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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) que acompanha o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), do Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Tunes-Lagos, em
fase de Projeto de Execução. O presente projeto refere-se à eletrificação da linha ferroviária
existente – Linha do Algarve – no troço entre as estações ferroviárias de Tunes e Lagos, o qual
abrange os concelhos de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos, numa extensão de aproximadamente 45
km.
O Proponente e entidade licenciadora do projeto é a IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. (à frente
designado por IP).
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
conforme definido no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), com a redação
atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. De acordo com este diploma, o
projeto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do ponto ii), da alínea b) do
n.º 3 do artigo 1º.
A tipologia de projeto está identificada no n.º 10 do Anexo II – Projetos de infraestruturas, alínea c)
“Construção de vias férreas e instalações de transbordo intermodal e de terminais intermodais (não
incluídos no Anexo I) ”, sendo um projeto de “Modernização de vias, quando a via extravase o
domínio público ferroviário”, localizado parcialmente em área sensível, pelo que deverá ser sujeito a
procedimento de AIA obrigatório.
O objetivo deste estudo é, com base no diagnóstico da situação atual, analisar as consequências
diretas e indiretas (impactes) no Ambiente, resultantes da sua execução e funcionamento do
projeto. A identificação destes impactes permitirá minimizar os impactes negativos mais importantes
e potenciar os aspetos ambientais positivos que o projeto irá proporcionar.
O EIA é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório Síntese, um volume de
Anexos Técnicos e um volume de Peças Desenhadas.
O presente Resumo Não Técnico (RNT) tem como principal objetivo apresentar de forma sintética e
simplificada, numa linguagem acessível a todos, o projeto e os impactes ambientais associados à
sua construção e funcionamento (exploração), que se encontram amplamente desenvolvidos nas
restantes peças do EIA apresentado.
O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre os meses de Junho e Outubro de 2019.
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2.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO ROJETO

A linha do Algarve integra a rede global da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) pelo que,
de acordo com o Regulamento (UE) n.° 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
dezembro de 2013, tem como prioridades, assegurar o reforço da acessibilidade e da interligação
de todas as regiões da União, assegurar a integração otimizada dos modos de transporte e a
interoperabilidade entre eles, promover a utilização eficiente e sustentável da infraestrutura e
melhorar a qualidade da infraestrutura em termos de segurança, eficiência, condições climáticas,
bem como a qualidade dos serviços.
Integra o Corredor Ferroviário do Algarve que desempenha um papel estratégico ao nível da
mobilidade e da intermodalidade, uma vez que une toda a região do Algarve ao aeroporto de Faro,
portos e plataforma logística da região, contribuindo para melhorar a integração regional, a
conectividade nacional e internacional, bem como a competitividade e o dinamismo económico do
território.
Neste sentido, a Linha do Algarve assume-se como um eixo estruturante para a mobilidade da
principal região turística de Portugal e desta com o restante território nacional, ibérico e europeu. A
sua modernização pretende dinamizar a economia regional e nacional, dando resposta às
crescentes necessidades de mobilidade de pessoas e bens geradas em toda esta região.
O projeto de eletrificação da linha do Algarve constitui uma ação essencial para a promoção das
condições de mobilidade e 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, o que passa
pela sua inserção nas redes transeuropeias e pela exploração das oportunidades que daí decorrem
mas, também, por uma participação liderante em redes e programas de cooperação e pela
afirmação da região como localização competitiva de funções terciárias de âmbito europeu.
O projeto constitui igualmente um contributo para a promoção da competitividade do sistema
ferroviário de modo que este se assuma como uma alavanca de desenvolvimento e um meio
privilegiado de movimentação de pessoas e bens, já que este é um projeto que promove o
desenvolvimento, a competitividade, a sustentabilidade ambiental, a interoperabilidade e a
intermodalidade do sistema e da infraestrutura de transporte ferroviário.
A eletrificação da linha do Algarve contribuirá ainda para o objetivo da maior integração do setor dos
Transportes, fundamental para a realização do mercado interno no âmbito do Espaço Ferroviário
Europeu Único cf. Diretiva 2012/34/EU.
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Em conclusão, o projeto de eletrificação inclui-se no objetivo de “promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas” – Objetivo
Temático 7 e na Prioridade de Investimento 7.1 – “Concessão de apoio a um espaço único europeu
de transportes multimodais, mediante o investimento nas Redes Transeuropeias de Transportes
(RTE-T)”, cujos principais resultados esperados ao nível do transporte ferroviário são:
•

Melhorar a conectividade de Portugal com o resto da Europa e o Mundo e a intermodalidade
e interoperabilidade das infraestruturas com o objetivo de melhorar a quota modal no
transporte ferroviário de mercadorias e passageiros e de tornar o sistema ferroviário mais
competitivo e sustentável.

•

Contribuir para a redução global dos tempos de percurso e dos custos associados ao
transporte, bem como para a sustentabilidade das infraestruturas.

A operação de eletrificação assume uma elevada relevância, uma vez que contribuirá para a
concretização de um dos principais desígnios estratégicos – o combate à interioridade e reforço da
coesão territorial – na medida em que irá:
•

Permitir às populações da região, designadamente dos concelhos menos litorais, libertaremse de algumas limitações associadas à interioridade, que constituem um entrave ao seu
desenvolvimento socioeconómico. Desta forma, esta ação possibilitará a dinamização da
economia regional e nacional, dando resposta, essencialmente, às crescentes necessidades
de mobilidade na Região do Algarve.

•

Suster e fixar a população das sub-regiões, em particular, a população em idade ativa, uma
vez que a linha do Algarve, da qual esta operação faz parte, é estruturante para a
mobilidade de passageiros nas deslocações casa-trabalho/negócios, casa-escola e em
termos turísticos e, embora em menor escala, também para o tráfego de mercadorias,
nomeadamente, devido ao transporte de combustível para o aeroporto de Faro.

•

Reduzir as assimetrias regionais e a excessiva polarização do desenvolvimento económico
no litoral do País e em torno dos grandes polos urbanos.

