
alterações climáticas sobre o projeto em análise, salienta que o EIA refere:

"(...) que para a região do Algarve, se perspetiva até 2100 um aumento da temperatura máxima de 2°C,
da temperatura mínima de 2,5°C e da temperatura média de 2,2°C. Relativamente à precipitação, verificase um ligeiro aumento da precipitação média anual de cerca de 7% para a ordem dos 546 mm anuais;
Dos principais impactes projetados relativamente aos cenários climáticos salientem-se estes dois:
Cheias e inundações: o cenário de referência projeta uma potencial duplicação dos danos;
Zonas costeiras: no cenário de referência os danos associados às inundações marítimas podem
triplicar.
Deste modo, existem extensas áreas costeiras no sotavento algarvio que são particularmente vulneráveis
à erosão costeira, das quais se destaca o troço entre Olhão-Fuseta porque é aí que o projeto mais se
aproxima da linha de costa com sensibilidade alta à erosão costeira.
Face às incertezas do modelo e ao facto de não se preverem alterações significativas na quantidade e
intensidade de precipitação, considerou-se que não existem dados concretos para que este impacte possa ser
avaliado.
Contudo, não existem ainda evidências claras ou modelos matemáticos que suportem qual o grau de afetação
da linha de costa entre Faro e VRSA, sabendo-se, no entanto, que existe uma alta vulnerabilidade nos troços
entre Olhão e Tavira (pelas características da própria costa). Os impactes foram por isso considerados incertos
na sua significância." (página 326 do EIA).
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No entanto, nos pontos 30. e 31. do Aditamento ao EIA é referido: "(...) considerando-se que a mesma é

resiliente a eventuais fenómenos de precipitação mais intensa ou subida do nível médio das águas do mar.".
Ainda neste contexto, e não sendo efetuada, ou referida, qualquer análise/avaliação, considera-se ser
desajustada a seguinte afirmação, constante do referido Aditamento: "Desde modo, e reiterando que se trata

de uma infraestrutura existente e para a qual se pretende a eletrificação, não se considera relevante estar a
definir cenários de longo prazo na vertente da adaptação às alterações climáticas, considerando-se que a mesma
é resiliente a eventuais fenómenos de precipitação mais intensa ou subida do nível médio das águas do mar.
Apresenta esta entidade informação disponibilizada pela Agência Europeia do Ambiente. Neste âmbito o
transporte ferroviário foi identificado como particularmente vulnerável às alterações climáticas devido à relativa
complexidade de seus diferentes subsistemas (infraestrutura, energia, comunicações e sinalização) e à sua
exposição às condições climáticas.

Salienta-se, ainda, que:
As principais ameaças das alterações climáticas ao transporte ferroviário são as temperaturas mais altas e
outros eventos climáticos extremos, como inundações e tempestades. Os efeitos desses eventos são um

risco aumentado de deformação dos carris, instabilidade dos aterros e danos em pontes. No entanto, é
referido no Aditamento ao EIA que: "(...) a área de implantação da linha a mesma encontra-se normalmente

em aterro, logo acima da maioria das construções existentes nas áreas adjacentes.", e que,
Os custos médios anuais dos impactes de eventos extremos no transporte ferroviário para o ano de
referência (2010) foram estimados pelo projeto WEATHER em cerca de 0.3 mil milhões de euros,
distribuídos entre material circulante (41%), infraestrutura (34%) e custos dos utilizadores (25%). Seria
esperado um aumento significativo desses custos anuais (72%) em 2040-2050, afetando principalmente
as regiões com uma combinação de redes densas e exposição especifica a temperaturas e precipitações
mais altas (…).
Com efeito, o estudo PESETA II, da UE, considerou os impactes nas redes rodoviárias e ferroviárias, estimando
o total de danos à infraestrutura de transporte devido à precipitação extrema em 930 milhões de euros/ano até
o final do século, no cenário A1 B (um aumento de ~50% em relação aos danos atuais da linha de base de 629
milhões de euros/ano) e 770 milhões de euros/ano num cenário de aquecimento de 2°C.

Face ao exposto, consideram de efetuar a análise da vulnerabilidade da linha ferroviária em estudo aos efeitos
das alterações climáticas, conforme consagrado no RJAIA, com vista à consideração eventual de medidas de
adaptação que se introduzidas atempadamente, e considerando que a linha irá ser intervencionada, se
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traduzirão numa poupança de recursos e no garante da resiliência desta linha ferroviária às alterações
climáticas.

Salientam ainda que a IP, S.A. se encontra representada no Sub-grupo de Trabalho Transportes - GTTrans
(inserido no Grupos de Trabalho Sectoriais Transportes e Comunicações) da Estratégia Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC2020), coordenado pelo IMT, 1.P.. e no qual uma atenção acrescida foi
dada ao desenvolvimento de um diagnóstico preliminar do quadro nacional de adaptação às Alterações
Climáticas no sector dos Transportes.

Autoridade Nacional de Comunicações
Verificaram a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área em causa, decorrentes
da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º
597/73, de 7 de novembro, pelo que emitem parecer favorável à implementação do projeto naquela área.

Rede Elétrica Nacional
Enquanto entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural e da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade, informa que, no âmbito destas concessões, não existem quaisquer infraestruturas
em exploração ou em projeto na área em avaliação, apresentando em anexo ao seu parecer imagem com a
representação das infraestruturas mais próximas do projeto.

Comentário da CA:
Considera-se que as preocupações do IMT e da ANP, no âmbito das AC estão desenvolvidas e acauteladas no
âmbito da apreciação deste fator ambiental.
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7. CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020.

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 7 exposições das seguintes entidades e particulares:

ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil.
EDP Distribuição.
Rubis Energia Portugal, SA.
União de freguesias de Faro.
Cláudia Freitas.
Maria Helena Baião.
Filipe Cavaco.

A ANAC informa que o projeto em análise, embora parcialmente abrangido pela servidão aeronáutica do
Aeroporto de Faro, a que se refere o Decreto-Lei nº 51/80, de 25 de março, não interfere com esta servidão ou
outras zonas de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, nem o projeto apresentado contempla elementos
que se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação
Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação
Aérea”, pelo que nada tem a opor.

Assim, a ANAC é favorável ao projeto em análise, ressalvando, contudo, que se houver necessidade de colocação
de antenas para telecomunicações ou outros fins, aquelas devem ser objeto de pedido de parecer próprio caso
sejam consideradas obstáculo, conforme definição da CIA 10/03.

A EDP Distribuição refere o seguinte:
A área afeta à intervenção em análise é atravessada por diversas linhas de distribuição de energia elétrica
em Alta Tensão (60kV), Média Tensão (15kV) e Baixa Tensão.
Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, devem ser garantidas as
respetivas servidões e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da legislação
em vigor), assumindo especial atenção a existência, já referida, naquele espaço de linhas aéreas de média
e alta tensão, sobre as quais deverão respeitar as distâncias de segurança impostas pelo Decreto
Regulamentar nº 1/92 de 18 de Fevereiro de 1992.
Existirá a necessidade de se proceder à modificação de algumas das referidas infraestruturas elétricas que
serão objeto de projeto de alterações. Os encargos serão os definidos nos termos da legislação em vigor.
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As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer associadas às novas necessidades
energéticas serão da responsabilidade do promotor, nos termos da legislação em vigor, mediante o
respetivo pedido, devidamente instruído.
Assim, refere que nada tem obstar à aprovação do projeto em análise.

A Rubis Energia Portugal, SA, refere que parte da concretização do projeto em análise desenvolve-se,
sensivelmente, entre o km 341+900 e o 342+200 onde se encontra o Terminal de GPL – Gases de Petróleo
Liquefeitos, pertença da Rubis Energia Portugal, SA, existente nas proximidades da Linha Ferroviária do Algarve,
na Zona Industrial do Bom João, Rua Cidade de Huelva, conforme peças desenhadas do projeto.

Refere que o referido terminal é considerado um estabelecimento de Nível Superior de Perigosidade, de acordo
com o Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, que “Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves

que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o
ambiente, transpondo a Diretiva nº 2012/18/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012,
relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas”.
Assim, alerta que o Estudo de Impacte Ambiental é omisso à existência da referida instalação e que em caso
de concretização do projeto deverá ser acautelado o normal funcionamento da mesma pela existência de obras
na sua confrontação norte.

Por outro lado, refere que deverá ser assegurada a normalidade de circulação de veículos no viaduto, sobre a
Linha Ferroviária do Algarve, existente no km 342+600, que é o único acesso existente ao terminal para os
carros de transporte de matérias perigosas e onde se prevê que existam obras nas suas imediações.

A União de Freguesias de Faro alerta para o impacte visual negativo na zona da antiga muralha.

Refere que a muralha de Faro remonta ao período pré-romano, tendo sido ampliada pelos romanos no século
I a VI d.C., tendo coexistido com vários povos e culturas e, ainda, resistido ao terramoto e tsunami de 1755,
pelo que não se pode considerar uma edificação “menor” e sem valor cultural, histórico e paisagístico.

Refere que a Muralha de Faro, sendo o berço da cidade de Faro e um dos locais historicamente mais relevantes
e importantes do património da cidade, deve ser bem preservada e não ter obstáculos (catenárias e cabos
aéreos) que interfiram na paisagem.

Assim, solicita que sejam equacionadas soluções alternativas que não destruam ou desvalorizem a paisagem.
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Cláudia Freitas considera que os postes da catenária instalados nas plataformas das estações e apeadeiros
de passageiros deveriam ter proteção. Considera, ainda, que todo o canal ferroviário deveria ter uma vedação
resistente para evitar que as pessoas atravessem a linha ou caminhem ao longo da linha.

Maria Helena Baião manifesta-se a favor do projeto em análise. Considera que eletrificar e modernizar a linha
é indispensável para a mobilidade das pessoas.

Filipe Cavaco refere que os impactes negativos previstos serão mínimos compensados pelos impactes positivos
a longo prazo.

