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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Não aplicável

Sul

Não aplicável

Este

Não aplicável

Oeste

Não aplicável

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)
Área coberta (m2)
Área total (m2)
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LOC1.7 - Localização

Concelho de Silves (União das freguesias de Algoz e Tunes, União
freguesias de Alcantarilha e Pêra e, Freguesia de Silves) Concelho
Lagoa (União das freguesias de Estômbar e Parchal) Concelho de
Portimão (Freguesia de Portimão, Freguesia de Alvor e Freguesia d
Mexilhoeira Grande). Concelho de Lagos (Freguesia de Odiáxere e
Freguesia de São Gonçalo de Lagos)

Localização

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000007

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000009

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000010

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000011

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

T000008

Tipo de informação/Parâmetros

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Formato de reporte

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Data de reporte

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Entidade

Ver DIA anexa ao presente
TUA
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Anex1 - Anexos

Código

T000012

Ficheiro

AIA3319_DIA(anexoTUA).pdf

Descrição

DIA - Declaração de Impacte Ambiental
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Linha do Algarve - PF15 Eletrificação no Troço Tunes/Lagos

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto

Alínea c) do ponto 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua atual redação

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3 alínea b), subalínea ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redação atual

Localização
(concelho e freguesia)

Concelho de Silves (União das freguesias de Algoz e Tunes, União das freguesias
de Alcantarilha e Pêra e, Freguesia de Silves)
Concelho de Lagoa (União das freguesias de Estômbar e Parchal)
Concelho de Portimão (Freguesia de Portimão, Freguesia de Alvor e Freguesia
de Mexilhoeira Grande).
Concelho de Lagos (Freguesia de Odiáxere e Freguesia de São Gonçalo de
Lagos)


Identificação das áreas
sensíveis





Sítios de Importância Comunitária (SIC):
 PTCON0058 - Ria de Alvor, pela Via ferroviária – Ponte do Vale da Lama
e Zona de Rebaixamento. Também é Sítio Ramsar.
 PTCON0052 - Arade/Odelouca, pela Via ferroviária – Ponte de
Portimão.
 PTCON0049 – Barrocal pela Via ferroviária.
Forte da Meia Praia (monumento de interesse público – Portaria n.º
41/2014, de 21 de janeiro e Portaria n.º 182/2015, de 16 de março), cuja
delimitação de zona de proteção se encontra a cerca de 68 metros do eixo
da via.
Pedra Moirinha na Rua da Pedra (imóvel de interesse público – Decreto-Lei
n.º 251/70, de 3 de junho de 1970), cuja delimitação de zona de proteção
se encontra a cerca de 173 m do eixo da via

Proponente

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Entidade licenciadora

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Ap. 7585 - 2611-10124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
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Descrição sumária do projeto
O projeto em avaliação desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 45 km, entre o km 301+926
(Estação de Tunes) e o km 347+186 (Estação de Lagos)
O projeto é realizado predominantemente em domínio público ferroviário (DPF) no canal ferroviário
existente, extravasando pontualmente os seus limites.
O projeto corresponde à eletrificação do referido troço no sistema 25 kV/50 Hz e contempla a execução de
um conjunto de trabalhos acessórios para garantir as condições para a eletrificação:


O rebaixamento da via em cerca de 50 cm, numa extensão de 480 m, entre o PK 337+435 e o PK
337+915, para permitir o gabarito livre de obstáculos sob uma passagem superior rodoviária
existente. Este rebaixamento, devido aos constrangimentos do local, implicará intervenção na rede
de drenagem.



Intervenção em duas das pontes existentes (implicando apenas a substituição de algumas peças
metálicas de travamento transversal) para adaptação à instalação de catenárias (Ponte de Portimão
e Ponte do Vale da Lama).



Dois Restabelecimentos Rodoviários (Restabelecimento de Poço Barreto e Restabelecimento de
Portimão) que permitirão a supressão de duas passagens de nível existentes (PN ao PK 313+914 e
PN ao PK 330+000).



Trabalhos de movimentação de terras necessários à implantação das fundações dos postes de
catenária para eletrificação da linha.
Prevêem-se ainda as seguintes intervenções pontuais e de reduzida dimensão:


Construção de 4 edifícios técnicos anexos, em alvenaria, com cerca de 16m2, nos Apeadeiros de
Algoz, Poço Barreto, Ferragudo e Meia-Praia, a construir dentro do DPF, e intervenção nos
interiores das estações.



Estabilização de taludes em 6 locais.



Intervenção na drenagem existente nas zonas de interferência dos maciços de catenária.

 Instalação de infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações.
Prevê-se que a fase de obra tenha uma duração de cerca de 20 meses, sendo executada com a Linha em
exploração.

Síntese do procedimento de AIA
O presente procedimento de AIA teve início a 16 de dezembro de 2019, data em que se considerou estarem
reunidas todas as condições necessárias à sua boa instrução.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção de Gestão do
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR
Algarve), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde do
Algarve (ARS Algarve), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Faculdade de
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Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), do Instituto Superior Técnico – FUNDEC (IST), e do Instituto
“uperior de Agro o ia/Ce tro de E ologia Apli ada Prof. Baeta Neves I“A/CEABN .
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA.
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do disposto
no n.º 9, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação,
os quais foram solicitados ao proponente.
o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de
Aditamento ao EIA.
o Após análise deste documento, considerou-se que dava resposta, na generalidade, às lacunas
e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 05/05/2020.
o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares, os quais foram atempadamente entregues pelo proponente.
• Promoção de um período de Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 12 de maio a
26 de junho de 2020.
• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão
de Avaliação, nomeadamente: Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Silves, Câmara
Municipal de Lagoa e Câmara Municipal de Portimão, 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 e Direção Geral do Território (DGT).
• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, realizada a 19 de junho de 2020,
tendo estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.
• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA, respetivo
Aditamento e Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local e
ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública.
• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.
• Preparação de proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o
Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo.
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•
•