Do ponto de vista ambiental, ao proporcionar um maior nível de desempenho do troço a eletrificar,
aumenta a atratividade do modo ferroviário enquanto alternativa de transporte e oferece uma opção
que permite reduzir a procura sobre o modo rodoviário por transferência para a ferrovia.
Os principais reflexos desta realidade são:
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•

A diminuição das emissões de gases de efeito de estufa e outros contaminantes
atmosféricos, na razão do número de veículos que deixam de circular (relevância das
rubricas - qualidade do ar e alterações climáticas;

•

A melhoria da eficiência energética do sistema de transportes, quer pela redução de
eventuais congestionamentos rodoviários, quer pelo facto dos comboios elétricos serem
mais eficientes no consumo de energia e beneficiarem do mix energético nacional, que
integra cerca de 25% de fontes de energia renovável na energia primária consumida
(relevância da rubrica alterações climáticas);

•

A utilização de material circulante mais moderno (relevância das rubricas - qualidade do ar,
alterações climáticas e ambiente sonoro)

3.

ANTECEDENTES

O projeto que agora se apresenta foi desenvolvido inicialmente em fase de Estudo Prévio, em que
foi feito um levantamento, caraterização e avaliação de vários descritores ambientais, considerados
mais relevantes para a tipologia de projeto, tendo procedido a ajustes e otimizações de projeto com
base na análise realizada. Em março de 2019 procedeu-se à elaboração de um Pedido de
Apreciação Prévia para Decisão de Sujeição a AIA do “Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve
no Troço Tunes-Lagos”, de acordo com os requisitos da legislação nacional. Como resultado da
Apreciação Previa para Decisão de Sujeição a AIA emitida a 12 de junho de 2019 pela APA, surge
a necessidade de elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto em análise.
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4.

ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

4.1.

Enquadramento Administrativo

O Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Tunes-Lagos localiza-se na região do
Algarve (NUTS II e NUTS III), abrangendo os municípios de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos.

Figura.1 – Enquadramento geográfico e administrativo
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4.2.

Área de Estudo

A área de estudo foi definida com base não só nas características do projeto e suas ações
potencialmente geradoras de impactes, mas também tendo em consideração as intervenções a
realizar dentro do DPF, as intervenções a realizar fora do DPF e as características da envolvente ao
projeto, nomeadamente nos seus aspetos biofísicos e socioculturais.Considerou-se a área de
estudo relativa à Plataforma da Via Férrea, a correspondente à extensão total do troço da linha a
intervencionar e uma largura de 200m para cada lado a partir do eixo da via. Relativamente às
intervenções a executar fora do DPF, considerou-se um Buffer de 200m de largura em torno dos
restabelecimentos e rebaixamento da Via.
Na figura seguinte apresenta-se a Área de Estudo considerada na via-férrea e nos
restabelecimentos a preconizar no âmbito do projeto.

Figura.2 – Apresentação da Área de Estudo
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4.3.

Áreas Sensíveis

Em conformidade com o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA), define-se por
Áreas Sensíveis:
−

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro;

−

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação (ZEC) e zonas de proteção
especial (ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as
alterações do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de
8 de novembro;

−

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

As áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza existentes na área de estudo e
envolvente do projeto são:
Áreas Sensíveis

Interseção com as
intervenções do Projeto
Via Ferroviária – Ponte do

PTCON0058 - Ria do Alvor

Rede Natura
2000

Sítios de
Importância
Comunitária
(SIC)

Sítio
RAMSAR

Vale da Lama e Zona de
Rebaixamento

PTCON0053 - Arade/Odelouca

Via Ferroviária – Ponte de
Portimão

PTCON0049 - Barrocal

Via Ferroviária

3PT009 – Ria de Alvor

Via Ferroviária – Ponte do
Vale da Lama e Zona de
Rebaixamento

No que se refere a zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, a
área de estudo encontra-se próximo de dois bens imóveis:
▪

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 metros do eixo da via.
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Figura.3 – Enquadramento do projeto em áreas sensíveis
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Figura 4 – Detalhe do Enquadramento de Áreas sensíveis do Apeadeiro Meia-Praia

Figura.5 – Detalhe do Enquadramento de Áreas sensíveis do Apeadeiro Ferragudo
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4.4.

Instrumentos de Gestão Territorial

O território em estudo encontra-se abrangido pelos seguintes Planos de Gestão Territorial
Âmbito
Nacional

Nacional/
Especial

IGT

Âmbito

Programa Nacional de Política de Ordenamento do
Território (PNPOT)

Plano Diretor Municipal de Lagoa

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas
(PETI3+)

Plano Diretor Municipal de Lagos

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)

Plano Diretor Municipal de
Portimão

Plano de Ordenamento da Orla Costeira BurgauVilamoura

Plano Diretor Municipal de Silves

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras
do Algarve (RH8)

Municipal

PU da UP1 de Ferragudo ao
Calvário (Município de Lagoa)

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região
Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)

PU de Lagos

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve
(PROF – ALG)

PU da Meia Praia
PP da Zona Envolvente à
Estação Ferroviária de Lagos

Regional
Plano Regional de Ordenamento do Território do
Algarve (PROT Algarve)

4.5.

IGT

Plano de Urbanização (PU) da
UP5 de Portimão

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

No quadro que se segue resumem-se as servidões administrativas, restrições de utilidade pública e
outras condicionantes que incidem e vigoram na área de estudo.
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS
CONDICIONANTES
Domínio Público Hídrico

Aeródromo Municipal de Portimão

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Linhas elétricas

Aproveitamentos hidroagrícolas

Infraestruturas de abastecimento e de saneamento

Oliveiras

Vértices geodésicos

Rede Natura 2000

Escolas, campos desportivos e cemitérios

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Cultura e Recreio

Pedreiras

Captações Subterrâneas

Rede viária

Ocupação Urbana

Rede ferroviária e respetivo DPF

Marcas de nivelamento geométrico
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5.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

5.1.

Principais Intervenções

O Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Tunes-Lagos incide na linha férrea existente
entre a estação de Tunes e estação de Lagos, localizadas respetivamente, ao PK 301+926 e PK
347+186, desenvolvendo-se assim, numa extensão aproximada de 45 km.
Este Troço Tunes – Lagos caracteriza-se como uma linha ferroviária em via única não eletrificada,
em exploração desde 1922, e ao longo do seu percurso existe 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.
Com a implementação do Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no Troço Tunes-Lagos, a
linha passará a ser eletrificada a 1x25kv, com o sistema de catenária a implementar que admite
velocidades até 220 km/h, considerando parâmetros para uma velocidade máxima de exploração de
160 km/h. Contudo, a velocidade máxima de circulação no troço Tunes-Lagos manter-se-á nos 90
km/h, devido a outras condicionantes do traçado de via, que impedem velocidades superiores a 100
km/h.
Em termos gerais, o projeto cinge-se fundamentalmente à eletrificação do troço no sistema 25
kV/50 Hz e a execução de alguns trabalhos acessórios para garantir as condições para a
eletrificação, dos quais se destaca ao nível de identificação de constragimentos ambientais o
seguinte:
•

Um rebaixamento da via em cerca de 50 cm num troço de aproximadamente 480m entre
os pk 337+435 e o pk 337+915, para permitir o gabarito livre de obstáculos sob uma
passagem superior rodoviária existente. Este pequeno rebaixamento, devido aos
constrangimentos do local, implicará intervenção na rede de drenagem;

•

Pequena 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);
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•

Trabalhos de movimentação de terras necessários à implantação das fundações dos
postes de catenária para eletrificação da linha da via férrea.