Comentário da CA:
O projeto deve ter em, atenção os seguintes aspetos:
No caso de haver necessidade de colocação de antenas para telecomunicações ou outros fins, devem ser
objeto de pedido de parecer à ANAC caso sejam consideradas obstáculo, conforme definição da CIA 10/03.
Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, devem ser garantidas as
respetivas servidões e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da legislação
em vigor), assumindo especial atenção a existência, já referida, naquele espaço de linhas aéreas de média
e alta tensão, sobre as quais deverão respeitar as distâncias de segurança impostas pelo Decreto
Regulamentar nº 1/92 de 18 de Fevereiro de 1992.
Os encargos relativos à modificação de algumas das referidas infraestruturas elétricas que serão objeto de
projeto de alterações serão os definidos nos termos da legislação em vigor.
As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer associadas às novas necessidades
energéticas serão da responsabilidade do promotor, nos termos da legislação em vigor, mediante o
respetivo pedido, devidamente instruído.
Acautelar o normal funcionamento do Terminal de GPL – Gases de Petróleo Liquefeitos, pertença da Rubis
Energia Portugal, SA, existente nas proximidades da Linha Ferroviária do Algarve, na Zona Industrial do
Bom João, Rua Cidade de Huelva, em Faro e assegurar a normalidade de circulação de veículos no viaduto,
sobre a Linha Ferroviária do Algarve, existente no km 342+600, único acesso existente ao terminal para
os carros de transporte de matérias perigosas.
Dado o valor patrimonial da Muralha de Faro, equacionar soluções alternativas que não destruam ou
desvalorizem a paisagem.
A necessidade de os postes da catenária instalados nas plataformas das estações e apeadeiros de
passageiros terem proteção e do canal ferroviário ter uma vedação resistente para evitar atravessamentos
por peões ou caminhar ao longo da linha.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3291
Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António
Fevereiro de 2020

101

Parecer da Comissão de Avaliação

8. CONCLUSÕES

O presente parecer é efetuado no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental do projeto da “Eletrificação da
Linha do Algarve no Troço Faro – Vila Real de Santo António”, em fase de Projeto de Execução, o qual é parte
integrante da Linha do Algarve. O projeto foi proposto pela Infraestruturas de Portugal, S.A. que é também a
entidade licenciadora ou competente para a autorização.

O principal objetivo do projeto é a eletrificação do trecho da Linha do Algarve com o sistema 25 kV / 50 Hz
numa extensão de cerca de 57,4 km, entre o km 339+000 (Estação de Faro) e o km 396+445 (Estação de Vila
Real de Santo António).

A Linha do Algarve tem uma extensão total de cerca de 139,5 km, encontrando-se atualmente eletrificado
apenas o troço Tunes-Faro, com uma extensão de cerca de 38,5 km. Está igualmente em fase de procedimento
de AIA o projeto da eletrificação do troço Tunes-Lagos, perspetivando-se assim a eletrificação de toda a Linha
do Algarve, o que irá permitir viajar em linha eletrificada entre Vila Real de Santo António (extremo sul de
Portugal) e Caminha (extremo norte de Portugal).

O projeto de eletrificação previsto para a Linha do Algarve tem como objetivo aumentar a competitividade e
sustentabilidade deste corredor horizontal e melhorar o arco metropolitano do Algarve, tratando-se de uma
intervenção estratégica para a melhoria da qualidade de vida da população residente assim como para o sector
do turismo algarvio (com relevância nacional). Este objetivo está enquadrado por um conjunto de políticas
nacionais e regionais que sustentam a aposta estratégica e política de investimento no sector ferroviário:
O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) que coloca uma prioridade no
Corredor do Algarve (entre outros projetos estruturantes), pretendendo reforçar a modernização da rede
existente, eliminar constrangimentos na infraestrutura, reduzir a intensidade carbónica do sistema de
transporte nacional, e reforçar a presença da rede ferroviária nacional na RTE-T (Rede Transeuropeia de
Transportes).
O Programa Nacional de Investimentos (PNI2030) que materializa o plano anterior para a próxima década,
havendo 13 projetos prioritários no setor ferroviário onde se insere a eletrificação da Linha do Algarve,
mais concretamente o troço entre Faro e Vila Real de Santo António.
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e Quadro Estratégico
para a Política Climática (QEPiC) que pretendem concretizar uma trajetória sustentável de redução das
emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões
de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, relativamente a 2005, entre os quais a aposta
no sector ferroviário é fundamental.
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Alinhado com estes objetivos, o Plano Nacional de Energia e Clima (2030) vem reforçar a aposta na redução
das emissões carbónicas, no aumento do peso das energias renováveis na percentagem de consumo final
bruto de energia, e aumentar a eficiência energética a nível nacional, incluindo o setor dos transportes.
Com uma lógica mais programática, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050) que pretende
concretizar os objetivos estratégicos definidos nos restantes documentos, nomeadamente no setor da
mobilidade e transportes, sendo que, em 2050, prevê-se que 100% das fontes energéticas para a
mobilidade elétrica seja proveniente de fontes de energia renováveis.

À escala da região algarvia, a realização deste projeto apresenta um potencial de captação de tráfego rodoviário
relevante no que concerne ao transporte de passageiros, sendo de destacar a melhoria de ligações intermodais
insuficientes entre os principais núcleos urbanos, localizados ao longo deste eixo ferroviário.

De acordo com o Estudo de Procura associado à “Análise Custo-Benefício – Linha do Algarve. Eletrificação
Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António” (IP, 2017), a eletrificação da Linha do Algarve poderá captar,
em 2045, cerca de 373 000 passageiros anuais, que vêm substituir 328 240 passageiros que se deslocariam em
automóvel, todos os anos, e 44 760 passageiros em transportes rodoviários coletivos (mais poluentes do ponto
de vista das emissões atmosféricas e tendo que competir com os restantes veículos da rede rodoviária,
contribuindo também para situações de congestionamento e consequente perda de tempo produtivo).

Adicionalmente o projeto pretende ainda:
Melhorar a qualidade e a competitividade da ferrovia, tratando-se de uma intervenção estratégica para o
sector do turismo nacional.
Atualizar o material circulante (comboios), retirando daí vantagens em termos de conforto para os
passageiros, mas também em termos de desempenho ambiental, embora este aspeto dependa do material
circulante escolhido pelo operador ferroviário (neste caso a CP – Comboios de Portugal).
Reforçar as condições de segurança e comodidade de circulação.
Melhorar e harmonizar as condições de exploração, sendo de realçar a harmonização deste troço com o
resto da Linha do Algarve, mas também com o resto da rede ferroviária nacional, permitindo potencialmente
a realização de serviços entre Vila Real de Santo António e Caminha, sem alteração de material circulante.
Diminuir os custos de exploração (custos energéticos).
Reduzir as emissões de gases poluentes (por exemplo, CO, NOx e partículas), de gases com efeitos de
estufa e os níveis de ruído.

O projeto desenvolve-se ao longo de cinco concelhos da região do Algarve: Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim
e Vila Real de Santo António. Neste troço existem seis estações (Faro, Olhão, Fuseta, Tavira, Cacela e Vila Real
de Santo António) e oito apeadeiros (Bom João, Fuseta, Livramento, Luz, Porta Nova, Conceição, Castro Marim
e Monte Gordo).
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As principais intervenções previstas são:
Eletrificação com o sistema 25 kV / 50 Hz, com implantação de catenária do tipo LP12, com características
que permitem velocidades até 160km/h, contudo, a velocidade máxima a praticar é de 120km/h, sendo
atingida apenas pontualmente.
Implementação de um sistema de sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção
(RCT+TP) de forma a garantir um ambiente seguro para as pessoas e sistemas eletrotécnicos e a redução
das emissões eletromagnéticas na vizinhança da via-férrea.
Intervenções em alguns taludes com problemas de estabilidade ou que possam interferir com a eletrificação
da linha férrea para permitir a colocação de maciços de catenária.
Supressão da passagem de nível PN371+317 e reclassificação a peões, o que implica a construção de uma
nova via para restabelecimento das circulações rodoviárias interrompidas pela sua supressão. O
restabelecimento será efetuado através de uma passagem desnivelada com uma extensão de 608,5 m.
Inicia-se a poente da linha, sobre a via que restabelece, com a construção de uma rotunda, desenvolvendose após a passagem inferior à ferrovia através de um alinhamento reto, atravessando os terrenos do Centro
de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) pertencentes à Direção Regional da Agricultura e Pescas do
Algarve (DRAP Algarve) implicando a demolição de cinco pré-fabricados, antigos laboratórios do CEAT, até
encontrar a estrada existente nas imediações das Escolas Secundária Dr. Jorge Augusto Correia e Básica
D. Manuel I.
Intervenções nas seguintes passagens superiores:
PS349+681 (em Olhão) - substituição do tabuleiro rodoviário.
PS387+014 (entre Cacela e Monte Gordo) - alteamento dos encontros dos tabuleiros exteriores que
suportam condutas de água.
PS367+736 (entre Luz e Tavira) - rebaixamento da via.
Intervenção nas coberturas do cais de mercadorias de Faro, Vila Real de Santo António e Fuseta e cobertura
do cais de passageiros da estação de Olhão para garantir distância de segurança à catenária/ pantógrafo
e gabarit PTb+
Construção da Subestação de Tração de Olhão, no antigo apeadeiro de Marim e construção da Zona Neutra
de Loulé.
Intervenção em órgãos de drenagem longitudinal em zonas de interferência entre a implantação dos
maciços de catenária com a drenagem longitudinal.
Instalação de infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações.

O projeto é realizado predominantemente em domínio público ferroviário (DPF) no canal ferroviário existente,
podendo extravasar pontualmente os seus limites.
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Com a exceção de um trecho com cerca de 11 km, entre o km 378+820 e a estação de Castro Marim,
praticamente toda a extensão da linha férrea existente e que será objeto de eletrificação ou faz limite ou está
dentro de uma área sensível estabelecida de acordo com as subalíneas ii) e iii), da alínea a), do Art.º 2º do
RJAIA, designadamente:
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António (RNSCMVRSA), o Sítio de Importância Comunitária Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013), Zona
de Proteção Especial (ZPE) da Ria Formosa e ZPE dos Sapais de Castro Marim (PTZPE0017). São ainda
atravessados pontualmente os Sítios Ramsar da Ria Formosa e de Castro Marim (3PT002).
Zona Geral de Proteção à Fortaleza de Faro – IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-111993 e ZEP da Estação Arqueológica Romana da Luz - Anúncio nº 66/2017; DR, 2ª série, nº 89 de 9/5/2017,
em Luz, Tavira.