Promoção de um período de diligências complementares para análise da pronúncia apresentada
pelo proponente em sede de audiência de interessados.
Preparação e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidos os seguintes
pareceres:
• Águas do Algarve;
• ANA – Aeroportos de Portugal S.A.;
• ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil;
• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);
• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);
• Câmara Municipal de Portimão;
• Câmara Municipal de Lagos;
• Câmara Municipal de Faro;
• Câmara Municipal de Vila Real de Santo António;
• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);
• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve);
• EDP distribuição – Energia, S.A. (EDP distribuição).
Águas do Algarve
Esta entidade refere que dentro da área de intervenção do projeto existem infraestruturas pertencentes
ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve. No entanto, informa
que se encontra em contato com o proponente para definição dos projetos de restabelecimento de serviços
afetados pelo projeto em avaliação. Estão em causa as seguintes infraestruturas:
• Saneamento de Águas Residuais:
 Intercetor de Frente Rio: Intercetor Gravítico de material PEAD e diâmetro DN1000 mm.
 Intercetor de Gil Eanes: Conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN900 mm.
• Abastecimento de Água:
 Adutor Ocidental/Inicial: conduta adutora de material Betão pré-esforçado/ alma de aço e
diâmetro DN1200 mm.
 Adutor Ocidental/Intermédio: conduta adutora de material Fibrocimento e Aço (travessia
aérea) e diâmetro DN500 mm.
Refere ainda que a IP foi também informada que, durante a execução do projeto, devem ser tidos em
atenção os seguintes aspetos:
• Na zona onde se encontram instaladas as infraestruturas atrás identificadas não deve ser edificado
qualquer tipo de infraestruturas, nem deve ser impedido o acesso, com todos os inconvenientes
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que daí possam resultar e sem custos adicionais, de forma que, sempre que necessário, seja
possível efetuar trabalhos no local.
• As máquinas e equipamentos a utilizar na escavação e movimentação de terras, na zona das valas
das tubagens existentes, devem ser adequadas, 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 dos mesmos.
A Águas do Algarve refere ainda que a linha de comboio interseta a massa de água do aquífero QuerençaSilves, não prevendo, no entanto, impactes negativos a salientar daí.
Aponta ainda que, nas peças desenhadas, não estão representadas todas as infraestruturas sob a sua
gestão, em particular nas plantas de Síntese de Condicionantes e nas plantas referentes a Condicionantes,
Servidões e Restrições de Utilidade Pública. Assim, emite parecer favorável, condicionado à revisão das
referidas peças desenhadas.
ANA – Aeroportos de Portugal S.A.;
A ANA informa que remeteu o pedido de parecer para a ANAC, por se tratar de matéria da responsabilidade
daquela entidade.
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil
A ANAC refere que o projeto em causa não se encontra em área abrangida por servidão aeronáutica civil.
No entanto, encontra-se na zona de proteção do Aeródromo Municipal de Portimão, definida no Plano
Diretor Municipal (PDM) de Portimão. Constata que o acréscimo de cota, das catenárias e dos seus
suportes, relativamente à altura dos comboios que percorrem a linha férrea, é diminuto. Tendo ainda em
consideração as cotas de implantação da mesma linha férrea, conclui que não se verificará interferência
com as superfícies limitativas de obstáculo da mencionada infraestrutura aeronáutica, nem outro tipo de
condicionantes, em termos de espaço aéreo.
A ANAC alerta, contudo, que qualquer equipamento com altura superior a 30 m é considerado obstáculo à
navegação aérea. Assim, caso sejam instalados ou utilizados equipamentos nessas condições,
nomeadamente a utilização de gruas na fase de instalação, os mesmos são considerados obstáculos à
navegação aérea, devendo ser balizados de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03,
de 06 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea.
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
Analisada a documentação, na perspetiva da identificação de condicionantes que possam incidir sobre a
área de estudo afeta ao projeto, 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, esta autoridade verificou a
inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área em causa.
Assim, esta entidade não coloca objeção à implementação do projeto naquela área.
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
A ANEPC refere que a área em estudo apresenta suscetibilidade a alguns riscos significativos, de que são
exemplo o risco sísmico e de tsunamis (área de elevada suscetibilidade sísmica e de vulnerabilidade a onda
de inundação causada por tsunami, com grande parte das obras de arte ferroviárias a poderem ficar
inoperacionais), o risco de rotura de barragens (na zona de Portimão/Lagoa e Portimão/Lagos, caso ocorra
a plena abertura das comporta ou a rutura total das Barragens de Odelouca e Bravura, respetivamente, a
Linha do Algarve, poderá vir a ser afetada em alguns pontos) ou o risco de inundações e galgamentos
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costeiros.
A ANEPC refere que o projeto já acautela aspetos essenciais relativamente a alguns 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, considera que devem ser adotadas medidas
adicionais que contribuam para a prevenção e redução do risco garantindo a segurança de pessoas e bens,
elencando as mesmas no seu parecer.
Câmara Municipal de Portimão
Considera a autarquia que no troço que atravessa Portimão, caso não sejam implementadas medidas de
minimização adequadas e previstas, irão decorrer obras que poderão ter impactes ambientais significativos,
quer pela dimensão e tipo de obras a realizar, quer por atravessarem zonas sensíveis do ponto de vista
natural e ambiental - SIC PTCON0052 Arade/Odelouca e SIC PTCON0058 Ria de Alvor - e por parte decorrer
em zonas residenciais. As principais ações a desenvolver em Portimão que poderão apresentar impactes
são:
 Intervenção em duas pontes - Ponte de Portimão e Ponte do Vale da Lama - para adaptação e colocação
dos apoios para as catenárias.
 Construção de uma ponte rodoviária sobre a via-férrea a nascente da estação CP de Portimão (no EIA
denominado "restabelecimento de Portimão") e consequente supressão da passagem de nível a poente
da mesma estação.
 Rebaixamento da via em cerca de 50 cm, numa extensão de 425 metros, no viaduto onde a via-férrea
cruza com a EN125 na zona da Figueira.
Entre os principais impactes negativos que poderão ocorrer durante a fase de construção destacam-se:
 A degradação da qualidade do ar quer pela movimentação de terras, quer pelas emissões provenientes
das máquinas e aumento de tráfego rodoviário, com consequente incómodo junto da população, nas
frentes de obra e estaleiros e respetivos acessos.
 O ruído e vibrações da maquinaria a utilizar em obra e na construção da ponte rodoviária
(restabelecimento de Portimão).
 Emissão de poeiras durante os processos de decapagem e pintura das superfícies das obras de arte
especiais - Ponte de Portimão e Ponte do Vale da Lama.
 Constrangimentos na mobilidade local nas frentes de obra.
 Degradação da qualidade de água superficial, caso ocorram eventuais derrames acidentais em obra.
 Produção de vários tipos de resíduos - embalagens, construção e demolição, terras sobrantes e
perigosos.
Genericamente as medidas de mitigação apresentadas no EIA, se devidamente implementadas, respondem
aos impactes previstos.
Considera-se, no entanto, que a medida "Rui 3 - Sempre que ocorram situações de ruido superior ao limite
legal deverão ser implementadas medidas de minimização" deveria estar mais detalhada e explicitado
como é que esta situação será avaliada (se antes, durante, ou após a ocorrência do ruido), particularmente
durante o processo de construção da ponte rodoviária em Portimão (restabelecimento de Portimão).
A medida "Bio 4 - Proceder-se à remoção das espécies invasoras (...) na área de domínio público ferroviário
e na sua envolvente (faixa de três metros para cada lado), de dois em dois anos" deverá também incluir o
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chorão-das-praias Carpobrotus edulis.
Considera ainda o município que a passagem da motorização a diesel para motorização elétrica nos
comboios que circularão na linha do Algarve irá reduzir localmente, à passagem da composição ferroviária,
o ruido e a emissão de gases e poeiras proveniente da combustão de combustível (efeito positivo).
Tal como referido no EIA no local da supressão da passagem de nível haverá redução do ruido que será
transferido para o local onde será construída a ponte rodoviária (restabelecimento de Portimão), para a
qual não é apresentado qualquer medida de mitigação deste descritor para a fase de exploração, quer ao
nível do ruido rodoviário que será gerado, quer ao nível da qualidade do ar e emissões gasosas nas
imediações desta ponte rodoviária.
A presença e visibilidade das catenárias irá refletir-se num novo elemento permanente na paisagem (efeito
negativo), que poderá ter impactes negativos significativos sobre a biodiversidade, nomeadamente a
avifauna, por colisão ou eletrocussão com as linhas eletrificadas desta estrutura. Em Portimão os locais
mais suscetíveis para as aves aquáticas que vivem ou visitam as zonas húmidas de Portimão durante as suas
jornadas migratórias, são os troços onde a via-férrea cruza o rio Arade (Sítio SIC PTCON0052
Arade/Odelouca) e as ribeiras do Farelo e Odiáxere (Sítio SIC PTCON58 Ria de Alvor). Nos restantes troços
são as aves de grande porte - cegonhas e rapinas diurnas e noturnas - que poderão vir a ser afetadas
negativamente.
A Câmara Municipal salienta ainda que o EIA identifica a necessidade de implementar planos de
monitorização para os fatores Biodiversidade (Fauna, Flora e Habitats Naturais) e Ruido e Vibrações.
Sobre o Programa de Monitorização da Flora, no âmbito do controlo de espécies exóticas, deverá ser
incluído a monitorização e remoção de chorão-das-praias Carpobrotus edulis.
Relativamente ao Programa de Monitorização do Ruido e da Vibração, quer no Relatório Síntese (Volume
14; Tomo 14.1) quer nos Elementos Adicionais (Volume 14; Tomo 14.5) apenas são apresentadas as
coordenadas geográficas dos pontos de medição (8 pontos para Ruído e 6 pontos para Vibração) sem
referência ao sistema geográfico de coordenadas nem o município onde estes se localizam o que inviabiliza
uma avaliação.
Está omisso o período temporal para o programa de monitorização da biodiversidade, ao contrário do que
sucede com o programa de monitorização do ruido e vibrações ("após o primeiro ano, as monitorizações
poderão ser feitas apenas em caso de reclamação" pág. 545 Relatório Síntese). Considera-se, no caso da
biodiversidade, que o plano de monitorização da biodiversidade na fase de exploração e no sentido de se
obterem dados comparáveis, o plano deverá estender-se ao longo de pelo menos 4 anos.
0s relatórios intercalares e finais dos programas de monitorização deverão ser disponibilizados pelo dono
da obra ao Município para conhecimento.
Assim, a Câmara Municipal de Portimão conclui sublinhando que a eletrificação da linha e consequente
exploração com composições elétricas trará benefícios ao nível de conforto, ruido e emissão de gases
poluentes quando o comboio passa. Considera no entanto que, no caso da ponte rodoviária em Portimão
(restabelecimento de Portimão), deverá ser avaliada a compatibilidade com os instrumentos de gestão do
território, uma vez que o início da ponte (lado norte da ponte) está implantado numa área definida no PDM
de Portimão como "zona verde de equilíbrio e proteção ambiental não urbanizável".
Câmara Municipal de Lagos
A Câmara Municipal destaca que Lagos se apresenta como um território em que a linha de Caminho-deferro configura o início/fim do troço ferroviário. Vinda do concelho de Portimão, a Linha entra em Lagos
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através da ponte do Vale da Lama (que será intervencionada de forma a possibilitar a instalação das
componentes técnicas necessárias à eletrificação), passa pela atividade piscícola do Vale da Lama/Ria de
Alvor, atravessa o campo de golfe dos Palmares e ainda transversalmente toda a Meia Praia, incluindo dois
bairros SAAL até chegar à estação, nas imediações da Marina de Lagos e da Doca Pesca. Trata-se, portanto,
de uma porção territorial de dimensão reduzida (um pouco mais de 6 km lineares) mas que, em
contrapartida, alberga uma variedade significativa de usos, cada um com as suas particularidades e
características.
A Câmara Municipal elenca os vários instrumentos de gestão territorial de índole municipal nos quais o
troço se insere, destacando o Plano de Pormenor para a UOPG13 do Plano de Urbanização da Meia Praia,
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 211, de 31 de outubro de 2013, através do Aviso n.º
13301/2013. Refere que este Plano de Pormenor, em vigor desde outubro de 2013, não foi tido em
consideração no EIA.
A autarquia menciona que algumas medidas previstas em planos e/ou projetos municipais podem vir a
sofrer inflexão, necessidade de reformulação ou ponderação de continuidade face às características
específicas da eletrificação da Linha, nomeadamente a introdução de catenárias e/ou vedação da Linha.
Considera que deve ficar garantida a manutenção das características da passagem junto à piscicultura do
Vale da Lama, permitindo que a mesma continue a desempenhar as suas funções atuais, nomeadamente
através da sua utilização por veículos pesados de apoio à aquacultura existente e acesso generalizado da
população à Ria de Alvor por este trajeto.
A Câmara Municipal expressa também preocupações com o acesso viário junto ao bairro SAAL 25 de Abril,
próximo do apeadeiro da Meia Praia, nomeadamente ao nível da segurança na travessia da Linha, tanto
pedonal, como viária, face à sua utilização por parte dos residentes e utilizadores da praia, sendo
naturalmente o Verão o período mais sensível, onde o número de atravessamentos cresce relativamente a
outros períodos do ano.
Destaca ainda que, dos projetos municipais em curso, a eletrificação da Linha terá influência em, pelo
menos, três: na Ecovia, na Reabilitação e Recuperação do Cordão Dunar da Meia Praia e no Passeio
Marítimo previsto no Plano de Urbanização da Meia Praia. A autarquia considera que, para além do
expectável efeito visual prejudicial, a eletrificação da Linha pode ter influência na própria definição destes
projetos municipais, na medida em que:
• Para a Ecovia, pode ser necessária a redefinição do seu traçado na Meia Praia, no troço em que
ocorre em paralelo com a linha férrea e muito próximo desta.
• A Reabilitação e Recuperação do Cordão Dunar da Meia Praia será condicionada pela necessidade
de se proceder à vedação da Linha, decorrente da sua eletrificação, o que limita as opções para o
seu atravessamento. A intervenção no Cordão Dunar da Meia Praia assenta em várias
componentes, entre as quais a colocação de passadiços que permitirão a proteção ecológica das
dunas, mas também a estruturação de toda a circulação pedonal em termos transversais, mas
sobretudo, e mais importante, na ligação entre os parques de estacionamento e o areal, a qual
inclui obviamente o atravessamento da via-férrea.
• Para o Passeio Marítimo previsto no Plano de Urbanização da Meia Praia será necessário encontrar
soluções inovadoras para minimizar o impacte visual que se julga muito relevante para o território
em causa. O projeto do Passeio Marítimo integra a estruturação de grande parte do território
alizado e tre a Estrada da Meia Praia e a Li ha de a i ho-de-ferro. As especificidades técnicas
inerentes à eletrificação da Linha vêm introduzir novos e inesperados condicionalismos que, por
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sua vez, têm implicações diretas, não só no projeto do Passeio Marítimo, mas sobretudo na solução,
implantação e configuração da totalidade das estruturas de atravessamento propostas a erigir,
perspetivando-se um impacte na paisagem bastante forte, o qual deve ser esbatido mediante
recurso a eventuais mecanismos de minimização visual. Também é espectável que o aumento da
altura das infraestruturas de atravessamento venha acompanhado pelo respetivo aumento de
custo associado, não perspetivado aquando da elaboração do Plano de Urbanização.
A Câmara Municipal considera assim que a concretização do projeto em análise constituirá uma intrusão
visual expressiva ao longo de todo o troço da via-férrea localizado no concelho de Lagos, o qual é