Além destes trabalhos, prevê-se ainda as seguintes intervenções pontuais de reduzida dimensão, e
por isso sem impactes passiveis de serem identificados:
•

4 novos edificios técnicos anexos aos apeadeiros, a construir dentro do Dominio Público
Ferroviário (DPF), e intervenção nos interiores das estações;

•

Estabilização de taludes em 6 zonas ao longo de todo o traçado;

•

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

•

Instalação

de

Infraestruturas

de

suporte

aos

sistemas

de

Sinalização

e

Telecomunicações.
Importa salientar, que a maior parte dos trabalhos associados à eletrificação da presente linha
ocorrem dentro do Domínio Publico Ferroviário (DPF), verificando-se que, das intervenções acima
referidas, as únicas que extravasam o DPF são os restabelecimentos de Portimão e de Poço
Barreto, e em muito menor escala, o rebaixamento da via-férrea.

5.2.

Via-Férrea

O Troço Tunes-Lagos desenvolve-se entre as estações de Tunes e de Lagos no sentido crescente
da via única existente. O projeto não prevê alterações da geometria do traçado quer em planta quer
em perfil, com exceção da zona em que é necessário rebaixar a via-férrea. O rebaixamento será
entre os pk337+435 e pk337+915, numa extensão de aproximadamente 480m. O rebaixamento
necessário no ponto crítico da PS ao pk337+690 é de 0,55m, para permitir a instalação da catenária
sob a passagem superior existente.

5.3.

Restabelecimento de Poço Barreto

Na definição da solução do restabelecimento associado à supressão da Passagem de Nível
Rodoviária (PNR) ao pK 313+914, procurou-se que a mesma interferisse o mínimo possível com
valores existentes, nomeadamente pela minimização da ocupação do espaço lateral. A extensão
total desta solução é aproximadamente de 855 m, sendo que o mesmo ocupa uma área de cerca de
2,08 ha fora do DPF.
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Figura 6 – Pormenor do Restabelecimento de Poço Barreto, ao pk 314-254

Figura.7 – Alçado do Restabelecimento de Poço Barreto

5.4.

Restabelecimento de Portimão

A solução apresentada teve como base a proposta de traçado da Câmara Municipal de Portimão e
localizada junto ao parque de feiras e exposições, e está confinada entre duas rotundas existentes
na Rua Caldeira do Moinho (inicio do traçado) e na Rua Comandante Carvalho Araújo (fim do
traçado).
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Figura.8 – Pormenor do Restabelecimento de Portimão, ao pk 330+009

Figura.9 – Alçado do Restabelecimento de Portimão

5.5.

Avaliação de Alternativas

Tendo em consideração que a solução apresentada é a resulta num melhor serviço ferroviário, com
um custo mais controlado e com menores impactes ambientais, a ponderação de reais alternativas
não foi equacionada, considerando-se que a alternativa a este projeto será a manutenção da atual
linha, com as características de circulação ferroviária existentes.
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6.

SITUAÇÃO AMBIENTAL EXISTENTE

O objetivo da caraterização do ambiente na área de intervenção do projeto assenta na obtenção de
uma base de informação adequada para a avaliação dos impactes ambientais, tendo sido
considerado, no âmbito do presente EIA, a análise de várias vertentes, conforme se resume em
seguida. Dependendo das especificidades do domínios mencionados e de modo a permitir a análise
diferenciada dos impactes do Projeto, a caracterização efetuada foi realizada a diferentes escalas e
procurou ser tão completa quanto possível, em função da informação disponível sobre o estado do
ambiente da área de estudo e a informação recolhida em trabalho de campo.
O clima da área de estudo é caracterizado por ser um clima temperado húmido (temperatura média
anual do ar de 17,4°C). A precipitação média anual acumulada é de 509 mm. A velocidade média
anual do vento para a região é de 15,2 km/h, valor característico de vento fraco e os valores médios
da humidade relativa do ar registados variaram entre 53 e 83%.
No âmbito da adaptação às Alterações Climáticas foi desenvolvido o Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas da região do Algarve que visa projetar para os 16 municípios
abrangidos um conjunto de medidas de adaptação que, a longo prazo, contribuam para minimizar
os impactos das alterações climáticas em vários setores, desde o turismo, à saúde, agricultura,
biodiversidade e recursos hídricos. Nos últimos anos, a região do Algarve tem enfrentado situações
decorrentes de eventos climáticos relacionados com ondas de calor, incêndios florestais,
inundações e cheias rápidas, galgamentos e erosão costeira.
No que se refere à qualidade do ar, o percurso ferroviário Tunes-Lagos constitui atualmente uma
fonte de emissão atmosférica relevante na área, de poluentes como NO2 (dióxido de azoto), PM10
(partículas com diâmetro inferior a 10 µm), SO2 (dióxido de enxofre), COV (compostos orgânicos
voláteis), CO (Monóxido de carbono) e ainda GEE (caracterizados nas alterações climáticas), pois
não se encontra eletrificado. Outras fontes são a combustão estacionária (Serviços, Doméstica,
Agricultura e Pescas), transporte rodoviário, e no caso de Portimão, transporte marítimo e
tratamento de resíduos (embora o peso desta fonte seja também notório em Lagos).
Dos resultados das monitorizações da qualidade do ar realizadas no período 2012-2017 na Estação
de Fundo de Malpique salienta-se que os limites de proteção da saúde humana foram
ultrapassados de forma consistente para os poluentes PM10 e O3 na atmosfera.
Em termos geológicos o troço ferroviário Tunes-Lagos enquadra-se na bacia meso-cenozóica,
mais propriamente na Orla Meridional que é constituída por rochas sedimentares formadas numa
bacia de sedimentação de orientação E-W, na qual se depositaram mais de 4000 m de sedimentos.