Como antecedentes do projeto, referiu-se no EIA que foi elaborado um Estudo Prévio onde foram analisadas
todas as componentes do projeto, e identificadas as condicionantes ao seu desenvolvimento, designadamente:
Do ponto de vista ferroviário, desde logo, a existência de uma linha em exploração ferroviária, com estações
e apeadeiros em funcionamento, que implica a adoção de métodos construtivos e cuidados de faseamento
que deverão ser coordenados com a IP.
O facto de se tratar de uma linha existente, construída em 1906, implica que algumas das estruturas
edificadas ao longo do tempo de serviço desta via condicionem a eletrificação.
A ponte/viaduto de Tavira condicionam igualmente os trabalhos de eletrificação pelas características destas
obras de arte.

Relativamente às alternativas estudadas uma vez que o projeto corresponde à eletrificação de uma linha já em
funcionamento, não foram consideradas alternativas à plataforma da via-férrea. Com a supressão do
atravessamento rodoviário na PN371+317, será necessário proceder ao seu desnivelamento e ao
restabelecimento do arruamento afetado. Em fase de estudo prévio, refere-se no EIA que foram consideradas
2 soluções alternativas:
Solução 1 – restabelecimento cujo desenvolvimento terminava junto da estação de Tavira.
Solução 2 – restabelecimento cujo desenvolvimento terminava junto à Escola Secundária de Tavira/Rotunda
da Rua Dr. Fausto Cansado.

De acordo com o proponente, ambas as soluções, apresentam características positivas e negativas
relativamente ao restabelecimento em causa referindo-se que a solução 2, no que diz respeito ao acesso
rodoviário à estação a partir da zona a poente da linha de comboio e da EN125, é mais penalizante. Por outro
lado, do ponto de vista da estrutura urbana referiu-se também no EIA que esta solução permite uma melhor
integração na rede viária da cidade e assim um desenvolvimento mais sustentado no longo prazo no que respeita
ao planeamento de expansão da cidade no futuro. Referiu a IP que de acordo com informações da Câmara
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Municipal de Tavira encontra-se previsto um interface de transportes nas imediações do atual edifício da DRAP
Algarve, a norte deste restabelecimento. Ainda assim, considera a IP que a solução 2 é mais impactante, pois
terá uma maior ocupação dos terrenos da DRAP Algarve. Como principal condicionante da solução 1 referiu a
IP a passagem entre o limite atual do hipermercado existente (Lidl) e o edifício da DRAP Algarve.

Refere-se assim no EIA que em fase de Projeto de Execução e decorrente das reuniões de articulação com a
Câmara Municipal de Tavira, a IP optou por desenvolver a solução apresentada pela autarquia, para o
restabelecimento rodoviário e que se aproxima da solução 2 inicialmente prevista. A proposta da Câmara
Municipal de Tavira propõe a adoção de um perfil transversal tipo que contempla, além de passeios com 5 m,
uma faixa ciclável e uma rotunda no início do eixo, sobre a Rua de S. Pedro.

Face às condicionantes apresentadas, e após diversas reuniões de articulação entre a Câmara Municipal de
Tavira e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, refere-se no EIA que se optou pela solução 2,
uma vez que se considerou ser a que permite um melhor enquadramento com a rede rodoviária de Tavira.

No que respeita à conformidade do projeto em estudo com os IGT e com as Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública, verifica-se que a maioria das intervenções a realizar no âmbito da Eletrificação
da Linha do Algarve inserem-se no espaço-canal ferroviário existente, tendo o projeto aproveitado ao máximo
os limites da atual plataforma e têm enquadramento no PROT Algarve e nos PDM dos vários concelhos
abrangidos, pelo que a proposta de ocupação prevista assegura a conformidade com os instrumentos de gestão
territorial aplicáveis. De salientar, contudo, que a solução de restabelecimento da PN371+317 não está prevista
no PDM de Tavira, atualmente em vigor. Refere-se no EIA que de acordo com as Plantas de Implantação do
Plano Geral de Urbanização de Tavira, aprovado pela Declaração n.º 22-11-90, de 7 de dezembro não se
verificam quaisquer incompatibilidades entre o esquema de organização do espaço nessa zona e o projeto a
implementar.

No que respeita às condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a possibilidade
de ocorrência de impactes negativos ocorrerá nas intervenções onde há necessidade de expropriar,
designadamente em áreas de RAN numa afetação de cerca de 2,4 ha e de REN em 0,036 ha.

Relativamente à REN, e conforme atrás exposto, a declaração ambiental favorável ou condicionalmente
favorável, equivalerá ao reconhecimento público da ação, pelo que a mesma poderá vir a ser viabilizada, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 21º - Ações de relevante interesse público do RJREN.

Nas utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão, aprovação,
licença, autorização administrativa ou comunicação prévia, deverá ser solicitado o parecer prévio e vinculativo
à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve.
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Relativamente aos locais atravessados e tendo em consideração que, na sua generalidade, o projeto se
desenvolve em área do DPF destacam-se os locais que, pela sua sensibilidade e estando fora desta servidão
podem ser afetados:
O Restabelecimento da PN371+317, que de acordo com o EIA e tendo em consideração a informação
disponibilizada pela DRAP Algarve à IP aquando da elaboração do mesmo, desenvolve-se ao longo de 608
m em espaços com ocupação agrícola predominante (pomar, vinha e áreas incultas), pertencentes, na
maior parte, ao Centro de Experimentação Agrária de Tavira da DRAP Algarve, cujas atividades se
enquadram no trabalho de prospeção, recolha, conservação e caracterização de variedades tradicionais de
fruteiras algarvias que vem sendo desenvolvido pela DRAP Algarve, com apoio de programas comunitários.
Este Centro tem uma área de 29 ha, dispondo de uma coleção ampelográfica regional, com 182 castas de
uva de vinho e 98 castas de uva de mesa. Entre outras atividades, tem instaladas coleções e ensaios de
fruteiras, nomeadamente, amendoeira, alfarrobeira, figueira, nespereira, oliveira, romãzeira e pêro de
Monchique, bem como um ensaio de novas variedades de laranjeiras e tangerineiras.

Este Restabelecimento, entre o km 0+000 e 0+200, desenvolve-se a sul da urbanização da Quinta do
Caracol, e atravessa uma parcela disponibilizada na Bolsa Nacional de Terras, em 2015. Trata-se de
terrenos de classe de capacidade de uso A, nos quais no momento da cedência, tinham instalado um pomar
de citrinos em modo de produção biológica, figueiras e algumas coleções e ensaios de fruteiras,
nomeadamente abacateiros, anoneiras, diospireiros e nespereiras. Dispõe de fontes de água para rega
(hidrante do Plano de Rega do Sotavento Algarvio, atualmente desligado, e uma captação subterrânea com
cerca de 200 m de profundidade). Na área de intervenção do projeto existiram duas instalações com citrinos
e figueiras, respetivamente. No procedimento concursal da bolsa de terras, esta parcela, com uma área de
6,73 ha, foi disponibilizada, para arrendamento, por 15 anos, para produção principal de abacate.

Entre os km 0+230 e 0+400, o Restabelecimento desenvolve-se a sul de uma parcela com ensaio de vinha,
em túnel, onde se cruza a Linha do Algarve e atravessa, a poente da via principal interior do CEAT
atravessada ao km 0+320, uma parcela onde se encontra instalado um ensaio de novas variedades de
citrinos. A nascente desta via o projeto atravessa uma parcela disponível para ensaio de culturas de novas
variedades de citrinos, mas atualmente não cultivada.

Entre os km 0+425 e 0+475, o projeto interfere com um conjunto edificado, constituído por 7 edifícios
habitacionais pré-fabricados, de piso térreo, afetando diretamente 5 deles. Estes edifícios foram construídos
no âmbito do projeto de regadios do Algarve e faziam parte dos antigos laboratórios do CEAT. Atualmente
2 dos 7 edifícios são utilizados, para habitação, os quais não são diretamente afetados pelo projeto.
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Entre os km 0+475 e 0+600, o projeto atravessa uma área anteriormente afeta a um campo de golfe de
formação, atualmente sem utilização e a partir do km 0+575, o restabelecimento desenvolve-se junto aos
limites da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Ao km 0+650 entra em concordância com um
arruamento que dá acesso à Escola Básica D. Manuel I, à Rua José Falcão Berredo e à Ecovia Litoral do
Algarve (troço de Tavira) ligando-se à Rua Dr. Fausto Cansado. No total será necessário expropriar uma
área de 19 785,2 m2.
A SST de Olhão, que embora se desenvolvendo dentro do DPF em área afeta a Espaços Agrícolas, e dentro
do limite da área do Parque Natural da Ria Formosa e junto ao limite norte da Zona de Proteção Especial
(ZPE) Ria Formosa e do Sítio de Importância Comunitária (SIC) Ria Formosa / Castro Marim da Rede Natura
2000, prevendo a reconversão dos dois edifícios existentes no antigo apeadeiro de Marim, prevê a
expropriação de uma área contígua com cerca de 717,05 m2 para repor o caminho que atualmente existe
e que terá que ser mantido quer para acesso às propriedades quer à SST.
A intervenção na drenagem a executar ao km 342+700, em Faro, em zona pertencente à zona industrial
do Bom João. A área em causa refere-se a uma zona situada na frente ribeirinha nascente da cidade, junto
à laguna, verificando-se a norte da linha áreas consolidadas de habitação, a sul da linha, a área
correspondendo à antiga zona industrial. No entanto, no âmbito da consulta pública foi identificada na
referida zona industrial, entre o km 341+900 e o 342+200, o Terminal de GPL – Gases de Petróleo
Liquefeitos, pertença da Rubis Energia Portugal, SA.
Intervenções nos seguintes taludes:
Ao km 348+750 obriga à expropriação de uma área com cerca de 915 m2 que se encontra ocupada
por matos e vegetação, a sul de uns blocos de habitação da Rua Eduardo Conceição Pires, à entrada
da cidade de Olhão.
Ao km 352+000 obriga à expropriação de uma área com cerca de 148 m2 que se encontra na
proximidade do Parque de Campismo dos Bancários do Sul e Ilhas, na zona de Pinheiros de Marim. O
talude fica adjacente a um caminho que dá acesso à Ecoteca Museu João Lúcio.
Aos km 367+000 e 367+700 inserem-se em classes Espaços Agrícolas – Áreas Agrícolas Preferenciais,
sendo necessário expropriar cerca de 511 m2.
Ao 369+100 (na zona de Pedras D´El Rei) em zona classificada como Espaços Agrícolas – Áreas
Agrícolas Preferenciais, sendo necessário expropriar cerca de 489 m2.
A intervenção relativa ao reperfilamento do talude 372+400 em área urbana e Urbanizáveis, sendo
necessário expropriar cerca de 86,3 m2.