dominantemente coincidente com a frente marítima da Meia-Praia, traduzindo-se em impactes
paisagísticos negativos, permanentes e muito significativos.
Por conseguinte, apesar da autarquia reconhecer as vantagens que a eletrificação da Linha induzirá à futura
modernização do serviço ferroviário, considera que as implicações visuais e paisagísticas negativas
associadas à sua execução não podem ser negligenciadas, porquanto prejudicarão a excelência do lugar, a
estratégia territorial estabelecida e a relevância da mesma no quadro da estratégia de desenvolvimento
municipal. Entre outras implicações, o projeto altera os pressupostos considerados no âmbito do POOC
Burgau-Vilamoura e no PU da Meia-Praia para a concretização do designado "Passeio Marítimo", onerandoo com a obrigação de mitigação de novos e importantes impactes visuais, além dos relativos aos futuros
atravessamentos desnivelados da Linha, bem como, com os custos adicionais que inevitavelmente advirão
da sua concretização e manutenção, os quais devem ser proporcionalmente imputados ao projeto em
análise e considerados enquanto medida de mitigação a integrar no Projeto de Integração Paisagística
proposto no EIA, em termos a acordar previamente à fase de construção entre o proponente e o Município.
Câmara Municipal de Faro
Embora o troço em avaliação integre o distrito de Faro, esta Câmara Municipal nada tem a referir sobre o
projeto dado não haver sobreposição do mesmo com áreas do seu concelho ou de concelhos limítrofes.
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Reconhece que o Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve irá induzir impactes positivos significativos ao
nível da melhoria das acessibilidades, concretizando os objetivos do planeamento e da estratégia atual de
desenvolvimento regional. Esta autarquia nada têm a opor ao projeto em apreço.
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
A DGADR refere que a área de intervenção do projeto em avaliação abrange os perímetros do
Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor e do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão.
De acordo com o estudo apresentado são indicados os seguintes atravessamentos:
• Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor: A Sul da atual linha férrea entre os PK 334+000 e o PK
335+000; a Norte e Sul da atual Linha entre o PK 335+700 até PK 337+000, a Norte da atual Linha
entre o PK 341+000 e o PK 341+300 e a Norte e Sul da atual Linha entre o PK 341+400 e o PK
343+000.
• Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão: A sul da atual linha férrea entre os PK
313+200 e o PK 315+000.
• Potencial Aproveitamento Hidroagrícola do Barlavento Algarvio – A Norte da atual linha férrea
entre o PK 306+000 e o PK 309+000, a Norte e Sul da atual linha férrea entre o PK 309+000 e o PK
311+500, a Norte da atual linha férrea entre o PK 312+000 e o PK 313+500.
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A DGADR recorda que, de acordo com o EIA, as intervenções a realizar fora do Domínio Público Ferroviário
apresentam interferências:
• No restabelecimento de Poço Barreto, intersetando ligeiramente áreas do Aproveitamento
Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (atravessamento do Canal de Vila Fria) e, marginalmente,
o Aproveitamento Hidroagrícola do Barlavento Algarvio;
• Com o Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor, em resultado do rebaixamento da via.
A DGADR efetuou por isso consulta às entidades gestoras dos referidos aproveitamentos.
A DGADR salienta que, nos casos em que possam ocorrer interferências diretas com infraestruturas de rega
atravessadas, como os canais de rega, deverão obrigatoriamente merecer o seu parecer e aprovação prévia.
Assim, se houver alguma intervenção aprovada a sua calendarização 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
respetiva entidade gestora serem informadas antecipadamente do planeamento da referida intervenção.
Salienta também que, apesar do EIA considerar pouco expressiva a interferência direta do projeto sobre
área do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves Lagoa e Portimão e sobre a área do AH de Alvor, será
necessário sujeitar à sua aprovação a desafetação formal destas áreas, demonstrando o seu 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 e que estão afetos à
Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A DGADR anexa ainda a pronúncia da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor que alerta para a
existência de várias interseções com a rede de rega. Refere que toda a tubagem mencionada anteriormente
e representada na cartografia está em funcionamento sendo necessário salvaguardar a sua integridade e
manter o fornecimento de águas às parcelas beneficiadas.
Para além da rede de rega existem várias parcelas inseridas no Aproveitamento Hidroagrícola, contíguas à
linha férrea que são prédios particulares, num universo de cerca de 93 parcelas (60 no concelho de
Portimão e 33 no concelho de Lagos).
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Neste sentido, a execução da infraestrutura deverá ser sujeita a parecer nos termos da alínea 1) do n.° 1 do
artigo 22.° do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na sua redação atual. Confirma também que se
trata de um uso compatível com a RAN mas, não obstante, devem ser atendidos os requisitos e as condições
definidas na Portaria 162/2011, de 18/04, nomeadamente artigo 12.°, pontos 1, 2 e 3.
A formalização do pedido de parecer deve ser elaborado pela IP - Infraestruturas de Portugal, S.A., junto da
Entidade Regional da RAN.
A DRAP Algarve considera também que o EIA identifica corretamente e quantifica as áreas em causa para
as diferentes unidades pedológicas e classes de capacidade de uso. Quanto à avaliação de impactes sublinha
os impactes ambientais relativos aos solos e capacidade de uso do solo, sendo para este fator identificados
como pouco significativos na fase de construção, na medida em que os impactes que ocorrem dentro do
Limite do DPF são considerados nulos, dado que a área já se encontra artificializada, e que todas as
intervenções a serem realizadas fora do limite do DPF serão pontuais e localizadas. Os impactes relativos à
ocupação do solo ocorrerão na fase de construção, com intervenções fora do limite do DPF, pontuais e
localizadas, considerando a intervenção de maior impacto a do restabelecimento de Poço Barreto.
Considera ainda que na fase de exploração não sendo expectáveis outros impactes diretos nos solos.
De uma forma geral os impactes ambientais são considerados maioritariamente pouco significativos uma
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vez que esta linha ferroviária existe atualmente, e como tal, as intervenções previstas ocorrem
maioritariamente dentro do DPF. As intervenções fora do DPF são caracterizadas como pontuais e de
magnitude reduzida, ocupando no total 2,77 ha (0,06 ha no rebaixamento da via-férrea, 0,62 ha no
restabelecimento de Portimão e 2,08ha no restabelecimento de Poço Barreto). Estão previstas medidas de
mitigação de caráter geral na fase prévia ao início da obra, que visam a salvaguarda dos solos e das áreas
integradas em RAN. Na fase de construção, estão previstas medidas de mitigação de caráter geral e medidas
de caráter específico relativas aos solos, ao território e às condicionantes.
Face ao exposto, a DRAP emite parecer favorável condicionado.
EDP distribuição – Energia, S.A. (EDP distribuição)
A EDP salienta que a área de estudo interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão,
Baixa Tensão e Iluminação Pública integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e que lhe estão
concessionadas. Remete, em anexo ao seu parecer, peças desenhadas com a representação destas
infraestruturas.
A EDP salienta que todas as intervenções ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas de
limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, com observância das condições regulamentares
expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de
Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de
dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da EDP Distribuição.
No âmbito das servidões administrativas das infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários dos
terrenos ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a
ocupação das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso
de 24 horas; (ii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores de 6 metros de largura mínima e
pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iii)
assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 metros
quadrados; (iv) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas
infraestruturas.
Alertam para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de
trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores
aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o
proponente e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer
prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de
segurança regulamentares.
Face ao exposto, a EDP emite parecer favorável ao projeto de eletrificação em avaliação.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual
redação, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 12 de maio a 26 de junho de 2020, tendo
sido recebidas 7 exposições, uma de um empreendimento turístico e as restantes de cidadãos a título
individual.
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Síntese dos resultados da consulta pública
O empreendimento turístico Palmares Resort localizado na Meia Praia, no concelho de Lagos, manifesta-se
contra o projeto em avaliação. Considera que o EIA não contempla o estudo da paisagem, em particular no
que diz respeito ao impacte nos empreendimentos turísticos existentes e em desenvolvimento,
nomeadamente o impacte visual das infraestruturas elétricas da Linha ao longo da rede ferroviária, junto
de empreendimentos turísticos e junto à linha de costa. Considera ainda que o EIA não prevê medidas de
minimização para minimizar o impacte visual do projeto, pelo que as mesmas devem ser concebidas e
implementadas, podendo incluir cortinas arbóreas, que permitam ocultar as infraestruturas de
eletrificação.
Uma cidadã manifesta-se contra o projeto, nomeadamente no Poço Barreto, pela afetação de terrenos
agrícolas, fonte de rendimento para muitas pessoas.
Um cidadão, proprietário do terreno agrícola situado no Poço Barreto, identificado como
"Restabelecimento de Poço Barreto ao PK 314+254", manifesta-se contra o projeto em avaliação. Alega que
o seu terreno agrícola, fonte de subsistência, irá ficar dividido e reduzido para metade. Assim, solicita uma
solução alternativa com menores impactes ambientais e menor afetação de terrenos agrícolas,
nomeadamente a utilização do canal de rega que irá ficar desativado em 2021.
Um cidadão manifesta-se contra o projeto pela afetação de terrenos agrícolas na zona do Poço Barreto.
Refere ainda que os proprietários dos terrenos afetados pelo projeto não foram notificados e, também, não
foi tido em conta o projeto desenvolvido pela Associação Regantes de Silves.
Outro cidadão manifesta-se igualmente contra o projeto por razões ambientais.
Três cidadãos manifestam-se a favor do projeto pela sua importância para o desenvolvimento da região,
em especial do Barlavento Algarvio, pelo seu contributo para a melhoria do transporte ferroviário e pelas
suas mais-valias ambientais e de eficiência energética. Destes cidadãos, um sugere ainda a construção de
um parque de estacionamento com vigilância em Tunes e a requalificação de apeadeiros.
Uma cidadã apresenta as seguintes sugestões:
 Criação de um Apeadeiro Ferroviário na zona da Pedra Mourinha / Vale de Lagar, no município de
Portimão, de forma a servir os milhares de pessoas que vivem na zona oeste da freguesia de Portimão
e na freguesia de Alvor, e que são obrigadas diariamente a andar vários quilómetros para chegar à
estação de Portimão. Refere que o apeadeiro permitia servir as pessoas que vivem no Vale de Lagar,
Pedra Mourinha, Cabeço do Mocho, Sesmarias, Castelhanas, Aldeia do Carrasco, Vale da Arrancada,
Chão das Donas, Penina, Três Bicos, Barranco do Rodrigo, Bemposta, Aldeia das Sobreiras, Má Partilha,
Quatro Estradas, Marachique, Montes de Alvor, Alvor.
 Proteção nos postes da catenária instalados nas plataformas das estações e apeadeiros de passageiros
para evitar acidentes com crianças e jovens.
 Construção de uma vedação resistente ao longo de todo o canal ferroviário para evitar que as pessoas
que atravessam a Linha ou caminham ao longo da Linha sejam apanhadas por uma descarga elétrica
mortal.
 Eletrificação das vias de resguardo e das vias dos terminais de mercadorias.
 Reposição da ligação ao Núcleo Museológico da Estação de Lagos do Museu Nacional Ferroviário.
Outro cidadão sugere:
 Uma ligação ferroviária da Estação de Lagos a Secção Museológica de Lagos e respetiva rotunda de
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locomotivas. Sugere que a IP - Infraestruturas de Portugal, preveja e proceda ao restabelecimento da
ligação ferroviária através de um pequeno troço ferroviário de acesso da estação de Lagos a existente
secção museológica de Lagos, onde estão resguardadas locomotivas a vapor antigas, carruagens e
material ferroviário de interesse histórico e, ainda, o restabelecimento da ligação contígua à placa
giratória de Lagos, que era usada pelas locomotivas a vapor e que foi preservada.
 O restabelecimento da concordância - "triângulo" de Tunes. Refere que tal infraestrutura existiu e,
ainda é visível em alguns locais, permitia a possibilidade de um comboio vindo de Linha do Sul, sentido
norte - sul, entrar no troço Tunes - Lagos, sem ter a necessidade de atravessar a estação de Tunes, nem
inverter a marcha na atrás referida estação. Refere que tal concordância foi muitas vezes usada por
comboios de mercadorias, e mesmo por circulações de passageiros, quando tinham como destino
Lagos. Refere, ainda, que a concordância de Tunes, foi anulada há alguns anos, face a ausência do
tráfego de mercadorias, no entanto, acreditando numa eventual possibilidade do regresso do serviço
de mercadorias a Linha Tunes - Lagos, considera importante a reativação deste "bypass" e elemento de
resiliência e flexibilidade da rede ferroviária naquela zona do país.
Consideração dos resultados da consulta pública
Verifica-se que a generalidade das preocupações expressas nas exposições recebidas em sede de consulta
pública se encontram salvaguardados pela avaliação desenvolvida e pela implementação das condições
constantes da presente decisão.
Relativamente às propriedades agrícolas afetadas pelo restabelecimento de Poço Barreto, foi referido no
EIA que a existência de um canal de rega pertencente ao Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e
Portimão entre cerca dos Pk 313+200 e o Pk 315+00, associado a um perfil reduzido de um caminho agrícola
existentes condicionou o desenvolvimento do traçado deste restabelecimento levando à afetação de zonas
agrícolas.
No âmbito da consulta pública foram recebidas exposições dos proprietários das referidas propriedades
afetadas, salientando as referidas afetações e propondo alternativas. Reconhecendo a necessidade de se
desnivelar a PN de Poço Barreto, dotando-a de condições de segurança e libertando a povoação do tráfego
associado, dados os constrangimentos que atualmente se verificam agravados pelo facto do
atravessamento se efetuar obliquamente à Linha, considera-se que deve ser otimizado/reequacionado o
traçado deste restabelecimento, minimizando-se os impactes identificados.
De salientar, também, que uma das exposições recebidas refere uma eventual futura desativação do
e io ado a al de rega e
. Ta
o pare er exter o soli itado à DGADR refere: Outro aspeto
é a interferência direta sobre área do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves Lagoa e Portimão e no AH de
Alvor. Do que está descrito no estudo a sua interferência será pouco expressiva. Nestas situações a entidade
promotora da obra terá de sujeitar à aprovação da DGADR a desafetação formal destas áreas do AH,
demonstrando o seu 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 e que estarão afetos à RAN.
Na avaliação desenvolvida foram efetivamente evidenciados os impactes negativos deste Restabelecimento
nas áreas agrícolas, com redução da viabilidade e funcionalidade agrícola das propriedades afetadas,
algumas inviabilizando a sua integridade com perdas económicas associadas, a afetação de áreas RAN e de
áreas onde foi identificado o habitat prioritário 6220*, bem como os impactes na paisagem resultantes da
presença de taludes muito expressivos (em altura e área ocupada) e do viaduto, elementos que configuram