PF15_PE_V14_T14-3_EIA-RNT-01

17/533

A geomorfologia do Algarve pode ser recortada em três grandes domínios geomorfológicos: o
Litoral ou Beira-Mar, o Barrocal e a Serra. O troço ferroviário Tunes-Lagos enquadra-se entre o
barrocal e o litoral do Algarve.
Quanto aos recursos hídricos superficiais, a área de estudo insere-se na Região Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve (RH8), atravessando as bacias do Barlavento, do Arade e do Sotavento. As
linhas de água que cruzam o projeto, são o Rio Arade, atravessado pelo projeto na zona de
estuário, a Ria de Alvor e a Ribeira do Farelo. Estas linhas de água são atravessadas por obras de
arte (pontes mais ou menos imponentes). As restantes linhas de água possuem, de um modo geral,
um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte significativa do ano.
Refere-se ainda que na área de estudo existem infraestruturas associadas ao Aproveitamento
Hidroagrícolas do Alvor e ao Aproveitamento Hidroagrícolas de Silves, Lagoa e Portimão.
De acordo com a APA (SNIAmb) o rio Arade apresenta um estado global de qualidade classificado
com “Bom e superior”. Relativamente à Ria de Alvor apresenta um estado Global classificado com
“Inferior a Bom” e a CWB-II-6 classificado como “Bom e superior”.
De acordo com o Plano de Gestão de Regiões Hidrográficas (2012), a área de estudo interceta 6
massas de águas subterrâneas: Querença Silves (Restabelecimento de Poço Barreto), FerragudoAlbufeira, Mexilhoeira Grande-Portimão (Restabelecimento de Portimão e Rebaixamento da Viaférrea), Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade, Orla Meridional Indiferenciado das Bacias
das Ribeiras do Barlavento e Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento
(Restabelecimento de Poço Barreto).
A caracterização do ambiente sonoro existente na área de estudo foi feita com recurso a medições
de ruído (8 pontos) e vibrações (5 pontos) realizadas em vários pontos junto à linha, representativos
das situações mais críticas, e análise dos mapas de ruidos existentes na área de estudo.
Relativamente às vibrações, em nenhum dos locais amostrados se verificou a possibilidade de
danos na integridade das estruturas, contudo poderá gerar incómodo na população.
Relativamente aos Sistemas Ecológicos foi possível identificar um elenco florístico constituído por
46 famílias e 188 espécies, subespécies e variedades. Destas espécies, uma está incluída nos
Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, duas espécies são protegidas ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro, e três são endemismos ibéricos. A nível da
vegetação, foram identificados no interior da área de estudo nove habitats naturais ou semi-
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naturais.Na área é possível observar um mosaico de ocupação do solo variado, no qual se observa
a forte intervenção antrópica do meio.
Do ponto de vista da fauna, são de ocorrência potencial 284 espécies (12 anfíbios, 18 répteis, 222
aves e 32 mamíferos), destas 61 estão classificadas como ameaçadas em Portugal (2 répteis, 52
aves e 7 mamíferos) (Cabral et al., 2006). Foram confirmadas 72 espécies (um anfíbio, dois répteis,
66 aves e três mamíferos), apenas seis das espécies confirmadas apresentam estatuto de ameaça,
são todas aves, uma das quais Criticamente em Perigo e as outras cinco Vulneráveis.
Na área de estudo predominam 2 categorias de solos: Cambiosolos e Luviossolos.
Em termos de ocupação do solo, a área de estudo é marcada centralmente pela presença da linha
férrea, a qual será intervencionada pelo projeto de eletrificação. A envolvente à linha é dominada
sobretudo por áreas agrícolas, que surgem na continuidade do Barrocal Algarvio no início da zona
de intervenção, verificando-se que o troço desenvolve-se quase sempre numa zona mais interior,
entre 10 a 5 km da linha de costa, sendo exceção as zonas de atravessamento do Rio Arade, da
Ria de Alvor e da Meia Praia na chegada a Lagos, já situados na chamada zona do Barlavento
Algarvio. Estes cursos de água e respetivas áreas naturais e semi-naturais marcam igualmente a
ocupação do solo na área de estudo.Nas áreas agrícolas destacam-se culturas arbóreas de citrinos
do Algarve, olival, pomares de alfarrobeira e figueira, bem como vinha, que tomam partido da
fertilidade dos solos, das condições climáticas favoráveis. O povoado na área de estudo é pouco
denso e relativamente disperso, excetuando-se alguns núcleos urbanos de maior dimensão,
destacando-se em particular a cidade de Portimão e a cidade de Lagos, situada no final do troço em
estudo.
De um modo geral, a análise do ordenamento do território, a maioria das intervenções ocorrem
no interior do Domínio Público Ferroviário. As intervenções a realizar fora do Domínio Publico
Ferroviário correspondem aos 2 restabelecimentos e 1 rebaixamento da via-férrea.Relativamente às
servidões e restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo destacam-se áreas de
Reserva Agrícola Nacional – RAN.
No que se refere à socioeconomia, o projeto localiza-se na região do Algarve (NUTS II e NUTS III),
abrangendo os municípios de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos. As freguesias abrangidas pelo
projeto são União de Freguesias de Estômbar e Parchal (concelho Lagoa), Odiáxere e São Gonçalo
de Lagos (concelho de Lagos), Alvor, Mexilhoeira Grande e Portimão (concelho de Portimão) e
freguesia de Silves (concelho de Silves). São freguesias caracterizadas por um elevado índice de
envelhecimento da população, elevada taxa de desemprego e, tal como no resto do Algarve, uma
forte dependência do sector terciário.
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A Paisagem na área de estudo abrange uma faixa da orla costeira que se desenvolve desde a
povoação de Lagos até à povoação de Tunes, abrangendo os concelhos de Lagos, Portimão,
Lagoa e Silves, em pleno Barlavento Algarvio. É delimitada a sul pela linha de costa, e abrange as
superfícies de aplanação da orla costeira e as plataformas suavemente onduladas nos contrafortes
das serranias que a encerram a norte, as serras de Espinhaço de Cão e Monchique. A área de
estudo abrange assim três unidades geográficas/geomorfológicas distintas: o litoral ou Beira-Mar, o
Barrocal ou Beira-Serra e os contrafortes meridionais das serras referidas. A faixa litoral, assente
sobre substratos calcários e depósitos, corresponde a uma plataforma aplanada com orientação EW assumindo uma ligeira pendente para o mar. A linha de costa, embora dominada por arribas
manifesta-se muito diversificada, apresentando em função das diferentes litologias uma alternância
entre areais, estuários, salinas, sapais e falésias. O Barrocal caracteriza-se por uma ligeira
movimentação do relevo. Montes e plataformas suavemente onduladas sucedem-se sobre um
substrato de origem calcária, evidente nos afloramentos rochosos e no solo característico destas
formações: a terra rossa. Por fim, a serra assente sobre formações de xisto, apresenta um relevo
mais vigoroso promovido pela dissecação que a rede hidrográfica promove neste substrato mais
brando. Foram identificadas 7 subunidades de paisagem: SUP1 – Contrafortes da Serra Algarvia,
SUP2 – Barrocal Algarvio, SUP3 – Plataforma Litoral Oriental ou de Albufeira, SUP4 – Aluviões de
Boina e Arade, SUP5 – Plataforma Litoral Central ou de Alvor e Portimão, SUP6 – Aluviões de
Odiáxere e Alvor e SUP7 – Plataforma Litoral Ocidental ou de Lagos.
No decorrer do trabalho de campo relativo ao Património, foi possível inventariar trinta e quatro
(34) elementos patrimoniais, dos quais dezasseis (16) correspondem a sítios inventariados na fase
de pesquisa documental localizados no interior da área de estudo. Os restantes dezoito (18)
elementos patrimoniais identificados resultaram do trabalho de prospeção arqueológica.
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7.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