Face ao exposto, tendo em conta as intervenções previstas, as suas caraterísticas e as do território afetado,
designadamente:
o projeto se desenvolver na sua quase maioria dentro do DPF, sendo a área a expropriar fora desta
servidão, de 25 551 m2 a qual representa cerca de 3,66% da área já pertencente ao DPF;
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toda a extensão da linha férrea existente e que será objeto de eletrificação, à exceção de um trecho com
cerca de 11 km, entre o km 378+820 e a estação de Castro Marim, está dentro ou faz limite com uma área
sensível do ponto de vista da conservação da natureza, designadamente o Parque Natural da Ria Formosa,
a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, o Sítio de Importância
Comunitária Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013), a Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria Formosa
e a ZPE dos Sapais de Castro Marim (PTZPE0017). São ainda atravessados pontualmente os Sítios Ramsar
da Ria Formosa e de Castro Marim (3PT002);
serem atravessadas as servidões do património: ZGP à Fortaleza de Faro e a ZEP da Estação Arqueológica
Romana da Luz, em Tavira;
ser atravessada a área afeta ao CEAT;

foram considerados como fatores determinantes para a avaliação do projeto a socioeconomia (incluindo
transportes e acessibilidades), os sistemas ecológicos, o solo e o uso do solo e o ordenamento do território.
Consideraram-se ainda como fatores relevantes as alterações climáticas, a saúde humana, o património cultural
e a paisagem. Foram ainda avaliados os fatores geologia e geomorfologia, recursos hídricos, ruído e vibrações.

Referem-se de seguida, por fator ambiental, os principais impactes identificados:
Geologia e Geomorfologia: os impactes ocorrem fundamentalmente na fase de construção, em resultado
das operações de terraplenagem (intervenções nos taludes, rebaixamento de via férrea associados a
passagens superiores, escavações e aterros no restabelecimento da supressão da PN371+317), o total das
escavações irá originar 11 775 m3 de terras sobrantes, o que corresponde a um valor baixo de volume de
escavações, do qual resulta um impacto negativo pouco relevante. A situação mais relevante é o
restabelecimento da PN371+317, em que resultará um volume de escavações de 19 918 m3, e em que a
altura dos taludes não ultrapassa os 3 metros, no entanto pouco significativa. No que se refere às
intervenções na via (taludes e rebaixamento de via associado a passagens superiores), tratando-se de uma
área já intervencionada, os impactes serão pouco relevantes e no caso dos taludes trata-se de intervenções
que visam igualmente a melhoria da sua estabilidade, resultando em impactes positivos.
Recursos Hídricos: prevê-se a ocorrência de impactes positivos resultantes da beneficiação da capacidade
de vazão das linhas de água, por limpeza e desmatação nos troços contíguos a pontes e passagens
hidráulicas e de impactes negativos pouco significativos resultantes da intervenção de beneficiação do
sistema de drenagem longitudinal da via.
Ruído: não se prevê a ocorrência de impactes uma vez que não se prevê a ultrapassagem dos limites
estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído.
Vibrações: atendendo às ações que se pretendem desenvolver, exceto nas localizações mais próximas de
zonas de rebaixamento da via, não são esperadas ações geradoras de níveis de vibração significativos.
Para a fase de exploração, considera-se também que não irão ocorrer impactes associados às vibrações,
mesmo para velocidades de circulação das composições ferroviárias mais elevadas (120 km/h).
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Alterações Climáticas: prevê-se a ocorrência de impactes positivos resultantes da redução de emissões de
GEE (estimadas em 59,3 mil toneladas de CO2eq) e a ocorrência de impactes negativos resultantes da
utilização de fluídos de refrigeração com potencial de aquecimento global e a utilização de Hexafluoreto de
Enxofre (SF6) na eletrificação da rede. Quanto à vertente adaptação e relativamente ao aumento de
ocorrência de cheias, as duas situações que se encontram na área de estudo são o rio Seco e o rio Gilão.
No primeiro caso, aumentar a capacidade de vazão da obra de arte que o atravessa, por si só, não traduzirá
por certo uma medida suficiente, se a mesma não for acompanhada das medidas de regularização e
requalificação do curso de água. No caso do rio Gilão, a Linha do Algarve atravessa este rio através da
Ponte de Tavira, a uma altura suficiente para que não ocorra afetação neste tipo de eventos. No que se
refere às zonas costeiras e à subida do nível médio do mar, nenhuma das áreas identificadas se encontra
dentro da área de estudo, pelo que os impactes esperados serão localizados, pouco prováveis, temporários
e pouco significativos na infraestrutura.
Sistemas Ecológicos: prevê-se a ocorrência de impactes negativos sobre a avifauna resultantes do aumento
significativo dos riscos de colisão, sendo irreversíveis e permanentes (sendo que a instalação de dispositivos
anti colisão apenas minimizará parcialmente) dada a elevada sensibilidade ambiental das espécies
presentes, constando muitas delas nos Anexos A-I, B-II e B-IV da RN2000 e possuindo algumas um estatuto
de conservação desfavorável em Portugal, segundo o Livro Vermelho de Vertebrados.
Solos e ocupação dos solos: os principais impactes negativos, de baixa magnitude, são a perda de solos
(cerca de 2,95 ha), a alteração das suas propriedades físico-químicas, a degradação ou destruição da
vegetação presente, a diminuição da qualidade dos solos devido à compactação, contaminação ou alteração
hídrica, assim como o aumento do escoamento superficial e o consequente aumento de vulnerabilidade
aos agentes erosivos. Os impactes negativos estão associados a trabalhos de terraplanagens e à
ocupação/perda de solos fora do DPF. A perda de solos incide sobre as zonas onde as intervenções irão
obrigar à necessidade de expropriação, ou seja, a execução de novos taludes e reperfilamento de alguns
dos existentes onde se prevê a necessidade de expropriação, a construção da nova SST de Olhão, a
supressão da PN371+317 e respetivo restabelecimento, e a construção da SET no apeadeiro da Porta Nova.
Também ocorrerá a afetação de solos com elevada aptidão agrícola da classe A, e solos pertencentes à
RAN, nomeadamente na intervenção relativa à supressão da PN371+317, em Tavira, em solos com elevada
aptidão agrícola, pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, e classificados como
RAN (2,74 ha), o que se considera um impacte negativo significativo. Em termos de usos do dolo os
impactes negativos resultam da alteração do uso, sobretudo na fase de construção, resultantes da
implantação das várias infraestruturas que constituem o projeto, bem como da construção de acessos
temporários, instalação dos estaleiros, desmatação e movimentos de terras, sendo impactes diretos sobre
a ocupação atual do solo, uma vez que as classes existentes serão substituídas por outras. A situação mais
relevante consiste na intervenção relativa à supressão da PN371+317, havendo substituição dos usos atuais
(área agrícola).
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Socioeconomia: o atravessamento de terrenos do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), com
dimensão e características únicas e onde, entre outros, está guardada a maior coleção de variedades
fruteiras portuguesas e provavelmente uma das maiores da bacia do mediterrâneo. Esta apropriação de
solo vai originar impactes negativos significativos. O corte desta área induz impactes socioeconómicos
culturais e ambientais, dadas as suas características únicas, associadas ao património cultural e genético
existente. O CEAT constitui-se como um património único do Algarve, insubstituível, tendo em consideração
a sua localização, dimensão e valor patrimonial no seu todo.
Transportes e Acessibilidades: Do ponto de vista da acessibilidade, alguns dos impactes negativos das
operações de construção prendem-se com as perturbações criadas pela movimentação de máquinas e
veículos que poderá afetar a segurança e fluidez na circulação de veículos e peões, nomeadamente nas
intervenções em estações e apeadeiros. Destacam-se as intervenções que causarão incómodo à circulação
de veículos em fase de obra: em Olhão, km 349+681: substituição do atual tabuleiro da PS que irá implicar
o corte do trânsito rodoviário neste ponto da Rua 18 de Junho com impacte muito significativo, embora
temporário (tempo de substituição do tabuleiro); e, em Olhão, Marim km 353+500 a instalação da
Subestação de Tração, cuja implantação irá interferir com um caminho de acesso a uma das quintas
situadas a norte da área de intervenção e, eventualmente, com o respetivo portão e área de entrada (cerca
de 23 m2) na propriedade. Embora se trate de um acesso secundário e de uma área afetada reduzida, o
impacte tem significado e o acesso deve ser devidamente restabelecido. A supressão da PN371+317 terá
um impacte positivo significativo do ponto de vista da segurança rodoviária, uma vez que elimina um
elemento de conflito entre a circulação rodoviária e a circulação ferroviária. Contudo, a mesma supressão
constitui um impacte negativo nas acessibilidades e circulações rodoviárias junto à estação de Tavira, para
as entradas e saídas na zona poente da cidade (EN125, EN270). Este impacte é significativo, sobretudo,
para as deslocações rodoviárias de índole local, designadamente para as circulações de entrada e saída de
Tavira, a nascente, a partir da (e para a) EN125 (via Rua de S. Pedro) e da EM514 (Rua de Santo Estêvão,
no tecido urbano). A PN é utilizada para as deslocações locais, nomeadamente entre as áreas habitacionais
e os equipamentos existentes. Estas circulações são particularmente importantes para os quarteirões
delimitados pela Rua de Santo Estêvão e pela Rua de São Pedro.
Património: prevê-se a afetação visual do bem imóvel classificado Fortaleza de Faro, incluindo todo o
conjunto de elementos ainda existentes das muralhas, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP
- Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993), pela instalação das catenárias, embora ocorra
dentro do DPF, considera-se um impacte direto negativo e significativo a muito significativo. Quanto à
“Estação Arqueológica Romana da Luz”, correspondente à “Cidade Romana de Balsa (n.º 36/CNS 60)”, a
sua Zona Especial de Proteção abrange a área de enquadramento histórico de duas áreas de reabilitação
da via, mais concretamente resultantes do layout do Apeadeiro da Luz e o reperfilamento de talude, ao Km
364+850, considerando-se que o impacte será no entanto negativo mas pouco significativo. Nas
ocorrências n.º 2 (Santa Luzia 1) e n.º 3 (Estação Ferroviária de Tavira) prevê-se também a ocorrência de
impactes negativos diretos, por ação de desmatação e escavação do terreno, decorrentes da requalificação
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de talude ao km 367+736 (n.º 2) e da melhoria de condições na Estação de Tavira (n.º 3). Também pela
sua localização, considera-se que os Salgados do Fialho (n.º 43 A, B e C) conjunto hidráulico situado junto
à linha, bem como de Marcela (n.º 46), também poderão sofrer impactes.
Paisagem: como impactes negativos significativos ao nível do relevo destacam-se o restabelecimento viário
- PN371+317 e a Subestação de Tração de Olhão. No caso da componente do projeto com maior relevo,
em termos de impacte visual negativo significativo, destaca-se a catenária, designadamente na Muralha do
Castelo de Faro (Fortaleza de Faro), onde se gerará uma segmentação do campo visual imposta pelos
apoios e pelos cabos, de um modo mais significativo tendo em consideração o contexto, verificando-se
também uma alteração de escala por conflito entre as muralhas e o edificado e as referidas componentes
do projeto interferindo com a leitura natural da paisagem. Também resultantes da construção da catenária
se preveem impactes na frente urbana marginal voltada para a ria nas áreas mais próximas da linha, onde
a mesma se desenvolve adjacentemente ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim - em ambas, áreas de sapal e de salinas – ou próximo ou mesmo no interior de áreas
agrícolas de pomar que se localizam a poente de Tavira ou na área a sul da povoação de Montinho e na
SST de Olhão na zona de salinas imediatamente próximas e a sul da sua localização.