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Ap. 7585 - 2611-10124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

13

uma intrusão visual.
Assim, considera-se que o traçado deste Restabelecimento deve ser otimizado de forma a minimizar os
referidos impactes, devendo ser avaliada a possibilidade de, caso seja viável, se prolongar o viaduto previsto
e de se ocupar a área afeta do canal de rega. Para tal ser consultada a entidade que tutela o Aproveitamento
Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão.
A afetação de valores turísticos pelo impacte visual da catenária foi também tida em consideração na
avaliação desenvolvida, evidenciando-se, em particular, os impactes paisagísticos na zona da Meia-Praia.
Considera-se assim que a eventual minimização destes impactes passará pela plantação e/ou transplante
de árvores eventualmente já com um porte considerável, de modo a poder ter um efeito efetivo mais
imediato na ocultação dos apoios da catenária. Contudo, esta solução implica a ocupação de terrenos fora
do Domínio Público Ferroviário pelo que só poderá ser viabilizada através de acordo/protocolo entre o
proponente e os proprietários afetados.
Relativamente ao conjunto de sugestões propostas no âmbito da consulta pública, verifica-se que as
mesmas correspondem a intervenções que extravasam o âmbito da avaliação em curso, não podendo assim
ser refletidas na presente decisão. Não obstante, recomenda-se a sua ponderação pelo proponente no
âmbito de eventuais intervenções futuras na Linha do Algarve.

Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de
gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes
entidades legalmente
Verifica-se que, na generalidade, o projeto é compatível com os instrumentos de gestão territorial (IGT)
que vigoram no território em causa, não obstante as intervenções a efetuar fora do DPF em Portimão e
Silves, nomeadamente o restabelecimento de Poço Barreto (Silves) incidir em espaço agrícola prioritário.
Considera-se que a maioria das intervenções são pontuais e localizadas, pelo que, tendo em conta a
dimensão do projeto e a compatibilidade no geral com as classes de ordenamento do PDM abrangidas, o
impacte associado à implementação das infraestruturas naquelas classes de ordenamento é pouco
significativo, direto, permanente, certo, local, irreversível.
No que respeita às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a
possibilidade de ocorrência de impactes negativos verifica-se nas intervenções onde há necessidade de
expropriar, designadamente, em áreas de Reserva Agrícola Nacional - RAN (2,08 ha no restabelecimento
de Poço Barreto) e de Reserva Ecológica Nacional - REN (0,06 ha no rebaixamento da via-férrea e 0,83 ha
no restabelecimento de Poço Barreto). Contudo, e no que diz respeito ao regime jurídico da REN, considerase que a pretensão pode ser admitida. Nas utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as
quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia,
deve ser solicitado o parecer prévio e vinculativo à entidade competente.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
A Linha do Algarve assume-se como um eixo estruturante para a mobilidade de uma das principais regiões
turísticas de Portugal e desta com o restante território nacional, ibérico e europeu.
Esta tem uma extensão total de cerca de 139,5 km, encontrando-se atualmente eletrificado apenas o troço
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Tunes-Faro, com uma extensão de cerca de 38,5 km. Está também prevista a eletrificação do troço Faro –
Vila Real de Santo António, projeto submetido a procedimento de AIA e objeto de Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida a 29 de maio de 2020.
O troço agora em avaliação consiste numa via única não eletrificada, em exploração desde 1922, com um
total de 7 estações, 4 apeadeiros, 5 pontes, 1 viaduto, 10 passagens superiores rodoviárias, 12 passagens
inferiores, 28 passagens de nível, 2 pontões, 3 passagens hidráulicas e cerca de 111 aquedutos.
O principal objetivo do projeto é a eletrificação com o sistema 25 kV / 50 Hz da Linha do Algarve, entre a
Estação de Tunes e a Estação de Lagos, localizadas respetivamente, ao PK 301+926 e PK 347+186, numa
extensão aproximada de 45 km, abrangendo os concelhos de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos.
O projeto em avaliação integra o Corredor do Algarve, um dos seis eixos prioritários identificados no Plano
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), aprovado pela Resolução de Conselho
de Ministros n.º 61-A/2015, de 28 de agosto.
Este projeto visa dinamizar a economia regional e nacional, aumentar a competitividade e sustentabilidade
do corredor e melhorar a mobilidade no arco metropolitano do Algarve. A eletrificação da Linha do Algarve
contribuirá assim para o combate à interioridade e para o reforço da coesão territorial.
A estratégia de desenvolvimento desta Linha, com a conclusão da sua eletrificação, assenta em princípios
de aumento da eficiência do sistema de transportes, traduzindo-se num aumento direto da procura, de
dinamização do desenvolvimento económico, do aumento da coesão social e territorial, e do incremento
da sustentabilidade do sistema de transportes, conseguidas através de um conjunto de benefícios,
designadamente:


melhoria das condições de segurança de pessoas e bens;



diminuição dos tempos de percurso com melhoria das acessibilidades e mobilidade;



aumento da quota de mercado de transporte ferroviário de passageiros e mercadorias;

 maior eficiência das condições de exploração com adequados padrões de segurança.
Relativamente ao estudo de alternativas, o EIA refere que a solução de projeto apresentada foi a que
maximizou o espaço com as menores afetações possíveis, uma vez que a consideração de alternativas
viáveis foi condicionada pela existência de um espaço canal associado à Linha já construída. Assim, o
proponente considerou que a solução apresentada é a que resulta num melhor serviço ferroviário, com um
custo mais controlado e com menores impactes ambientais, pelo que não foram equacionadas alternativas,
exceto a manutenção da atual Linha, com as características de circulação ferroviária existentes.
O projeto desenvolve-se, predominantemente, em domínio público ferroviário (DPF) no canal ferroviário
existente, extravasando apenas pontualmente os seus limites. Destacam-se os locais que, pela sua
sensibilidade e estando fora desta servidão, podem ser afetados:


Zona do rebaixamento da via, que se insere parcialmente em área sensível, designadamente no SIC
da Ria de Alvor, afetando a conduta de drenagem a instalar, uma área de 0,06 ha fora do DPF.