A concretização deste Projecto terá naturalmente reflexos socioeconómicos muito importantes, que
se traduzem no desenvolvimento de uma vasta região. A Linha do Algarve assume-se como um
eixo estruturante para a mobilidade da principal região turística de Portugal e desta com o restante
território nacional, ibérico e europeu. A sua modernização irá dinamizar a economia regional e
nacional, dando resposta às crescentes necessidades de mobilidade de pessoas e bens geradas
em toda esta região.
•

Melhora a conectividade de Portugal com o resto da Europa e o Mundo e a intermodalidade
e interoperabilidade das infraestruturas com o objetivo de melhorar a quota modal no
transporte ferroviário de mercadorias e passageiros e de tornar o sistema ferroviário mais
competitivo e sustentável.

•

Contribui para a redução global dos tempos de percurso e dos custos associados ao
transporte, bem como para a sustentabilidade das infraestruturas.

Do ponto de vista ambiental, ao proporcionar um maior nível de desempenho do troço a eletrificar,
aumenta a atratividade do modo ferroviário enquanto alternativa de transporte e oferece uma opção
que permite reduzir a procura sobre o modo rodoviário por transferência para a ferrovia,
concretamente:
•

A diminuição das emissões de gases de efeito de estufa e outros contaminantes
atmosféricos, na razão do número de veículos que deixam de circular (impacte positivo na
qualidade do ar e alterações climáticas);

•

A melhoria da eficiência energética do sistema de transportes, quer pela redução de
eventuais congestionamentos rodoviários, quer pelo facto dos comboios elétricos serem
mais eficientes no consumo de energia e beneficiarem do mix energético nacional, que
integra cerca de 25% de fontes de energia renovável na energia primária consumida
(impacte positivo nas alterações climáticas);

•

A utilização de material circulante mais moderno (impacte positivo na qualidade do ar,
alterações climáticas e ambiente sonoro)

Em termos globais, a primeira conclusão do presente estudo é o facto de que, para a fase de
construção, foram identificados maioritariamente impactes pouco significativos para praticamente
todos os descritores. Esta tendência generalizada justifica-se pelo tipo de obra, em que será
eletrificada uma linha ferroviária existente e os trabalhos se desenvolvem maioritariamente no
interior do Dominio Público Ferroviário (DPF). As situações em que se verifica o extravasamento do
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DPF são o Rebaixamento da via, perto da Mexilhoeira Grande, no Restabelecimento de Portimão, e
no Restabelecimento de Poço Barreto.Contudo, serão implenetadas medidas de minimização
durante a fase de obra, no sentido de proteger a população e envolvente próxima, reduzindo ainda
mais os impactes gerados.
Em termos de clima e alterações climáticas não se preveem impactes significativos no decorrer
da fase de construção. Durante a fase de exploração o impacte é positivo e significativo, uma vez
que é reduzida a emissão direta e indireta de gases com efeito de estufa, devido à eliminação das
locomotivas a diesel, transferência dos passageiros que circulam atualmente em veículos
rodoviários para o transporte ferroviário e melhoria dos equipamentos de climatização, com
menores fugas de gases fluorados. Considera-se assim, que o projeto contribui de forma positiva
para a prossecução dos objetivos regionais e nacionais de redução de emissões de CO2..
O impacte na qualidade do ar, durante a fase de construção é considerado negativo, mas
amplamente reduzido, tendo em consideração a implementação das medidas de mitigação
propostas. Durante a fase de exploração o impacte é positivo, uma vez que é evitada a emissão
direta de gases de combustão, quer pela eliminação das locomotivas a diesel, quer pela
transferência de passageiros do trsnporte rodoviário para o ferroviário, o que se traduzirá numa
melhoria significativa da qualidade do ar local.
No que se refere à geologia e geomorfologia, as ações de projeto para a fase de construção, que
poderão originar impactes mais importantes, mas com pouco significado, são em resultado de
escavações, aterros e movimentações de terras para a execução dos restabelecimentos e
rebaixamento da via num ponto específico. O volume total associado à movimentação de terras
afeto às obras de escavação do Projeto será de 5400 m3 (escavação) e 34 300m3 (aterro). Salientase que não se verificará qualquer alteração ao nível da geometria de traçado da via, e que as
intervenções ocorrerão maioritariamente em DPF, pelo que não se esperam impactes sobre o solo
e sua capacidade de uso. Todas as intervenções a serem realizadas fora do limite do DPF, serão
pontuais e localizadas, pelo que se prevê que o seu impacte seja pouco significativo.
Os impactes negativos que decorrem na fase de construção nos recursos hídricos superficiais,
são temporários e pouco significativos, tendo em consideração que serão adotadas as boas
práticas de gestão em obra. Destacam-se as ações de decapagem, limpeza e movimentação de
terras que deverão ocorrer no restabelecimento de Poço Barreto e que podem aumentar o
transporte de partículas e provocar a turvação das linhas de água mais próximas. Por outro lado, A
interseção do restabelecimento de Poço Barreto com linhas de água existentes origina um impacte
negativo, e significativo sobre a linha de água, Contudo, será mitigável pela instalação de
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passagens hidráulicas que asseguram o escoamento da linha de água. Na fase de explorações não
se perspetivam impactes significativos sobre os recursos hídricos superficiais, desde que
implementadas boas práticas ambientais.
Os