Dos pareceres externos solicitados, salienta-se os da DGADR e da DRAP Algarve.

A DGADR considera que irão ocorrer interferências pontuais com o Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento
Algarvio (AHSA), designadamente com a construção do restabelecimento da PN371+317, o qual abrange área
de RAN que está dentro do perímetro do AHSA, sendo que este ocupa uma área de 2,07 ha (atualmente com
parte da área ocupada por pomar e alguma vinha e a restante inculto). Considera os impactes negativos, certos,
diretos, de magnitude elevada e significativos. A realização da obra irá provocar uma ocupação permanente do
solo delimitado como Aproveitamento Hidroagrícola, pelo que serão áreas que não irão ter condições para regar
no futuro. Embora essas áreas não tenham uma expressão muito relevante em termos de área global do
aproveitamento hidroagrícola, o proponente terá de sujeitar à aprovação da DGADR, enquanto Autoridade
Nacional do Regadio, a desafetação formal destas áreas do AHSA, demonstrando o interesse público e a
inexistência de alternativas que não passem pela ocupação permanente de solo, que se caracteriza por ter
excelentes condições para o desenvolvimento da atividade agrícola, por forma a garantir o cumprimento do
estabelecido no art.º 38.° (Outras construções de utilidade pública) do Regulamento Definitivo do
Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, publicado com o Aviso n.º 13362/2014, de 2 de dezembro.
Verifica-se também, que da intervenção de alteamento dos encontros dos tabuleiros exteriores na PS387+014,
ocorrerá a afetação das condutas de água (integrada no CM 1251), uma do sistema de rega do Aproveitamento
Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, e outra para abastecimento de água às populações. PS387+014 (entre
Cacela e Monte Gordo).
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A DRAP salienta que, apesar de o EIA referir que a solução adotada para o restabelecimento da PN371+317
mereceu a sua concordância, esta entidade desconhece a existência duma tomada de posição oficial sobre
qualquer um dos traçados considerados previamente, apenas se tendo pronunciado pelo único traçado que lhe
foi apresentado e que admitiu ser a opção final. Considera que a execução da infraestrutura rodoviária em
terrenos do CEAT implica alterações de ordem estrutural e funcional que devem ser tidas em atenção, face aos
valores e atividades desenvolvidas no centro, o que resulta num impacte ambiental negativo.

Sem prejuízo, considera que o EIA refletiu as indicações transmitidas pela DRAP em sede dos seus pareceres
anteriores. Salienta, contudo, a necessidade de serem adotadas medidas complementares.

Ainda no contexto da consulta a entidade externas à CA, destacam-se os pareceres das Câmaras Municipais de
Tavira e de Vila Real de Santo António, que alertam para a necessidade de dar cumprimento à legislação sobre
a defesa da floresta contra incêndios, e do RGR.

Em resultado da consulta pública foram recebidas 7 exposições, as quais incluem um conjunto de
recomendações e salientam a necessidade de dar cumprimento a servidões e de proceder à reposição de
serviços e servidões afetadas, com destaque para o Terminal de GPL – Gases de Petróleo Liquefeitos, pertença
da Rubis Energia Portugal, S.A. o qual solicitou que face às obras previstas se equacionasse a normalidade de
circulação de veículos de transporte de matérias perigosas afetos à instalação.

Face ao acima exposto e tendo em conta que:
O projeto é suscetível de provocar, na fase de exploração, impactes positivos, de magnitude elevada e
significativos, decorrentes da sua implementação, com reflexos diretos e indiretos nas principais atividades
socioeconómicas da região e que estão fundamentalmente associados à sua justificação, designadamente:
O projeto está contextualizados numa estratégia de âmbito regional e nacional, procurando com a
eletrificação da linha férrea uma maior eficiência do sistema ferroviário e do serviço prestado, melhorar
a coesão social e territorial, viabilizar economicamente a sustentabilidade financeira do transporte
ferroviário e reduzir a emissão de CO2 e de poluentes atmosféricos.
A eletrificação permite em conjugação com o troço Tunes-Faro, já eletrificado, e com a futura
eletrificação do troço Tunes-Lagos, concretizar a eletrificação de toda a Linha do Algarve e respetiva
ligação à Linha do Sul.
Permite a melhoria da atratividade do troço Faro / Vila Real de Santo António da Linha do Algarve,
como alternativa ao transporte rodoviário, e inserção do Algarve nas ligações de longo curso, nacionais
e internacionais (através da Rede Ferroviária Nacional será possível ir de Valença até Vila Real de Santo
António em linha eletrificada).
Permite a introdução de locomotivas elétricas, com melhorias significativas na eficiência energética,
redução dos custos operacionais, simplicidade de comando, versatilidade de adaptação às cargas,
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qualidade da circulação, para além da melhoria da qualidade ambiental (qualidade do ar, ruído) na
envolvente como resultado da redução das emissões poluentes.
Melhoria das condições de segurança da circulação ferroviária (sinalização, supressão de passagem de
nível, colocação de vedações) e estabilização de taludes, bem como as condições de utilização das
estações e apeadeiros, pelas ações de conservação/manutenção e de implementação de sistemas de
videovigilância e informação ao público.
A maioria das ações ocorrem dentro do DPF e que destas a situação mais gravosa corresponde à colocação
da catenária ao longo de todo o traçado da Linha, com impactes negativos ao nível da avifauna, da
paisagem e do património, os quais, embora significativos, são passíveis de minimização ou compensação.
As componentes do projeto a desenvolver fora da área afeta ao DPF apresentam na generalidade impactes
de baixa significância e minimizáveis, à exceção do restabelecimento da PN371+317. Neste contexto, e
embora a supressão da PN371+317 e reclassificação a peões constitua uma melhoria das condições de
operação e de segurança para a circulação ferroviária e para a acessibilidade pedonal no entorno da estação
de Tavira, a solução para o restabelecimento da rede viária apresenta impactes negativos significativos
resultantes quer da afetação permanente de terrenos do CEAT, o qual se constitui como património cultural
e genético único e insubstituível, quer da passagem na proximidade das escolas Secundária Dr. Jorge
Augusto Correia e Básica D. Manuel I podendo a inserção neste local agravar as condições de segurança
rodoviária, bem como o aumento da emissão de poluentes atmosféricos e dos níveis de ruído.

a Comissão de Avaliação emite parecer favorável ao projeto da “Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Faro
– Vila Real de Santo António”, condicionado ao cumprimento do previsto no ponto 9 deste Parecer, exceto no
que diz respeito à solução proposta para o restabelecimento da PN371+317. Apesar da Comissão reconhecer a
mais valia associada à supressão de uma passagem rodoviária de nível, considera não estar em condições para
emitir parecer favorável à solução técnica apresentada para o restabelecimento da PN371+317, face às
afetações associadas e dado que não se encontra demonstrada a ausência de alternativas viáveis que as possam
evitar.
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9. Elementos, Medidas de Minimização e Compensação e Planos de Monitorização

Elementos a apresentar Previamente ao início da obra à autoridade de AIA, para análise e
aprovação:
Projeto de Execução da Subestação de Tração de Olhão.
Plano de Acesso à obra, incluindo áreas de parqueamento, avaliação dos respetivos impactes e respetiva
proposta de medidas de minimização. Apresentação da carta de condicionantes.
Alteração do projeto na área da Fortaleza de Faro, Monumento Nacional, que permita atenuar ou minimizar
a implantação das catenárias previstas junto à muralha, incidindo na sua diminuição em número e
dimensão. Considerar a utilização de cromatismo adequado à respetiva integração paisagística, que de
modo algum poderá interferir com o bem imóvel classificado.
Relatório preliminar das sondagens arqueológicas de diagnóstico, previamente analisado pela tutela do
Património Cultural.
Projeto de Integração Paisagística Eletrificação de acordo com as seguintes orientações:
i.