Restabelecimento de Poço Barreto que se desenvolve em área de ocupação agrícola, afetando uma
área de cerca de 2,08 ha fora do DPF e classificada como RAN. Os caminhos rurais e o canal de rega
existentes condicionaram o desenvolvimento do traçado.



Restabelecimento de Portimão, que se desenvolve em área de cariz urbano, junto ao parque de
feiras e exposições ocupando uma área de cerca de 0,62 ha fora do DPF. Teve como base a proposta
de traçado da Câmara Municipal de Portimão, minimizando a área de ocupação do Parque de Feiras
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e Exposições de Portimão.
Face ao exposto, tendo em conta que a maior parte dos trabalhos associados à eletrificação deste troço da
Linha ocorre dentro do DPF, sendo a área a expropriar fora desta servidão de apenas 2,77 ha (para implantar
os restabelecimentos de Portimão e de Poço Barreto e a nova drenagem associada ao rebaixamento da viaférrea) e que apenas uma conduta de drenagem se insere parcialmente em área sensível, 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, o ordenamento do território
e a paisagem. Consideraram-se ainda como fatores relevantes as alterações climáticas, a saúde humana e
o património cultural. Foram também 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 principais impactes ao nível deste fator estão associados a
movimentações de terras, na zona de rebaixamento e dos restabelecimentos de Porto Barreto e
Portimão. No entanto, face aos volumes reduzidos que estão em causa, consideram-se estes
impactes de reduzida magnitude e significância.



Solos e Ocupação dos Solos: ao nível deste fator destacam-se os impactes decorrentes da alteração
da ocupação do solo fora do limite do DPF, designadamente de área de pomar (1,6 ha), área urbana
(0,68 ha), ruderal (0,20 ha), rodovia (0,16 ha), agrícola (0,11 ha) e ferrovia (0,03 ha), num total de
2,77 ha. As maiores afetações ocorrem no restabelecimento de Poço Barreto (2,08 ha), afetando
1,57 ha de pomar e 0,09 de áreas agrícolas, o qual se desenvolve também em área RAN.



Recursos Hídricos: não sendo estes recursos diretamente afetados pelo projeto, os impactes serão
pouco significativos, tanto a nível quantitativo como qualitativo, prevendo-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.



Alterações Climáticas: estima-se, com a eletrificação da Linha e pressupondo que o material
circulante será totalmente elétrico, uma redução de 33% nas emissões de CO2eq, equivalendo a 1
648 t CO2eq/ano comparativamente às emissões decorrentes dos consumos de gasóleo para tração
(2 444 CO2eq/ano, Relatório de Sustentabilidade de 2017 da CP). Quanto à vertente adaptação e
relativamente aos principais riscos identificados para a zona em estudo, nomeadamente as cheias,
inundações e galgamentos costeiros, o aumento do risco de incêndio e a erosão costeira, considerase que o projeto não apresenta impactes significativos.



Ruído: verifica-se a afetação dos recetores sensíveis que se localizam na proximidade da Linha ou
dos estaleiros, quando as operações de construção aí decorram. Na fase de exploração, e embora
se perspetive igualmente a ocorrência de potenciais impactes negativos nos recetores na
proximidade do restabelecimento de Portimão, estes estão já associados à infraestrutura existente,
não decorrendo especificamente do projeto em avaliação.



Vibrações: prevê-se o potencial incómodo sentido pelos habitantes nas zonas mais próximas da
Linha, com situações de níveis aos quais se associa incomodidade. Contudo, estes impactes não
decorrem especificamente do projeto em avaliação, estando já associados à infraestrutura
existente.



Saúde Humana: destacam-se os impactes negativos na fase de exploração, associados ao ruído e
às vibrações e à perceção de risco decorrente da presença visual das futuras estruturas na
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proximidade a áreas habitadas.
Por outro lado, destacam-se também os impactes positivos associados à redução das emissões de
poluentes atmosféricos, decorrente da eletrificação da linha e do consequente uso de locomotivas
elétricas. A melhoria das condições de acessibilidade e de mobilidade, com o incremento das
condições de segurança e com a melhoria dos níveis de qualidade do ar poderá também contribuir
para a melhoria do estado de saúde da população local.


Socioeconomia (incluindo Transportes e Acessibilidades): os impactes negativos perspetivados ao
nível deste fator estão essencialmente associados aos trabalhos necessários à execução da obra,
nomeadamente, às perturbações decorrentes das expropriações, das intervenções em estações e
apeadeiros e da colocação de catenárias. Estas perturbações podem afetar diretamente o padrão
de mobilidade de moradores ou utilizadores desses espaços com a possibilidade de redução de
velocidade nos troços que vão sendo intervencionados com consequências nos horários de
chegadas e partidas. O ruído e a libertação de poeiras podem afetar negativamente o pequeno
comércio, habitações e eventualmente algumas culturas agrícolas. Destaca-se também a
deterioração dos pavimentos rodoviários por pesados, o congestionamento de tráfego e alterações
de mobilidade do dia-a-dia das populações, impactes usualmente associados a uma obra sendo por
isso temporários e reversíveis.
Merecem particular atenção os impactes associados ao Restabelecimento do Poço Barreto, que
afeta espaço rural e solos classificados como RAN e REN, e o aterro previsto que ocultará referências
e imagens dos campos agrícolas e horizontes que deixarão parcialmente de ser vistos pela
população. Este restabelecimento implica ainda a expropriação e redução da viabilidade e
funcionalidade agrícola de algumas propriedades, com perdas económicas que podem ser
significativas.



Sistemas ecológicos: neste âmbito, destacam-se os impactes negativos perspetivados para a fase
de construção e essencialmente associados à destruição de vegetação e habitats, destacando-se:


o troço que atravessa o SIC Ria de Alvor, onde ocorre afetação dos habitats 1410, 1420,
1430 e 1150* e onde o impacte se classifica como significativo, permanente mas
parcialmente reversível;



na zona do restabelecimento do Poço Barreto, onde ocorre a destruição de 0,53 ha do
habitat prioritário 6222 provocará um impacte significativo, permanente e irreversível;
Verifica-se também a afetação de área de ocorrência da espécie protegida Limonium lanceolatum,
pelas intervenções de colocação de catenárias.
Merecem igualmente destaque os impactes negativos significativos mas temporários ao nível da
fauna, decorrentes das intervenções na fase de obra e associados ao afugentamento (por
perturbação) e à mortalidade (por colisão e atropelamento). Destaca-se a afetação de:


Avifauna aquática na zona dos SIC Ria de Alvor e Arade/Odelouca;



Aves de rapina na zona identificada como crítica em Lagoa/Silves;



Morcegos na zona crítica de proteção de abrigos de Lagoa/Portimão, sendo que neste caso
a magnitude e significância do impacte aumenta consideravelmente com a possibilidade de
realização de obras no período noturno
Também na fase de exploração se perspetivam impactes negativos significativos associados ao:
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Aumento da mortalidade e diminuição da população de aves aquáticas e de rapina, devido
a perturbação e eletrocussão e/ou colisão com as catenárias e cabos elétricos, na área de
projeto e envolvente. Estes impactes são mais significativo nos troços que atravessam os
SIC Ria de Alvor e Arade/Odelouca e em Lagoa/Silves, destacando-se a afetação de
espécies protegidas, sendo 6 prioritárias;



Aumento da mortalidade e diminuição da população de morcegos, devido a colisão e
perturbação principalmente na área de proteção a abrigos de morcegos, entre Silves e
Lagoa;

 Aumento do efeito barreira para a fauna, pela colocação de vedações.
Perspetiva-se ainda a ocorrência de impactes cumulativos, negativos no SIC Ria de Alvor,
nomeadamente o aumento da perturbação e mortalidade de avifauna que se tem verificado
decorrente de outras atividades na zona, devido à colocação de dispositivos de afugentamento de
aves.


Património: relativamente aos valores patrimoniais destaca-se a afetação direta da ocorrência
patrimonial n.º 17, Poço Barreto (elemento etnográfico) decorrente do restabelecimento de Poço
Barreto. Os elementos patrimoniais n.º 9, 19, 20, 21, 23, 28 e 29, dado que se encontram no interior
da área de incidência indireta do projeto, fora da zona de DPF mas a menos de 25 m desta, podem
sofrer impactes indiretos decorrentes da deslocação e aparcamento de maquinaria pesada e da
criação de áreas de depósito e de estaleiro.
Destaca-se também que o elemento patrimonial n.º 16 (Forte da Meia Praia, MIP), bem imóvel
classificado, sofrerá uma alteração do seu enquadramento visual e paisagístico decorrente das
catenárias, localizando-se o limite da zona geral de proteção a cerca de 15 m da área limite de DPF
e a cerca de 65 m do nicho de Catenária 344-12.



Paisagem: ao nível deste fator, assume-se como impacte mais significativo a dimensão visual dos
aterros e do viaduto no restabelecimento de Poço Barreto. Estes configuram uma intrusão visual
que se considera como um impacte muito significativo sobre os observadores permanentes que
residem na sua envolvente, configurando uma solução disruptiva com o contexto atual da
paisagem, quer relativamente ao espaço mais urbano quer relativamente ao espaço mais rural e
natural.
Na fase de exploração, os impactes visuais mais significativos registam-se nas situações em que a
frente urbana se desenvolve de forma contínua, orientada parcialmente para a Linha (Tunes, ao
longo da Av. 25 de Abril para poente da estação, numa extensão com cerca de 300 m; Alcantarilha,
entre a N269 e o traçado da Linha, ao longo de 3,7 km; Poço Barreto, entre a N269 e o traçado da
Linha, ao longo de 1,6 km; Silves, habitações junto da Linha, ao longo de cerca de 300 m; Estômbar,
habitações junto da Linha, ao longo de cerca de 600 m; entre a povoação de Calvário e de Pateiro,
numa exte são o er a de k ; e tre a Estação de Porti ão e o apeadeiro de Mo tes D’Alvor,
numa extensão com cerca de 3,2 km, que confina com as frentes urbanas de Vale do Lugar, Cabeço
do Mocho, Castelhanas, Sesmarias, Aldeia do Carrasco e Chão das Donas; frente urbana da Meia
Praia, ao longo de cerca de 2 km; e, frente urbana junto à estação de Lagos).
Dos pareceres solicitados a entidades externas à Comissão de Avaliação destacam-se, face às potenciais
afetações identificadas e à necessidade de implementação de medidas adicionais, os pareceres emitidos
pela Câmara Municipal de Lagos, pela DGADR, pela Águas do Algarve e pela EDP.
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Ap. 7585 - 2611-10124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