impactes

negativos

associados

aos

recursos

hídricos

subterrâneos,

referem-se

essencialmente à sua contaminação por óleos e/ou combustíveis associados à circulação de
maquinaria em obra (fase de construção). No entanto, são considerados pouco significativos,
temporários e reversíveis. Com o objetivo de reduzir estes impactes foram previstas medidas de
atuação para as diversas fases do Projecto. Não se perspetivam impactes durante a fase de
exploração, tendo em conta a tipologia e funcionamento do material circulante, movido a
eletricidade e, portanto, menos poluente comparativamente à tração a Diesel. No entanto, não pode
deixar de se referir a libertação, para a via, dos óleos utilizados na lubrificação das máquinas e
rodados.
Quanto ao ambiente sonoro e vibrações, na fase de construção, os impactes derivados das
várias atividades de construção dos restabelecimentos, rebaixamento da linha e dos próprios
trabalhos em plena via férrea, bem como a movimentação de máquinas e veículos originam
impactes negativos significativos, pela proximidade dos locais junto a habitações onde, num dado
momento, estejam a ser realizadas obras, ou na vizinhança de estaleiros durante atividades mais
ruidosas. Estes impactes negativos são passiveis de mitigação. Relativamente à fase de
exploração, prevê-se a ocorrência de impactes globalmente positivos, permanentes e significativos,
considerando algum efeito de renovação do material circulante e de manutenção da linha.
Quanto à afetação da biodiversidade, os principais impactes estão associados à fase de
exploração e incidem sobretudo sobre a fauna. Estes estão relacionados com a mortalidade por
atropelamento/colisão associado às composições, bem como à mortalidade por colisão ou
electrocução com as linhas eletrificadas da catenária. Enquanto o primeiro, já se faz sentir, pois o
projeto incide sobre uma linha ferroviária existente e em exploração, e afetará a fauna de uma
forma geral, e as aves e morcegos de uma forma mais particular, dado que para estes dois grupos
as vedações não representam barreiras à sua transposição. No segundo caso, representa um novo
impacte e tem como principal grupo de risco as aves. Das espécies confirmadas na área de estudo,
mais suscetíveis a fenómenos de colisão com os cabos das catenárias, destacam-se o Bubo bubo
(bufo-real) e Aquila fasciata (águia-perdigueira). Em contrapartida, as situações de electrocução,
deverão ser muito esporádicas, e afetarão apenas aves de grande porte, uma vez que implica o
toque em simultâneo das duas fases eletrificadas da catenária, as quais se encontram bastante
afastadas. Estes impactes são classificados como significativos para as espécies referidas, pelo
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que são propostas medidas de minimização. A flora, vegetação e habitats serão afetados sobretudo
na fase de construção e de forma muito pontual. Estes estão relacionados com a perda de habitats
e vegetação e com o risco de propagação de espécies invasoras, sendo os impactes identificados
como pouco significativos.
Os impactes que decorrem na fase de construção nos Solos e da Capacidade de Uso dos Solos
dentro do limite do DPF são considerados nulos por a área já se encontrar artificializada, tal como
no restabelecimento de Portimão. Anteveem-se impactes negativos, mas pouco significativos
associados aos restabelecimentos de Poço Barreto.
Os impactes sobre o ordenamento do território e condicionantes, servidões administrativas e
restrições de utilidade pública serão pouco significativos uma vez que o projeto se desenvolve
em áreas atualmente ocupadas por Domínio Público Ferroviário, as únicas exceções serão as áreas
necessárias à implementação do rebaixamento da via-férrea, do restabelecimento de Poço Barreto
e do restabelecimento de Portimão. Das áreas afetadas por estas intervenções pontuais e locais o
Projeto apresenta compatibilidade com o estipulado no PDM e diplomas legais. De referir ainda que
o Projeto apresenta compatibilidade geral com os instrumentos de gestão territorial, contribuindo
positivamente para esses instrumentos.
De uma forma geral, a execução do Projeto será geradora de benefícios consideráveis no que
refere à Socioeconomia. Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes positivos, na
medida em que serão criados de postos de trabalho, aumento do volume de negócios e dos
rendimentos das pessoas singulares e do seu agregado familiar direto, especialmente nas
freguesias e nos concelhos onde o projeto está inserido. Os impactes negativos referem-se à
afetação temporária dos padrões de mobilidade da população, afetação nas vias rodoviárias,
serviços, e aos casos de expropriação. Durante a exploração do projeto, os impactes esperados
são positivos e permanentes. No que refere à mobilidade dos utentes do serviço, da modernização
da linha férrea, da diminuição do tráfego, e da segurança da população, poderão trazer
consequências muito positivas ao nível da socioeconomia. Ao nível do desenvolvimento do turismo
e da integração do setor dos transportes, espera-se também impactes positivos e de elevada
magnitude. Ao nível da afetação da mobilidade da população devido às atividades de supressão
das passagens de nível, pode-se esperar um impacte negativo (devido aos restabelecimentos não
serem construídos no mesmo local), porém pouco significativo (pelo facto de as atividades de
reposição contribuírem para a melhoria da qualidade dos padrões de mobilidade).
Relativamente à afetação da Saude Humana, durante a fse de construção não são esperados
impactes significativos. Contudo, são expetáveis impactes positivos durante a fase de exloração,
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nomeadamente a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade na região do Algarve,
com o incremento das condições de segurança, melhoria significativa do Ruido e Vibrações e da
Qualidade do Ar, uma vez que deixará de ocorrer a emissão de poluentes atmosféricos pelas
locomotivas a diesel e serão evitadas emissões pelos passageiros transferidos dos modos
rodoviários para o modo colectivo.
Da análise das características visuais do projeto e da alteração que este implica a nível visual e
estrutural, e das características da paisagem afetada, verificou-se que as intervenções e elementos
introduzidos não afetam de forma expressiva áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual e
localizam-se em áreas pouco visíveis, gerando consequentemente uma intrusão visual reduzida.
Verificou-se também que a maioria das intervenções determina distúrbios visuais e estruturais
somente na fase de construção, assumindo-se estes temporários e pouco significativos. Apenas o
restabelecimento de Poço Barreto induz impactes visuais e estruturais com mais significado. Por
fim, verificou-se também que a introdução da catenária implica apenas um acréscimo na intrusão
visual já promovida atualmente pela linha-férrea, e que apenas a primeira linha edificada das
povoações de Parchal, Estômbar, Poço Frito/Alcantarilha e Poço Barreto se afigura exposta
visualmente à presença das futuras estruturas.
No decorrer dos trabalhos de levantamento documental e prospeção arqueológica, identificou-se
um total de 34 ocorrências de natureza patrimonial no interior da área de projeto. Considerando as
características do projeto, a distribuição, localização e dimensão das ocorrências arqueológicas
identificadas, admite-se, com base nos dados disponíveis, que os impactes negativos diretos e
indiretos, sobre os elementos de património, são de uma forma genérica pouco relevantes ou nulos
e facilmente minimizáveis.
Finalmente salienta-se a importância da implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
previsto que tem como principal objectivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada,
dos requisitos de carácter ambiental e das medidas de minimização específicas, assegurando o
acompanhamento ambiental da Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às
operações que tenham incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos,
reduzindo, deste modo, os principais impactes expectáveis.