Documento autónomo, em Projeto de Execução, acompanhado das respetivas peças escritas
(Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano/Programa de
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e exploração) e desenhadas (Plano
Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e
muros).

ii.

Considerar as seguintes áreas: taludes da linha; Subestação de Tração de Olhão; Zona Neutra de
Loulé (PK 322+800).

iii.

Acomodar os exemplares arbóreos existentes com base num levantamento e identificação em
cartografia, a apresentar como carta anexa ao PIP. Todos os elementos arbóreos a proteger, a
transplantar e a abater devem ser caracterizados: identificados quanto à espécie, ao número e
características – porte, altura e valor patrimonial. Para os indivíduos a abater deve ser ainda
apresentada a devida justificação.

iv.

Utilizar apenas espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou tradicionalmente
utilizadas na região como forrageiras, por exemplo), se possível com origem local.

v.

Não utilizar espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em
território nacional.

vi.

Identificar o elenco e número dos exemplares preservados e transplantados.

vii.

Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas – taludes de maior dimensão e muros
identificados – através da constituição de cortinas multiestratificadas - arbóreo-arbustivas - e
multiespecíficas.
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viii.

Prever plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas
habitacionais que permitam minimizar a presença da linha e, sobretudo, da catenária nestes locais.

ix.

Ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos a necessidade de
assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência
clara à Xylella fastidiosa multiplex. Considerar restrições geográficas quanto à obtenção dos
exemplares em causa.

x.

As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados à Subestação de Tração de Olhão
e Zona Neutra de Loulé (PK 322+800) devem-se considerar materiais e tonalidades
tendencialmente neutras e de baixa refletância.

Plano de Controlo e Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. O Plano deve conter cartografia, sobreposta
à Carta Militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a metodologia adequada para o
controlo das espécies ocorrente que deve ser devidamente atualizada, à data prévia ao início da obra. O
Plano deve definir as ações a realizar quer para a fase de construção/obra quer para a fase de exploração.

Medidas de Minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de obra devem constar
no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o caderno de encargos
da empreitada. O PGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo processo.

Projeto Execução
Interditar o uso de Hexafluoreto de Enxofre (SF6).
Preservar, na Estação de Vila Real de Santo António, a atual estereotomia do “vão de porta de entrada em
madeira e vidro (para aumento da resistência mecânica), privilegiando o seu reforço em vez da sua
substituição.
Estender a colocação de sinalização intensiva com dispositivos anti colisão, às seguintes áreas:
Entre o km 352+000 a 353+500.
Entre o km 375+000 a 376+500.
Entre o km 390+000 a 395+000.
Colocar vedações de malha ecológica com abertura suficiente para não impedir a circulação da fauna de
menor porte, as quais, salvo se por justificações de segurança, não devem ser encimadas com arame
farpado.
Equacionar a possibilidade de implementar uma solução que compatibilize em segurança as passagens
pedonais com os veículos automóveis, na PSR358+816 (Ponte Grande), na Fuseta.
Equacionar a possibilidade do atual mecanismo de rotação manual da ponte de atravessamento sobre a
doca de Faro ser eletrificado, embora condicionado à altura das catenárias.
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Acautelar no Projeto de Iluminação a implementar as situações que conduzam a um excesso de iluminação
artificial. O equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e
fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
Considerar os pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (ANAC, EDP distribuição, DGADR, Águas
do Algarve e ANPC), atendendo aos pareceres emitidos pelas mesmas.

Fase Prévia à Obra
Realizar o Censo inicial da avifauna, com particular acuidade para a avifauna aquática, que atualize a
informação existente à data, devendo a sua conclusão verificar-se antes do início da execução das obras
previstas no projeto.
Privilegiar a localização de estaleiros, depósito temporário e definitivo de terras, acessos à obra e de todas
as outras áreas de apoio à obra, em áreas já degradadas, nomeadamente, explorações de inertes na região
e de declive reduzido e com acesso próximo. Os estaleiros e depósitos de materiais devem ser planeados
e executados de modo a minimizarem as previsíveis alterações nas áreas de recarga de aquíferos e de
infiltração máxima. Deve ser salvaguardada uma distância de segurança na seleção de locais para a
instalação de estaleiros, oficinas, depósitos ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra, relativamente
às linhas de água, assim como zonas de regadio e locais de elevada vulnerabilidade à poluição (áreas
classificadas).
Interditar a localização nas seguintes áreas:
Áreas classificadas (PN, SIC, ZPE).
Habitats Naturais.
RAN e REN.
Evitar as seguintes áreas:
Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio.
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.
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.
Proximidade a locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente com casas de habitação.
Locais onde existam ocorrências de interesse patrimonial.
Efetuar a integração paisagística do(s) estaleiro(s) utilizando elementos vegetais existentes, ou a utilizar,
assim como a tipologia de vedação. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção, quando se
localizem em meio mais urbano, devem ser vedados com materiais com cores tendencialmente neutras ou
com recurso a motivos, e tratamento plástico, como elementos valorizadores do espaço onde se inserem.
Delimitar o perímetro das áreas a intervencionar. Realizar a balizagem com recurso a fitas/redes de
sinalização, as quais só devem ser removidas após o final da obra.
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Implementar medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação existente, em particular
de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, definir uma faixa de proteção, caso
dos vários sobreiros existentes, dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização
de todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se
encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem
suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes). Assegurar a assistência técnica da Obra por especialistas
de vegetação.
Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A
delimitação deve ter por base a cartografia apresentada no EIA mas deve ser atualizada e aferida
localmente. Todo o trabalho a realizar, quer de atualização quer de delimitação, deve ser acompanhado
por um especialista em vegetação.
Considerar no planeamento dos trabalhos soluções que reduzam os níveis de poeiras no ar e a sua
propagação.
Contactar as entidades que superintendem as infraestruturas e serviços intersectados para que se promova
o seu atempado restabelecimento ou proteção, designadamente, no que se refere às redes de energia
elétrica, telecomunicações e de abastecimento de água.
Garantir, nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, através do
Caderno de Encargos, nomeadamente através do PGA, a salvaguarda pelo registo arqueológico da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetónicos
e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos,
através da sua escavação integral.
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas anteriormente não prospetadas, nomeadamente
por se encontrarem vedadas, ou em que a visibilidade foi reduzia a nula.
Proceder, no caso de ser afetado a ocorrência n.º 43, conjunto hidráulico de Salgados do Fialho, ao registo
gráfico e fotográfico e ao levantamento topográfico, bem como à elaboração de memória descritiva,
Realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de afetação das ocorrências n.º 36, Estação
Arqueológica Romana da Luz, e n.º 45, Horta dos Ramos, nas duas áreas de reabilitação da via:
reperfilamento de talude, aos Km 364+850-385+300 (n.º 10), e Apeadeiro da Luz.
Realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de afetação da ocorrência n.º 2, Santa Luzia 1,
ao Km 367+736.
Elaborar a memória descritiva e efetuar o registo fotográfico da ocorrência n.º 3, Estação Ferroviária de
Tavira.
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas
de empréstimo e depósito de terras que, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser
condicionadas, bem como das áreas que apresentaram visibilidade nula ou reduzida.
Sinalizar e vedar todos elementos patrimoniais situados até um limite máximo de 25 m, centrado no eixo
das infraestruturas; sinalizar todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 50 m; avaliar
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caso a caso os restantes elementos, a necessidade da sua vedação e sinalização tendo em consideração
outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos
ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto.
Efetuar vistoria dos edifícios mais próximos da obra, para o controlo dos efeitos efetivamente associados à
obra em apreço, resultantes das vibrações.
Acautelar o normal funcionamento do Terminal de GPL – Gases de Petróleo Liquefeitos, pertença da Rubis
Energia Portugal, SA, existente nas proximidades da Linha Ferroviária do Algarve, na Zona Industrial do
Bom João, Rua Cidade de Huelva, em Faro e assegurar a normalidade de circulação de veículos no viaduto,
sobre a Linha Ferroviária do Algarve, existente no km 342+600, único acesso existente ao terminal para
os carros de transporte de matérias perigosas.