18

A Câmara Municipal de Lagos apesar de reconhecer as vantagens que a eletrificação da Linha induzirá na
modernização do serviço ferroviário, considera que as implicações visuais e paisagísticas negativas
associadas à sua execução não podem ser negligenciadas, uma vez que prejudicam a excelência do lugar, a
estratégia territorial estabelecida e a relevância da mesma no quadro da estratégia de desenvolvimento
municipal. A autarquia destaca a influência da eletrificação deste troço da linha em pelo menos três
projetos municipais em curso, considerando que, para além do expectável impacte visual negativo, a
eletrificação pode ter influência na própria definição dos projetos municipais. A Câmara Municipal destaca
em particular o projeto do Passeio Marítimo previsto no Plano de Urbanização da Meia Praia, considerando
que a eletrificação altera os pressupostos considerados no âmbito do POOC Burgau-Vilamoura e do referido
PU para a concretização deste projeto municipal, onerando-o com a obrigação de mitigação de novos
impactes visuais, além dos relativos aos futuros atravessamentos desnivelados da Linha. Neste sentido,
considera que a minimização de tais impactes deve ser integrada no Projeto de Integração Paisagística do
projeto agora em avaliação, em termos a acordar previamente entre o proponente e o Município.
A DGADR salienta que o projeto interfere com estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor e do
Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão e recorda que sempre que possam ocorrer
interferências diretas com infraestruturas de rega atravessadas, como os canais de rega, as mesmas
carecem obrigatoriamente do seu parecer e aprovação prévia. Salienta também que a desafetação formal
das áreas dos referidos aproveitamentos que sofram interferência direta do projeto implica a
demonstração do seu interesse público do projeto e da inexistência de alternativas que não passem pela
ocupação permanente de solo, que se caracteriza por ter excelentes condições para o desenvolvimento da
atividade agrícola e que está afeto à Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A DGADR anexa ainda a pronúncia da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor que alerta para a
existência de várias interseções com a rede de rega e a necessidade de salvaguardar a integridade da
mesma e manter o fornecimento de águas às parcelas beneficiadas.
A Águas do Algarve e a EDP distribuição identificam um conjunto de infraestruturas sob a sua gestão que
se localizam dentro da área de intervenção do projeto. Estas entidades salientam a necessidade de ser
evitada a interferência com essas infraestruturas ou, tal se verificando, ser garantida a sua reposição pelo
proponente, apontando ainda um conjunto de normas e recomendações a ter em conta no
desenvolvimento da obra.
No que se refere à consulta pública promovida no âmbito do presente procedimento de AIA, foram
recebidas 10 exposições, tendo-se verificado que alguns cidadãos se opõem ao projeto, essencialmente no
que se refere ao restabelecimento de Poço Barreto, dada a afetação das suas propriedades agrícolas. Os
restantes cidadãos são favoráveis ao projeto, propondo que se equacione ainda um conjunto de
intervenções complementares.
Face ao acima exposto, importa ter em conta que:
a) O projeto é suscetível de provocar, na fase de exploração, impactes positivos significativos e de
magnitude elevada, decorrentes da sua implementação, com reflexos diretos e indiretos nas
principais atividades socioeconómicas da região e que estão fundamentalmente associados à sua
justificação. Neste contexto, importa considerar que:
o O projeto está contextualizado numa estratégia de âmbito regional e nacional, procurando-se
com a eletrificação da linha férrea uma maior eficiência do sistema ferroviário e do serviço
prestado, a melhoria da coesão social e territorial, a viabilização económica e a
sustentabilidade financeira do transporte ferroviário e a redução da emissão de CO2 e de
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poluentes atmosféricos.
o A eletrificação permite, em conjugação com o troço Tunes-Faro já eletrificado, e com a futura
eletrificação do troço Faro-Vila Real de Santo António, concretizar a eletrificação de toda a
Linha do Algarve e respetiva ligação à Linha do Sul.
o A eletrificação da Linha irá permitir 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.
o O projeto constitui também uma ação essencial para o desenvolvimento do turismo e da região
já que permite que o Algarve possa integrar-se, de forma competitiva, no contexto das regiões
europeias, nomeadamente através da total integração na restante rede ferroviária nacional e
na ligação a prazo ao Aeroporto de Faro.
o O projeto permite a melhoria das condições de segurança da circulação ferroviária (sinalização,
supressão de passagem de nível, colocação de vedações) bem como das condições de
eletrificação e iluminação em estações e apeadeiros.
b) A maioria das ações ocorrem dentro do DPF e 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 e da paisagem, os quais são todavia passíveis de minimização.
c) 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 de Poço Barreto.
Associados a este restabelecimento foram identificados impactes negativos, designadamente, a
redução da viabilidade e funcionalidade agrícola das propriedades afetadas, inviabilizando para
algumas a sua integridade, com perdas económicas associadas. Verifica-se também que este
restabelecimento afeta área classificada como RAN e onde foi identificado o habitat prioritário
6220*. Também ao nível da paisagem irão ocorrer impactes negativos associados a este
restabelecimento e resultantes da presença de taludes muito expressivos (em altura e em área
ocupada) e do viaduto previsto. Estes elementos configuram uma intrusão visual para os
observadores que residem na sua envolvente. Este restabelecimento implica também a afetação
direta da ocorrência patrimonial n.º 17, Poço Barreto (elemento etnográfico).
Assim, considera-se que o traçado deste Restabelecimento deve ser otimizado de forma a minimizar
os impactes identificados, reduzindo-se a área ocupada e mantendo-se a funcionalidade das
propriedades agrícolas com menores perdas de produção. Neste contexto deve ser avaliada a
eventual possibilidade de prolongar o viaduto, reduzindo os aterros previstos, o que permitiria uma
maior permeabilidade visual. Caso seja viável, deve também ser avaliada a possibilidade de ser
ocupada a área afeta ao canal de rega, devendo para tal ser consultada a entidade que tutela o
Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão. Nenhuma destas alterações deve,
contudo, implicar a redução da segurança rodoviária do traçado.
Neste sentido, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada
aos termos e condições impostas no presente documento.
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Elementos a Apresentar
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
Previamente ao licenciamento ou autorização do projeto:
1. Solução otimizada para o traçado do Restabelecimento de Poço Barreto, sem que isso implique uma
redução da segurança rodoviária do traçado, avaliando a possibilidade de prolongar o viaduto e/ou
reduzindo a extensão e largura dos aterros previstos, permitindo uma maior permeabilidade visual,
bem como a possibilidade de, caso seja viável, se ocupar a área afeta ao canal de rega (e/ou o caminho
agrícola contíguo). Para tal deve ser consultada a entidade que tutela o Aproveitamento Hidroagrícola
de Silves, Lagoa e Portimão. No caso da largura dos diversos aterros equacionar o recurso a soluções
de terra armada cuja superfície exterior deve ser objeto de tratamento estético a par de soluções de
integração paisagística, estas últimas ao nível de material vegetal. A solução a apresentar deve ser
suportada em peças desenhadas quer em planta quer através de perfis/cortes longitudinais e
transversais, devidamente cotados em planimetria e altimetria, com o rigor de projeto de execução.
Previamente ao início da obra:
2. Plano de acessos à obra, incluindo áreas de circulação, parqueamento e estacionamento de máquinas,
viaturas e pessoas, acompanhado de uma avaliação dos seus impactes e proposta de medidas de
minimização, se aplicáveis. Especificamente no que se refere ao Património Cultural, estas áreas devem
ser objeto de prospeção arqueológica sistemática. Este plano deve ser devidamente detalhado nas
áreas dos SIC Ria de Alvor, Arade/Odelouca e Caldeirão.
3. Carta de condicionantes atualizada, abrangendo não só o projeto mas também todas as áreas de
estaleiro, parqueamento e acessos, e incluindo todas as ocorrências patrimoniais inventariadas.
4. Estudo de Ruído para o Restabelecimento de Portimão que, no caso de concluir pela ocorrência de
impactes, conduza ao dimensionamento e posterior implementação das medidas de minimização
necessárias.
5. Memória descritiva dos dispositivos anti-colisão a colocar.
6. Projeto de Integração Paisagística desenvolvido de acordo com as seguintes orientações:
a. Em documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução como todas as peças escritas e
desenhadas necessárias à sua compreensão.
i. As peças escritas devem incluir: Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa de
Quantidades e Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de
garantia e exploração.
ii. As peças desenhadas devem incluir: Plano Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras
e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e muros - necessários à sua correta
execução.
b. Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e com as características
do local onde a via se insere, com especial cuidado na travessia das principais linhas de água;
deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer
plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto,
a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones
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comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais,
pela introdução maciça de genótipos exóticos.
c. Não utilização de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento
invasor em território nacional.
d. Identificação e elenco e número dos exemplares arbóreos preservados e transplantados, se
aplicável.
e. Plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas
habitacionais e de unidades hoteleiras contíguas à Linha, designadamente na zona da Meia
Praia, que permitam minimizar a presença da via e, sobretudo, dos apoios da catenária, quando
aplicável.
f. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à
Trioza erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições
geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa.
g. As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados às intervenções nos
apeadeiros devem pautar-se por materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa
refletância.
h. Enquadramento paisagístico dos apeadeiros de Algoz, Poço Barreto, Ferragudo e Meia-Praia e
dos novos edifícios técnicos associados com recurso a vegetação.
i. Enquadramento paisagístico do Restabelecimento de Poço Barreto.
7. Plano de Gestão e Controlo 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 deverá 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.
8. Programas de monitorização da Flora, da Avifauna, do Ruído e das Vibrações desenvolvidos de acordo
com as diretrizes constantes na presente decisão.
Até um mês antes do término da fase de obra:
9. Proposta, previamente articulada com o ICNF, para construção de abrigos nas áreas críticas para
morcegos. Para além da área identificada de proteção a abrigos, devem ser ainda consideradas as áreas
de ocorrência de formações cársicas e minas, a uma distância inferior a 1 km da linha elétrica associada
à catenária, com potencial para a ocorrência de espécies cavernícolas.
10. Plano de minimização de impactes cumulativos na avifauna com outros projetos que induzam a
perturbação e mortalidade da mesma no SIC Ria de Alvor, nomeadamente, aquaculturas existentes.
Este plano deve ser desenvolvido em articulação com o ICNF.
11. Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra. Este 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
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um 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. Na
zona do Restabelecimento de Poço Barreto deve recorrer-se a espécies características do habitat
6220*.
12. Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da(s) Área(s) de Estaleiro(s).