Quadro Síntese de Medidas de Mitigação
No quadro seguinte apresenta-se a síntese das Principais Medidas de Mitigação Gerais e
Especificas a implementar nas fases de pré – construção, construção e na conclusão da obra.
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Quadro Síntese Principais Medidas de Mitigação
CÓDIGO

NATUREZA DA
MEDIDA

MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Transversal

Dono de Obra

FASE PRÉVIA AO INICIO DA OBRA
MG 1

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.

MG 2

Adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação.

Preventiva

Transversal

Empreiteiro,

MG 4

Implementar, atualizar e adaptar os vários Planos desenvolvidos em fase de Projeto de Execução (Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAO), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).

Preventiva/
Mitigação

Transversal

A promover pelo Dono de
Obra

MG 6

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação das espécies de fauna
nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, início de Abril e o fim de Junho.

Preventiva

Transversal

Dono de Obra

Pai 2

Desenvolver o Projeto de Integração Paisagística, sendo considerado a principal medida de minimização do descritor
Paisagem.

Preventiva

Património

Dono de Obra

Pat 4

As ocorrências nº18, nº 21, nº 23, nº 24, nº 25, nº 28, nº 30, nº 31, nº 32, nº 33 e nº 34 que se encontram no interior da zona de
DPF, ainda que afastadas das localizações previstas para os elementos de projeto, recomenda-se apenas a sua conservação
pela salvaguarda. No caso concreto das ocorrências 33 e 34 estas serão alvo de intervenções para adequação ao projeto,
alterações essas pouco relevantes.

Preventiva

Património

Dono de Obra

Pat 3

A ocorrência nº17 encontra-se na área prevista para o Restabelecimento de Paço Barreto sendo provável a sua afetação
parcial ou mesmo total. Nesse caso, recomenda-se o seu registo gráfico e fotográfico e memoria descritiva previamente à sua
destruição.

Preventiva

Património

Dono de Obra

Preventiva

RH 7

Solicitar Títulos de utilização de recursos hídricos sempre que se considere necessário.

Mitigação

Transversal

Dono de Obra

Pai 1

Todas as plantas autóctones usadas na integração paisagística deverão obrigatoriamente provir de populações locais

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,

Rui 1

Adoção de medidas de condicionamento da atividade construtiva, nomeadamente, a realização das atividades mais ruidosas,
em período diurno sempre que tecnicamente possível

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Rui 2

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno (das
8h00 às 20h00) e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas só poderão ter lugar fora do
período referido com a emissão de licença especial de ruído.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

FASE DE CONSTRUÇÃO
GERAL
MG 7

Garantir a implementação de todos os Planos desenvolvidos em Fase de Projeto de Execução designadamente: Plano de
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CÓDIGO

MEDIDA
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAO) e o Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD)

NATUREZA DA
MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Mitigação

MG 8

Acompanhamento arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento do solo.

Preventiva
Mitigação

Património

Empreiteiro

MG 9

Durante a fase de acompanhamento deverá efetuar-se a reprospeção das áreas que apresentavam visibilidade reduzida ou
nula após a desmatação das mesmas.

Preventiva
Mitigação

Património

Empreiteiro

MG 10

Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de obra, estaleiros e caminhos de
acesso, etc. na fase de construção, sobre as ocorrências patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as
medidas de minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e
que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial.

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 11

Conduzir as obras de construção das fundações localizados em áreas de RAN ou de REN, a não serem afetadas áreas
suplementares de solos integrados nessa(s) reservas(s), evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local
elementos grosseiros provenientes da escavação.

Preventiva

Transversal

Empreiteiro

Colocação dos depósitos de terras ou de outros materiais, bem como as áreas de implantação de estaleiros a mais de 10 m
das linhas de água e fora dos leitos de cheia.

Mitigação

Recursos Hidricos superficiais ,
Solos

Empreiteiro

RH 5

As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadios, superficiais ou subterrâneas, devem ser efetuadas de modo
evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de condutas

Mitigação

Recursos Hidricos Superficiais e
SubterrâneosSolos

Empreiteiro

Bio 2

Instalar 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), de modo a tornar estes cabos mais
visíveis e reduzir o risco de colisão para as aves

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Bio 3

Finalizar 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

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Bio 4

Proceder-se à remoção das espécies invasoras – em particular, de Acacia melanoxylon, Acacia longifolia, Acacia dealbata e
Cortaderia selloana – na área de domínio público ferroviário e na sua envolvente imediata (faixa de três metros para cada lado),
de dois em dois anos;

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Bio 7

Por razões operacionais, o arvoredo que ladeia a via não pode ultrapassar a altura dos cabos das catenárias, e poderá haver
necessidade de efetuar abates de árvores existentes atualmente nos taludes que acompanham a linha. Deste modo, sugere-se
que nestas circunstâncias as árvores a abater sejam sempre substituídas por espécies autóctones que cumpram a mesma
função – árvores ou arbustos.