Fase de Construção
Garantir que as operações mais ruidosas e mais vibráteis se restringem aos períodos (horas e dias da
semana) de menor perturbação para os recetores sensíveis em causa (habitação: tipicamente período
diurno de dias úteis; escolas: tipicamente período do entardecer e noturno de dias úteis, fins-de-semana e
feriados), e cumprir a legislação e regras de boa prática em vigor.
Solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal, caso ocorram atividades junto a habitações, escolas
ou hospitais, ou similares, nos períodos interditos definidos no Artigo 14.º do RGR.
Informar a população mais próxima da obra, dos dias e horas previstos para a ocorrência das atividades
mais ruidosas e mais vibráteis.
Equacionar a definição de medidas de redução de ruído concretas sempre que se preveja:
Requisitos vinculativos (n.º 5 do artigo 15.º do RGR) para laboração durante mais de 1 mês junto aos
Recetores Sensíveis com maior sensibilidade nos períodos em causa:
Período do entardecer, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 60 dB(A).
Período noturno, em cada dia de obra: LAeq (exterior) > 55 dB(A).
Equacionar a definição de Medidas de Minimização de Vibração concretas sempre que se preveja a
ultrapassagem dos limites considerados. Indicam-se os limites da NP2074:2015, da BS5228-2:2009 e dos
Critérios LNEC adaptados:
Danos nos edifícios (Limites mais exigentes: NP2074:2005: 1.5 mm/s; BS5228-2:2009: 7.5 mm/s).
Sensação humana da vibração (Tolerável desde que previamente informada: BS5228-2:2009: 1 mm/s;
Critérios LNEC/UIC: 0.5 mm/s; Humanamente não sensível: BS5228-2:2009: 0.14 mm/s; Critérios
LNEC: 0.11 mm/s).
Ruído Estrutural devido à vibração e afetação de equipamentos/atividades muito sensíveis à vibração
(Critérios LNEC Ruído Estrutural: 0.03 mm/s; Equipamentos muito sensíveis: BS5228-2:2009: 0.05
mm/s a 0.003 mm/s).
Limitar as ações de desmatação, destruição de coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos às zonas
estritamente indispensáveis para a execução da obra.
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Assegurar o acompanhamento cuidadoso da evolução do comportamento geotécnico das formações
interferidas no que respeita às escavações e aos aterros.
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade.
Evitar, na seleção das zonas de depósito, as seguintes áreas: leitos de linhas de água e proximidade (até
10 m) das margens das ribeiras, áreas frequentemente inundáveis e, locais sensíveis do ponto de vista
geotécnico.
Restringir à faixa de obra a movimentação de máquinas e viaturas, a qual deve ser efetuada de acordo
com o Plano de Acesso à obra que vier a ser estabelecido.
Separar o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras do restante
material vegetal e levar a destino final adequado, devendo ser evitado o corte em fase de produção de
semente. Não efetuar a estilhagem e o espalhamento. Assegurar que não há risco de propagação das
espécies em causa, resultante do seu transporte a destino adequado.
Separar toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais
invasoras, da restante terra viva/vegetal, a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística.
Levar a depósito definitivo devidamente acondicionada.
Restringir às áreas estritamente necessárias à decapagem da terra viva/vegetal em todas as áreas objeto
de intervenção, a qual deve ser realizada para que a máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão
da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado. Evitar o recurso a máquinas de
rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.
Considerar uma profundidade da decapagem da terra viva que corresponda à espessura da totalidade da
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local. As operações de decapagem devem ser realizadas
com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem
mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores.
Armazenar e conservar a terra viva/vegetal em pargas, com cerca de 2m de altura, com o topo
relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter
a sua qualidade.
Reutilizar os materiais de escavação na construção de aterros Interditar a utilização de terras
vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais inertes, provenientes de áreas ocupadas por
plantas exóticas invasoras.
Realizar o revestimento precoce de taludes, no mais curto intervalo de tempo, se possível, logo após as
operações de terraplenagem.
Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase
preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. Este trabalho
deve ser igualmente compreender o acompanhamento da abertura da vala de cabos longitudinal em plena
via e dos caboucos para instalação das catenárias.
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Efetuar o acompanhamento arqueológico de modo efetivo continuado e direto por um arqueólogo, em cada
frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas
simultâneas.
Proceder a cuidadoso acompanhamento arqueológico da área de afetação do projeto onde se situa a
ocorrência n.º 46, Marcela / Monumentos da Quinta da Nora e Herdade da Marcela (MN).
Conservar in situ (mesmo que de forma passiva) as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas
durante o acompanhamento arqueológico da obra, no caso de estruturas, tanto quanto possível, e em
função do valor do seu valor patrimonial, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação
atual ou salvaguardar pelo seu registo.
Prever a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico,
escavações arqueológicas, entre outras), em função dos resultados obtidos no acompanhamento
arqueológico, nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial
das ocorrências então identificadas.
Suspender a obra no caso de serem detetados vestígios arqueológicos nesse local, ficando o arqueólogo
obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, e a propor as medidas de minimização a
implementar.
Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela achados arqueológicos móveis efetuados no
decurso da obra.
Produzir mensalmente Relatórios de Progresso, no decorrer dos trabalhos arqueológicos, que devem
descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo genérico os vestígios arqueológicos
eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica e fotográfica relevante.
Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização
da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações da população,
designadamente a afetação das acessibilidades; a divulgação deve ser feita em articulação com as
autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis
informativos, folhetos, website da IP e outros que se considere adequados para o efeito).
Compensar os proprietários pelos prejuízos causados, nos casos em que ocorra, por necessidade ou
acidente, afetação temporária de culturas.
Informar adequadamente os afetados sobre o processo de expropriação e os direitos que lhes assistem
nesse processo.
Interditar qualquer tipo de ocupação, temporária ou definitiva, ou afetação dos terrenos a expropriar sem
a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta e em caso de litígio, antes da efetiva posse
administrativa dos terrenos.
Definir percursos alternativos, na intervenção na PS ao km 349+681, em Olhão, de acordo com a Câmara
Municipal de Olhão, e efetuar a adequada sinalização dos mesmos. As populações devem ser informadas,
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com a necessária antecedência, relativamente à duração da obra, ao tempo de interrupção das circulações
e aos percursos alternativos.
Proceder à proteção da área de obra junto à ciclovia, na intervenção ao km 351+450, de modo a evitar a
afetação desta (danificação, deposição de detritos ou materiais).
Manter utilizável por parte do público e assegurar o acesso à Ecoteca na intervenção ao km 352+000, o
caminho adjacente ao parque de campismo. Assegurar que a obra não coloca problemas de segurança nas
circulações no caminho.
Assegurar na intervenção ao km 353+500, em Marim, para implantação da SST a manutenção ou
restabelecimento do caminho de acesso à quinta existente a norte da área de intervenção.
Manter a acessibilidade ao apeadeiro de Porta Nova, nas intervenções ao km 372+800.
Na intervenção ao km 387+014, caso venha a verificar-se ser necessário interromper o abastecimento de
água às populações, tal deve decorrer durante o menor período de tempo possível. Os municípios e as
populações devem ser avisados com a devida antecedência de modo a poderem ser tomadas medidas em
conformidade.
Repor as condutas de rega e de todos os serviços que, eventualmente, venham a ser afetados, assegurando
a não interrupção do seu funcionamento.
Contatar as autoridades locais relevantes para aferir a necessidade de colocar sinalização de rota para
veículos afetos à obra, percursos alternativos e fornecer tal sinalização conforme acordado.
Assegurar que a sinalização adequada para alertar ciclistas e pedestres sobre a circulação de veículos de
grande porte esteja localizada de forma visível nos pontos de acesso ao local da obra e nas rotas utilizadas
pelos veículos entre esse local e a rede local.
Informar as populações, com a necessária antecedência, relativamente à duração da obra, ao tempo de
interrupção das circulações e aos percursos alternativos.
Proceder à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e implantar um sistema de
drenagem eficaz nos aterros e escavações.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de pontos de atendimento
presencial, atendimento telefónico e através da internet. Manter um registo dos contactos e reclamações
efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de
encaminhamento e resposta dada pelo promotor e/ou entidade executante.
Apresentar o Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra antes do
término da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. O Plano deve
integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de
parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano, deve constar uma
cartografia (orto), a uma escala adequada, onde estejam representadas graficamente de todas as áreas
afetadas. Cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que
tiveram durante a Fase de Construção. A cada uma das referidas áreas deverá fazer-se corresponder um
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conjunto de ações a realizar adequadas a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza;
eliminação de espécies vegetais exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos;
nivelamento; modelação naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras
pertinentes. Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a ter.
Apresentar para aprovação, antes da desativação do(s) Estaleiros o Projeto de Recuperação e Integração
Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).

Fase de Exploração
Adotar medidas de minimização de ruído suplementares, no caso dos resultados da monitorização virem a
indicar valores superiores aos limites estabelecidos no RGR, de forma a ser reposta a conformidade legal.
Fornecer ao empreiteiro para consulta a localização atualizada dos elementos patrimoniais (através de
planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados
no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem
ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do projeto.
Assegurar o acompanhamento arqueológico, sempre que ocorram trabalhos de manutenção das
infraestruturas do projeto que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação
de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção
dessas infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), e o cumprimento das medidas de
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos no Projeto de Execução de Integração
Paisagística.
Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.
Verificar e controlar o estado de manutenção e limpeza das estruturas da via.
Efetuar a manutenção do coberto vegetal da envolvente, por forma a manter em cumprimento o estipulado
no projeto de integração paisagística, evitando situações de solos a descoberto que potenciam a erosão e
o arraste de partículas para a atmosfera, entre outros.
Proceder à remoção de quaisquer exemplares da flora exótica invasora, nomeadamente, Cortaderia

selloana, Acacia melanoxylon, Acacia dealbata, Robinia pseudoacacia e Phytolacca americana, no decurso
das operações de manutenção das áreas verdes do canal de circulação.
Assegurar a manutenção da infraestrutura, com especial enfase nas áreas com risco de erosão e taludes
instáveis, de forma a prevenir eventuais situações que coloquem em risco a segurança dos utentes.
Assegurar a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal.
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MEDIDA DE COMPENSAÇÃO

A.

Projeto para a Criação das Condições Ambientais Favoráveis ao Estabelecimento de Colónias Reprodutoras
de Flamingos nas Salinas do Cerro do Bufo, na RNSCMVRSA.
Considerando que as Salinas do Cerro do Bufo são a área da Reserva Natural mais representativa da
diversidade da avifauna aquática e constituem o eixo central das atividades de educação ambiental e
daquelas que se integram no turismo de natureza e sendo de especial destaque a presença de uma
importante população migrante de flamingos, seria importante desenvolver um projeto que criasse as
condições ambientais necessárias para a sua reprodução e sedentarização, através da construção de
pequenas ilhas de nidificação, de entre outras ações, seguindo o exemplo de sucesso noutras Áreas
Protegidas próximas, nomeadamente na Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva, España) e
garantisse, ao mesmo tempo, a implementação das adequadas medidas de ordenamento e gestão do uso
público. As salinas industriais do Cerro do Bufo dada a sua grande dimensão, que propicia o afastamento
da presença humana, a garantia de água o ano todo, cujos fluxos e altura estão regulados
permanentemente e com elevado grau de salinidade o que assegura uma maior quantidade de recursos
alimentares, fundamentalmente de artémia, requeridos por esta espécie na sua etapa de acasalamento,
reprodução e criação, reúnem um conjunto de caraterísticas promissoras do êxito de um projeto desta
natureza, pioneiro em Portugal.