Medidas de Minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o
caderno de encargos da empreitada e ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo
processo.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de obra e de exploração
do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em
o sideração o do u e to Ter os e o dições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação ,
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua
apresentação pelo verificador.
PROJETO DE EXECUÇÃO
1. Adotar a solução para o traçado do Restabelecimento de Poço Barreto que vier a ser aprovada no
contexto do Elemento n.º 1 da presente decisão.
2. Prever a colocação de sinalização intensiva com dispositivos anti colisão nos cabos de suporte da
catenária nos trechos de passagem do SIC Ria de Alvor (entre o PK 337+700 e o PK 344+300) e SIC
Arade/Odelouca (entre o PK 327+900 e o PK 329+700).
3. Implementar o plano de minimização de impactes cumulativos na avifauna que vier a ser aprovado no
contexto do Elemento n.º 10 da presente decisão.
4. Implementar soluções que permitam a conclusão dos percursos em falta na Ecovia do Algarve, entre
Lagos-Portimão, nos troços adjacentes ao traçado da Linha, sem colocarem em causa a segurança do
material circulante nem dos ciclistas.
5. Implementar soluções, previamente articuladas com a Câmara Municipal de Lagos, que permitam a
minimização dos impactes visuais negativos, decorrentes da implementação das estruturas de
eletrificação, sobre a frente marítima da Meia-Praia. Estas soluções devem contemplar, sempre que
necessário, ajustes/adaptações aos projetos promovidos pela Autarquia, previstos em Planos
existentes, para a requalificação da Orla costeira associada à Meia Praia, sempre no sentido da melhoria
biofísica do território e benefício das populações servidas.
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6. 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.
7. Garantir a compatibilização do projeto com as infraestruturas, servidões e restrições de utilidade
pública presentes na área da intervenção, tendo particularmente em conta os pareceres emitidos pela
pela Águas do Algarve, pela ANEPC, pela DGADR, pela Edp Distribuição, e pela Câmara Municipal de
Portimão, em sede do presente procedimento de AIA.
8. Interditar o uso de Hexafluoreto de Enxofre (SF6).
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
9. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. A
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação
temporária das acessibilidades.
10. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões
e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de atendimento
telefónico e através da internet e estes contatos devem estar afixados, pelo menos, à entrada do
estaleiro e em cada frente de obra. Deve ser mantido 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.
11. Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados, de modo a que
estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre. Estas
ações devem ser focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais, nas
medidas de minimização e nas boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos.
12. Localizar os estaleiros e os parques de materiais preferencialmente em locais infraestruturados, ou caso
tal não seja possível, privilegiar locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto
quanto possível, movimentação de terras e abertura de acessos. Respeitar as áreas condicionadas
segundo Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros disponibilizada no EIA. Não devem ser
ocupados os seguintes locais:
a. Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das margens de cursos de água
principais e linhas de água não navegáveis, respetivamente);
b. Perímetros de proteção de captações;
c. Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN);
d. Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do
ponto de vista da conservação, tanto florísticas como faunísticas;
e. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
f. Áreas de ocupação agrícola;
g. Áreas inseridas em Aproveitamentos Hidroagrícolas
h. Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas;
i. Zonas de proteção e salvaguarda do património cultural;
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13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

j. Uma distância de 50m em torno das ocorrências patrimoniais;
k. Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis.
Vedar os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção. Quando se localizem em meio mais urbano
ou próximo deste, com materiais com cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos
associados à história da presente linha, e tratamento plástico, como elementos valorizadores do espaço
onde se inserem.
Sinalizar e vedar os locais de maior sensibilidade ecológica, de forma a evitar a sua afetação pelas
atividades de construção, com destaque para a área de ocorrência de Limonium lanceolatum.
Proceder ao estabelecimento de um perímetro de proteção, da vegetação, sobretudo a de porte
arbóreo, sempre que os exemplares apresentem dimensão significativa enquanto medida preventiva e
de proteção da integridade física da mesma. A área a definir deve corresponder, no mínimo, à linha de
projeção horizontal da copa dos exemplares arbóreos, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável,
apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. O perímetro deve ser materializado com
recurso a balizagem de um qualquer material que cumpra o objetivo, devendo, no entanto, ficar bem
visível.
Realizar uma prospeção e verificação final da presença de espécies vegetais exóticas invasoras em todas
áreas a intervencionar de modo a proceder à, eventual, atualização do Plano de Controlo e Gestão das
Espécies Exóticas Invasoras. Todo o trabalho a realizar, neste âmbito, deve ser acompanhado por um
especialista em vegetação.
Realizar uma prospeção e verificação da presença, eventual, da Trioza erytreae, nas áreas de pomares
de citrinos que serão afetadas com a implementação do Projeto ou componentes deste. A verificar-se
a sua presença, todos os exemplares que venham ser abatidos devem ser objeto do cumprimento das
orientações da DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária quanto às medidas fitossanitárias
aplicadas para o seu controlo, sobretudo, relativas à sua eliminação.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído e vibração possível.
Garantir, nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, 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.
Prever medidas para não afetar o Forte da Meia Praia (n.º 16) bem imóvel classificado como MIP e a
respetiva zona geral de proteção (ZGP).
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas anteriormente não prospetadas ou em que a
visibilidade era reduzida a nula, incluindo estaleiros, zonas de depósito, áreas de aterro, acessos).
Proceder ao registo gráfico e fotográfico e ao respetivo levantamento topográfico, bem como à
elaboração de memória descritiva do elemento patrimonial n.º 17, Poço Barreto.
Realizar 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; todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 50 m devem
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ser sinalizados; os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e
sinalização tomar 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.
25. Sinalizar os elementos patrimoniais n.º16, 23 e 28, e vedar os elementos patrimoniais n.º 9, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 e 32.
26. Efetuar as expropriações de forma justa tendo em consideração a viabilidade/afetação económica da
propriedade assegurando, previamente que a expropriação, não ponha em causa a estabilidade
financeira do proprietário.
27. Não projetar de forma intrusiva a iluminação da obra, incluindo dos estaleiros, sobre o espaço público
e a habitações e sobre as intervenções no atravessamento do rio Arade (entre a estação de Ferragudo
e Portimão) e Ria de Alvor (na extensão compreendida entre o km 338+000 e o km 339+000 e entre o
km 340+000 e o km 344+000).
FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
28. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação das
espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos,
designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de
Junho.
29. Adotar medidas de condicionamento da atividade construtiva, nomeadamente, a realização das
atividades mais ruidosas, em período diurno sempre que tecnicamente possível. Exceto nas áreas
críticas para morcegos, designadamente no restabelecimento de Portimão, nas quais sempre que
possível, as obras devem ocorrer no período noturno.
30. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem
exclusivamente ao período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias úteis. Garantir que as operações mais
ruidosas que se efetuem na proximidade de unidades escolares não interferem com as atividades
letivas.
31. Assinalar com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas) quer as zonas selecionadas para serem
sujeitas a desmatação quer as árvores a serem alvo de poda ou corte.
32. Limitar as ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos
solos às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Restringir ao mínimo indispensável
as intervenções em áreas que afetem os habitats 1410, 1420, 1430 e 1150* no SIC Ria de Alvor e a
espécie de flora Limonium lanceolatum, e do habitat 6220* na área do Restabelecimento de Poço
Barreto.
33. Não afetar a integridade ecológica das galerias ripícolas, nas intervenções a realizar nas pontes devendo
ser repostas todas as afetações de flora que decorram de forma a manter o bom estado de conservação
destes ecossistemas.
34. Utilizar vedações definitivas de malha ecológica, salvo se por razões de segurança tal não for adequado,
com abertura suficiente para permitir a circulação da fauna menor e não encimadas por arame farpado.
35. Separar o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras do restante
material vegetal e levar a destino final adequado, evitado o corte em fase de produção de semente. A
estilhagem, e o espalhamento desta, não podem ser considerados como ações a desenvolver.
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36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

Assegurar no seu transporte, a destino adequado, que não há risco de propagação das espécies em
causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie.
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 referida terra a depósito definitivo devidamente acondicionada ou proceder à sua colocação
em profundidade, cerca de 1m, através da inversão do perfil do terreno.
Proceder à decapagem dos solos apenas em locais onde não ocorrem espécies exóticas invasoras e
utilizar as terras provenientes na recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da
implementação do projeto ou para recobrimento dos taludes criados.
Conduzir as obras de construção das fundações localizados em áreas de RAN ou de REN, de forma a
não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) condicionantes.
Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e tomar as
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.
Proceder, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os períodos
secos, de forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras.
Armazenar em locais com características adequadas os materiais provenientes das escavações como
materiais de aterro. Colocar em depósito adequado os que não possam ser aproveitados, ou em
excesso.
Armazenar em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, caso se verifique
a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, até serem encaminhados para
destino final adequado.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
Selecionar os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais
de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto
a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas), e
reduzindo o risco de acidentes.
Reutilizar, sempre que possível, os materiais de escavação na construção de aterros.
Reduzir ao mínimo necessário a movimentação de terras junto a linhas de água, evitar a circulação de
máquinas e viaturas, e impedir o depósito de terras ou materiais junto a linhas de água.
Realizar o revestimento vegetal no mais curto tempo possível, após as operações de terraplanagem.
Assegurar sempre a continuidade dos escoamentos na realização das intervenções que interfiram com
as estruturas de drenagem. Realizar estas ações preferencialmente, fora dos períodos mais pluviosos
do ano e interromper no caso de ocorrência de elevada pluviosidade (mais de 20 mm/dia).
Efetuar as intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadios, superficiais ou subterrâneas
de modo evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de condutas.
Efetuar a decapagem e a pintura das superfícies nas intervenções nas obras de arte especiais,
recorrendo ao confinamento da estrutura. Garantir a Classe 2 do Sistema de Contenção especificado
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52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