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Pai 10

Desenvolver o Projeto de Integração Paisagística, sendo considerado a principal medida de minimização do descritor
Paisagem. Enquadramento paisagístico dos restabelecimentos propostos para supressão de passagens de nível na
proximidade de Portimão e Poço Barreto, implementando uma estrutura verde associada às novas vias, compensando as
árvores que eventualmente forem eliminadas e contribuindo para a valorização em termos estéticos e ecológicos destes novos

Mitigação

Paisagem

Empreiteiro

RH 4
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MEDIDA

NATUREZA DA
MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Pai 4

Deve ser evitada a destruição de árvores de grande porte, com particular destaque para os sobreiros e azinheiras, cujo o abate
carece de autorização do ICNF nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001, e para as alfarrobeiras, figueiras, oliveiras e pinheiros
mansos, espécies características da área de estudo, mantendo as referências e identidade da paisagem

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Pai 5

Deverão ser reforçados os alinhamentos arbóreos na envolvente da linha férrea afetados no decorrer da obra, contribuindo
assim para a integração e dissimulação da via-férrea;

Mitigação

Transversal/ Paisagem

Empreiteiro

Pai 6

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Soc 1

Garantir os serviços mínimos, durante as intervenções nos restabelecimentos, e na própria via férrea;

Mitigação

Transversal, Socioeconomia

Empreiteiro

Soc 2

Sempre que possível, devem ser escolhidos trajetos de obra que evitem áreas habitadas, como povoações;

Mitigação

Transversal, Socioeconomia

Empreiteiro

Pat 4

As ocorrências nº 9, nº 19, nº 20, nº 26, nº 27 e nº 29, por se encontrarem na AII, preconizam-se para estas o acompanhamento
arqueológico durante a construção dos elementos de projeto.

Mitigação

Património

Empreiteiro

Pat 6

No que se refere a ocorrencias, que por agora se desconhece a sua localização (estaleiros, zonas de depósito, áreas de aterro,
acessos) deverá ser respeitada a área de protecção legal afecta ao monumento.

Mitigação

Património

Empreiteiro

Rui 3

Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, deverão ser implementadas medidas de minimização

Mitigação

Ambiente Sonoro,
Socioeconomia

Empreiteiro

CÓDIGO
elementos na paisagem

IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO
MG 13

Os estaleiros e os parques de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infraestruturados, de acordo com a
Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 14

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos resíduos, enquanto
aguardam encaminhamento para destino adequado.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 15

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e
para que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida;

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 16

Deve proceder-se, 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

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Preventiva Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Preventiva

Transversal

Empreiteiro

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DE SOLOS
MG 17

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra, evitando a abertura de clareiras que potenciem a invasão por
espécies exóticas invasoras.

MG 18

As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser assinaladas
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CÓDIGO

MEDIDA

NATUREZA DA
MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer instante

Mitigação

MG 19

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento
arqueológico das ações de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou
insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Bio 1

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra;

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Pai 9

O horizonte de terra vegetal superficial nas áreas a intervir deverá ser alvo de decapagem, sendo essas terras acondicionadas
para posterior reutilização no revestimento de vegetal de taludes e recuperação paisagística;

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
MG 20

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 21

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em
locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até
esses materiais serem encaminhados para destino final adequado

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 22

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o
volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).

Preventiva Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 23

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com
características adequadas para depósito.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 24

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de
terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

RH 1

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;

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Após as operações de terraplanagem, sempre que aplicável, realizar o revestimento vegetal, no mais curto tempo possível, de
forma a evitar eventuais fenómenos de ravinamentos provocados pelo escoamento de água superficial e consequente
introdução de sedimentos no meio hídrico;

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

RH 2

RH3

A realização das intervenções que interfiram com as estruturas de drenagem deve assegurar sempre a continuidade dos
escoamentos

CIRCULAÇÃO DE VEICULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA
MG 25

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
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CÓDIGO

MEDIDA

NATUREZA DA
MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

MG 26

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

Preventiva
Mitigação

Transversal

Dono de Obra,

MG 27

As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas licenciadas.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,

MG 28

A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de modo a
evitar a sua afetação por arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos veículos

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 29

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais
de/para o estaleiro.

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 30

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar
a emissão de poeiras

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 31

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.

Qar 1

Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas
zonas de trabalho.

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS
MG 32

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade
com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 34

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor,

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

MG 35

Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para
destino final ou recolha por operador licenciado

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

FASE DE CONCLUSÃO DE OBRAS
MG 39

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.

Compensação

Transversal

Empreiteiro

MG 40

Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e
Compensação
áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

Transversal

Empreiteiro

MG 41

Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e recuperação, através da implementação do PIP

Transversal

Empreiteiro
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8.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

Do estudo efectuado, concluiu-se da necessidade/interesse da implementação de programas de
monitorização relativos à Biodiversidade, ruido e vibrações, atendendo aos impactes previstos pela
implementação do Projecto.

9.

CONCLUSÕES

O projeto de “Eletrificação da Linha do Algarve, no troço Tunes-Lagos” integra o Corredor do
Algarve, um dos seis eixos prioritários identificados no PETI 3+, sendo que a modernização deste
troço permitirá dinamizar a economia regional e nacional, aumentar a competitividade e
sustentabilidade deste corredor e melhorar a mobilidade no arco metropolitano do Algarve.
A eletrificação do Troço Tunes - Lagos, em conjunto com a eletrificação do Troço Faro - Vila Real
de Santo António, também previsto, tem como principal objetivo a implementação de um serviço
mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração, e potenciando o
crescimento da quota de mercado do modo ferroviário.
O conjunto de intervenções associadas ao projeto é limitado, sendo as mais relevantes a
implantação das catenárias e energia de tração, intervenções em plena via, nomeadamente uma
situação de rebaixamento da via, a construção de dois restabelecimentos rodoviários (supressão de
passagens de nível rodoviárias) – Poço Barreto e Portimão, e ainda a intervenção em infraestrutura
de Obras de Arte Especiais – Ponte de Portimão e Ponte de Vale da Lama.
De realçar que as intervenções ocorrerão maioritariamente dentro do Domínio Público Ferroviário,
com exceção dos restabelecimentos e do rebaixamento da via, que ocuparão uma área de 2,77 ha
de extravase ao DPF.
Na sequência da análise apresentada é possível concluir que as intervenções propostas não
induzem, na generalidade, impactes negativos significativos, e que estes poderão ser minimizados
através das medidas de mitigação propostas.
De salientar os impactes positivos associados, já que este projeto possibilitará, na fase de
exploração, uma melhoria significativa nas condições de circulação e de segurança da ferrovia.
Complementarmente, uma vez eletrificada a via, poderão passar a circular nela comboios de tração
elétrica, mais silenciosos, menos poluentes em matéria de emissões de poluentes atmosféricos e
de gases com efeito de estufa, e mais eficientes em termos energéticos.
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Por fim, resta ainda referir que o projeto contribui para o cumprimento dos objetivos estratégicos do
Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes para o horizonte 2014-2020 (PETI3+), sendo um
dos projetos prioritários previstos para o Corredor do Algarve.
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