No entanto e uma vez que estas Salinas têm uma gestão privada que decorre da existência de uma licença de
utilização atribuída, a concretização deste projeto dependerá de acordo a estabelecer com a respetiva entidade.
No caso de não ser possível a concretização deste projeto, deve, em alternativa implementar-se o projeto que
a seguir se apresenta.

B.

Projeto de Regeneração Hídrica, Recuperação e Valorização Ambiental do Sapal de Venta Moinhos, na
RNSCMVRSA – Fase III.
Este projeto, implementado há mais de 20 anos, sobre uma área de 120ha, pertencente ao Estado
Português, na margem direita do rio Guadiana, com relativa proximidade da sua foz, devolveu a este local
as suas caraterísticas naturais originais, de zona húmida, constituída por sapais, lagoas, charcas e canais,
cuja principal ação foi restabelecer um fluxo de água de maré que inundasse toda esta área, com a criação
de corpos de água permanente e temporários. Na fase anterior a este projeto, em toda a propriedade,
estavam instaladas culturas cerealíferas e pastagens, viáveis pela construção de muros de contenção ao
longo do Guadiana, de modo a impedir a entrada de água salobra, que destruíram, também, a modelação
e a amplitude de cotas do terreno.
Para manter este ecossistema em equilíbrio e a cumprir na plenitude todas as suas funções ecológicas, é
fundamental, intervir periodicamente, de modo a garantir a manutenção da quantidade necessária e a
constante renovação de água salobra que aflui ao Sapal de Venta Moinhos que, pela colmatação do canal
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principal aberto ao Guadiana e dos respetivos ramais desenhados em toda a área, vão progressivamente
diminuindo. A situação que ao tempo de hoje se verifica já justifica uma terceira intervenção.
Em cada Fase será necessário desenvolver outras ações que concorram para aumentar a diversidade e a
estabilidade ecológica do ecossistema de zona húmida e alcançar objetivos conexos. Seria importante, numa
Fase III de intervenção prever a realização do seguinte:
Estudar a viabilidade da implementação de sistema misto de comportas e bombagem, controladas
automaticamente, de modo a garantir o adequado e constante fluxo de água salobra provinda do
Guadiana.
Realizar obras de reparação dos cômoros no interior do Sapal de Venta Moinhos e limpeza das
valas de drenagem.
Instalar observatório para a avifauna aquática.
Instalar Estações de Esforço Permanente para a avifauna (passeriformes), com o objetivo de
monitorização geral e sendo particularmente importante para a anilhagem e estudo das
migrações, controlo sanitário e registo e interpretação de dados morfológicos e biométricos.

Plano Geral de Monitorização
Implementar os seguintes Programas de Monitorização, os quais devem previamente à obra ser remetidos de
acordo com as seguintes diretrizes:

Programa de Monitorização da Ecologia
O programa de monitorização deve ser revisto, tendo em consideração que no âmbito da monitorização da
avifauna proposta no EIA, nas duas Áreas Protegidas (PNRF, RNSCMVRSA), com atravessamento ou contacto
da linha férrea, se deve:
•

Realizar um Censo inicial da avifauna, com particular acuidade para a avifauna aquática, que atualize a
informação existente à data, devendo a sua conclusão verificar-se antes do início da execução das obras
previstas no projeto.

•

Monitorizar a avifauna (atualizações do Censo inicial), durante as fases de construção e exploração do
projeto, num período mínimo de 5 anos, correspondendo 3 anos obrigatoriamente à fase de exploração,
de modo a ser possível introduzir ajustamentos e correções que permitam reduzir os impactes sobre a sua
população, de mortalidade ou de exclusão do território.

•

O Censo inicial e a subsequente monitorização deve incidir sobre o espaço territorial abrangido pelas Áreas
Protegidas mencionadas, nas áreas consideradas de maior mobilidade da avifauna que incluam ou tenham
como limite a linha férrea num buffer variável, conforme figuras 3 a 5.
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Anexo I: Esboço Corográfico
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Parecer da Comissão de Avaliação

Anexo II: Pareceres Externos

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3291
Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António
Fevereiro de 2020

\AFUASuo

Sz{*lli:

Grupo Atuas de Portugal

Norvia - Consultores de Engenharia. SA.
Eng." Luis Almeida
Praga de Alvalade, n," 7 - 9" Andar

1700-035 Lisboa

N/REF..:

DGA.CADSTG/IG-0/02025

V/Ref.';

2076LVl335LYl0l7CT

ASSUNTO:

Aguas do Algarve, S.A. - Electrificafeo da Linha do Algarve (Trogor Faro .

Dara:

Vila Real de S. Ant6nio)

-

2ot7_09_27

Interferencia com infraestruturas _ Servicos

afectados

No seguimento do v. oficio com a ref." 2076Lvl335lvl0lTcr de 2017t09/01, referente
"Estudo Prdvio, Estudo de lmpocte Ambiento!
Algorve no Trogo Faro

do

-

e

Projeto

de

Execugdo

poro

a

Elela.ificoqao

da

ao

Linha do

vila Reol de Santo Ant6nio", vimos por este meio informar gue a Aguas

Algarve, S.A. (AdA) rem infraestruturas

de saneamento de iguas residuais e

de

abastecimento de iigua, na vossa 6rea de intervengio.

As infraestruturas identificadas por esta sociedade, conforme plantas anexas, seo as seguintes:

l.

Intercetor de Faro Nascente, conduta elevat6ria de material FF

e

didmetro

e

diimetro

e

diametro

DN500mm;

2.

Intercetor de Faro Nascente, conduta elevat6ria de material FF
DN500mm;

3.

fntercetor da zona Industrial, conduta elevat6ria de material FF
DN l50mm:

4.

Intercetor de Faro Nascente, intercetor gravitico de material Fibrocimento
diimetro DN600mm;

5.

lntercetor de Faro nascente, conduta elevat6ria de material FFD

e

e

diimetro

DN900mm;

6.

Intercetor de s6o Bris de Alportel, conduta elevat6ria de material FFD e diametro
DN400mm;

MSV/t',tSV

ru. lde3

O20 | 7_02025.docx

Aguas do Algarve, 5.A.

', l)f 1 ,.! rj.: ilLJr:rr-::r. '. i_t tji(l! j0.t I . r1j . fri,r.i!!n:
,r:,lir,iSi:"J!(r i/i, ' fA)l
')\t.Llt'dr,) lr,j, i: rr;r !t.a,

,r,:1,:,(i;u,lr:

tt r

4,w..^,rr1!,-D!(1.)!liJarve

ot

Alcnnvu
UIAGUASi',-,

Grupo Asuas .rc Portusar

'-:Y/

7.
8.
9.

Intercetor de Belamandil, conduta elevat6ria de material PVC e diimetro DN l25mm;
Intercetor de Belamandil, conduta elevat6ria de material PVC e diimetro DN l25mm;
Intercetor de Pechio, conduta elevat6ria de material PVC e diimetro DN250mm;

10. Intercetor de Quelfes, intercetor gravitico de material FFD e

I

l. Intercetor da Fuseta, intercetor gravitico

12.

diimetro DN250mm;

de material PVCC e diimetro DN400mm;

lntercetor da Culatra/Armona, composto por duas condutas elevat6rias de material
PEAD DN l50mm;

t? Ramal llhas, conduta adutora de material PEAD e

diimetro DN200mm, bem como

trogo de caboduto tritubo de material PEAD e Dn400mm e respetivas caixas;
14. Intercetor da Fuseta, conduta elevat6ria de material PVC e

diimetro DN200mm;

I5. Intercetor de Sto. Estevio Final, intercetor gravitico de material PPC

e diimetro

DN400mm;
16.

Adutor Nascente, conduta adutora de material FFD e diimetro DN450mm

e

respetivo trogo de caboduto de material PVC e diimetro DNSOmm e caixas;

Adutor do Beliche, conduta adutora de material Fibrocimento e diametro DN600mm,

17.

bem como trogo de caboduto de material PVC e DNSOmm e respetivas caixas;
18.

lntercetor de Castro Marim. conduta elevat6ria de material PEAD

e

diametro

DN400mm.
Neste sentido, o remetente da pretensio deve ter em atengio as seguintes premissas:

L

Na zona onde se encontram instaladas as infraestruturas identificadas atris neo deverd
ser edificado qualquer tipo de infraestruturas, nem deverd ser impedido o acesso, para

que a qualquer momento a AdA possa ter que efetuar trabalhos no local, com todos
os inconyenientes que dai possam resultar e sem custos adicionais.

ii.

Nio

serd permitido a deposigio de quaisquer volumes ou objetos sobre uma faixa de

5 metros (2,5 metros para cada lado do eixo da conduta) de protegio das referidas
infraestruturas.

iii.

Deverio adequar as miquinas e equipamentos a utiiizar na escavagio e movimentaqio
de terras, na zona das valas das nossas tubagens existentes, n5o sendo permitido o
recurso a meios mecinicos para a compactagio, de forma a neo prejudicar o normal
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funcionamento dos sistemas multimunicipais,

nio

comprometendo um eventual

colaoso das mesmas,

lmporta ainda referir que deverdo ser salvaguardadas as infraestruturas desta Sociedade, em
particular o caboduto que se encontra instalado a pouca profundidade, sendo essencial para o

correto funcionamento dos Sistemas geridos por esta Sociedade.
Informa-se que para melhor adequagdo ao projeto, serd enviada para

o enderego eletr6nico

pf00l6@nrv-norvia.com, em formato CAD, as infraestruturas descritas anteriormente com

as

exceg6es das referidas nos pontos 2, 3, 5, 7, e 8.

No entanto, alerta-se para o facto de que os elementos fornecidos pela AdA, nomeadamente
as plantas e perfis longitudinais,

sio meramente indicativos, sendo conveniente a realizaqio de

sondagens iniciais apropriadas para localizagio exata das nossas infraestruturas.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho de AdministraEdo
|/
''' +.
,_- ,\"- -

Joaquim Carlos Correia Peres

Anexor O mencionado
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