na SSPC-Guide 6 pois não serão admitidas telas que se considerem inadequadas para a retenção dos
resíduos.
Solicitar Títulos de utilização de recursos hídricos sempre que se considere necessário.
Se durante as escavações se verificar a exposição à superfície do nível freático assegurar que todas as
ações que traduzam risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta e vedar
a área.
Garantir a salvaguarda e preservação das infraestruturas inerentes à captação de água existentes na
envolvente nas intervenções a realizar no Restabelecimento do Poço Barreto.
Implementar medidas de minimização sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal.
Garantir os serviços mínimos, durante as intervenções nos restabelecimentos, e na própria via-férrea.
Escolher trajetos de obra que evitem áreas habitadas, como povoações.
Assegurar a boa funcionalidade dos espaços públicos e privados que serão partilhados durante a
realização das obras, como por exemplo os acessos, estações/apeadeiros e plataformas, com
informação clara e orientada para utentes e moradores.
Reportar todos os casos em que ocorra, por necessidade ou acidente, afetação temporária de culturas,
e compensar os respetivos proprietários pelos prejuízos causados.
Articular as atividades da obra com as Câmaras Municipais diretamente envolvidas e Comunicar aos
Serviços Municipais de Proteção Civil, Bombeiros e ICNF os locais e calendarização semanal do
andamento dos trabalhos por forma atempada em caso de eventual acidente estarem garantidas uma
rápida operacionalidade
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.
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.
Conservar in situ (mesmo que de forma passiva), as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas
durante o acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do seu valor
patrimonial, ser no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação
atual ou salvaguardadas pelo registo.
Contemplar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de
diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras), caso os resultados obtidos no acompanhamento
arqueológico assim o determinam, 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, ficando o arqueólogo obrigado
a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de
minimização a implementar.
Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela os achados arqueológicos móveis efetuados
no decurso da obra.
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67. Produzir mensalmente, no decorrer dos trabalhos arqueológicos, Relatórios de Progresso, que devem
descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo genérico os vestígios
arqueológicos eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica e fotográfica relevante.
68. Apresentar Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade semestral, para o fator
Paisagem com base em registo fotográfico. Para a elaboração dos relatórios de acompanhamento de
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha
de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto
(antes, durante e final). O registo deve fazer-se se pre a partir desses po tos de refer ia de for a
a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto
da obra assim como a envolvente.
FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA
69. Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com
reposição das condições existentes antes do início das obras.
70. Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
71. Implementar os Projetos e Planos de Recuperação e de Integração Paisagística e respetivos planos de
manutenção, nos termos em que os mesmos vierem a ser aprovados no contexto dos Elementos n.º
11e 12 da presente decisão, de forma a garantir a sua correta implementação:
a. Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve - PF15 Eletrificação no Troço Tunes/Lagos.
b. Restabelecimento de Portimão PN ao PK 330+000 apresentado no EIA.
c. Restabelecimento de Poço Barreto para a solução final que vier a ser aprovada.
d. Áreas Afetadas pela Obra.
FASE DE EXPLORAÇÃO
72. Proceder à remoção das espécies invasoras – em particular, de Acacia melanoxylon, Acacia longifolia,
Acacia dealbata, Cortaderia selloana e Carpobrotus edulis – na área de domínio público ferroviário e na
sua envolvente imediata (faixa de três metros para cada lado), de dois em dois anos.
73. Uma vez que, por razões operacionais, o arvoredo que ladeia a via não pode ultrapassar a altura dos
cabos das catenárias, poderá haver necessidade de efetuar abates de árvores existentes atualmente
nos taludes que acompanham a Linha. Nestas circunstâncias as árvores a abater devem ser sempre
substituídas por espécies autóctones que cumpram a mesma função – árvores ou arbustos. A escolha
das espécies e dos locais onde serão instaladas as plantas terá em atenção as limitações operacionais
acima referidas. Idealmente deveria ocorrer uma substituição gradual de todas as árvores de carácter
ornamental, exóticas, existentes atualmente nos taludes, por vegetação autóctone, de modo a que o
efeito de cortina não se perca.
74. 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.
75. Assegurar, 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
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não foram alvo de intervenção), o acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento
das medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
76. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção/Monitorização previstos nos seguintes Projetos e
Planos:
a. Projeto de Exe ução de I tegração Paisagísti a do Projeto de Eletrifi ação da Li ha do Algarve
- PF 5 Eletrifi ação o Troço Tu es/Lagos .
b. Projeto de Integração do Restabelecimento de Portimão PN ao PK 330+000.
c. Projeto de Integração do Restabelecimento de Poço Barreto para a solução final que vier a ser
aprovada.
d. Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra.
e. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras.
Programas de Monitorização
Implementar os programas de monitorização abaixo elencados, nos termos em que os mesmos vierem a
ser aprovados no contexto do Elemento n.º 8 da presente decisão e atendendo às seguintes diretrizes:
1. Programa de Monitorização da Flora
Desenvolver um programa de monitorização que avalie a presença do habitat prioritário 6210 - Prados
secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*importantes habitats
de orquídeas), nas áreas onde este foi identificado como potencial, e avaliar a eficácia das medidas
preconizadas para a salvaguarda da flora, nomeadamente:
 Conservação da área de ocorrência de Limonium lanceolatum.
 Controlo de espécies exóticas invasoras, na envolvente imediata à faixa de DPF.
Para a avaliação da presença do habitat 6210, realizar 4 campanhas de amostragem por ano: março, abril,
maio e junho, nas áreas identificadas na carta de habitats como locais de presença potencial do habitat
6210. Em cada uma destas áreas realizar uma parcela de inventário. Para avaliação do estado de
conservação da área de ocorrência de Limonium lanceolatum, realizar uma campanha de amostragem em
junho na área identificada para salvaguarda:
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Nas parcelas de inventário proceder à recolha de dados relativos aos seguintes parâmetros:
 Número da parcela, data e autor.
 Espécies presentes e a percentagem de cobertura de cada uma (apenas para espécies com
cobertura superior a 1%).
 Quantificação do número de indivíduos na parcela e estado fenológico, apenas para as espécies
alvo.
 Estimativa total de cobertura e estimativa de cobertura por estrato (%).
 Estimativa da área com solo nu ou cobertura rochosa (%).
 Presença de focos de perturbação (e.g. exóticas, pisoteio, deposição de materiais, corte).
As áreas de controlo de espécies exóticas devem ser alvo de acompanhamento por um botânico para avaliar
o sucesso das ações realizadas. Este realizará visitas de dois em dois anos, intercaladas com as ações de
remoção da vegetação. As visitas serão realizadas na época de floração/frutificação das espécies alvo:
acácias entre fevereiro e abril e Cortaderia selloana entre agosto e setembro. Deve definir-se o melhor
período de visita para Carpobrotus edulis.
Nas áreas intervencionadas proceder:
 Identificação das espécies alvo presentes.
 Determinação das áreas de ocupação de cada espécie alvo.
 Determinação das percentagens de cobertura de cada espécie alvo.
Em função dos resultados do programa de monitorização poderá ser necessária a implementação de
medidas adicionais de mitigação de impactes, ou o ajuste das medidas propostas e implementadas.
2. Programa de Monitorização da Mortalidade Faunística
Desenvolver um programa de monitorização que avalie o impacte da mortalidade sobre a fauna, bem como
a eficácia das medidas de mitigação de impactes previstas.
Este programa deve contemplar a monitorização da mortalidade, por atropelamento e por colisão. Tanto
nas áreas atravessadas pelo SIC Ria de Alvor (entre o PK 337+700 e o PK 344+300) e SIC Arade/Odelouca
(entre o PK 327+900 e o PK 329+700), bem como em áreas controlo, distribuídas ao longo do restante troço
e com uma extensão equivalente (8 400 m).
A prospeção de cadáveres deve abranger 4 épocas do ano (dezembro-fevereiro; março-maio; junho-agosto;
setembro-novembro). Em cada época, todas as secções devem ser prospetadas semanalmente, durante
um período de 6 semanas.
Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:
 Mortalidade por colisão com as composições ou outras:
a) Mortalidade observada, por espécie/grupo e secção da ferrovia monitorizada.
b) Taxa de remoção e detetabilidade dos cadáveres (quando necessário).
c) Taxa de atravessamentos por espécie/grupo.
d) Tipo de atravessamento (abaixo ou acima da catenária).
e) Comportamento dos indivíduos.
f) Local e habitat envolvente aos atravessamentos.
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Mortalidade por colisão com a catenária; por colisão com a vedação e por colisão com o arame
farpado:
a) Estado das vedações (malha e devidos reforços, placas de sinalização, etc.);
b) Mortalidade por colisão com as vedações e ou a catenária.
O programa de monitorização da mortalidade deve ser complementado com a monitorização da
comunidade de avifauna, bem como da comunidade de morcegos.
No caso da avifauna, o programa de monitorização apresentado deve ser reformulado, de forma a incluir:
Realização de caracterização de referência/diagnóstico contendo censo inicial, com especial enfoque para
a avifauna aquática e rapinas, que atualize a informação existente à data, devendo a sua conclusão verificarse antes do início da execução das obras previstas no projeto.
Monitorização da avifauna (atualizações da situação atual), durante as fases de construção e exploração do
projeto, por um 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 diagnóstico inicial e a subsequente monitorização terá um enfoque sobre o espaço territorial abrangido
pelos SIC Ria de Alvor e Arade Odelouca e em Lagoa, nas áreas consideradas de maior mobilidade da
avifauna que incluam ou tenham como limite a linha férrea.
No caso dos morcegos, a monitorização deve contemplar a realização de censos de uso do espaço, no
trecho que atravessa a área de proteção ao abrigo de importância nacional (pk 331+700 a pk 319+700).
Estes censos serão feitos através de colocação de estações fixas de deteção de ultrassons, ou de pontos de
escuta noturna (10 min), com detetor de ultrassons manual, para avaliação do uso do espaço em função do
biótopo. No primeiro caso sugere-se a colocação de três estações fixas distribuídas ao longo do trecho a
monitorizar, que devem operar em contínuo ao longo do período de monitorização. No segundo caso
efetuar a realização de pontos distribuídos pelos diferentes biótopos atravessados pelo trecho a
monitorizar (mínimo 6 pontos). Estes censos devem ser realizados mensalmente entre março e outubro,
período de maior atividade deste grupo faunístico.
Em função dos resultados do programa de monitorização pode ser necessária a implementação de medidas
adicionais de mitigação de impactes, ou o ajuste das medidas propostas e implementadas.
3. Programa de Monitorização do Ruído e Vibrações
Reformular o Programa de Monitorização do ambiente sonoro, de forma a integrar uma campanha de
monitorização prévia a qualquer intervenção. Durante a fase de construção, quando as operações de
construção se aproximarem de edificações com recetores sensíveis, devem ser realizadas ações de
monitorização para avaliar a necessidade de implementação de medidas de minimização temporárias, seja
na zona da intervenção ou na zona do estaleiro.
Na fase de exploração devem ocorrer, pelo menos as ações sugeridas pelo proponente que devem integrar
o futuro plano de monitorização a submeter para apreciação.
Reformular o Programa de Monitorização das vibrações de forma a 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, pode ser necessário acautelar a realização de
monitorizações durante a fase de construção. Adicionalmente, devem ser previstas campanhas de
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monitorização em fase de exploração, concordando-se com uma periodicidade anual nos 3 primeiros anos,
após os quais se passará a uma monitorização quinquenal.
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